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RINGKASAN  

 Jeruk purut (Citrus hystrix DC) merupakan salah satu 
tanaman rempah asli Indonesia yang mudah untuk ditanam. 
Pada umumnya jeruk purut hanya dimanfaatkan bagian daun dan 
buahnya saja sedangkan bagian kulit buah jeruk yang tidak 
terpakai dibuang sebagai limbah, padahal kulit jeruk purut juga 
mengandung beberapa komponen penting. Minyak atsiri kulit 
jeruk sangat bermanfaat yaitu dapat digunakan sebagai 
pengaroma minuman, kue-kue maupun makanan lainnya. 
Perolehan minyak atsiri dengan metode penyulingan saja tidak 
menghasilkan rendemen yang maksimal sehingga perlu 
dilakukan perlakuan awal, salah satunya adalah fermentasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 
fermentasi terhadap rendemen dan kualitas minyak atsiri yang 
dihasilkan. Fermentasi dapat mendegradasi dan memecah 
komponen dinding sel jaringan pada bahan sehingga membuat 
cairan yang berada didalam kelenjar minyak akan terbuka dan 
keluar ketika dilakukan destilasi.  

Penelitian ini dilakukan dengan satu faktor yaitu lama 
fermentasi. Fermentasi yang dilakukan secara alami tanpa 
penambahan mikroba dan tanpa oksigen (anaerob). Fermentasi 
dilakukan selama 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40 hari. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAL) 
dengan 1 faktor yang terdiri dari 10 taraf dan dilakukan 2 kali 
ulangan sehingga terdapat 20 kali percobaan. Data hasil 
pengamatan dan pengujian selanjutnya dianalisa menggunakan 
analisis ragam (ANOVA) menggunakan software SPSS. 
Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode Analysis 
Multiple Atributte 
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Hasil dari penelitian ini adalah perlakuan lama fermentasi 
berpengaruh terhadap minyak atisiri kulit jeruk purut yang 
dihasilkan, dimana rendemen terus meningkat dengan 
bertambahnya hari. Sementara itu, perlakuan terbaik didapatkan 
pada fermentasi hari ke 40 dengan nilai rendemen sebesar 
1,05%, indeks bias 1,4728 serta nilai berat jenis sebesar 0,8771.  
Namun, dalam penelitian ini dihasilkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh perlakuan lama fermentasi terhadap kualitas minyak 
atsiri  kulit jeruk purut meliputi indeks bias dan berat jenis. Selain 
itu, dilakukan analisis aroma dengan alat e-nose sebanyak 3 
sampel yang dipilih acak dan terdapat perbedaan aroma diantara 
ketiganya.  
 
Kata Kunci: Destilasi, Fermentasi, Kulit Jeruk Purut, RAL 
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Kaffir Lime Peels Essential Oil (Citrus hystrix DC). TA. 
Supervisors: Dr. Ir. Sukardi, MS. Co- Supervisor: Nur Laiatul 
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SUMMARY 

 Kaffir lime (Citrus hystrix DC) is being Indonesian original 
spice which could be planted easily. Generally, lime only utilized 
by parts of the leaves and fruit whereas parts of the useless rind 
would be thrown away a waste, while the lime rind also contains 
the significant component. Essential oils from lime rind 
significantly could be used as flavoring for drinks,  cakes, or other 
foods. The acquisition of essential oils by distillation method does 
not produce rendement maximally thus it needs to do preliminary 
treatments, one of those is fermentation. The objective of the 
study is to understand the long term effect of fermentation through 
rendement and the essential oils quality that produced. The 
fermentation could degrade and break the components of the 
butteress cell system on material creating liquid which exists 
inside oil glands that would open and discharge when distilling.  
             The study done by one factor which was the duration 
fermentation. In addition, fermentation done naturally without any 
additional microbes and without oxygen (anaerob). It was done 
within 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, and 40 days. The study 
used Completely Randomized Design (CRD) by 1 factor 
consisted of 10 levels and done twice in the same way therefore 
there was 20 trials. The data result of the further observation and 
examination analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and 
utilized by SPSS software. The selection of the best treatment 
used Analysis Multiple Atributte method.  

      The result of the study is the duration fermentation 
treatment which affects through the outcome on the essential oils 
of lime rind where rendement always grows up daily. However, 
well treatment obtained on fermentation day 40 by the rendement 
value as much as 1,05%, refractive index with 1,4728 also, the 
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density value as much as 0,8771. Although in the result of the 
study, the impacts of duration fermentation covered the refractive 
index and density are not found on the essential oils of lime rind. 
Furthermore, the flavors analyzed by e-nose within 3 samples 
chosen randomly and found the differences of flavors among the 
three.  
 

 
Keywords: Distillation, Fermentation, Kaffir Lime Peel, CRD 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

     Jeruk merupakan hasil perkebunan yang memiliki peluang 
cukup besar untuk dibudidayakan di Indonesia salah satunya 
adalah jeruk purut. Salah satu tanaman rempah yang mudah 
untuk ditanam adalah jeruk purut dengan nama latinnya yaitu 
Citrus hystrix DC. Hampir setiap bagian dari jeruk purut dapat 
dimanfaatkan mulai dari daun, kulit buah, buah, dan rantingnya. 
Budidaya tanaman jeruk purut di Jawa Timur salah satunya 
terdapat di Kabupaten Tulungagung, luas area lahan perkebunan 
tanaman jeruk purut di Tulungagung saat ini mencapai 2.080 
hektar. Terdapat 3 kecamatan yang terkenal dengan jeruk 
purutnya, yaitu Kecamatan Ngunut, Sumbergempol, dan 
Rejotangan. Harga yang dipatok untuk daun jeruk purut adalah 
Rp.17.000/kg, batangnya dihargai Rp.1000/kg, sedangkan untuk 
buahnya adalah Rp.10.000/kg (Balitjestro, 2011). Namun untuk 
saat ini, harga buah jeruk purut sendiri sudah mencapai 
Rp.15.000/kg. 
     Pemanfaatan jeruk purut saat ini belum sepenuhnya 
maksimal. Pada umumnya jeruk purut hanya dimanfaatkan pada 
bagian daun dan buahnya untuk mengatasi kelelahan, 
meningkatkan kebugaran, maupun sebagai penyedap masakan 
(Enggar, 2016). Sementara itu, kulitnya dibuang sebagai limbah 
yang mengandung berbagai macam komponen dengan aktivitas 
antioksidan dan substansial dibandingkan dengan bagian lain 
dari buah (Manthey and Grohmann, 2001). Hal ini dikarenakan 
kurangnya pengetahuan masyarakat serta sedikitnya informasi 
mengenai kandungan pada kulit jeruk purut. Seharusnya kulit 
jeruk purut dapat diambil kandungan minyaknya untuk beberapa 
keperluan seperti penambah aroma, penyegar, dan antibakteri. 
Pengambilan minyak atsiri tersebut dilakukan dengan cara 
ekstraksi. 
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     Minyak atsiri merupakan bahan aromatis yang diambil dari 
tumbuhan. Ciri minyak atsiri adalah mudah menguap pada suhu 
kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, 
berbau wangi sesuai tanaman penghasilnya,  bersifat larut dalam 
pelarut organik, dan tidak larut dalam air (Wulandari dan Akhmad, 
2007). Menurut Enggar dkk (2016), berdasarkan penelitian yang 
dilakukan komponen tertinggi dalam minyak atsiri kulit jeruk purut 
adalah citronellal (30,63%), β-pinen (14,10%) dan limonene 
(13,77%). Kandungan kimia dalam minyak atsiri jeruk purut 
tersebut dapat digunakan sebagai pemberi aroma, rasa serta 
antibakteri yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 
Dikarenakan manfaat yang sangat besar dari minyak atsiri kulit 
jeruk purut tersebut sehingga harganya tergolong tinggi yaitu 
sebesar 65,00-75,00 US$ per-kilogram (Warsito dkk, 2017).  
     Minyak atsiri jeruk purut dapat diambil dari buah, ranting 
maupun daunnya. Pada kulit jeruk purut sendiri memiliki 
rendemen minyak atsiri sebanyak 1-1,5% (Wulaningsih, 2010). 
Perolehan minyak atsiri dengan metode penyulingan atau 
destilasi saja tidak menghasilkan rendemen yang maksimal 
sehingga perlu dilakukan perlakuan awal sebelum didestilasi. 
Perlakuan awal terhadap bahan baku kulit jeruk digunakan untuk 
meningkatkan rendemen adalah fermentasi. Fermentasi 
merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk 
tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan mikroba. 
Fermentasi sebenarnya merupakan kegiatan mengaktifkan 
pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba, membentuk alkohol 
dan asam. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi 
spontan. Fermentasi spontan tersebut berbeda dengan 
pembusukan, karena proses pembusukan tidak terdapat tujuan 
yang diinginkan selain itu lingkungan pembusukan tidak dalam 
kondisi terkontrol. Selama fermentasi tersebut terdapat beberapa 
perubahan karena kinerja dari mikroorganisme yang 
pertumbuhannya dipacu (Wulaningsih, 2010).  
     Perlakuan pendahuluan fermentasi dilakukan untuk 
mendegradasi dan memecah komponen dinding sel jaringan 
pada bahan sehingga rendemen yang diperoleh akan semakin 
banyak  (Laurita dan Maria, 2016). Dinding sel yang terdegradasi 
dan pecah akan membuat cairan yang berada di dalam kelenjar 
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minyak akan terbuka dan keluar ketika dilakukan destilasi. Pada 
dasarnya teknologi fermentasi dapat memperoleh hasil yang 
maksimal serta sesuai dengan target yang direncanakan baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif (Judoamidjojo, 1992). 
Sehingga dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh perlakuan pendahuluan fermentasi terhadap kualitas 
dan kuantitas minyak kulit jeruk purut.  
 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap rendemen 
minyak atsiri yang dihasilkan?  

b. Bagaimana perbedaan kualitas minyak atsiri kulit jeruk purut 
dengan perlakuan lama fermentasi? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap rendemen 
minyak atsiri yang dihasilkan. 

b. Mengetahui perbedaan kualitas minyak atsiri kulit jeruk purut 
dengan perlakuan lama fermentasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui metode terbaik dalam menghasilkan minyak 
atsiri dengan jumlah rendemen tinggi dan kualitas yang baik.  

b. Mengetahui manfaat dari limbah kulit jeruk purut. 
c. Pengetahuan untuk masyarakat umum bahwa kulit jeruk 

purut tetap mempunyai manfaat dan khasiat ketika diolah 
lebih lanjut. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Jeruk Purut  

     Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 
mempunyai fungsi sebagai sumber gizi, sumber pendapatan, dan 
sumber devisa negara. Indonesia merupakan negara tropis 
dimana terdapat berbagai jenis jeruk yang    dijumpai dan 
dibudidayakan mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. 
Areal jeruk banyak di luar Jawa sekitar 67-73% dari total area 
jeruk di Indonesia. Jeruk purut telah digunakan sebagai bahan 
penyedap rasa di Indonesia dan berbagai hidangan dan obat 
tradisional Thailand sejak zaman dahulu. Jeruk purut, terutama 
kulitnya menunjukkan aroma yang kuat tetapi juga menyegarkan 
(Srisukh et.al,2012). Produksi global buah jeruk secara signifikan 
meningkat selama beberapa tahun terakhir dan pada tahun 2009-
2010 telah mencapai 82 juta ton, sedangkan buah jeruk untuk 
komersial mencapai 50 juta ton dan 34% diantaranya digunakan 
untuk produksi jus sehingga menghasilkan sekitar 44% kulit 
sebagai produk sampingan (Li et. al, 2006). Menurut Pusat Data 
dan Sistem Informasi Pertanian (2015), pertumbuhan produksi 
jeruk di Indonesia tahun 2015 diperkirakan 2,40 juta ton dan terus 
meningkat hingga tahun 2019 dengan perkiraan produksi 
sebesar 2,77 juta ton. Sehingga rata-rata peningkatan produksi 
jeruk selama lima tahun dari 2015 sampai 2019 yaitu 3,64% per 
tahun.  

     Tanaman jeruk purut berasal dari Asia Timur, Asia Tenggara, 
dan Indonesia. Jeruk purut sangat mudah untuk dibudidayakan di 
kebun, karena dapat ditanam di berbagai tempat yaitu dalam 
wadah yang terbatas sebagai tanaman buah dalam pot atau 
dalam drum. Karakteristik tanaman jeruk purut ditandai dengan 
tanaman yang pendek dan rindang, produktif berbuah sepanjang 
tahun, berumur pendek, dan buahnya lebat serta daun dan 
buahnya dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga atau 
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industri (Rukmana, 2003). Jeruk purut  (Cytrus hystrix DC) 
termasuk ke dalam family rutaceae. Buahnya lebih kecil dari buah 
jeruk pada umumnya dan memiliki bentuk bulat, kulit tebal serta 
banyak kerutannya. Aroma minyak essensial yang dikandung 
memberikan aroma yang menyegarkan dan berasa asam 
kadang-kadang pahit (Sawamura, 2010).  

     Jeruk purut merupakan tanaman buah yang banyak ditanam 
oleh masyarakat Indonesia. Bentuk buah jeruk purut ini seperti 
jeruk nipis yaitu bulat kecil namun jeruk purut mempunyai 
tonjolan-tonjolan di kulitnya, permukaan kulitnya kasar dan tebal. 
Buah jeruk purut berbentuk membulat dan berukuran kecil, 
umumnya berdiameter antara 4-5 cm. Bila dibelah, terlihat kulit 
buah jeruk purut cukup tebal (Khafidoh dkk, 2015). Lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. Menurut Mauliyah (2006) dalam 
Yustinah dan Fanandara (2016), bagian utama buah jeruk dari 
luar adalah kulit (tersusun atas flavedo, kelenjar minyak, albedo 
dan ikatan pembuluh), segmen-segmen (dinding segmen, rongga 
cairan, biji), dan core (bagian tengah yang terdiri dari ikatan 
pembuluh dan jaringan parenkim). Kulit jeruk tersusun atas 
bagian epidermis, flavedo, kelenjar minyak, dan bagian paling 
dalam ikatan pembuluh. Bagian segmen-segmen jeruk, terdiri 
dari dinding segmen, rongga cairan, dan biji jeruk. Core jeruk 
adalah bagian tengah yang terdiri dari ikatan pembuluh dan 
jaringan parenkim.  Penampang melintang jeruk dapat dilihat 
pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.1. Jeruk Purut (Citrus hystrix DC) 
Sumber: (Kanisius, 2011) 
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Gambar 2.2 Penampang Melintang Jeruk 
Sumber: (Kanisius, 2011) 

 
     Jeruk purut dalam bahasa ilmiah Citrus hystrix DC adalah 
tanaman perdu yang sering dimanfaatkan daun dan buahnya 
sebagai bumbu penyedap masakan (Munawaroh dan Prima, 
2010). Selain daun dan buahnya, kulit jeruk purut juga dapat 
dijadikan sebagai minyak atsiri. Dimana minyak atsiri kulit jeruk 
purut mengandung komponen utama β-pinen (21,44%), sitronelal 
(20,91%), limonen (12,59%) dan terpinen 4-ol (11,93%). Pada 
bagian ranting jeruk purut komposisinya adalah sitronelal 
(81,52%), linalol (6,10%), dan sitronelil asetat (3,62%). Pada 
minyak atsiri daun jeruk purut memiliki komponen utama 
sitronelal (85,07%), linalol (3,64%) dan sabinen (2,79%) 
(Jamaluddin dkk, 2017). Sementara itu, menurut Habsari dkk 
(2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kandungan 
tertinggi dalam jeruk purut (Citrus hystrix DC) adalah Sabinene 
(19,83%),  β-micrene (7,69%), β-ocimene (7,00%). Dari 
penelitian tersebut disebutkan bahwa kandungan minyak 
tersebut menghasilkan aktivitas antibakteri E. coli. 

 

2.2 Kulit Jeruk Purut  

     Daun serta buah jeruk purut lebih banyak dimanfaatkan di 
Indonesia. Daun jeruk purut digunakan sebagai tambahan bumbu 
masak. Buahnya lebih banyak digunakan untuk perawatan tubuh, 
sedangkan kulitnya terbuang begitu saja sebagai limbah. Kulit 
buah ini dapat dimanfaatkan untuk bahan shampoo pencuci 



27 
 

rambut (Nathanael dkk, 2015).  Kulit jeruk dapat berpotensi untuk 
banyak hal karena mengandung minyak atsiri dengan komponen 
limonene, mirsen, linalool, oktanal, decanal, sitronelol, neral, 
geraniol, valensen, sinnsial dan sinensial (Hendri, 2013). 
     Secara fisik kulit jeruk dapat dibagi menjadi dua bagian utama 
yaitu flavedo dan albedo. Flavedo dicirikan dengan adanya warna 
hijau, kuning atau orange. Flavedo juga disebut epicarp yang 
terdiri dari bagian warna yang terdapat pada kulit. Dalam flavedo, 
sel-selnya mengandung pigmen karotenoid yang memberikan 
warna yang khas pada buah jeruk. Selain itu pada flavedo juga 
terdapat kelenjar minyak atau oil grade. Albedo merupakan 
jaringan seperti spon yang berwarna putih yang berhubungan 
dengan core ditengah-tengah buah. Albedo sebagian besar 
terdiri dari sel-sel parenkim yang kaya akan substansi pektin dan 
hemiselulosa (Guenther, 1990). Menurut Rafiq et.al (2018), kulit 
jeruk yang disebut sebagai limbah merupakan sumber yang baik 
karena mengandung molase, pektin, dan limonen yang biasanya 
dapat dipakai untuk pakan ternak dengan cara dikeringkan dan 
dicampur dengan pulp kering. Kulit jeruk dibagi lagi menjadi 
epicarp atau flavedo yang berwarna  dan mesocarp atau albedo 
(putih lunak ditengah).  
     Di beberapa negara maju, hasil dari buah jeruk sudah lama 
dikembangkan menjadi produk-produk yang bermanfaat. 
Dikarenakan terlalu banyaknya buah jeruk yang diolah, maka 
bahan samping yang dihasilkan dari buah jeruk yang berupa kulit 
luar, kulit dalam, dan biji juga semakin banyak. Sehingga dari 
bahan samping buah jeruk tersebut dapat diperoleh produk-
produk baru berupa alkohol, minyak dari kulit, minyak dari biji, 
pektin untuk pembuatan jelly, dan makanan ternak. Minyak dari 
kulit buah jeruk ini banyak dipergunakan sebagai bahan sabun 
wangi dan pengharum minuman, sebagai aroma campuran kue-
kue, ice cream, dan sebagainya (Kanisius, 2011). 

 

2.3 Minyak Atsiri  
     Minyak atsiri merupakan zat yang memberikan aroma pada 
tumbuhan. Minyak atsiri memiliki komponen volatil pada 
beberapa tumbuhan dengan karakteristik tertentu. Komponen 
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aroma dari minyak atsiri cepat berinteraksi saat dihirup, senyawa 
tersebut berinteraksi dengan sistem syaraf-syaraf pada otak 
dibawah kesetimbangan korteks serebral (Muchtaridi, 2014). 
Minyak atsiri merupakan istilah yang digunakan untuk minyak 
bersifat mudah menguap, yang terdiri dari campuran beberapa 
zat dengan komposisi dan titik didih yang berbeda. Minyak ini 
terdapat di dalam kelenjar minyak yang harus dikeluarkan. Harga 
jual dari minyak atsiri ditentukan oleh kualitas minyak dan jumlah 
kadar komponen utamanya (Yustinah dan Dena, 2016).  
     Minyak atsiri termasuk komoditas ekspor non-migas yang 
dibutuhkan di berbagai industri seperti dalam industri parfum, 
kosmetika, farmasi atau obat-obatan, makanan, dan minuman. 
Dalam dunia perdagangan telah beredar 80 jenis minyak atsiri 
diantaranya nilam, serai wangi, cengkeh, jahe, pala, melati, dan 
lainnya. Sementara itu, minyak atsiri yang diekspor ke pasar 
dunia dari Indonesia ada 12 jenis (Julianto, 2016). Minyak atsiri 
diketahui memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Setiap 
tahun, jumlah permintaan minyak atsiri di dunia mengalami 
kenaikan sekitar 10%. Meningkatnya permintaan minyak atsiri ini 
dikarenakan banyaknya informasi minyak atsiri yang semakin 
gencar dan kecenderungan masyarakat untuk kembali ke 
penggunaan bahan alami atau back to nature. Daftar harga 
produk minyak atsiri dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Rusli, 2010). 
     Kualitas minyak atsiri dapat dipengaruhi dari beberapa 
penilaian diantaranya adalah rendemen, berat jenis dan indeks 
bias. Rendemen adalah perbandingan hasil minyak atsiri dengan 
bahan baku minyak atau jumlah bahan baku menghasilkan 
minyak yang dinyatakan dalam persen. Indeks bias adalah 
perbandingan (rasio) antara kelajuan cahaya di ruang hampa 
terhadap kelajuan cahaya di dalam bahan (Armando, 2017). 
     Berat jenis merupakan salah satu indikator untuk menentukan 
adanya pemalsuan minyak atsiri yang merupakan analisis untuk 
menggambarkan kemurnian minyak. Berat jenis minyak atsiri 
umumnya berkisar antara 0,696-1,119 dan kebanyakan bobot 
jenis minyak atsiri tidak melebihi nilai 1,000 sehingga berat jenis 
juga dapat mempengaruhi kemunian dari minyak yang dihasilkan. 
Setelah semua komposisi bahan dari minyak atsiri telah 
diketahui, untuk mendeteksi lebih detail komposisi zat volatile 
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dalam bahan dapat dilakukan dengan cara uji GC-MS (Gas 
Chromatography and Mass Spectrometry). Kandungan masing-
masing senyawa dalam sampel mempunyai retention time dan 
luas peak area yang berbeda pada kromatogram sesuai dengan 
jenis senyawa yang dianalisis (Hidayati, 2012). 
 

Tabel 2.1. Harga Bahan Baku dan Produk Minyak Atsiri 

No Komoditas Harga Bahan 
Baku Kering Per 
Kg (Rp) 

Harga Minyak 
Atsiri Per Kg (Rp) 

1 Nilam 4.000,00 350.000,00 
2 Pala 52.500,00 570.000,00 
3 Serai Wangi 350,00 80.000,00 
4 Melati 40.000,00 38.000.000,00 
5 Akar Wangi 3.000,00 800.000,00 
6 Kenanga 7.000,00 750.000,00 
7 Kayu Putih 350,00 90.000,00 
8 Mawar 60.000,00 55.000.000,00 
9 Jeruk 1.800,00 700.000,00 
10 Sirih 6.000,00 1.300.000,00 
11 Haharu 140.000,00 70.000.000,00 
12 Kayu Manis 3.000,00 1.000.000,00 
13 Jahe 2.000,00 600.000,00 

 Sumber: Rusli (2010) 

  

     Menurut Koensoemardiyah (2010), Sifat-sifat minyak atsiri 
meliputi warna, rasa, aroma, berat jenis, dan kelarutan. Warna 
minyak atsiri yang baru dipisahkan biasanya tidak berwarna. Oleh 
karena penguapan dan proses oksidasi, warnanya dapat 
bermacam-macam seperti hijau, coklat, kuning, biru dan merah. 
Rasa minyak atsiri juga bermacam-macam, ada yang manis, 
pahit, pedas, asam, dan ada pula yang mempunyai rasa 
membakar. Aroma minyak atsiri biasanya khas untuk tiap jenis 
minyak atsiri. Berat jenis minyak berkisar antara 0,696-1,188 
(kg/L) pada 15°C. Kelarutan minyak atsiri yaitu tidak larut dalam 
air tetapi dapat larut dalam alkohol encer (<70%). Sifat minyak 
atsiri adalah pelarut yang baik untuk lemak, minyak, kamfer, 
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sulfur, dan fosfor (Kurniawan, 2011). Lebih jelasnya karakteristik 
minyak atsiri kulit jeruk dapat dilihat pada Tabel 2.2.  Kandungan 
kimia minyak atsiri kulit jeruk purut dapat dilihat pada Tabel 2.3.  
 

Tabel 2.2 Karakteristik Minyak Atsiri Kulit Jeruk 

No Karakteristik Nilai 

1 Indeks Bias 1,47 
2 Berat Jenis 0,84 
3 Putaran Optik -2°30’ 
4 Kelarutan Dalam Etanol 1 : 1 

Sumber: Kurniawan (2011) 

 

Tabel 2.3 Komponen Kimia Kulit Jeruk Purut 

No Komponen Kimia Kandungan (%) 

1 β-pinena 35,65 
2 Limonen 31,87 
3 γ-terpinen 10,33 
4 Sitronellal 6,48 
5 Tidak teridentifikasi 4,22 
6 2,3,3-trimetil-bisiklo (2,1,1) heptan 

2-ol 
11,55 

Sumber: Enggar dkk (2016) 

 

     Menurut penelitian sebelumnya rendemen minyak atsiri daun 
jeruk purut yang dihasilkan menggunakan beberapa metode yaitu 
sebesar 0,5 – 1%. Minyak atsiri buah jeruk terdapat dalam 
kantung-kantung minyak berbentuk oval, balon, dalam kelenjar 
atau gelembung dengan ukuran diameter bervariasi dari 0,4 – 0,6 
mm. Kantung minyak tersebut tidak memiliki saluran dan tidak 
berhubungan dengan sel sekitarnya atau dengan dinding luar sel, 
tidak memiliki dinding tetapi dibatasi oleh runtuhan jaringan yang 
terdegradasi (Guenther, 1990).  
     Menurut Donovan dalam Guenther (1990), dinding sel minyak 
tidak mudah pecah. Sebagai contoh, jika kulit diberi tekanan 
rendah, atau direndam dalam air mendidih atau dalam larutan 
garam, dan disuling dengan penyulingan pada tekanan satu 
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atmosfer atau kurang, maka hanya sebagian kecil minyak yang 
keluar dari kantung. Agar minyak dapat diekstraksi dengan cara 
penyulingan, maka harus dilakukan perlakuan pendahuluan yaitu 
merusak jaringannya dengan cara mencacah atau merajang 
namun tetap hati-hati tidak minyak yang dikandung tidak 
menghilang akibat semburan. Menurut Halimah (2011), 
fermentasi merupakan salah satu metode untuk menghancurkan 
jaringan dalam bahan. Sehingga selain dengan cara mencacah 
atau merajang dapat juga dilakukan dengan cara fermentasi 
bahan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyulingan.  
 

2.4 Fermentasi 

     Hasil penyulingan dari bahan disebabkan oleh beberapa 
faktor. Salah satunya adalah penanganan dan perlakuan bahan 
baku. Pada penelitian kali ini peneliti memilih perlakuan 
pendahuluan fermentasi sebelum dilakukan ekstraksi. 
     Fermentasi berasal dari kata latin “ferfere” artinya 
mendidihkan yang menunjukkan adanya aktivitas pada ekstrak 
buah-buahan atau biji-bijian. Proses akibat fermentasi kelihatan 
seperti mendidih karena terbentuk gelembung-gelembung CO2 

akibat dari proses katabolisme secara anaerobik dari gula 
(Laurita dan Maria, 2016). Fermentasi merupakan suatu cara 
untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang 
dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Proses 
fermentasi ini memerlukan mikroba sebagai inokulum, tempat 
atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung 
dengan optimal, dan substrat sebagai tempat tumbuh (medium) 
dan sumber nutrisi bagi mikroba. Pada dasarnya teknologi 
fermentasi adalah upaya manusia untuk mencapai kondisi 
optimal agar proses fermentasi dapat memperoleh hasil yang 
maksimal serta sesuai dengan target yang direncanakan secara 
kualitatif maupun kuantitatif (Judoamidjojo, 1992). 
     Fermentasi secara umum dibagi menjadi 2 model utama yaitu 
fermentasi media padat (solid state fermentation) dan fermentasi 
media cair (submerged fermentation). Sistem fermentasi padat 
umumnya dicirikan dengan pertumbuhan mikroorganisme dalam 
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partikel pada substrat dalam berbagai variasi kadar air. 
Mikroorganisme yang tumbuh melalui sistem fermentasi padat 
berada pada kondisi pertumbuhan di bawah habitat alaminya, 
mikroorganisme tersebut dapat menghasilkan enzim dan 
metabolisme yang lebih efisien dibandingkan dengan sistem 
fermentasi cair. Sistem fermentasi padat memiliki lebih banyak 
manfaat dibandingkan dengan fermentasi cair, diantaranya 
tingkat produktivitasnya tinggi, tekniknya lebih sederhana, biaya 
investasi yang rendah, kebutuhan energi rendah, serta jumlah air 
yang dibuang sedikit. Selain itu, fermentasi juga mempunyai 
biaya yang rendah atau cenderung murah dan substratnya 
mudah didapat, seperti produk pertanian dan industri makanan 
(Lonsane, 1985). 
     Fermentasi juga terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi spontan 
dan tidak spontan (membutuhkan starter). Fermentasi spontan 
adalah fermentasi yang biasa dilakukan menggunakan media 
penyeleksi, seperti garam, asam organik, asam mineral, nasi, 
atau pati. Media penyeleksi tersebutlah yang akan menyeleksi 
bakteri patogen dan menjadi media yang baik bagi tumbuh 
kembang bakteri selektif yang membantu jalannya fermentasi. 
Fermentasi tidak spontan adalah fermentasi yang dilakukan 
dengan penambahan kultur organisme bersama media 
penyeleksi sehingga fermentasi dapat berlangsung lebih cepat 
(Latif dan Ustadi, 2014). Sedangkan menurut Shobahiya (2017), 
fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan dimana 
dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam 
bentuk starter atau ragi tetapi mikroorganisme yang berperan 
aktif dalam proses fermentasi berkembangbiak secara spontan 
karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai untuk 
pertumbuhannya. 
     Berdasarkan kebutuhan oksigen fermentasi dibagi menjadi 
dua, yaitu fermentasi aerob dan anaerob. Fermentasi aerob 
adalah proses fermentasi yang memerlukan bantuan oksigen. 
Mikroorganisme aerob adalah mikroorganisme yang melakukan 
aktivitas metabolismenya memerlukan bantuan oksigen. Oksigen 
digunakan untuk mengoksidasi substrat menjadi senyawa lain 
untuk memperoleh energi. Fermentasi anaerob adalah proses 
fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh fermentasi 
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anaerob adalah produksi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae 
dan khamir (Wignyanto dan Nur, 2017).  
     Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses 
pertumbuhan fungi pada saat fermentasi (Azizah dkk, 2012): 
1. Substrat 

Subtrat merupakan bahan baku fermentasi yang 
mengandung nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba 
untuk tumbuh maupun menghasilkan produk fermentasi. 
Nutrien paling dibutuhkan oleh mikroba baik untuk tumbuh 
maupun menghasilkan produk fermentasi.  

2. Suhu  
Suhu fermentasi akan mempengaruhi lama fermentasi. 

Mikroba memiliki kriteria pertumbuhan yang berbeda-beda. 
Fermentasi akan berlangsung lambat jika suhunya terlalu 
rendah, sebaliknya fermentasi tidak akan berlangsung jika suhu 
terlalu tinggi karena mikroba yang ada akan mati.  

3. pH 
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika proses 

fermentasi adalah derajat keasaman (pH). Derajat keasaman 
tersebut berpengaruh terhadap kontaminasi bakteri, 
pertumbuhan yeast, laju fermentasi dan pembentukan produk 
samping.  

 
4. Oksigen  

Waktu fermentasi secara tidak langsung dipengaruhi oleh 
oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses fermentasi kondisi 
anaerob ketika menggunakan mikroba Saccharomyces 
cerevisiae untuk mendapatkan alohol. Karena pada kondisi 
anaerob gula akan diubah menjadi alkohol dan CO2. Sementara 
itu, ketika kondisi aerob saat fermentasi akan mengubah gula 
menjadi air dan CO2.  

5. Mikroba yang digunakan 
Mikroba sebagai pelaku fermentasi tentu sangat berpengaruh 

terhadap lama fermentasi. Dalam fermentasi alkohol umumnya 
digunakan khamir karena khamir dapat mengkonversi gula 
menjadi alkohol dengan adanya enzim zimase.  
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     Prinsip fermentasi pada isolasi minyak nilam adalah dengan 
cara memecahkan dinding sel dan rambut kelenjar daun nilam 
dengan menggunakan enzim yang dihasilkan oleh 
mikroorganisme yang tumbuh pada nilam. Hancurnya dinding sel 
dan rambut kelenjar mengakibatkan minyak nilam terpisah dari 
daun dan dapat diisolasi lebih mudah. Berdasarkan penelitian 
yang sudah ada, beberapa mikroorganisme telah digunakan 
dalam proses fermentasi minyak atsiri seperti pada daun nilam 
menggunakan Trichoderma sebagai sumber enzim dan terbukti 
berpengaruh terhadap hasil rendemen minyak (Nasruddin, 2009). 
Begitu pula fermentasi dengan ragi tempe yang diaplikasikan 
pada daun kayu manis selama 2,4, dan 6 hari dengan hasil 
rendemen terbaik pada fermentasi pada hari ke-4 (Khasanah, 
2014).  
     Mikroorganisme fermentatif yang mengubah karbohidrat 
menjadi alkohol, asam, dan CO2  pertumbuhannya cukup tinggi 
(Latif dan Ustadi, 2014). 

Contoh: C6H12O6 (gula)       2C5H5OH (etanol) + 2 CO2 

Reaksi diatas merupakan reaksi yang dibantu oleh ragi (enzim) 
yang mengandung Streptococcus cerevisiae, S. ellipsoideus, dan 
merupakan reaksi dasar pada pembuatan tape, brem, tuak, 
anggur minum, bir, dan roti.  
     Menurut Daulay dalam Laurita dan Maria (2016), menyatakan 
bahwa telah banyak hasil penelitian mengungkapkan bahwa 
bahan yang terfermentasi akan mengalami perubahan fisik dan 
kimia yang menguntungkan seperti terbentuknya rasa dan 
aroma. Selain itu, proses fermentasi juga akan meningkatkan 
hasil rendemen bahan tanaman dalam pengolahan minyak atsiri. 
Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perubahan karena kinerja 
dari mikroorganisme yang pertumbuhannya dipacu saat 
fermentasi. Mikroorganisme tersebut akan mengubah 
karbohidrat menjadi alkohol, asam, dan CO2. Hal tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas minyak 
atsiri yang akan dihasilkan (Latif dan Ustadi, 2014).  
     Menurut Halimah (2011), fermentasi merupakan salah satu 
proses dilakukan terlebih dahulu terhadap bahan baku untuk 
mendapatkan rendemen minyak yang lebih tinggi. Fermentasi 
merupakan salah satu metode untuk menghancurkan jaringan 
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dalam bahan. Menurut Raharjo dan Retnowati (2012), juga 
mengatakan bahwa proses fermentasi dapat mendegradasi 
komponen dinding sel jaringan pada daun nilam sehingga minyak 
atsiri lebih banyak didapatkan dalam proses destilasi. Degradasi 
adalah suatu reaksi perubahan kimia atau peruraian suatu 
senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul lebih 
sederhana. Dengan pendegradasian dinding sel tersebut 
menyebabkan keluarnya cairan (minyak atsiri) dari kelenjar 
minyak dalam bahan ketika destilasi. Lebih jelasnya mengenai 
penampang melintang kulit jeruk purut dapat dilihat pada 
Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Buah Citrus. A.B, bakal buah muda pada Citrus dalam 
sayatan memanjang (A) dan sayatan melintang (B). C, sebagian dari 
penampang melintang buah muda Citrus, mencakup satu karpel, 
kantung cairan pada masa pertumbuhan dini. D, bagian dari buah jeruk 
menunjukkan dua karpel dan separuh dari karpel ketiga. Kantung cairan 
memenuhi ruang bakal buah 
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Gambar 2.4. Mikroskopik Penampang Melintang Kulit Buah Jeruk 
Segar  

Keterangan:  
1. Kutikula    
2. Epidermis  
3. Flavedo  
4. Kristal kalsium oksalat bentuk prisma 
5. Kelenjar minyak atsiri  
6. Rongga minyak skizolisigen  
7. Albedo  
8. Berkas pembuluh 

 

     Pada Gambar 2.3 digambarkan dengan jelas penampakan 
melintang buah jeruk yaitu terdapat kelenjar minyak dibawah 
dinding sel kulit jeruk purut. Sedangkan pada Gambar 2.4 
digambarkan mikroskopik penampang melintang kulit buah jeruk 
segar, ketika hanya diambil kulit jeruknya saja maka terlihat 
kelenjar minyak atsiri terdapat ditengah setelah kutikula, 
epidermis, flavedo, dan kristal kalsium oksalat. Ketika fermentasi 
terjadi dinding sel terdegradasi dan pecah, sehingga 
memudahkan proses penguapan minyak atsiri dalam kelenjar 
minyak ketika didestilasi. Menurut Sumitra dalam Laurita dan 
Maria (2016), proses fermentasi sebagai perlakuan pendahuluan 
bertujuan untuk memecahkan sel-sel minyak. Selain itu dengan 
perlakuan fermentasi bahan baku kulit jeruk sudah lebih melunak 
dan memiliki pori yang lebih besar daripada tanpa fermentasi, 
sehingga minyak atsiri akan lebih mudah keluar. 
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2.5 Ekstraksi  

     Ekstraksi adalah proses penarikan komponen aktif (minyak 
atsiri) yang terkandung dalam tanaman menggunakan bahan 
pelarut yang sesuai dengan kelarutan komponen aktifnya. Proses 
ekstraksi adalah melarutkan minyak atsiri dalam bahan dengan 
menggunakan pelarut organik yang bersifat mudah menguap. 
Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi yaitu : alkohol, 
petroleum eter, dan benzene (Yustinah dan Dena, 2016). 
     Ekstraksi minyak atsiri dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 
ekstraksi dengan pelarut uap, ekstraksi dengan lemak dingin dan 
ekstraksi dengan lemak panas. Ekstraksi dengan pelarut 
menguap (solvent extraction) mempunyai prinsip sederhana yaitu 
minyak atsiri yang terkandung di dalam bahan dilarutkan dalam 
pelarut organik yang mudah menguap. Untuk memperoleh 
minyak atsiri dengan cara ekstraksi ini dibutuhkan seperangkat 
peralatan ekstraksi yang meliputi alat leaching, evaporator, 
pompa vakum, pendingin, heater, saringan dan alat-alat lainnya. 
Ekstraksi dengan lemak dingin atau enfluorasi merupakan 
ekstraksi yang dilakukan dalam suasana dingin sehingga 
kandungan minyak atsirinya tidak cepat menguap. Selain itu 
rendemen yang dihasilkan juga menjadi lebih tinggi dan optimal. 
Ekstraksi dengan lemak panas atau maserasi adalah ekstraksi 
yang dilakukan dengan perendaman bahan baku dengan pelarut 
organik. Perbedaannya dengan enfluorasi adalah pada tahap 
awal adsorban yang digunakan adalah lemak panas, sehingga 
tidak perlu dioleskan pada plat kaca. Waktu maserasi juga lebih 
singkat dibandingkan ddengan lemak dingin (Mukhriani, 2014) 
     Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan 
senyawa yang akan diisolasi. Metode ekstraksi mempunyai 
beberapa jenis diantaranya adalah ekstraksi fisika, kimia, dan 
biologis (Mukhriani, 2014). Proses ekstraksi minyak atsiri dapat 
ditempuh dengan 3 cara, yaitu pengempaan (pressing), ekstraksi 
menggunakan pelarut (solvent extraction) dan penyulingan 
(distillation). Penyulingan merupakan metode yang paling banyak 
digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri. Penyulingan atau 
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distilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia 
berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menuap 
bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga 
menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam 
bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan 
menguap lebih dulu (Hidayati, 2013). Minyak atsiri kulit jeruk 
purut ini dapat diperoleh melalui metode destilasi uap 
ataupunmetode ekstraksi dengan pelarut. Pada metode destilasi 
uap, pemisahan komponen minyak atsiri dari bahan didasarkan 
pada volatilitas bahan. Pada ekstraksi dengan pelarut, komponen 
minyak atsiri terpisah dari bahan berdasarkan sifat kelarutan 
bahan dalam pelarut yang sesuai (Dewi dkk, 2018). Prinsip dari 
distilasi didasarkan pada sifat termodinamika dari bahan. Dimana 
kandungan air dari bahan akan menguap ketika dipanaskan pada 
suatu titik didih dan campuran dalam bahan akan terpisah (Dewi 
dkk, 2018). 
 

2.6 Destilasi 

     Distilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan bahan 
kimia berdasarkan perbedaan bahan kimia berdasarkan 
perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (Ramgopal 
et.al, 2016). Dalam penyulingan, campuran zat didihkan sehingga 
menguap, dan uap ini ke   mudian didinginkan kembali dalam 
bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan 
menguap terlebih dahulu. Sementara itu zat yang memiliki titik 
didih yang lebih tinggi akan mengembun dan akan menguap 
apabila telah mencapai titik didihnya (Fatimura, 2014).  
     Destilasi merupakan penguapan suatu cairan dengan cara 
memanaskannya dan kemudian mengembunkan uapnya kembali 
menjadi cairan. Destilasi digunakan untuk pemisahan cairan-
cairan dengan tekanan uap yang cukup tinggi. Terdapat berbagai 
macam metode distilasi, diantaranya (Santoso, 2000):  
 
a. Destilasi Uap 

     Destilasi uap digunakan untuk memurnikan zat/senyawa cair 
yang tidak larut dalam air, dan titik didihnya cukup tinggi, 
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sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, zat 
cair sudah terurai, teroksidasi atau mengalami reaksi 
pengubahan. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum 
digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang 
tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam 
campuran sehingga bagian yang dpat menguap berubah menjadi 
uap temperautr yang lebih rendah daripada dengan pemanasan 
langsung.  
b. Destilasi Uap-Air  

     Destilasi uap air adalah suatu metode destilasi yang bertujuan 
untuk memisahkan suatu substansi dari campurannya dengan 
pertolongan uap air. Destilasi uap air digunakan untuk 
memisahkan substansi-substansi yang tidak saling campur atau 
menurunkan titik didih komponen campuran yang titik didihnya 
tinggi, dengan adanya uap air itu (Dewi, 2018).  
c. Destilasi Air  

     Metode destilasi air ini memperlakukan bahan yang akan 
didestilasi mengalami kontak langsung dengan air mendidih yang 
akan diuapkan. Bahan dapat mengapung diatas air atau berada 
di bawah air (terendam secara sempurna), kondisi bahan 
terendam atau pengapung dapat dipengaruhi dari berat jenis 
bahan tersebut. Ciri-ciri yang membedakan destilasi air dengan 
destilasi lainnya adalah kondisi bahan seluruhnya akan kontak 
langsung dengan air, sehingga sering disebut juga dengan 
metode pengulingan langsung. 
     Menurut Kasuan et. al (2013), Suhu dalam destilasi akan 
mempengaruhi produksi minyak atsiri. Kenaikan suhu akan 
mempercepat produksi minyak. Namun, kualitasnya tidak akan 
sama. Namun dalam menilai kualitas minyak jeruk purut tersebut 
suhu 85°C merupakan suhu yang optimal.  
 

2.7 Penelitian Terdahulu  

     Terdapat penelitian terdahulu tentang fermentasi kulit jeruk 
manis untuk mendapatkan minyak atsiri dengan metode destilasi 
dengan perlakuan fermentasi selama 2, 4, dan 6 hari dalam 
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kondisi anaerob ditutup dengan kain basah. Fermentasi tersebut 
menggunakan ragi tempe yang mengandung Rhizopus 
oligosporus dengan tujuan agar terjadi perubahan fisik dan kimia 
pada kulit jeruk. Hasil dari penelitian tersebut adalah waktu 
fermentasi berpengaruh nyata terhadap hasil rendemen tetapi 
tidak berpengaruh terhadap karakteristik mutu minyak atsiri kulit 
jeruk seperti bobot jenis dan kelarutan dalam alkohol 70%. Waktu 
fermentasi yang terbaik dalam penelitian tersebut adalah 
fermentasi padat selama 6 hari  yaitu dengan hasil rendemen 
tertinggi sebesar 0,4 % (Laurita dan Maria, 2016).   

     Kedua, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan pendahuluan fermentasi padat dan cair terhadap 
rendemen dan karakteristik mutu minyak daun kayu manis 
meliputi berat jenis, indeks bias, dan kelarutan dalam etanol 70% 
serta mengetahui kandungan senyawa aktif yang terdapat pada 
minyak atsiri daun kayu manis terpilih. Perlakuan pada penilitan 
tersebut adalah lama fermentasi 2, 4, dan 6 hari. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah lama waktu fermentasi berpengaruh 
nyata terhadap rendemen tetapi tidak berpengaruh nyata 
terhadap karakteristik mutu minyak atsiri daun kayu manis seperti 
berat jenis, indeks bias dan kelarutan dalam etanol 70%. Waktu 
fermentasi terbaik dalam fermentasi padat dan cair diperoleh 
sama yaitu pada hari ke-4, karena menghasilkan rendemen 
tertinggi (Khasanah dkk, 2014).  

     Ketiga, penelitian yang berjudul “Destilasi Minyak Atsiri dari 
Kulit Jeruk Pontianak dan Pemanfaatannya Dalam Pembuatan 
Sabun Aromaterapi“ bertujuan untuk mendapatkan kadar 
limonene dalam kulit jeruk yang tinggi untuk digunakan sebagai 
essensial oils pada sabun aroma terapi. Pengambilan minyak 
atsiri kulit jeruk pontianak tersebut menggunakan metode distilasi 
karena metode tersebut yang paling banyak digunakan untuk 
mendapatkan minyak atsiri. Hasil penelitian yang mendapatkan 
kadar limonene paling tinggi adalah pada suhu 100°C selama 7 
jam yaitu dengan kadar limonene sebanyak 97,69%. Warna 
minyak yang diperoleh adalah kuning pucat dengan bobot jenis 
0,84, indeks bias 1,47, kelarutan dalam etanol 90% adalah 
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1:1(jernih), bilangan asam 0,143% dan bilangan ester 5,37 
(Hidayati, 2012).  

     Keempat, penelitian mengenai pengaruh lama fermentasi 
terhadap kadar alkohol, pH dan produksi gas pada proses 
fermentasi bioetanol dari whey dengan substitusi kulit nanas. 
Dengan perlakuan lama fermentasi selama 12, 24, 36, 48 dan 60 
jam. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan substrat whey 
dengan perbandingan 1 : 1 antara kulit nanas dan whey, 
kemudian menggunakan starter ragi roti dengan merk Fermipan 
yang ditumbuhkan dalam substrat pertumbuhan dan diinkubasi 
selama 8 jam. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa perlakuan 
lama fermentasi (12, 24, 36, 48 dan 60 jam) tidak berpengaruh 
nyata terhadap kadar alkohol whey dengan substitusi kulit nanas.  
Hal ini dikarenakan belum mencapai waktu yang optimal untuk 
fermentasi sehingga hasilnya belum sesuai (Azizah dkk, 2012).  

     Kelima, terdapat penelitian mengenai pengaruh perlakuan 
pendahuluan terhadap karakteristik mutu minyak atsiri daun jeruk 
purut. Pada penelitian ini dilakukan beberapa perlakuan 
pendahuluan yaitu daun jeruk segar, daun jeruk kering angin 
dengan digiling kasar (15 mesh), daun jeruk kering angin dengan 
digiling halus (60 mesh) dan perlakuan fermentasi dalam waktu 1 
hari dengan suhu 27 dengan diperciki air untuk menjaga kondisi 
tersebut serta ditutup menggunakan kain basah. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
yang terdiri dari satu faktor yaitu perbedaan perlakuan 
pendahuluan. Hasil dari penelitian tersebut berbeda nyata 
dengan hasil rendemen dari minyak daun jeruk purut, dimana 
hasil tertinggi didapat dari daun jeruk setelah pemeraman selama 
1 hari (Khasanah dkk, 2015).  

 

2.8 Hipotesa 

     Diduga terdapat pengaruh perlakuan fermentasi terhadap 
kuantitas dan kualitas minyak atsiri kulit jeruk purut.  



42 
 

  



43 
 

III. METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

     Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2019 
hingga bulan Mei 2019. Fermentasi kulit jeruk purut dan Destilasi 
kulit jeruk purut dilakukan di Laboratorium Teknologi Agrokimia 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Pengujian berat jenis dan e-
nose dilakukan di Laboratorium Institut Atsiri Universitas 
Brawijaya.  

 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat  

     Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 
Kotak Tertutup, Baskom, Pisau, Neraca Digital Merk Sartorius 
Entris (220 V, 625 W) 5201-1S Serial Number 0035807129, 
Neraca Analitik (FS-AR210/Fujitsu), Talenan Masak, Corong 
Kaca Herma, Gelas Ukur Herma Class A 100 ml dan 10 ml, 
Destilator Merk Oxone Single Ceramic Stove Model No.: OX-
655S (220V, 800W) Made in China, Erlenmeyer Pyrex Iwaku TE-
32 Made in Tahiland, Piknometer 1 ml, Piknometer 5 ml, 
Piknometer 10 ml, Refraktometer, e-nose, Gelas Beaker, 
Sendok, dan Pipet Tetes.  

 

3.2.2 Bahan  

     Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kulit jeruk purut yang diambil dari sentra jeruk purut di 
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Jawa Timur yaitu Kabupaten Tulungagung. Bahan tambahan 
yang dibutuhkan adalah air bersih untuk mencuci bahan baku 
serta sebagai bahan tambahan pada destilasi air dan uap. 
Alumunium foil digunakan untuk penutup kotak fermentasi agar 
tidak tembus cahaya.  Aquades digunakan untuk keperluan uji 
kualitas minyak atsiri. Na2SO4 digunakan untuk menjernihkan 
minyak atsiri yang dihasilkan.  

 

3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium 
2. Kulit jeruk yang digunakan adalah kulit jeruk purut (Citrus 

hystrix DC) yang diambil dari petani di Kabupaten 
Tulungagung. Kulit jeruk purut dalam keadaan segar 
dengan perlakuan fermentasi alami selama 4, 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 32, 36, dan 40 hari.  

3. Metode destilasi yang digunakan adalah destilasi uap dan 
air dengan suhu 90 °C selama 3 jam. 

4. Tidak dilakukan perhitungan analisa biaya pada penelitian 
kali ini.  

 

3.4 Alur Penelitian  

     Alur penelitian merupakan serangkaian tahapan-tahapan 
yang dimulai dari awal identifikasi suatu masalah atau peluang 
hingga terpilihnya solusi dalam penyelesaian suatu masalah. Alur 
penelitian yang berjudul “Pengaruh Perlakuan Pendahuluan 
Fermentasi Terhadap Kualitas Dan Kuantitas Minyak Kulit Jeruk 
Purut (Citrus hystrix DC)” dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.4.1 Identifikasi Masalah  

     Pemanfaatan jeruk purut saat ini belum sepenuhnya 
maksimal. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat 
yang masih kurang. Pada umumnya jeruk purut hanya 
dimanfaatkan pada bagian daun dan buahnya untuk mengatasi 
kelelahan dan meningkatkan kebugaran tubuh serta sebagai 
penyedap masakan. Selebihnya kulit jeruk purut hanya dijadikan 
sebagai limbah yang tidak terpakai, padahal dapat diambil 
minyak atsiri yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu 
dilakukan percobaan dengan fermentasi kulit jeruk purut dan 
destilasi untuk pengambilan minyak atsirinya. 

 
3.4.2 Studi Literatur 

     Studi literatur yang dilakukan dalam mencari informasi dan 
landasan teori diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan. Informasi dan data tersebut dapat 
mendukung untuk membuat latar belakang dan tinjauan pustaka 
mengenai minyak atsiri kulit jeruk purut. Selain itu, dengan 
adanya studi literatur dapat digunakan sebagai dasar dalam 
menentukan metode penelitian.  
 

3.4.3 Penelitian Pendahuluan 

     Penelitian pendahuluan dilakukan dengan mengacu pada 
beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya 
yang diperoleh dari studi literatur. Hasil yang diperoleh melalui 
beberapa studi literatur dicobakan pada saat penelitian terdahulu 
dan diaplikasikan ke dalam penelitian yang akan dilakukan. 
Pengaplikasian dilakukan dengan mengkombinasikan penelitian 
satu dengan penelitian yang lain dengan pertimbangan hasil dari 
penelitian pendahuluan. Dengan penelitian pendahuluan ini akan 
diketahui apakah metode yang telah ditentukan dapat berhasil 
atau tidak  
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Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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3.4.4. Penentuan Hipotesis  

     Penentuan hipotesis yang dilakukan sebagai pendugaan awal 
atas identifikasi permasalahan. Penelitian pendahuluan dan 
tinjauan pustaka dari literatur juga mendukung dalam penentuan 
hipotesis. Pada penelitian ini diduga terdapat pengaruh perlakuan 
pendahuluan fermentasi terhadap kuantitas dan kualitas minyak 
atsiri kulit jeruk purut.  
 
3.4.5 Rancangan Percobaan 

     Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 faktor yang terdiri dari 
11 taraf dan dilakukan 2 kali ulangan sehingga terdapat 22 
percobaan. Faktor yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
perbedaan lama fermentasi yaitu selama 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 
32, 36, dan 40 hari. Adapun perlakuan yang dilakukan yaitu 
sebagai berikut: 
F0 = Tanpa fermentasi (kontrol) 
F1   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 4 hari  
F2   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 8 hari 
F3   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 12 hari 
F4   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 16 hari 
F5   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 20 hari  
F6   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 24 hari  
F7   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 28 hari  
F8   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 32 hari  
F9   = Fermentasi spontan dan anaerob selama 36 hari  
F10 = Fermentasi spontan dan anaerob selama 40 hari 
 
 
3.4.6 Pelaksanaan Penelitian  

     Tahapan penelitian yang berlangsung terdiri dari dua tahapan 
utama, yaitu tahap fermentasi anaerob secara alami dan spontan 
pada kulit jeruk purut serta destilasi minyak kulit jeruk purut yang 
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dapat dilihat pada Gambar 3.2. Berikut merupakan penjabaran 
dari diagram alir: 

1. Pertama bahan baku yang telah diambil yaitu buah jeruk 
purut dibelah menjadi 4. 

2. Bahan yang telah dibagi menjadi 4, kemudian dibersihkan 
dari bulir serta isinya dan ditimbang. 

3. Bahan baku yang telah diperkecil ukurannya dan telah bersih 
dari isi jeruk purut kemudian difermentasi secara anaerob 
dengan fermentasi alami yaitu dimasukkan ke dalam wadah 
tertutup dan dibiarkan selama 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
dan 40 hari. Bahan yang difermentasi masing-masing adalah 
1 kilogram, dengan tujuan agar lebih seragam dan dapat 
diketahui pengaruh waktu fermentasinya.  

4. Bahan baku yang telah difermentasi dengan waktu masing-
masing kemudian didestilasi. Pertama penyiapan ketel 
dilakukan dengan penambahan air bersih sebanyak 2,5 liter 
yang digunakan sebagai penghasil uap yang akan 
mengekstrak minyak atsiri yang berada didalamnya.  

5. Pemasangan saringan pada bagian tengah ketel bertujuan 
untuk memberi pembatas antara bahan yang akan didestilasi 
air dan uap agar tidak bersentuhan langsung dengan air. 
Setelah dipasang pembatas saringan lalu bahan dimasukkan 
kedalam ketel yang berjumlah 1 kilogram. 

6. Penutupan ketel dilakukan dengan penutup berbahan besi 
yang disertai dengan selang karet yang bertujuan untuk 
menahan uap agar tidak bocor ke udara bebas.  

7. Disiapkan erlenmeyer sebagai tempat destilat yang keluar 
dari ketel destilator. 

8. Kemudian setelah alat terpasang dengan baik dan benar 
selanjutnya dicolokan ke sumber listrik sebagai sumber 
energi pemicu tercipta uap dari air yang berada didalam 
ketel.  

9. Pemanasan dilakukan selama 3 jam dengan suhu 90 °C.  
10. Setelah uap menuju kondensor, selanjutnya adalah 

dilakukan perubahan senyawa gas menjadi cairan dengan 
prinsip kondensasi, yaitu uap panas akan didinginkan 
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menjadi cairan. Hasil penguapan kulit jeruk purut akan 
dialirkan menuju ke erlenmeyer.  

11. Selama proses destilasi dilakukan pengecekan terhadap air 
dingin yang digunakan untuk kondensor, pengecekan yang 
dilakukan berupa memastikan airnya tetap dingin dan ketika 
air sudah mulai memanas diberikan es batu agar air dingin 
kembali, hal ini dilakukan agar proses kondensasi berjalan 
dengan lancar. 

12. Destilat yang telah keluar merupakan campuran dari air dan 
minyak yang menguap, selanjutnya dipisahkan minyak dan 
air tersebut menggunakan pipet tetes dan gelas ukur untuk 
mengambil minyaknya.  

13. Minyak atsiri yang dihasilkan dilakukan penarikan air untuk 
meningkatkan mutu minyak atsiri kulit jeruk purut. Penarikan 
air tersebut menggunakan anhidrat Na2SO4 dengan ukuran 
1% dari banyaknya minyak atsiri.  

14. Minyak atsiri yang didapatkan akan dihitung hasil minyak dari 
destilasi. Langkah selanjutnya adalah dihitung nilai 
rendemen, indeks bias dan berat jenis. Perhitungan tersebut 
bertujuan untuk mendapatkan perlakuan terbaik yang 
dilakukan selama proses pengujian.  

15. Minyak atsiri yang didapatkan juga diuji aroma dan warna. 
Pengujian aroma menggunakan uji organoleptik dengan 
menggunakan  uji skor.  

16. Selain menggunakan uji organoleptik juga dianalisis aroma 
menggunakan e-nose untuk mengetahui perbedaan 
klasifikasi aroma.  

17. Setelah dihasilkan nilai dari beberapa uji tersebut kemudian 
dihitung dengan analisis multiple atribut untuk menentukan 
perlakuan terbaik.  
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Dibelah menjadi 4  

Difermentasi selama 
4,8,12,16,20,24,28,32,36, dan 40 hari 

Air 2,5 liter Dimasukkan ke dalam ketel (Destilator) 

Dipanaskan pada suhu 90°C dan Uap 

masuk ke dalam kondensor 

Didestilasi selama 3 jam  

 

Dianalisis kuantitas dan kualitas minyak kulit jeruk purut  

(Uji Organoleptik, Analisis aroma dengan e-nose, 

Rendemen, indeks bias dan berat jenis) 

Hasil  

Buah Jeruk Purut 

Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Destilasi Minyak Kulit Jeruk  

Dihilangkan isi dan bulir  
 Isi dan bulir 

jeruk purut  

Dimasukkan dalam kotak yang 

telah diberi alumunium foil 

Minyak Kulit Jeruk Purut 

1 kg kulit jeruk 

purut 

Dipilih hasil perlakuan terbaik 

Penarikan air dengan Na2SO4 
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3.4.7 Analisis Kualitas dan Kuantitas 

     Minyak atsiri kulit jeruk purut yang dihasilkan selanjutnya 
dilakukan uji terhadap kualitas dan kuantitasnya. Kualitas yang 
diuji meliputi indeks bias, berat jenis dan organoleptik (aroma dan 
warna). Sementara kuantitasnya diketahui dari volume yang 
dihasilkan untuk selanjutnya dihitung rendemennya.  

 
3.4.7.1 Rendemen 

     Pengujian terhadap rendemen dilakukan untuk mengetahui 
efisiensi proses destilasi pada minyak atsiri kulit jeruk purut. Uji 
rendemen pada minyak atsiri kulit jeruk purut dilakukan dengan 
menghitung persentase minyak atsiri kulit jeruk purut yang 
dihasilkan dibandingkan dengan tiap satuan berat jenis kulit jeruk 
purut yang telah dihitung sebelumnya. Rumus dalam perhitungan 
rendemen tersebut adalah sebagai berikut (SNI, 2006):  

Rendemen =
berat minyak yang dihasilkan

berat kulit jeruk purut yang digunakan
 x 100% 

 

3.4.7.2  Indeks Bias 

     Indeks bias minyak atsiri merupakan perbandingan antara 
kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam 
suatu zat pada suhu tertentu. Penentuan indeks bias didasarkan 
pada perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias. 
Pengukuran indeks bias dilakukan dengan menggunakan alat 
refractometer. Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut 
(SNI,2006): 

1. Membersihkan prisma refraktometer dengan alkohol. 
2. Meneteskan minyak yang akan diukur indeks biasnya 

diatas prisma refraktometer, prisma dirapatkan dan 
dibiarkan beberapa saat supaya suhu alat dan minyak 
merata. 
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3. Membaca indeks bias pada skala refraktometer setelah 
diperoleh garis batas antara terang dan gelap yang jelas 
dan membentuk titik potong dua garis yang bersilangan. 
 

3.4.7.3 Berat Jenis 

     Berat jenis atau bobot jenis merupakan metode yang 
dilakukan untuk menentukan kemurnian suatu minyak. Prinsip 
yang digunakan pada pengujian adalah perbandingan antara 
kerapatan minyak terhadap kerapatan air suling di suhu yang 
sama dengan menggunakan piknometer. Prosedur kerjanya 
adalah sebagai berikut (SNI, 2006): 

1. Membersihkan piknometer dengan alkohol dan 
dikeringkan. 

2. Menimbang piknometer yang telah bersih dan kering. 
3. Mengisi piknometer dengan aquades hingga melebihi 

tanda tera pada piknometer. Kemudian ditutup dan 
dihindari dari gelembung-gelembung udara. 

4. Membersihkan dan mengeringkan bagian luar piknometer 
dari bahan yang menempel. 

5. Menimbang piknometer yang telah berisi aquades. 
6. Membersihkan kembali piknometer. 
7. Memasukkan minyak atsiri kedalam piknometer yang 

telah bersih hingga tanda tera. 
8. Menimbang piknometer yang telah berisi minyak atsiri. 
9. Melakukan perhitungan berat jenis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 BJ =
(bobot minyak+piknometer)−(bobot piknometer kosong)

(bobot piknometer+air)−(bobot piknometer kosong)
    

 

3.4.7.4 Analisis Electronic Nose (e-nose) 

     Minyak atsiri kulit jeruk purut yang telah dihasilkan kemudian 
diuji aroma menggunakan alat electronic nose (e-nose). E-nose 
merupakan sistem penciuman buatan untuk menganalisis, 
mengenali serta mendeteksi bau yang sederhana maupun 
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kompleks dan senyawa yang menguap. Hasil grafik tegangan 
dari analisis aroma e-nose kemudian diolah dengan metode LDA 
(Linier Descriminant Analysis) dengan menggunakan software 
SPSS 16, dari pengolahan tersebut kemudian didapatkan grafik 
klasifikasi aroma minyak atsiri kulit jeruk purut.  
 

3.4.8 Pengolahan dan Analisis Data  

     Data hasil pengamatan dan pengujian selanjutnya dianalisa 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16. Apabila 
dari hasil uji terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan 
uji DMRT dengan taraf kepercayaan 95% untuk melihat 
perbedaan antar perlakuan.  
 

3.4.9 Penentuan Perlakuan Terbaik  

     Penentuan perlakuan terbaik pada minyak atsiri kulit jeruk 
purut dilakukan dengan pengamatan uji fisik dan kimia. 
Pengamatan uji fisik tersebut meliputi warna dan aroma. 
Pengamatan uji kimia meliputi rendemen, berat jenis, dan indeks 
bias. Produk terbaik ditentukan dengan mencari nilai terbaik pada 
uji fisik dan kimia dan dicari hasil nilai uji yang sesuai standar.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Pengaruh Perlakuan Fermentasi Terhadap Organoleptik 
Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

     Minyak atsiri mempunyai warna dan aroma yang berbeda, 
perbedaan warna dan aroma tersebut menyesuaikan dengan 
jenis minyak atsiri yang dihasilkan. Warna minyak atsiri kulit jeruk 
purut pada penelitian kali ini terdapat 3 jenis, yaitu kuning jernih, 
hijau jernih serta tidak berwarna atau bening, untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Lampiran 1. Sementara itu, minyak atsiri kulit 
jeruk purut yang dihasilkan ini juga berbeda menyesuaikan 
dengan perlakuan yang diberikan. Aroma yang dihasilkan 
semakin tidak segar seiring dengan bertambahnya waktu 
fermentasi. Uji organoleptik aroma minyak atsiri dilakukan 
dengan uji hedonik oleh panelis mengenai aroma minyak atsiri 
kulit jeruk purut. Uji hedonik ini dilakukan oleh 30 panelis yang 
terlampir pada Lampiran 5. Hasil uji organoleptik dari panelis 
didapatkan hasil terbanyak adalah pada fermentasi 40 hari, 
diduga panelis memilih minyak atsiri kulit jeruk purut hari ke 40 
karena aroma yang keluar tidak terlalu tajam ketika dihirup 
sehingga panelis lebih menyukai minyak atsiri kulit jeruk purut 
fermentasi 40 hari. Setelah itu, dari 10 perlakuan tersebut 
kemudian diambil 3 sampel perwakilan untuk dilakukan analisa 
aroma minyak atsiri kulit jeruk purut dengan menggunakan alat e-
nose(electronic nose). Analisis ini dilakukan guna mengetahui 
klasifikasi aroma minyak atsiri jeruk purut apakah berbeda atau 
sama. Sampel yang digunakan adalah pada perlakuan kontrol, 
perlakuan fermentasi 24 hari, dan perlakuan fermentasi 40 hari.  
     E-nose merupakan sebuah instrument yang digunakan untuk 
mendeteksi bau atau aroma. E-nose dirancang untuk mendeteksi 
dan membedakan beberapa aroma secara rinci atau kompleks 
berdasarkan output tegangan yang dihasilkan. Perangkat 
tersebut terdiri dari berbagai sensor yang merespons sampel 
yang dihasilkan. Gas yang berasal dari aroma minyak atsiri 
tersebut dideteksi oleh sensor yang kemudian dikonversi menjadi 
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tegangan. Tegangan tersebut disimpan dalam data logger 
software e-nose dan ditampilkan output-nya menjadi grafik. Data 
berupa tegangan yang didapatkan dengan e-nose kemudian 
dianalisa dan diintrepetasikan menggunakan aplikasi SPSS. 
Analisis data hasil uji E-nose diolah menggunakan SPSS dengan 
metode LDA (Linier Discriminant Analysis) bertujuan untuk 
mengklasifikasikan aroma agar terlihat perbedaan tiap sampel 
berdasarkan pola tegangan gas yang dihasilkan (Kiani et. al, 
2016).  
     Tahapan-tahapan dalam sistem hidung elektronik adalah 
penciuman aroma oleh larik sensor, pra-pemrosesan sinyal dan 
pemrosesan oleh sistem pengenalan pola. Awalnya, aroma yang 
akan dideteksi dipaparkan ke larik sensor. Sensor ini hampir 
sama fungsinya dengan sel penciuman manusia. Data analog 
dari sensor akan diubah menjadi data digital oleh analog to digital 
converter (ADC) untuk disimpan ke komputer dan dianalisa lebih 
lanjut (Nasir, 2016).  
      Menurut Turner (2009), terdapat tiga unsur dalam alat 
electronic nose yaitu, (1) array sensor yang terkena volatil, (2) 
konversi sinyal sensor ke format yang mudah dibaca, dan (3) 
perangkat lunak analisis data untuk menghasilkan output 
karakteristik yang berhubungan dengan bau yang dihadapi. 
Output dari array sensor dapat ditafsirkan melalui berbagai 
metode seperti algoritma pengenalan pola, principle component 
analysis (PCA), analisis fungsi diskriminan (LDA), cluster analysis 
(CA), dan jaringan saraf tiruan untuk membedakan antar sampel. 
Pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, serta Gambar 4.3 merupakan 
grafik dari data respon e-nose terhadap sampel yang diujikan. 
Selain data grafik juga terdapat data respon e-nose berupa 
tegangan dari print screen aplikasi electronic nose yang terdapat 
pada Lampiran 3, serta data tegangan yang dapat diolah dengan 
metode LDA (Linier Discriminant Analysis) yang dapat dilihat 
pada Lampiran 4. 
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Gambar 4.1. Grafik Data Respon Tegangan Electronic Nose (Kontrol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Grafik Data Respon Tegangan Electronic Nose  

(24 Hari) 
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Gambar 4.3. Grafik Data Respon Tegangan Electronic Nose  
(40 Hari) 

 

 

     E-nose terdiri dari sistem pendistribusian aroma sampel, larik 
sensor, rangkaian elektronik dan software untuk analisis data. E-
nose yang terdiri atas larik sensor gas kimia tak selektif berfungsi 
menangkap dan mentransformasikan aroma menjadi sinyal-
sinyal listrik atau respon sensor. Sinyal sensor yang ditangkap 
oleh larik sensor dengan masing-masing kepekaan yang 
berbeda-beda ini membentuk pola-pola khusus untuk jenis aroma 
yang ditangkap. Adapun untuk mengidentifikasi atau 
mengklasifikasi pola tersebut tidak dapat dilakukan hanya 
dengan melihat pola yang dihasilkan secara kuantitatif namun 
diperlukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan mesin 
pengenalan pola (Rahmani dkk, 2018). E-nose yang dipakai 
dalam penelitian ini memakai sepuluh sensor yaitu MQ-2, MQ-3, 
MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7,MQ-8, MQ-9, MQ-135, dan MQ-136 
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yang masing-masing sensor mempunyai kepekaan terhadap 
jenis gas tertentu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 Ketika 
berinteraksi dengan senyawa volatil dari sampel, kesepuluh 
sensor tersebut akan memberikan respon berupa tegangan 
keluaran yang berbeda dan membentuk pola untuk setiap sampel 
yang dideteksi. Kesepuluh sensor tersebut akan membentuk 
grafik dan data tegangan, dimana ketika tegangan yang muncul 
bernilai negatif pada sensor tertentu artinya dalam sampel tidak 
terdapat jenis gas pada sensor tertentu tersebut, karena 
kesepuluh sensor akan mendeteksi sesuai dengan kepekaannya 
masing-masing. 

 

Tabel 4.1 Keterangan sensor e-nose 

No Sensor Jenis gas 

1. MQ-2 Gas Combustible 
2. MQ-3 Alkohol 
3. MQ-4 Gas Alam dan Metan 
4. MQ-5 LPG, gas alam dan gas Batu Bara 
5. MQ-6 LPG dan Propana 
6. MQ-7 Gas Karbon Monoksida 
7. MQ-8 Gas Hidrogen 
8. MQ-9 Gas Karbon Monoksida dan Combustible 

Gas 
9. MQ-135 Kontrol Kualitas Udara 
10. MQ-136 Gas Hidrogen sulfida 

Sumber: Nasir (2016) 

 

     Dari data respon sensor e-nose yang muncul kemudian 
dianalisis menggunakan Linier Discriminant Analysis (LDA) 
dengan software SPSS, sehingga didapatkan grafik klasifikasi 
pada Gambar 4.4 yang dapat diambil informasi dari 3 jenis 
sampel dengan 3 aroma yang berbeda. Terdapat 3 simbol pada 
grafik tersebut, simbol pertama dengan tanda bintang merah 
merupakan aroma minyak kulit jeruk purut segar yang diambil 
dari minyak kulit jeruk purut kontrol, kemudian yang kedua 
dengan tanda segi lima berwarna hijau merupakan sampel 
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minyak kulit jeruk purut dengan aroma sedikit segar yang diambil 
dari minyak atsiri dengan perlakuan fermentasi 24 hari, dan yang 
ketiga dengan  simbol tanda silang berwarna kuning merupakan 
sampel minyak kulit jeruk purut tidak segar yang diambil dari 
minyak atsiri dengan perlakuan fermentasi 40 hari. Uji dilakukan 
dengan 5 kali ulangan, hal ini dilakukan agar klasifikasi 
pengelompokan aroma lebih mudah untuk dilihat dan lebih 
akurat. Dari Gambar 4.4 juga dapat dilihat bahwa minyak atsiri 
kulit jeruk purut memisah dan mengelompok sesuai dengan 
aromanya masing-masing sehingga terlihat 3 kelompok yang 
berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa aroma yang telah diuji 
dengan electronic nose serta dianalisis menggunakan Linier 
Discriminant Analysis terdapat perbedaan aroma karena berada 
dikelompok-kelompok yang berbeda. Dari diagram plot canonical 
discriminant functions terdapat group centroid yang berwarna 
biru, dimana group centroid tersebut merupakan titik pusat 
magnetnya dari tiap aroma. Dari group centroid tersebut yang 
menarik sampel-sampel aroma yang telah diinput sehingga dapat 
mengelompok di titik masing-masing.  
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Gambar 4.4 Hasil Uji Analisis Aroma (E-nose) dengan menggunakan 
SPSS 

(1) Kontrol, (2) Fermentasi 24 hari, (3) Fermentasi 40 hari 
 

     Menurut Koensoemardiyah (2010), sifat-sifat minyak atsiri 
meliputi warna, rasa, aroma, berat jenis, kelarutan dan sifat. 
Warna minyak atsiri yang baru dipisahkan biasanya tidak 
berwarna. Hal ini dikarenakan penguapan dan proses oksidasi, 
biasanya warna dari minyak atsiri bermacam-macam seperti 
hijau, coklat, kuning, biru dan merah. Sedangkan aroma minyak 
atsiri pada umumnya menyesuaikan tiap jenis minyak atsiri 
tersebut. Warna kuning muda berasal dari sitronelal yang 
merupakan komponen utama minyak kulit jeruk purut. Sitronelal 
merupakan flavouring agent berbentuk liquid yang berwarna 
kuning samar atau kuning muda.  
     Tingkat kesegaran minyak kulit jeruk purut yang dihasilkan ini 
disebabkan kandungan sitronelal sebagai komponen utama pada 
minyak kulit jeruk purut. Komponen kimia minyak jeruk purut 
seperti geraniol, sitronelol dan linalol merupakan komponen yang 
memberikan kehalusan dan kelembuatan aroma terbaik (Heat 
and Reinccius, 1986).  
 

4.2 Pengaruh Perlakuan Fermentasi Terhadap Rendemen 
Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut 

 

     Rendemen merupakan presentase hasil yang didapatkan 
dengan membandingkan berat awal bahan dengan berat 
akhirnya. Hasil perhitungan analisis rendemen secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 6. Rendemen dari 
penelitian dianalisa secara statistik dengan taraf keyakinan 95% 
yang dapat dilihat pada Lampiran 7. Berdasarkan analisa 
tersebut didapatkan faktor lama waktu fermentasi terhadap hasil 
rendemen minyak atsiri kulit jeruk purut memiliki pengaruh yang 
signifikan karena nilai sig. yang dihasilkan kurang dari 0,05 (H0 
ditolak). Karena hasil dari analisa statistik tersebut mempunyai 
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hasil yang signifikan maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple 
Range Test (DMRT). Hasil uji DMRT dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Uji DMRT Lama Fermentasi Terhadap Rata-Rata 
Rendemen  

Perlakuan (hari) Rata-rata Rendemen (%) Notasi 

4 0,2700 a 

8 0,4050 ab 

12 0,7600 abc 

16 0,6450 abc 

20 0,7750 abc 

24 0,5850 abc 

28 0,7400 abc 

32 1,0750 c 

36 0,9150 bc 

40 1,0050 c 

Keterangan : Notasi yang sama menandakan tidak signifikan antar 
perlakuan 

 

     Pada Tabel 4.2 dapat dilihat data rendemen minyak atsiri kulit 
jeruk purut setelah diolah dengan uji DMRT. Pada tabel tersebut 
dapat diambil informasi bahwa terdapat beberapa perlakuan yang 
sama atau tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari notasi yang 
ada pada tabel tersebut, pada fermentasi hari ke 4, 8, 12, 16, 20, 
24, dan 28 mempunyai notasi yang sama sehingga menandakan 
tidak signifikan antar perlakuan. Sementara itu pada fermentasi 
hari ke 8, 12, 16, 20, 24, dan 28 juga terdapat notasi yang sama 
sehingga menandakan tidak signifikan antar perlakuan. Begitu 
pula dengan fermentasi hari ke 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan 40 
hari yang mempunyai notasi yang sama sehingga menandakan 
tidak signifikan antar perlakuan. Sementara itu yang mempunyai 
notasi berbeda antar perlakuan adalah pada hari 4 terhadap 
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fermentasi hari ke 32, 36 dan 40 yang mempunyai notasi yang 
berbeda sehingga menandakan bahwa antar perlakuan 
mempunyai perbedaan yang signifikan. Begitu juga dengan hari 
ke 8 terhadap fermentasi hari ke 32, 36, dan 40 hari yang 
mempunyai notasi berbeda. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa secara statistik untuk pengaruh lama fermentasi terhadap 
hasil rendemen hanya berpengaruh pada hari ke 4 dan hari ke 
32, 36, dan 40. Sementara untuk jeda waktu 4 hari tidak 
berpengaruh signifikan atau mempunyai hasil yang sama. Untuk 
lebih jelasnya rendemen minyak atsiri kulit jeruk purut yang 
dihasilkan dapat dilihat grafik rata-rata rendemen pada Gambar 
4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.5. Grafik Rerata Rendemen Minyak Atsiri Kulit Jeruk 

 

     Gambar 4.5 menunjukkan hasil rendemen minyak atsiri kulit 
jeruk purut dengan fermentasi selama 40 hari. Dari grafik tersebut 
dihasilkan bahwa rendemen minyak atsiri kulit jeruk cenderung 
meningkat meskipun di beberapa hari mengalami penurunan 
seperti pada hari 12 ke 16 yang semula 0, 76% menurun sebesar 
0,115% menjadi 0,645%. Kemudian pada hari ke 20 ke 25 yaitu 
dari 0,775% menurun sebesar 0,19 % menjadi 0,585%, serta 
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pada hari ke 32 ke 36 yaitu 1,075% menurun sebesar 0,16% 
menjadi 0,915%. Penurunan rendemen pada hasil destilasi 
minyak atsiri kulit jeruk purut disebabkan oleh beragamnya buah 
jeruk purut yang digunakan, sehingga kulit jeruk purut yang 
dikupas pun tidak seragam dari segi ukuran dan juga 
kematangan. Karena kematangan jeruk purut berpengaruh 
terhadap kandungan didalamnya, dimana ketika buah jeruk purut 
terlalu muda atau terlalu tua akan menjadi keras sehingga proses 
penyulingan minyak akan lebih sulit untuk dilakukan.  
     Sementara itu rendemen tertinggi pada fermentasi minyak 
atsiri kulit jeruk purut terjadi pada hari ke 32 yaitu sebesar 
1,075%. Hal ini disebabkan pada fermentasi hari ke 32 terdapat 
banyak hifa-hifa khamir yang menempel pada kulit jeruk 
fermentasi sehingga dapat diperkirakan terjadinya pembelahan 
sel-sel dari mikroorganisme dan terjadi proses degradasi 
penyusun dinding sel. Namun pada hari setelah 32 mengalami 
penurunan yang diperkirakan terjadi karena semakin 
terdegradasinya dinding sel menyebabkan mudahnya 
penguapan minyak yang bersifat volatile yang terikat dalam 
kelenjar internal dan eksternal minyak kemudian terbawa oleh 
udara pada saat fermentasi berlangsung sebelum dilakukan 
penyulingan. Sehingga dari hasil tersebut dapat disarankan pada 
penelitian selanjutnya waktu fermentasi dapat dilakukan sampai 
hari ke 32 dengan rendemen paling banyak yang dihasilkan, serta 
dapat dilakukan pemberian mikroba seperti khamir untuk 
mengetahui apakah penggunaan mikroba tambahan dapat 
mempengaruhi hasil minyak atsiri dibandingkan dengan tanpa 
tambahan mikroba.  
     Rendemen terendah terdapat pada minyak atsiri kulit jeruk 
fermentasi 4 hari dengan hasil sebesar 0,27 %, hal ini 
dikarenakan belum terdapat proses pre-treatment atau perlakuan 
pendahuluan sebelum dilakukan penyulingan, sehingga dinding-
dinding sel kulit jeruk purut tersebut  terdegradasi dan 
mengakibatkan hasil penyulingan rendah. Namun jika dilihat 
kembali pada grafik tersebut dapat diartikan semakin lama 
perlakuan fermentasi maka rendemen yang dihasilkan juga 
semakin tinggi sampai pada puncaknya yaitu pada hari ke-32 
namun pada hari setelahnya turun meskipun tidak signifikan. 
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Selain itu nilai R-square sebesar 0,7943 (mendekati 1) hal ini 
dapat diartikan prediksi yang dibuat semakin kuat yaitu lamanya 
fermentasi akan mempertinggi rendemen yang dihasilkan dari 
kulit jeruk purut tersebut.  
     Selama proses fermentasi secara alami dan anaerob tersebut, 
mikroorganisme dapat tumbuh secara alami. Hal ini dikarenakan 
pada saat fermentasi kulit jeruk tidak disterilisasi terlebih dahulu 
sehingga mikroorganisme yang berada dalam bahan masih tetap 
ada. Kemudian lingkungan sekitar juga memungkinkan 
mikroorganisme untuk tumbuh, khususnya untuk mikroorganisme 
jenis khamir karena khamir dapat tumbuh pada suhu optimum 
sekitar 25-30 °C, dan selama fermentasi yang dilakukan suhu 
yang ada menunjukkan suhu 27 °C. Selain itu khamir juga 
menyukai keadaan dengan pH asam sekitar 4 – 4,5, hal ini telah 
sesuai dengan bahan yang dipakai yaitu kulit jeruk purut yang 
bersifat asam. Sementara itu khamir juga dapat tumbuh baik 
pada kondisi anaerob karena berdasarkan sifat metabolismenya 
termasuk kelompok khamir fermentatif yang dapat melakukan 
fermentasi alkohol yaitu memecah glukosa melalui jalur glikolisis 
(Utami, 2008). Seperti reaksi fermentasi berikut,  

 
Contoh: C6H12O6 (gula)       2C5H5OH (etanol) + 2 CO2 

     Sehingga dengan adanya fermentasi akan mengalami 
perubahan fisik dan kimia yang menguntungkan seperti 
terbentuknya rasa dan aroma. Selain itu, proses fermentasi juga 
akan meningkatkan hasil rendemen bahan tanaman dalam 
pengolahan minyak atsiri. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa 
perubahan karena kinerja dari mikroorganisme yang 
pertumbuhannya dipacu saat fermentasi (Latif dan Ustadi, 2014). 
Mikroorganisme tersebut akan mengubah karbohidrat menjadi 
alkohol, asam, dan CO2. Asam yang dihasilkan dari proses 
fermentasi tersebut akan menghancurkan dan mereduksi kristal 
kalsium oksalat bentuk prisma yang ada pada kulit jeruk, hal ini 
dapat dilihat pada Gambar 4.6. Sehingga ketika kristal kalsium 
oksalat yang berada diatas kelenjar minyak atsiri tersebut terurai 
akan memudahkan minyak yang berada di kulit jeruk lebih mudah 
menguap ketika didestilasi. Hal ini sesuai dengan penelitian 
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mengenai penurunan oksalat dengan menggunakan asam 
asetat, dimana menurut Hadriati dalam Agustin dkk(2014), lama 
fermentasi 48 jam pada umbi kimpul menghasilkan kadar oksalat 
hingga 480 mg/100 g dari asli kandungan oksalatnya sebesar 
1.740 mg/100 g. Sementara itu pada penelitian Agustin dkk 
(2014), dapat mereduksi kadar oksalat dengan penambahan 
asam asetat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6. Mikroskopik Penampang Melintang Kulit Buah 
Jeruk Segar 

Keterangan:  
1. Kutikula    
2. Epidermis  
3. Flavedo  
4. Kristal kalsium oksalat bentuk prisma 
5. Kelenjar minyak atsiri  
6. Rongga minyak skizolisigen  
7. Albedo  
8. Berkas pembuluh 

 

     Menurut Jabbar dalam Slamet dkk (2019) menyatakan bahwa 
secara umum, mikroorganisme memproduksi dua sistem enzim 
ekstraseluler yaitu sistem hidrolitik dan sistem oksidatif. Sistem 
hidrolitik menghasilkan hidrolase dan berfungsi untuk degradasi 
selulosa dan hemiselulosa, sedangkan sistem oksidatif yang 
bersifat lignolitik dan berfungsi mendepolimerasi lignin. 
Mikroorganisme memproduksi enzim ekstraseluler untuk 
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degradasi senyawa berukuran besar menjadi kecil dan larut 
dalam air. Menurut Ekaputri (2018), pada kulit jeruk purut 
terdapat Albedo, dimana albedo merupakan jaringan seperti spon 
berwarna putih yang berhubungan dengan core di tengah-tengah 
buah. Albedo tersebut banyak mengandung selulosa, 
hemiselulosa, lignin dan senyawa-senyawa pektat dan 
hesperiodes seperti herperitin dan narigin serta senyawa-
senyawa limonim yang lebih banyak dari flavedo maupun 
jaringan membran buah. Fermentasi yang terjadi pada kulit jeruk 
purut tersebutlah yang disebut sistem hidrolitik, yaitu 
menghasilkan hidrolase yang berfungsi untuk degradasi selulosa 
dan hemiselulosa yang ada pada kulit jeruk purut. Sehingga 
dengan terdegradasinya albedo tersebut juga akan merusak 
lapisan dari dinding sel minyak kulit jeruk purut dan memudahkan 
penguapan minyak dari kelenjar minyak kulit jeruk ketika 
dilakukan proses destilasi.  
     Menurut Khasanah dalam Slamet dkk (2019) menyatakan 
bahwa proses fermentasi dapat mendegradasi komponen dinding 
sel jaringan pada bahan sehingga hasil rendemen yang diperoleh 
selama proses destilasi lebih banyak. Sedangkan menurut 
Noverita dkk (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 
pada destilasi sampel kulit jeruk purut segar yang telah dipotong-
potong dengan proses destilasi uap selama 5 jam menghasilkan 
minyak jeruk purut sebanyak 20 ml. Hal ini berarti rendemen yang 
diperoleh sebesar 0,5% pada jeruk purut segar. Menurut 
Guenther dalam Khasanah (2014), minyak atsiri dalam tanaman 
aromatik dikelilingi oleh kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh, 
kantung minyak atau rambut granulat. Apabila bahan dibiarkan 
utuh, minyak atsiri hanya dapat diekstraksi apabila uap air 
berhasil melalui jaringan tanaman dan mendesaknya ke 
permukaan. Proses fermentasi sebelum ekstraksi minyak baik 
dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan sel – sel minyak.  
Hal ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan dimana 
semakin lama waktu fermentasi dilakukan rendemen yang 
dihasilkan juga akan meningkat karena sel-sel yang ada dipecah 
oleh mikroorganisme yang terdapat dalam bahan selama 
fermentasi tersbut. Pertumbuhan mikroorganisme dapat diikuti 
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secara visual yang ditunjukkan pada Lampiran 8 dengan adanya 
hifa berwarna putih pada permukaan bahan. 
 

4.3 Pengaruh Perlakuan Fermentasi Terhadap Berat Jenis 
Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

     Berat jenis dapat dikaitkan dengan komponen kimia yang 
dikandung dalam minyak atsiri. Berat jenis yang tinggi akan 
berpengaruh terhadap kandungan didalamnya, begitu pula 
sebaliknya jika minyak atsiri mempunyai berat jenis yang rendah 
maka kandungan komponen di dalamnya juga semakin rendah. 
Data hasil perhitungan berat jenis dapat dilihat pada Lampiran 9. 
Data hasil perhitungan berat jenis yang telah dihasilkan kemudian 
dihitung kembali menggunakan analisa statistik ANOVA yang 
dapat dilihat pada Lampiran 10.  Hasil dari perhitungan analisa 
statistik tersebut menyatakan tidak terdapat pengaruh dari nilai 
berat jenis pada perlakuan fermentasi. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai sig. yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05 atau nilai F 
hitung lebih besar dari nilai F tabel (H0 ditolak). Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat grafik berat jenis pada Gambar 4.7.  

 

  
  
   
  
 
  
 
 

Gambar 4.7. Rerata Berat Jenis Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut dengan 
Perlakuan Fermentasi 

 

     Dari hasil uji berat jenis pada grafik tersebut dapat dilihat 
bahwa berat jenis yang dihasilkan berada pada kisaran 0,8736 – 
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0,8791, dengan nilai berat jenis tertingginya pada perlakuan 
fermentasi hari ke 28 dan 36 yaitu sebesar 0,8791 sedangkan 
nilai berat jenis terendah terdapat pada perlakuan fermentasi hari 
ke 32 yaitu 0,8736. Menurut Novalny dalam Laurita dan Maria 
(2016), menyatakan bahwa semakin tinggi komponen yang 
terkandung di dalam minyak maka semakin tinggi pula bobot jenis 
yang diperoleh. Komponen utama dari minyak atsiri kulit jeruk 
adalah golongan monoterpen yaitu senyawa limonen yang 
bermanfaat dibidang kesehatan. Nilai bobot jenis minyak atsiri 
pada umumnya berkisar antara 0,696 – 1,188 namun umumnya 
berat jenis minyak atsiri lebih kecil dari berat jenis air (1,00). 
Sedangkan  menurut Moestafa dkk (1998), menyebutkan bahwa 
berat jenis setiap jenis minyak atsiri umumnya mempunyai 
kisaran angka yang khas. Hasil penelitiannya mengenai minyak 
kulit jeruk purut didapatkan hasil uji berat jenis dengan nilai 
berkisar antara 0,8749-0,8841. Dikarenakan SNI minyak atsiri 
kulit jeruk purut belum ada, maka acuan standar yang digunakan 
adalah penelitian terdahulu dan hasil uji berat jenis minyak kulit 
jeruk purut dengan perlakuan fermentasi yang dilakukan kali ini 
telah sesuai dengan berat jenis yang terdapat pada penelitian 
terdahulu tersebut.  
     Menurut analisa data statistik yang telah dilakukan 
menyebutkan bahwa berat jenis minyak tidak berpengaruh nyata 
antara nilai berat jenis minyak atsiri kulit jeruk purut terhadap 
perlakuan fermentasi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian 
fermentasi daun jeruk purut dimana perlakuan pendahuluan 
fermentasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat 
jenis minyak atsiri daun jeruk purut. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa antar variasi perlakuan pendahuluan tidak berpengaruh 
terhadap berat jenis minyak atsiri daun jeruk purut. Hal tersebut 
dikarenakan berat jenis suatu minyak dipengaruhi oleh jenis dan 
jumlah komponen senyawa yang terkandung dalam minyak 
(Khasnaah dkk, 2015). Pada penelitian fermentasi kayu manis 
juga menyebutkan bahwa lama waktu fermentasi tidak 
berpengaruh nyata terhadap karakteristik mutu minyak atsiri daun 
kayu manis, hal ini dibuktikan dengan data hasil analisa ANOVA 
yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,244 lebih tinggi 
dari nilai signifikansi 0,05 (Khasanah dkk, 2014).  
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4.4 Pengaruh Perlakuan Fermentasi Terhadap Indeks Bias 
Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut 

     Data hasil uji indeks bias minyak atsiri kulit jeruk purut secara 
keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 11. Dari data tersebut 
dapat dilihat bahwa hasil nilai uji indeks bias berada dikisaran 
1,46 – 1,47 atau mendekati 1,47 pada suhu 20° C. Dari data nilai 
uji tersebut kemudian di analisa secara statistik yang dapat dilihat 
pada Lampiran 12, dimana hasil dari analisa statistik ANOVA 
dengan tingkat keyakinan 95% tersebut yaitu mempunyai nilai 
sig. 0,277 yang berarti lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat 
ditarik kesimpulan dari hipotesis yang ada bahwa jika nilai sig. 
lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan 
yang nyata dari nilai indeks bias pada perlakuan fermentasi.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik pada Gambar 4.8. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.8 Grafik Rata-Rata Indeks Bias Minyak Atsiri Kulit Jeruk 
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     Pada Gambar 4.8 dapat diketahui Indeks bias paling tinggi 
terdapat pada fermentasi hari ke 32 sebesar 1,4727 dan indeks 
bias terendah terdapat pada perlakuan fermentasi hari ke 4 
sebesar 1,46765. Dari grafik tersebut indeks bias pada masing-
masing minyak yang telah diberi perlakuan tidak berbeda secara 
nyata, dimana nilai indeks bias tetap dikisaran 1,46 – 1,47.  
     Dari data penelitian tersebut dibandingkan dengan literatur 
penelitian terdahulu karena SNI dari minyak kulit jeruk purut 
hingga saat ini belum ada, dalam penelitian terdahulu minyak 
atsiri kulit jeruk purut disebutkan bahwa indeks bias pada suhu 
20 °C adalah 1,4667 – 1, 5167. Nilai indeks bias suatu minyak 
semakin tinggi berarti mempunyai kerapatan yang tinggi juga 
karena mempunyai rantai karbon panjang dan terdapat sejumlah 
ikatan rangkap. Sehingga semakin tinggi nilai indeks bias yang 
dihasilkan maka kualitas miny ak atsiri juga akan semakin bagus. 
Adapaun nilai indeks bias minyak atsiri pada umumnya adalah 
1,47 sehingga hasil dari penelitian kali ini telah sesuai dengan 
literatur penelitian yang telah ada (Widodo, 2006).  
     Indeks bias dapat digunakan untuk menentukan kriteria 
kemurnian mutu minyak atsiri. Indeks bias minyak atsiri 
merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya dalam udara 
dengan kecepatan cahaya dalam suatu zat pada suhu tertentu. 
Penentuan indeks bias didasarkan pada perbandingan sinus 
sudut datang dengan sinus sudut bias. Pengukuran ini dilakukan 
dengan menggunakan alat refraktometer pada suhu 20 °C, suhu 
tidak boleh berbeda lebih dari ± 2 °C dari suhu referensi dan 
harus dipertahankan dengan suhu dimana pengukuran dilakukan 
(Sihite, 2009), dalam penelitian kali ini suhu lingkungan dalam 
pengukuran juga selalu dijaga agar tetap dalam suhu 20 °C. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

     Analisis perlakuan terbaik menggunakan metode multiple 
attribut dengan mempertimbangkan nilai rendemen, berat jenis, 
indeks bias, dan aroma. Hasil perhitungan perlakuan terbaik dari 
perlakuan fermentasi minyak atsiri kulit jeruk purut dapat dilihat 
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pada Lampiran 13. Analisis perlakuan terbaik dengan multiple 
attribut ini dilakukan dengan menggunakan rumus yang sudah 
ada, dimana perhitungan dimulai dari menentukan nilai terbaik 
dari masing-masing parameter. Pada parameter rendemen, 
indeks bias, dan berat jenis mempunyai nilai terbaik yaitu nilai 
maksimal. Sementara pada parameter aroma mempunyai nilai 
terbaik yaitu nilai minimal. Kemudian dari nilai maksimal dan nilai 
minimal tersebut dapat dihitung menggunakan rumus-rumus dari 
multiple attribut dan ditemukan perlakuan terbaik. Berikut 
merupakan perhitungan perlakuan terbaik dengan menggunakan 
mtode multiple attribut (Zeleny, 1982):  

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 
pengujian. Nilai ideal dari pengujian adalah nilai yang 
diharapkan, penentuan nilai ideal dapat juga mengambil 
dengan nilai literatur. 

2. Perhitungan derajat kerapatan. Perhitungan derajat 
kerapatan mempunyai dua cara yang berbeda tergantung 
dari nilai ideal yang telah ditentukan diawal, apakah nilai 
yang ditentukan merupakan nilai maksimal atau nilai 
minimal. Berikut merupakan rumus yang digunakan sebagai 
penentuan nilai ideal:  

Bila nilai ideal minimal, maka: 

dkk
i = 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔−𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 
 

Bila nilai ideal maksimal, maka: 

dkk
i = 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔−𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 
 

3. Perhitungan jarak kerapatan, dengan asumsi bahwa semua 
parameter penting. Jarak kerapatan (𝜆) dihitung berdasarkan 
jumlah parameter pada masing-masing perlakuan. Berikut 
merupakan beberapa komponen perhitungan jarak 
kerapatan:  

𝞴 = 
1

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

L1 = 1 - ∑(𝞴2(1- dkk
i )) 

L2 = ∑(𝞴2(1- dkk
i )2) 

L∞ = nilai maksimal (𝞴(1- dkk
i )) 
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4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai 
nilai L1, L2, dan L∞ terkecil. 

     Dari perhitungan dapat dilihat bahwa perlakuan fermentasi  
hari ke 40 merupakan perlakuan terbaik dari keseluruhan 
perlakuan. Hasil fermentasi tersebut menunjukkan nilai 
rendemen sebesar 1,05% w/w, indeks bias sebesar 1,4728, nilai 
berat jenis sebesar 0,8771, dan aromanya jeruk purut sedikit 
segar.  

 

4.6 Neraca Massa 

     Neraca massa merupakan perincian banyaknya bahan-
bahan yang berfungsi untuk mengetahui semua bahan yang 
masuk, keluar dan menumpuk dalam suatu alat pemroses. 
Proses perhitungan neraca massa pada fermentasi dan 
destilasi minyak atsiri kulit jeruk purut dari perlakuan terbaik 
yang telah dihitung yaitu pada fermentasi hari ke 40 (F10) yang 
menghasilkan minyak atsiri sebanyak 12 ml, rendemen 1,05 % 
w/w, berat jenis 0,8771 gr/cm3, serta indeks bias 1,4728. Basis 
baku pada perhitungan neraca massa adalah sebesar 1000 
gram kulit jeruk purut dan 2500 mL air sebagai input. Kemudian, 
minyak atsiri kulit jeruk purut sebagai hasil akhir dari 
penyulingan. Perhitungan neraca massa fermentasi dan 
destilasi minyak atsiri kulit jeruk purut dapat dilihat pada 
Lampiran 14. 
     Neraca massa diawali dengan proses pengupasan dan 
penimbangan. Bahan baku yang masuk adalah buah jeruk purut 
sebanyak 2000 gram kemudian mengalami proses pengupasan 
hingga menjadi kulit jeruk purut sebanyak 1000 gram, dan 
terdapat keluaran lain yaitu berupa isi buah jeruk purut 
sebanyak 1000 gram. Kemudian proses kedua adalah proses 
fermentasi, dimana terdapat input kulit jeruk purut yang telah 
dikupas sebanyak 1000 gram dan mengalami proses fermentasi 
selama 40 hari sehingga menjadi kulit jeruk purut telah 
fermentasi sebanyak 977 gram. Dari proses fermentasi tersebut 
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terdapat berat yang menghilang menjadi uap air sebanyak 23 
gram. Setelah itu terdapat proses destilasi air dan uap, dimana 
inputnya adalah kulit jeruk purut sebanyak 977 gram dan air 
bersih sebanyak 2500 gram. Dari input tersebut menjadi minyak 
atsiri kulit jeruk purut sebanyak 10,52 gram dan limbah kulit 
jeruk purut destilasi sebanyak 984,7 gram. Selain itu, juga 
terdapat air sisa destilasi sebanyak 1870 gram dan air yang 
menguap atau menghilang sebanyak 622,3 gram air tersebut 
menguap dikarenakan proses destilasi yang berjalan dengan 
suhu 90 °C.   
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh 
hasil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perlakuan lama fermentasi berpengaruh terhadap rendemen 
minyak atsiri kulit jeruk purut yang dihasilkan, dimana 
rendemen terus meningkat seiring dengan bertambahnya hari 
fermentasi dan rendemen tertinggi terdapat pada hari ke 32.  

2. Kualitas minyak atsiri kulit jeruk purut meliputi berat jenis dan 
indeks bias tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan lama 
fermentasi. Sementara itu, berdasarkan perhitungan 
perlakuan terbaik dengan analisis multiple atributte didapatkan 
perlakuan fermentasi hari ke 40 merupakan perlakuan terbaik 
dari keseluruhan perlakuan dengan nilai rendemen sebesar 
1,05%, indeks bias sebesar 1,4728, serta nilai berat jenis 
sebesar 0,8771.  
 

5.2 Saran 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 
bahwa perlakuan awal fermentasi alami dan spontan minyak atsiri 
kulit jeruk dapat mempengaruhi rendemen yang dihasilkan, 
sehingga untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pengecekan 
mikroba apa saja yang terlibat didalamnya serta fermentasi dapat 
dilakukan sampai hari 32 karena pada hari tersebut sudah 
mendapatkan rendemen yang cukup tinggi yaitu 1,075 %. Selain 
itu juga dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan bantuan 
berupa mikroba tambahan dari jenis khamir agar dapat diketahui 
perbedaan antara fermentasi spontan dan fermentasi tidak 
spontan.    
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Lampiran 1. Uji Organoleptik Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

 

  

Ulangan Perlakuan Warna 

1 

F0 Kuning Jernih 

F1 Tidak Berwarna 

F2 Kuning Jernih 

F3 Kuning Jernih 

F4 Tidak Berwarna 

F5 Kuning Jernih 

F6 Tidak Berwarna 

F7 Kuning Jernih 

F8 Tidak Berwarna  

F9 Tidak Berwarna 

F10 Kuning Jernih 

2 

F0 Hijau Jernih 

F1 Kuning Jernih 

F2 Kuning Jernih 

F3 Tidak Berwarna 

F4 Kuning Jernih 

F5 Kuning Jernih 

F6 Kuning Jernih 

F7 Tidak Berwarna 

F8 Tidak Berwarna 

F9 Tidak Berwarna 

F10 Kuning Jernih 
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Lampiran 2. Lembar Kuisioner Uji Organoleptik Minyak Atsiri 
Kulit Jeruk Purut  

Kuisioner Uji Organoleptik  
Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

Nama panelis  :  
Tanggal  :  
Pekerjaan  :  
Nama Produk : Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  
Instruksi  : 
 Dihadapan saudara telah tersedia 11 sampel produk 
minyak atsiri kulit jeruk purut. Aroma kulit jeruk purut dilakukan 
oleh panelis yang sedang tidak terganggu indera penciumannya. 
Kami mohon saudara dapat memberikan penilaian terhadap 
produk minyak atsiri kulit jeruk yang tersedia berdasarkan skala 
yang tercantum dibawah:  
Uji Organoleptik : Aroma 
Tabel uji  :  

No. Kode 
Nilai 

5 4 3 2 1 
1. 100      
2. 105      
3. 110      
4. 115      
5. 120      
6. 125      
7. 130      
8. 135      
9. 140      
10. 145      
11. 150      

 Keterangan: 
5 = Sangat Suka 
4 = Suka  
3 = Netral 
2 = Tidak Suka  
1 = Sangat Tidak Suka 
  Atas kerjasama dan perhatian saudara, saya ucapkan 
terima kasih. 
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Lampiran 3. Print Screen Grafik E-nose Dari Aplikasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data respon sensor e-nose terhadap minyak atsiri kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data respon sensor e-nose terhadap minyak atsiri fermentasi 24 
hari 
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Lampiran 3. Print Screen Grafik E-nose Dari Aplikasi(Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data respon sensor e-nose terhadap minyak atsiri fermentasi 40 
hari 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4. Data Respon Tegangan E-nose 

1. Data Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut (Kontrol)  

Ulangan 
Sensor (Volt) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

A1 8460592 1205273 6557515 412723897,3 18005778 123954976,4 8581746 67861430 151116739,9 174073079,4 

A2 8587341 1200775 6462199 418003133,1 27928772 115115865 8613485 84665527 156535237,6 139721883,1 

A3 8423665 1246467 5817261 412486470,5 15935364 130742085,7 8585510 60093486 150786234,5 183307698,5 

A4 8501892 1187528 5741272 413361714,7 12791341 128631388,3 8595174 69828186 156202596 167129923,5 

A5 8133850 1202908 5871277 409240722,7 14233093 120895894,3 8607788 69570516 147088724,8 169824930,8 

 

2. Data Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut (Fermentasi 24 hari) 

Ulangan 
Sensor (Volt) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

B1 8405050 1158033 16154582 416230977,4 68250631 141286926,3 8526103 73731079 159155070 160809936,5 

B2 8211060 1174565 11864624 415723164,9 59564819 132491862 8652954 74276021 153394673,7 165195414,2 

B3 8700765 1177558 17224935 415894165 78341268 150974121,1 8593953 59717712 153713684,1 183438822,4 

B4 8992411 1177772 39268697 415879007,9 1,02E+08 157902933,7 8654276 67822062 157588602,7 176143697,1 

B5 8581238 1169665 30812988 413985392,2 88582153 144479166,6 8584696 76849569 150416564,9 159774678,5 

 

6
9

 



 
 

Lampiran 4. Data Respon Tergangan E-nose (Lanjutan) 

3. Data Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut (Fermentasi 40 hari) 

Ulangan 
Sensor (Volt) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

B1 10368245 1180294 78320007 421760559 1,24E+08 159145100,9 8697713 74974874 154886881,5 162046101,8 

B2 10070394 1187570 71563314 415262146 1,18E+08 147389526,4 8640442 74373372 145487772,6 150880635,6 

B3 9552307 1200307 70407003 420369567,8 1,1E+08 145747782,4 8796895 72711080 138405558,2 162737731,9 

B4 9745077 1182887 74366862 420647684,7 1,18E+08 144448038,7 8809509 80492655 143722025,6 157004394,5 

B5 9332581 1204316 71022847 410923156,7 1,1E+08 163969421,4 8748678 63109233 161383056,6 173462117,5 

 

  

7
0
 



 
 

Lampiran 5. Hasil Uji Organoleptik Aroma Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut (Uji Hedonik) 

 

No Nama Panelis 
Perlakuan (Hari) 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

1 Ivana Thessalona 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 

2 Finka Ihsana 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 2 

3 Karisma Dwi A 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

4 Ramadhana A. 4 5 1 4 5 5 2 3 3 4 2 

5 Gradyna Zaynet 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 5 

6 Wifi Lorida  2 5 4 3 3 2 4 3 3 5 5 

7 Yosita Desiani 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 

8 Oktaviana Sri R 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 3 

9 Linda Novitasari 4 4 4 5 5 3 3 2 2 4 5 

10 Risma Afifatul H. 3 2 4 4 5 5 3 4 3 2 4 

11 Sisca Ikke W. 3 4 4 5 5 4 2 2 3 4 3 

12 Wahyu Wulan 4 5 3 3 4 3 3 5 4 4 5 

13 Dian Oktika 4 3 3 1 1 2 4 2 4 4 5 

14 Angel Natasha 4 4 5 5 3 2 5 5 2 2 2 

7
1
 



 
 

15 Marta Muthia K 3 2 3 4 3 4 4 5 2 3 5 

16 Ivana Wijaya 3 3 3 2 4 1 1 1 4 2 4 

17 Fadillah Ayutya 4 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 

18 Yeni F 4 1 2 4 2 2 3 2 5 5 3 

19 Ayu Trianingrum 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 2 

 
20 Muslikhatul F. 4 3 3 4 5 5 5 3 3 5 3 

21 Rahmah Fadhila 3 4 3 5 3 4 2 2 4 3 4 

22 Eva Muzdhalifah 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 5 

23 Faiz Dimi B. 4 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 

24 Wahyu Tri P. 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 

25 Haris Agus S. 4 4 3 4 3 2 1 1 2 4 5 

26 Aisyah 3 3 5 2 3 2 5 4 4 5 2 

27 Izaac T 4 5 3 3 4 3 2 4 4 5 5 

28 Ayu Puspita Sari 3 2 5 3 2 4 4 3 3 4 5 

29 Adelia Intania 5 2 3 4 5 3 4 2 4 3 5 

30 Nastiti Putri Ayu K 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 

Jumlah 109 98 102 105 103 94 101 89 98 105 112 

Rata-Rata 3,63 3,27 3,40 3,50 3,43 3,13 3,37 2,97 3,27 3,50 3,73 

7
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Lampiran 6. Rendemen Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

 Rendemen minyak atsiri kulit jeruk purut yang dihasilkan 
dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :  

Rendemen minyak (%) 

=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘 (𝑐𝑚3) x  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑦𝑎𝑘  (𝑔/𝑐𝑚3)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 (𝑔)
 𝑥 100% 

 =  
1,2 𝑐𝑚3 x  0,8767 𝑔/𝑐𝑚3

1000 𝑔𝑟𝑎𝑚
 𝑥 100% = 0,11% w/w  

Ulangan Perlakuan Hasil (cm3) 
Berat Jenis 

(g/cm3) 

Rendemen 

(%w/w) 

1 

F0 1,2 0,8767 0,11 

F1 2,4 0,8757 0,21 

F2 5 0,8778 0,44 

F3 8,4 0,8730 0,73 

F4 10,2 0,8790 0,90 

F5 10,2 0,8827 0,90 

F6 4,9 0,8788 0,43 

F7 7,8 0,8865 0,69 

F8 15 0,8719 1,31 

F9 7,9 0,8785 0,69 

F10 11 0,8764 0,96 

2 

F0 3,4 0,8755 0,30 

F1 3,8 0,8783 0,33 

F2 4,2 0,8789 0,37 

F3 9 0,8751 0,79 

F4 4,4 0,8776 0,39 

F5 7,4 0,8738 0,65 

F6 8,4 0,8778 0,74 

F7 9,1 0,8716 0,79 

F8 9,6 0,8753 0,84 

F9 13 0,8797 1,14 

F10 12 0,8771 1,05 



 

 

Lampiran 7. Perhitungan ANOVA Rendemen Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

Hipotesis :  

H0 : tidak terdapat perbedaan yang nyata dari rendemen pada perlakuan fermentasi  

H1 : terdapat perbedaan yang nyata dari rendemen pada perlakuan fermentasi 

Hasil ANOVA : Rendemen 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,483 10 0,148 3,255 0,038 

Within Groups 0,456 10 0,046   

Total 1,938 20      

7
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Lampiran 7. Perhitungan ANOVA Rendemen Minyak Atsiri Kulit 
Jeruk Purut  

Uji Lanjutan : Duncan 

Duncan     

Perlakuan N 
Subset for alpha=0.05 

1 2 3 

4 2 0,2700   
8 2 0,4050 0,4050  
24 2 0,5850 0,5850 0,5850 

16 2 0,6450 0,6450 0,6450 

28 2 0,7400 0,7400 0,7400 

12 2 0,7600 0,7600 0,7600 

20 2 0,7750 0,7750 0,7750 

36 2  0,9150 0,9150 

40 2   1,0050 

32 2   1,0750 

Sig.  0,055 0,0530 0,0620 

 

Perlakuan Rata-rata Rendemen Notasi 

4 0,2700 a 

8 0,4050 ab 

24 0,5850 abc 

16 0,6450 abc 

28 0,7400 abc 

12 0,7600 abc 

20 0,7750 abc 

36 0,9150 bc 

40 1,0050 c 

32 1,0750 c 
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Lampiran 8. Dokumentasi Fermentasi Kulit Jeruk Purut 

 

 

 

 

 

 

  

Sebelum fermentasi Fermentasi hari 8 

Fermentasi hari 16 Fermentasi hari 28 
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Lampiran 9. Berat Jenis Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

Berikut merupakan salah satu perhitungan berat jenis minyak 
atsiri kulit jeruk purut.  

Berat jenis =
(bobot minyak+piknometer)−(bobot piknometer kosong)

(bobot piknometer+air)−(bobot piknometer kosong)
 

 =
(6,2555)−(5,1671)

(6,4086)−(5,1671)
 = 0,8767 gr/cm3 

Ulangan Perlakuan Hasil (cm3) 
Berat Jenis 

(gr/cm3) 

1 

F0 1,2 0,8767 

F1 2,4 0,8757 

F2 5 0,8778 

F3 8,4 0,8730 

F4 10,2 0,8790 

F5 10,2 0,8827 

F6 4,9 0,8788 

F7 7,8 0,8865 

F8 15 0,8719 

F9 7,9 0,8785 
  F10 11 0,8764 

2 

F0 3,4 0,8755 

F1 3,8 0,8783 

F2 4,2 0,8789 

F3 9 0,8751 

F4 4,4 0,8776 

F5 7,4 0,8738 

F6 8,4 0,8778 

F7 9,1 0,8716 

F8 9,6 0,8753 

F9 13 0,8797 

F10 12 0,8771 



 
 

 

Lampiran 10. Perhitungan ANOVA Nilai Berat Jenis Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

Hipotesis :  

H0 : tidak terdapat perbedaan yang nyata dari nilai berat jenis pada perlakuan fermentasi  

H1 : terdapat perbedaan yang nyata dari nilai berat jenis pada perlakuan fermentasi 

Hasil ANOVA : Berat Jenis 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 0.000 10 0.000 0,519 0,842 

Within Groups 0.000 10 0.000   

Total 0.000 20       
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Lampiran 11. Indeks Bias Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut  

Ulangan Perlakuan Derajat Brix Indeks Bias 

1 

F0 70,6 1,4669 

F1 70,8 1,4674 

F2 71,4 1,4688 

F3 71,9 1,4701 

F4 72,0 1,4703 

F5 72,5 1,4716 

F6 72,7 1,4721 

F7 71,9 1,4701 

F8 73,4 1,4738 

F9 70,3 1,4661 

F10 70,2 1,4659  

2 

F0 71,8 1,4698 

F1 71,0 1,4679 

F2 71,4 1,4688 

F3 72,0 1,4703 

F4 72,0 1,4703 

F5 73,2 1,4733 

F6 73,0 1,4728 

F7 73,3 1,4735 

F8 72,5 1,4716 

F9 72,9 1,4725 

F10 73,0 1,4728  

 

 

 



 

 

Lampiran 12. Perhitungan ANOVA Nilai Indeks Bias Minyak Atsiri Kulit Jeruk Purut 

Hipotesis :  

H0 : tidak terdapat perbedaan yang nyata dari nilai indeks bias pada perlakuan fermentasi  

H1 : terdapat perbedaan yang nyata dari nilai indeks bias pada perlakuan fermentasi 

ANOVA      

  
Sum of Squares df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups  0.000 10 0.000 1.446 0.277  

Within Groups 0.000 11 0.000   

Total  0.000 21       
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Lampiran 13. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Tabel penentuan nilai ideal masing-masing parameter  

Parameter  Asumsi nilai ideal  

Rendemen Maksimal 

Indeks Bias Maksimal 

Berat Jenis Maksimal  

Aroma Maksimal 

 

Tabel perhitungan derajat kerapatan  

Parameter F4 F8 F12 F16 F20 F24 F28 F32 F36 F40 

Rendemen 0,27 0,405 0,76 0,645 0,775 0,585 0,74 1,075 0,915 1,005 

Indeks Bias 1,4676 1,4688 1,4702 1,4703 1,4724 1,4724 1,4718 1,4727 1,4693 1,4693 

Berat jenis 0,877 0,8784 0,8741 0,8783 0,8783 0,8783 0,8791 0,8736 0,8791 0,8768 

Aroma 3,6333 3,2667 3,4 3,5 3,4333 3,3666 2,9667 3,2667 3,5 3,7333 

dk Rendemen 0,2512 0,3767 0,7070 0,6000 0,7209 0,5442 0,6884 1,0000 0,8512 0,9349 

dk Indeks Bias  0,9965 0,9974 0,9983 0,9984 0,9998 0,9998 0,9994 1,0000 0,9977 0,9977 

dk Berat Jenis  0,9976 0,9992 0,9943 0,9991 0,9991 0,9991 1,0000 0,9937 1,0000 0,9974 

dk Aroma 0,9733 0,8751 0,9108 0,9376 0,9197 0,9018 0,7947 0,8751 0,9376 1,0001 
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Lampiran 13. Pemilihan Perlakuan Terbaik (Lanjutan) 

Tabel perhitungan jarak kerapatan  

𝞴 = 0,25 

Parameter F4 F8 F12 F16 F20 F24 F28 F32 F36 F40 

Rendemen 0,04680 0,03895 0,01831 0,02500 0,01744 0,02849 0,01948 0,00000 0,00930 0,00407 

Indeks Bias 0,00022 0,00017 0,00011 0,00010 0,00001 0,00001 0,00004 0,00000 0,00014 0,00014 

Berat jenis 0,00015 0,00005 0,00036 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00039 0,00000 0,00016 

Aroma 0,00167 0,00781 0,00558 0,00390 0,00502 0,00613 0,01283 0,00781 0,00390 -0,00001 

Jumlah 0,04884 0,04698 0,02435 0,02906 0,02253 0,03469 0,03234 0,00820 0,01335 0,00437 

L1 0,95116 0,95302 0,97565 0,97094 0,97747 0,96531 0,96766 0,99180 0,98665 0,99563 

 

Parameter F4 F8 F12 F16 F20 F24 F28 F32 F36 F40 

Rendemen 0,03505 0,02428 0,00537 0,01000 0,00487 0,01299 0,00607 0,00000 0,00138 0,00027 

Indeks Bias 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Berat jenis 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Aroma 0,00004 0,00098 0,00050 0,00024 0,00040 0,00060 0,00263 0,00098 0,00024 0,00000 

L2 0,03509 0,02525 0,00587 0,01024 0,00527 0,01359 0,00870 0,00098 0,00163 0,00027 
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Lampiran 13. Pemilihan Perlakuan Terbaik (Lanjutan) 

Parameter F4 F8 F12 F16 F20 F24 F28 F32 F36 F40 

Rendemen 0,18721 0,15581 0,07326 0,10000 0,06977 0,11395 0,07791 0,00000 0,03721 0,01628 

Indeks Bias 0,00087 0,00066 0,00042 0,00041 0,00005 0,00005 0,00015 0,00000 0,00058 0,00058 

Berat jenis 0,00060 0,00020 0,00142 0,00023 0,00023 0,00023 0,00000 0,00156 0,00000 0,00065 

Aroma 0,00668 0,03123 0,02230 0,01560 0,02007 0,02454 0,05132 0,03123 0,01560 
-

0,00002 

L∞ 0,18721 0,15581 0,07326 0,10000 0,06977 0,11395 0,07791 0,03123 0,03721 0,01628 

 

 

Tabel perlakuan terbaik 

Parameter F4 F8 F12 F16 F20 F24 F28 F32 F36 F40 

L1 0,9512 0,9530 0,9756 0,9709 0,9775 0,9653 0,9677 0,9918 0,9867 0,9956 

L2 0,0351 0,0253 0,0059 0,0102 0,0053 0,0136 0,0087 0,0010 0,0016 0,0003 

L∞ 0,1872 0,1558 0,0733 0,1000 0,0698 0,1140 0,0779 0,0312 0,0372 0,0163 

Jumlah 1,17347 1,13409 1,05477 1,08118 1,05251 1,09285 1,05427 1,02401 1,02549 1,01217*** 

***Hasil yang dipilih
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Lampiran 14. Neraca Massa  

 

1. Proses Pengupasan dan  Penimbangan 
 

 

 

 

 Input Output 

 Buah Jeruk Purut 
(2000 g) 

Kulit Jeruk Purut 
(1000 g) 

  Isi Buah Jeruk Purut 
(1000 g) 

Total 2000 gram 2000 gram 

 

2. Proses Fermentasi  
 
 
 
 
 
 
 

 Input Output 

 Kulit Jeruk 
Purut (1000 g) 

Kulit Jeruk Purut 
Fermentasi (977 g) 

  Uap Air (23 g) 

Total 1000 gram 1000 gram 

 

 

Dikupas 

Buah Jeruk Purut 

2000 g 

Kulit Jeruk Purut  

1000 g 

1000 g Isi buah  
jeruk purut 

Fermentasi 

40 Hari 

Kulit Jeruk Purut  

1000 g 

Kulit Jeruk Purut 
Fermentasi  

977 g 

23 g Uap air 
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3. Proses Destilasi Air dan Uap  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Input Output 

 Kulit Jeruk 
Purut (977 g) 

Minyak Atsiri Kulit Jeruk 
(10,52 g) 

 Air Bersih 
(2500 g) 

Limbah kulit jeruk 
(986,18 g) 

  Uap Air (610,3 g) 
  Air Sisa Destilasi  

(1870 g) 

Total 3477 gram 3477 gram 

Destilasi air 

dan uap 

Kulit Jeruk 977 g 

Air bersih 2500 g 

Minyak Atsiri Kulit 
Jeruk Purut 10,52 g 

 
 

Limbah kulit jeruk purut 
destilasi  986,18 gr  
 

Air sisa destilasi 
1870 g 

Uap air 
610,3 g 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Kulit Jeruk Purut Proses fermentasi 

Proses Destilasi  Pengujian indeks bias  

Pengujian Berat Jenis Electronic nose 


