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Meilisa Putri Insani. 155100201111042. Pengaruh 
Pretreatment Microwave Terhadap Kualitas  Minyak Atsiri 
Bunga Kenanga (Cananga odorata L.). TA. Pembimbing: Dr. 
Ir. Bambang Susilo,M.Sc. Agr dan Ni’matul Izza, STP, MT 

RINGKASAN 

 
 Bunga kenanga merupakan tanaman yang bisa 
dimanfaatkan untuk mendapatkan minyak atsiri yang biasa 
digunakan dalam industri farmasi, kosmetik dan parfum.  
Produksi minyak atsiri, khususnya minyak kenanga dari Bali 
dihargai cukup tinggi sebesar 200 dolar AS di pasar internasional. 
Permasalahan yang ditemukan pada pembuatan minyak 
kenanga adalah teknologi yang belum sempurna dalam 
menghasilkan minyak atsiri, dan minyak yang dihasilkan memiliki 
nilai rendemen yang rendah serta hasil sifat fisikokimia yang 
belum memenuhi standar. Tujuan penelitian ini menganalisis 
pengaruh daya microwave dan waktu pretreatment microwave 
terhadap rendemen minyak,  berat jenis, indeks bias dan 
kandungan kimia yang ada pada minyak atsiri bunga kenanga. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan 
kombinasi 2 faktor yaitu daya microwave (450 dan 600 W) dan 
waktu pretreatment (1,2,3, 4 dan 5 menit).  Berdasarkan hasil 
penelitian, rendemen minyak kenanga tertinggi didapatkan dari 
perlakuan 450 Watt dan waktu pretreatment 4 menit yaitu 
sebesar 0,374%. Sedangkan untuk parameter indeks bias dan 
densitas terbaik diperoleh pada perlakuan daya microwave 600 
Watt dan waktu pretreatment 5 menit yaitu nilai indeks bias 
sebesar 1,5 dan nilai densitas diperoleh hasil terbaik  yaitu 
sebesar 0,919 g/ml, dari seluruh perlakuan penelitian ini telah 
memenuhi SNI. Hasil kandungan senyawa komponen utama 
(Linalool) terbaik didapatkan dari perlakuan daya microwave 600 
Watt dan waktu pretreatment 1 menit yaitu sebesar 14,75%. 

 

Kata Kunci: Cananga odorata, Distilasi uap air, Microwave, 

Minyak Atsiri 
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Meilisa Putri Insani. 155100201111042. The Effect of 
Micowave Pretreatment on the Quality of Cananga Odorata 
L. Essential Oil. TA. Adviser : Dr. Ir. Bambang Susilo,M.Sc. 
Agr dan Ni’matul Izza, STP, MT 

SUMMARY 

 

 Cananga flower is a plant that can be used to obtain 
essential oils that are commonly used in the pharmaceutical, 
cosmetic and perfume industries. The production of essential oils, 
especially cananga oil from Bali, was valued quite high at 200 US 
dollars on the international market. The problems found in making 
cananga oil are imperfect technology in producing essential oils, 
and the oil produced has a low yield value and the results of 
physicochemical properties that do not meet standards. The 
purpose of this study was to analyze the effect of microwave 
power and microwave pretreatment time on oil yield, specific 
gravity, refractive index and chemical content in cananga flower. 
The research method used is a method with a combination of 2 
factors: microwave power (450 and 600 W) and pretreatment time 
(1,2,3, 4 and 5 minutes). Based on the results of the study, the 
highest yield of ylang oil was obtained from a 450 Watt treatment 
and a 4 minute pretreatment time of 0,374%. Whereas the best 
refractive index and density parameters were obtained in the 600 
Watt microwave power treatment and 5 minutes pretreatment 
time, namely the refractive index value of 1,5 and the best density 
value obtained was 0,919 g / ml, of all treatments this study met 
SNI. The results of the content of the main component compound 
(Linalool) were best obtained from a 600 Watt microwave power 
treatment and 1 minute pretreatment time that was equal to 
14,75%. 

 
Key Notes : Cananga odorata, Essential oil, Microwave, Steam 
Distillation 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai 
jenis tumbuh-tumbuhan, salah satu tanaman yang memiliki 
banyak manfaat adalah tanaman kenanga. Jenis tanaman 
kenanga yang ada di Indonesia adalah jenis Cananga odorata. 
Kenanga umumnya ada dua jenis yakni Cananga odorata forma 
macrophylla (kenanga biasa) dan Cananga odorata forma 
genuina atau kenanga Filipina yang disebut ylang-ylang. 
Kenanga tumbuh di Indonesia dengan ketinggian daerah 
dibawah 1.200 mdpl (Pujiarti dkk, 2015). Manfaat bunga kenanga 
yaitu sebagai obat kulit, asma, anti nyamuk, anti bakteri dan 
antioksidan. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai bahan 
dasar pembuatan obat dan kosmetika alami. Bentuk bunganya 
berbentuk hijau kekuningan dan memiliki bau harum yang khas. 
Bunga yang berwarna kuning dapat didistilasi untuk 
menghasilkan minyak atsiri (Dusturia dkk, 2016). 

 Minyak atsiri adalah zat berbau yang terdapat pada 
tanaman. Minyak atsiri bisa disebut minyak eteris atau essenstial 
oil yang biasa digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, 
parfum, aromaterapi dan sabun. Aroma dari atsiri pada setiap 
tanaman memiliki keunikan bau yang berbeda pada setiap 
tanaman. Pembuatan minyak atsiri didapatkan dari tanaman 
yang memiliki bau khas seperti, nilam, kenanga, cendana, akar 
wangi, jahe, cengkeh, kayu manis, pala dan masih banyak lagi.  
Bunga kenanga yang segar dapat menghasilkan minyak dengan 
aroma yang kuat. Pada umumnya minyak atsiri kenanga 
diperoleh dengan cara ekstraksi dengan metode distilasi air dan 
uap. Hasil minyak kenanga menghasilkan senyawa yakni 
caryophyllene, linalool dan geraniol dengan aroma yang khas 
membuat serangga tidak suka atau bisa disebut sebagai 
insektisida alami (Anggia dkk, 2018). Pada minyak kenanga 
dapat ditemukan senyawa-senyawa aktif yang dapat 



2 
 

memerangkap radikal bebas seperti hidroksi, peroksil dan alkil 
(Pujiarti dkk, 2015). 

 Minyak atsiri adalah salah satu komoditas ekspor 
tradisional Indonesia yang sudah ada sebelum perang dunia II. 
Dikutip dari harian kumparan (8 april 2018) “Indonesia 
merupakan negara penghasil minyak atsiri nomor dua dengan 
sekitar 40 jenis minyak atsiri. Diperkirakan ada 12 jenis minyak 
atsiri Indonesia yang diekspor ke pasar internasional dari 80 
minyak atsiri di dunia. Total kapasitas produksi minyak atsiri 
Indonesia bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 ton pertahun 
dengan pelaku usaha mencapai 3.000 usaha “, maka dari itu 
potensi minyak atisiri di Indonesia tidak main-main bagi 
Indonesia. Berdasarkan Kementrian Perdagangan nilai ekspor 
atsiri mencapai USD 580$  hingga USD 630$. Negara tujan 
ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika 
dan ASEAN. Produksi minyak atsiri, khususnya minyak kenanga 
dari bali dihargai cukup tinggi sebesar 200 dolar AS di pasar 
internasional, mengalahkan kualitas minyak kenanga dari pulau 
Jawa yang dihargai relatif murah, yakni 60 dolar AS. Untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat dari produksi minyak 
kenanga dibutuhkan perhatian dan keseriusan pembinaan 
industri (Tika, 2018). 

 Metode pembuatan minyak atsiri telah banyak 
berkembang. Beberapa treatment dan pretreatment dilakukan 
untuk mendapatkan rendemen minyak atsiri  yang  tinggi dan 
memiliki kualitas yang baik. Salah satu pretreatment pada bahan 
baku dengan menggunakan microwave dilakukan untuk 
mendapatkan minyak atsiri  dengan memanfaatkan gelombang 
mikro yang mampu meningkatkan laju difusi bahan keluar yang 
didapat dari rusaknya membran sel (Syarifudin, 2015). Penelitian 
tentang proses penyulingan minyak atsiri bunga kenanga telah 
banyak dilakukan, baik dengan metode distilasi uap atau distilasi 
air, maupun hydrodistillation pada penyulingan bunga kenanga, 
namun penelitian tentang pengaruh pretreatment microwave 
pada hasil minyak atsiri kenanga belum maksimal. Oleh karena 
itu dalam penelitian ini dilakukan penyulingan bunga kenanga 
dengan pretreatment menggunakan gelombang mikro. 
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1.2. Rumusan Masalah  
 

Rumusan masalah yang ingin dibahas pada penelitian ini 
antara lain:  

1. Bagaimana pengaruh perbedaan daya microwave dan 
waktu pretreatment terhadap rendemen minyak atsiri 
bunga kenanga? 

2. Bagaimana pengaruh perbedaan daya microwave  dan 
waktu pretreatment terhadap berat jenis dan indeks bias 
minyak atsiri bunga kenanga? 

3. Apa saja zat yang terkandung dalam minyak atsiri bunga 
kenanga yang di ekstrak dengan metode distilasi uap dan 
pretreatment microwave?  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian masalah yang ingin dibahas pada 
penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis pengaruh perbedaan daya microwave dan 
waktu pretreatment terhadap rendemen minyak atsiri 
bunga kenanga 

2. Menganalisis pengaruh perbedaan daya microwave dan 
waktu pretreatment terhadap berat jenis, dan indeks bias 
minyak atsiri bunga kenanga 

3. Menganalisis kandungan kimia yang ada pada minyak 
atsiri bunga kenanga  hasil ekstraksi dengan metode 
distilasi uap dan pretreatment microwave  

 
1.4. Manfaat 

 
 Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai tambahan 
pengetahuan tentang bagaimana cara pembuatan minyak atisiri 
dengan kualitas yang baik. Diharapkan membantu meningkatkan 
mutu dari minyak kenanga. Sebagai langkah awal bidang 
kewirasuhaan bidang industri, sehingga membantu 
perekonomian masyarakat khususnya petani kenanga. Sebagai 
acuan untuk mahasiswa untuk peneliti selanjutnya. 
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1.5. Batasan Masalah  
Batasan penelitian masalah yang ingin dibahas pada 
penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian dilakukan pada skala laboraturium 
2. Tidak membahas pengaruh suhu pada waktu distilasi 

terjadi 
3. Penelitian ini tidak membahas analisis ekonomi dan 

analisis energi  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1.   Tanaman Kenanga  
 

 Tanaman kenanga memiliki nama spesies Canangium 
odorotum Baill. Tanaman ini termasuk dalam familia Annonacea. 
Tanaman kenanga ini dibudidayakan untuk diambil bunganya. 
Bunganya hijau kekuningan, berbentuk seperti bintang dan 
memiliki bau khas. Dalam perdagangan dikenal dua jenis 
tanaman kenanga yaitu tanaman kenanga (Canangium odoratum 
baill forma Macropylla), dan tanaman ylang-ylang (Canangium 
odoratum baill forma Genuina). Jenis pertama dianggap sebagai 
tanaman asli Indonesia, termasuk tanaman tahunan dengan 
tinggi bisa mencapai 30 meter. Tanaman ylang-ylang juga 
termasuk tanaman tahunan dengan tinggi setengah tinggi pohon 
kenanga. 
 

 

Gambar 2. 1 Bunga Kenanga 

 Tanaman ini tingginya bisa mencapai 38 m. Tanaman 
ylang-ylang termasuk tanaman tahunan dengan tinggi setengah 
pohon kenanga. Bunga berbau wangi, berada tunggal atau 
berkeleompok dengan 3-4 kuntum. Bagian kelopak terdapat 3 
bentuk lidah bertaut, setelah tua mahkota bunga berjumlah 6 
kadang 8 sampai 9 berbentuk pita dan berdaging. Benang sari 
berjumlah banyak bertangkai pendek dan bergulung spiral, lotak 
sari berbentuk tiang terdapat 2 sel, bersifat membelah 
memanjang dan menempel. Bakal biji berjumlah banyak dan 
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menyebar pada sisi-sisinya. Putik tanaman kenanga pendek, 
berwarna hijau ketika masih muda dan berwarna hitam ketika 
sudah tua (Yuniarti, 2010).  
 
2.1.1. Bunga Kenanga  
 Bunga kenanga memiliki harum yang khas, bentuknya 
seperti bintang. Bunga kenanga berwarna hijau pada waktu 
masih muda dan berwarna kuning setelah masak, berada tunggal  
atau berkelompok pada tangkai bunga berjumlah 3-4 kuntum, 
bagian kelopak bunga berjumlah 3 bentuknya seperti lidah yang 
bertaut, mahkota bunga berjumlah 6-9 dan berbentuk pita. Dasar 
bunganya berbentuk bundar pipih dan mengembung. Morfologi 
bunga ylang-ylang habitus lebih ramping. Batang yang lebih kecil, 
cabang-cabang agak jarang, sehingga daunnya kurang rimbun. 
Bentuk daun berbeda pada perbandingan panjang dan lebar 
daun, ylang-ylang memiliki daun lebih kecil dari pada bunga 
kenanga. Urat daun ylang-ylang lebih besar sehingga nampak 
lebih kaku, permukaannya keriput dan berwarna kuning atau 
hijau (Yuniarti, 2010).  
 
2.1.2.  Morfologi Klasifikasi Tanaman Kenanga  (Cananga 

odorata)  
Klasifikasi tanaman kenanga adalah sebagai berikut : 
Divisio   : Spermatophyta 
Subdiviso : Angiospermae 
Classis  : Dicotylodeneae 
Ordo  : Annonales 
Familia  : Annonaceace 
Genus  : Cananga 
Species : Cananga odorata  
 Tanaman kenanga dapat tumbuh baik di Indonesia 
dengan daerah ketinggian 1200 m diatas permukaan laut. 
Tanaman ini dapat tumbuh baik jika kondisi tanahnya subur, 
tanah jenis alluvial. Tanaman ini dapat berbunga lebat jika 
ketinggian daerahnya 20-700 m diatas permukaan laut, yang 
beriklim lembab dan panas. Tanaman ini biasanya dibudidayakan 
dan ditanam di depan rumah (Iswahyuni, 2003). 
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2.1.3. Pemanenan Bunga Kenanga  
 Pemanenan umumnya dilakukan pada musim kering akan 
menghasilkan minyak dengan mutu yang lebih tinggi, selain itu 
pemanenan harus dilakukan pada siang hari karena kadar 
minyak bunga lebih kecil dari malam hari. Pemanenan bisa 
dilakukan dengan memetik bunganya. Pada umur 405 tahun 
tanaman kenanga bisa berbunga. Pada umur 4 sampai 8 tahun 
phon kenanga bisa menghasilkan bunga segar sebanyak 5-15 kg 
semusim dan menjelang umur 25 tahun kenanga bisa 
menghasilkan 50-70 kg bunga segar setiap musim. Setelah umur 
50 tahun tanaman kenanga mulai tidak produktif untuk berbuah 
(Yuniarti, 2010). 
 
 2.1.4.  Kandungan Minyak Pada Bunga Kenanga  
 
 Pada tanaman kenanga terdapat minyak kenanga yang 
memiliki kandungan seperti, linalool, geraniol, ester asetat, asam 
asetat dan asam benzoat, metil ester, kadiena, fenol, benzil 
alkohol, kresol, sesquiterpen, egenol, isoeugenol, isosafrol, sfrol, 
benzoat, metilasetat, asam formiat, asam asetat, asam velerat, 
asam salisilat. Khasiat penggunan minyak atsiri bunga kenanga 
digunakan pada bidang farmasi dan industri. Minyak kenanga 
bisa dijadikan sebagai bahan baku pada pembuatan parfum, 
lotion dan sabun (Iswahyuni, 2003). Pada penelitian terdahulu 
untuk minyak kenanga, pengujian kuantitas atsiri bisa dilihat dari 
susunan pada senyawa dengan menggunakan alat GC-MS. 
Hasilnya menunjukkan minyak kenanga memiliki 23 komponen 
kimia berupa senyawa yang termasuk dalam senyawa 
monoterpenteroksigenasi, sesquiterpen teroksigenasi, 
sesquiterpen hidokarbon, dan senyawa teroksigenasi lainnya. 
Cycloheptane, 4-methylene-1-methyl-2-1-vinyil, ylangene, 
caryophyllene, á-cubebene,á caryophyllene, cedrene, 
germacrene D, farnesen, isoledene, dan á-neoclovene. 
Sedangkan komponen yang termasuk dalam senyawa 
sesquiterpen teroksidasi adalah caryophyllene oxide, cubenol, t-
cadinol, t-muurolol, á-cadinol, dan nerolidol (Pujiarti dkk, 2015). 
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2.2. Minyak Atsiri  
 
Menurut Anggia dkk (2018), minyak atsiri bisa disebut 

minyak terbang, minyak eteris atau essential oil. Minyak atsiri 
adalah zat yang memiliki bau yang ada pada tanaman. Minyak 
atsiri memiliki banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan pada 
industri farmasi, kosmetik dan parfum. Minyak atsiri termasuk 
metabolit sekunder yang termasuk dalam kelompok besar minyak 
nabati yang berwujud liquid kental pada suhu ruangan, memiliki 
ciri khas aroma pada jenis tanaman berbeda dan memiliki 
kandungan, namun minyak atsiri mudah menguap. Terdapat tiga 
cara untuk menghasilkan minyak atisiri dengan esktraksi pelarut, 
pengempaan dan distilasi (Triesty dan Mahfud, 2017).  

Minyak atsiri atau biasa disebut minyak eteris atau minyak 
terbang (essential oil, volatil oil) yang dihasilkan oleh tanaman. 
Pada tanaman bisa dimanfaatkan akar, daun dan bunga. Negara 
Indonesia temasuk penghasil minyak atsiri yang merupakan 
komoditi yang menghasilkan devisa untuk negara. Tanaman 
yang bisa diambil minyaknya yakni, nilam, kenanga, cendana, 
akar wangi, jahe, cengkeh, kayu manis, pala dan masih banyak 
lagi. Pada kenanga yang segar dapat menghasilkan minyak 
dengan aroma yang kuat (Setyawan dkk, 2013). 

 
2.2.1. Minyak Atsiri Bunga Kenanga  
 
 Kualitas minyak atsiri ditentukan oleh karakteristik 
alamiah pada masing-masing bahan. Faktor yang menentukan 
mutu minyak adalah sifat-sifat fisika-kimia minyak, umur panen, 
jenis tanaman, perlakuan bahan sebelum penyulingan dan 
kondisi minyak setelah disuling. Untuk mendapatkan mutu bahan 
minyak  yang baik dilakukan beberapa metode seperti pengecilan 
ukuran bahan, pengeringan, pelayuan, pemeraman dan 
fermentasi (Nugraheni dkk, 2016). Pada penelitian (Pujiarti dkk, 
2015) minyak kenanga hasil penyulingan (water-steam 
distillation) pada penelitian ini berbau khas segar kenanga dan 
berwarna kuning dengan standar SNI yang dapat dilihat pada 
Tabel 2.1 
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Tabel 2. 1 Karakteristik Fisik Minyak Kenanga  

Parameter Hasil Distilasi 
Pengukusan 

SNI 06-3949-1005 

Warna Kuning Muda  Kuning muda- Kuning 

Bau Segar Khas Kenanga Segar Khas Kenanga 

Bobot Jenis 0,903 (20oC) 0,904-0,920 (20oC) 

Indeks Bias 1, 493 (20oC) 1,493-1,503 (20oC) 

Sumber : (Pujiarti dkk, 2015) 
 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuniarti (2010) 
minyak kenanga yang direbus memiliki kesan wangi yang kurang 
segar dibandingkan dengan minyak kenanga yang dihasilkan 
dengan cara dikukus. Faktor perajangan dapat mempengaruhi 
rendemen dan putaran optik. Metode kukus lebih baik karena 
dapat menghasilkan minyak dengan kualitas rendemen, bobot 
jenis, indeks bias, putaran optik yang memiliki nilai yang lebih 
tinggi dibanding  metode rebus. Dari hasil perlakuan terbaik untuk 
mendapatkan minyak kenanga dengan massa 0,075 kg bunga 
digunakan metode kukus. Kombinasi ini menghasilkan rendemen 
1,5%, berat jenis 0,913, indeks bias 1,4982, kelarutan dalam 
etanol 1:1, putaran optik -22,1 , bilangan asam 2,2596, memiliki 
43 komponen penyusun dan bilangan ester 34,7165. Menurut 
Anggia dkk, (2018) ekstraksi minyak atsiri untuk mendapatkan 
minyak kenanga, pada perajangan bunga kenanga 
mempengaruhi hasil rendemen minyak kenanga. Dengan 
perajangan minyak akan keluar lebih mudah bersama uap air. Hal 
ini akan mempengaruhi waktu optimum distilasi yang biasanya 
memakan waktu 8 jam, bisa dipangkas dengan waktu 6 jam untuk 
proses distilasi uap. 
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2.2. Kandungan dan Manfaat Minyak Kenanga  
   
 Menurut (Yuniarti, 2010) hasil dari penyulingan bunga 
kenanga menghasilkan minyak kenanga, yang  mengandung 
ester, benzyl alcohol, benzyl asetat, benzyl format, benzyl 
benzoat, metil salisilat, geraniol asetat, geraniol, euganol, linalool, 
iso-eugenol, metil- iso eugenol dan metil eugenol komposisi 
lengkap minyak kenanga dapat dilihat pada Tabel 2.2 
Tabel 2. 2 Komponen Minyak Kenanga 

Nama Komponen Komposisi 

β-kariofilen 37 % 
Farnesene 12,2 % 
α-kariofilen 10,5 % 

gama cadinene 7,6 % 
teta cadinene 5,4 % 
benzil benzoat 2,9 % 
geranil asetat 1,8 % 

Linalool 1,7 % 
p-cresil methyl ehter 1,1 % 

(Z,E) farnesol 1,1 % 
Nerolidol 1 % 
Geraniol 0,6 % 

benzil salysilat 0,1 % 

Sumber : Yuniarti (2010) 
   
 Menurut penelitian Maulidya dkk, (2016) Pengaruh Jenis 
Bunga dan Waktu Pemetikan Terhadap Sifat Fisikokimia dan 
Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Bunga Kenanga “ Berdasarkan 
hasil penelitian rendemen minyak atsiri bunga dengan kenanga 
segar sebanyak 500 gr dan waktu penyulingan selama 3 jam 
menghasilkan rendemen minyak dengan nilai 0,48%-0,73%, 
dengan bobot jenis 0,908-0,926 g/ml dan indeks bias 1,497-1,503 
o Brix. Minyak atsiri bunga kenanga dengan waktu pemetikan pagi 
hari memiliki komponen tertinggi yaitu kariofelen yang lebih tinggi 
dari pada pagi hari. Minyak atsiri mampu menhambat 
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aeureus. Penelitian 
terdahulu menggunakan penyulingan konvensional dan 
menghasilkan rendemen tidak terlalu banyak, sehingga pada 
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penelitian kali ini  menggunakan pretreatment microwave yang 
dapat memecah sel membran pada bunga kenanga untuk 
mendapatkan minyak atsiri kenanga dengan kualitas yang baik 
dan rendemen yang lebih banyak. 
 
2.3. Metode Pembuatan Minyak Atsiri 

 
 Proses Pembuatan minyak atsiri biasanya menggunakan 

dengan menggunakan ekstraksi pelarut dan metode distilasi. 
Dimana penjelasannya diterangkan pada sub-bab berikut 

 
2.3.1. Ekstraksi Dengan Pelarut  

 
 Penggunaan pelarut menguap untuk proses ekstraksi 
memanfaatkan pelarut yang mudah menguap untuk memisahkan 
minyak dan jaringan tumbuhan. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi proses esktraksi adalah jumlah pelarut yang 
digunakan (Benedicta dkk, 2016). Penggunan ekstraksi pelarut 
biasanya menggunakan ekstraksi soxhlet dengan pelarut cair 
seperti etanol, metanol, n-heksan dan masih banyak lagi. Soxhlet 
merupakan ekstraksi padat-cair, disebut padat cair karena 
substansi yang diekstrak terdapat didalam campuran berbentuk 
padat, sedangkan disebut berkesinambungan karena pelarutnya 
bisa dipakai berulang-ulang. Keuntungan dari metode soxhlet 
pelarut yang dipakai lebih sedikit karena bisa dipakai untuk 
mengulang ekstraksi dan uap panas tidak melewati serbuk 
simplisia. Kelemahan soxhlet, tidak bisa menggunakan bahan 
yang memiliki tekstur keras, pengerjaannya rumit dan 
membutuhkan waktu lama, harus diuapkan dengan rotavapor 
untuk memperoleh ekstrak yang kental (Triesty dan Mahfud, 
2017). 
 
2.3.2. Distilasi 

 
2.3.2.1 Distilasi Air  
 
 Penyulingan menggunakan distilasi air biasanya 
digunakan pada simplisia yang tidak rusak olah titik didih panas 
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yang tinggi. Proses ini terjadi kontak langsung antara air mendidih 
dan simplisia. Distilasi air dapat mengkestrak minyak atsiri 
berbentuk bubuk (kayu, akar, batang, kulit). Bahan bubuk akan 
menggumpal jika disuling menggunakan uap, karena uap tidak 
dapat berpenetrasi kedalam bahan, karena uap hanya 
menguapkan minyak atsiri yang terdapat pada permukaan 
gumpalan). Maka dari ini bahan yang menggumpal hanya bisa 
menggunakan distilasi air. Kekurangan distilasi air, dimana 
minyak yang bertitik didih tinggi dan bersifat larut dalam air tidak 
bisa menguap secara baik, sehingga minyak yang tersuling 
komponennya tidak lengkap. Air pada penyulingan akan 
menyebabkan hidrolisa ( Iswahyuni, 2003). 
 
2.3.2.2 Distilasi Uap – Air (Water-steam Distilation) 
 
 Menurut Djojosuboto dan Inggrid (2008), Distilasi uap-air 
adalah pernyempurnaan teknik hidrodistilasi. Distilasi dengan 
uap kering adalah teknik yang paling lanjut, dan paling hemat 
energi . Uap yang diperlukan untuk distilasi diperoleh dari suatu 
generator yang tempatnya terpisah dari ketel tempat 
berlangsungnya proses distilasi. Teknik distilasi dengan uap 
kering belum banyak digunakan untuk proses produksi minyak 
atsiri di Indonesia. Hal ini disebabkan sistem distilasi dengan uap 
kering lebih rumit daripada dua sistem distilasi uap yang lain. 
Pemanfaatan teknik yang lebih hemat energi tetapi lebih rumit 
tersebut sulit dilaksanakan oleh pelaku produksi minyak atsiri 
yang sebagian besar terdiri atas petani atau pengrajin di 
pedesaan dalam bentuk industri kecil. Umumnya mereka awam 
mengenai teknologi produksi minyak atsiri. Itulah sebabnya 
upaya peningkatan mutu dan ekspor minyak atsiri memerlukan 
waktu yang cukup panjang. 
 
2.3.3 Distilasi Uap (Steam Distilation) 
 

Menurut Rahmawati (2014), Distilasi uap adalah tipe 
khusus dari distilasi (proses pemisahan) untuk suhu bahan 
sensitif seperti senyawa aromatik alami. Banyak senyawa 
organik cenderung terurai pada suhu tinggi berkelanjutan. 
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Pemisahan dengan distilasi normal maka tidak akan menjadi 
pilihan, sehingga air atau uap dimasukkan kedalam alat distilasi. 
Mekanismenya bisa dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2. 2 Steam Distilation Unit (Ma’sum dan Proborini 
2016) 

Menurut Ma’sum dan Proborini (2016), Prinsip kerja alat 
steam distilation adalah menguapkan air dalam tangki distilasi 
menjadi steam. Steam melewati tumpukan daun sereh dapur dan 
membawa minyak atsiri yang terdapat dalam daun sereh dapur. 
Steam yang membawa minyak atsiri dari daun sereh dapur 
kemudian didinginkan. Proses pendinginan berlangsung dalam 
kondensor. Steam melewati pipa spiral didalam kondensor dan 
pada bagian luar pipa spiral didinginkan menggunakan air 
pendingin dari bak penampung air pendingin. Steam yang sudah 
didinginkan berubah menjadi kondensat. Air pendingin dari 
kondensor dikembalikan ke bak penampung air pendingin. 
Pendinginan air dalam bak penampung air pendingin 
berlangsung secara alami.  

 
2.4. Parameter Kualitas Minyak Atsiri 

Beberapa Parameter yang digunakan dalam Analisa 
Kualitas Minyak Atsiri antara lain berat jenis, putaran optik, indeks 
bias dan GC/MS. Penjelasannya bisa dilihat pada sub-bab berikut  



14 
 

2.4.1.  Berat Jenis 

 Berat Jenis merupakan perbandingan berat minyak pada 
suhu dengan berat volume air yang sama dengan volume pada 
suhu tersebut. Berat jenis adalah parameter penting menentukan 
sifat kimia suatu minyak. Berat jenis yang tinggi merupakan 
parameter tingginya kadar fraksi berat pada minyak. Kisaran 
bobot jenis SNI 06-3949-1995 adalah 0,906-0,920. Pada minyak 
kenanga bobot jenisnya rentang SNI 0,907 – 0,915 (Yuniarti, 
2010). Menurut Wibowo dkk (2015), dalam penentuan kualitas 
mutu minyak atsiri. Berat jenis merupakan hubungan dengan 
fraksi berat dari komponen yang terkandung dalam minyak atsiri 
tersebut, Penentuan berat jenis dilakukan menggunakan 
piknometer. 
 
2.4.2.  Indeks Bias 

 
 Nilai Indeks bias pada minyak berbanding lurus dengan 
titik didih komponen dalam minyak. Semakin banyak air yang 
terkandung pada minyak, maka semakin kecil nilai indeks 
biasnya. Parameter nilai indeks bias tinggi karena komponennya 
terpenteroksigenasinya mengandung molekul berantai panjang 
dengan ikatan tak jenuh atau banyak mengandung oksigen 
(Hanief dkk, 2013). Semakin besar nilai indeks bias pada suatu 
minyak, kualitas minyak bisa dikatakan lebih baik. Indeks bias 
merupakan komponen kimia yang terkandung dalam minyak 
fraksi berat meningkatkan kerapatan minyak, sehingga sinar 
yang datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini 
terjadi karena fraksi berat minyak memiliki molekul yang titik 
didihnya tinggi (Yuniarti, 2010). Menurut Wibowo dkk, (2015) 
penentuan indeks bias dilakukan dengan refraktometer, pada 
pembacaanya suhu referensi dan harus dipertahankan dengan 
toleransi ± 2°C. Sebelum diletakkan pada alat minyak atsiri harus 
berada pada suhu yang sama pada pengukuran dan dilakukan 
pembacaan pada suhu yang stabil. 
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2.4.3 Kromatografi Gas-Spektofotometri Massa ( GC-MS) 
 

 Keunggulan kromatografi gas adalah metode yang dapat 
mendeteksi sampai jumlah nanogram dalam jumlah sampel yang 
sedikit. Metode kromatografi gas (KG) metode yang paling serba 
guna terhadap analisis sensitif. Detektor kromatografi gas yang 
cocok digunakan dalam menganalisis senyawa organik yang 
mudah menguap dan memiliki konsentrasi rendah diantaranya 
Electron Capture Detector (ECD), Photoionisation Detector (PID), 
dan spektrometri massa (SM) dan Flame Ionization Detector 
(FID) (Anggraeni dkk, 2013).  GC (Gas Chromatography) adalah 
teknik yang mampu mendeteksi senyawa yang mudah menguap. 
Keadaan menguap adalah kondisi vakum tinggi tekanan rendah 
yang dipanaskan. Teknik pemisahan gas adalah penyebaran 
pada fase diam sedangkan gas bergerak melalui fase diam. 
Penggunaan alat ini dimana suatu fase gerak dapat mengalir 
dibawah tekanan melalui pipa dan disalut pada fase diam cair 
yang disalut pada penyangga padat dengan dipanaskan. Sampel 
yang berbentuk udara atau air yang melewati suatu portal yang 
diinjeksikan serta dipanaskan. Suhu pada oven di setting hingga 
meningkat secara berharap. Kemudian dimasukan dalam kolom 
, kemudian dilakukan pemisahan antar komponen, lamanya 
proses tergantung komponen senyawa (Darmapatni dkk, 2016). 
 
2.5. Gelombang Mikro  

 
 Gelombang micro adalah gelombang elektromagnetik 
yang memiliki frekuensi super tinggi antara (Super High 
Frequency) SHF antara 300 Mhz-300 GHz. Rentang panjang 
gelombang microwave dari 1 mm hingga 1 m. Cara kerja 
microwave melibatkan pengadukan molekul polar atau ion yang 
berosilasi karena medan listrik dan magnet yang disebut 
polarisasi polar. Dengan adanya medan yang berisolasi, 
menyebabkan partikel beradaptasi, namun dibatasi oleh gaya 
interaksi antar partikel listrik dan tahanan listrik, yang 
menyebabkan gerakan acak menghasilkan panas. Keunggulan 
microwave adalah menghasilkan gerakan panas secara cepat 
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dan efisien karena pengaruh gelombang elektomagnetik yang 
bisa menembus bahan secara merata. Pada saat gelombang 
mampu menyerap bahan, atom-atom akan tereksitasi dan 
menghasilkan panas. Pemanfaatan gelombang micro pada 
microwave mampu menyerap bahan gelas, keramik dan 
sebagian jenis plastik (Setyawan dkk, 2013). 
 Gelombang mikro pada microwave termasuk mekanisme 
pindah panas secara radiasi. Mekanisme pemanasan pada 
gelombang mikro disebabkan agitasi pada molekul-molekul polar 
atau ion-ion yang bergerak karena adanya medan magnet atau 
elektrik yang mencoba mensejejarkan dengan medan magnet. 
Akibanya partikel dibatasi oleh magneti, sehingga menyebabkan 
gerakan partikel terahan dan membangkitkan gerakan acak 
sehingga menghasilkan panas. Radiasi pada gelombang mikro 
berbeda dengan pemanasan konvensional. Radiasi gelombang 
mikro memberikan panas yang merata. Pada pemanasan 
konvensional heating mantle dipanaskan terlebih dahulu baru 
pelarutnya. Akibatnya ada perbedaan distribusi panas yang 
membuat perbedaan antara pelarut dan dinding (Puryani, 2007).  
 
 Pada penelitian terdahulu  mengacu berdasarkan hasil 
dari penelitian oleh Pahalati (2018) yang menggunakan 
pretreatment microwave pada bubuk jahe dengan variasi daya 
100 dan 180 Watt dan lama waktu (1, 2, 3, 4, dan 5), Diketahui 
hasil penelitian didapatkan rendemen tertinggi yaitu 1,36 %  
dengan daya 100 W selama 2 menit,  nilai densitas yaitu 0,889 
dengan pretreatment microwave pada daya 100 W dan waktu 2 
menit , nilai indeks bias tertinggi 1,492 pada perlakuan daya 180 
W dan waktu 5 menit dan Kadar Zingeberene yaitu 24,7%. 
.  
 Menurut penelitian yang dilakukan Setyawan dkk (2013), 
proses distilasi uap membutuhkan waktu yang lama cenderung 
merusak komponen minyak karena adanya proses hidrolisasi. 
Oleh karena itu perlu adanya metode baru untuk mendapatkan 
kualitas minyak kenanga yang baik. Pemanfaatan daya  
microwave yang dipancarkan oleh gelombang mikro 
menunjukkan pada daya 400 W menunjukkan peningkatan 
rendemen  1,2 % yang sangat signifikan di menit ke 20 hingga 
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menit 60, dibandingkan daya 264 W hanya menghasilkan 1,1 % 
dengan massa 100g. Hal ini disebabkan semakin besar daya, 
maka efek getaran gelombang mikro menghasilkan frekuensi 
gelombang yang semakin besar pula. Kecepatan antar gerakan 
molekul ini menghasilkan efek panas sehingga mempengaruhi 
proses keluarnya minyak kenanga, akibatnya laju penguapan 
menjadi lebih cepat. Menurut penelitian Lumbessy (2016),  pada 
perlakuan 120 detik dengan daya 450 W menghasilkan 11,7 % 
(db) dengan ditemukan senyawa 22 komponen yang 
teridentifikasi dalam 5 senyawa penting. Pada perlakuan 
pendahuluan menghasilkan oleoserin tertinggi (13,68%) dengan 
daya 450 watt selama 120 detik. Pada penelitian ini 
menggunakan daya 450 watt dengan watu radiasi 60,120 dan 
180 detik. Dengan variasi sampel perbandingan rasio yaitu 50 : 
200, 50:300 san 50 :400 (b/v). 
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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2019 di 
Laboraturium Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian 
(TPPHP), Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang dan di Laboraturium Teknologi Agroindustri Kimia, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 
3.2. Alat dan Bahan  

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penunjang 
penelitian  ini dipaparkan dalam sub-bab 3.2.1 dan 3.2.2 
3.2.1. Alat 

1) Microwave samsung : sebagai alat pretreatment 
2) Distilator uap   : sebagai alat penyulingan minyak      

atsiri  
3) Bak Penampung : sebagai wadah bahan 
4) Neraca analitik  : untuk menimbang bahan  
5) Beaker glass   : sebagai wadah pemurnian minyak 
6) Pipet    : untuk mengambil minyak atsiri  
7) Erlenmeyer   :Isebagai wadah distilasi dari    

distilator uap 
8) Pengaduk   : untuk mengaduk campuran bahan 

     kimia dengan minyak atsiri 
9) Corong pisah  :untuk memisahkan minyak 

dengan distilat 
10) Gunting  :untuk merajang atau memotong           

kenanga 
11) Botol kaca  :untuk menampung minyak hasil  

pemurnian 
12) Stopwatch   :untuk menghitung waktu selama 

proses ekstraksi 
13) Piknometer   :untuk mengukur berat jenis minyak 

atsiri 
14) Refraktometer  :untuk mengukur indeks bias   

minyak atsiri 
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15) GC-MS   : untuk  menganalisis   senyawa    
kimia   yang   terkandung dalam 
minyak atsiri 

16) Termometer infrared    : Alat untuk mengukur suhu  
 

3.2.2.  Bahan 
 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
1) Bunga kenanga yang didapat dari Purwosari, Pasuruan Jawa 

Timur berfungsi sebagai bahan uji 
2) Air berfungsi sebagai media penyulingan 
3) MgSO4 (Magnesium Sulfat) berfungsi untuk mengikat air 

dalam minyak atsiri 
 

3.3. Metode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu 
penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian 
pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan penentuan variasi 
daya yang terbaik dalam menghasilkan rendemen minyak 
optimal. Penelitian ini menggunakan 2 variabel penelitian yang 
berbeda yaitu daya microwave dan waktu setting point 
microwave. Daya yang digunakan adalah sebesar 450 watt dan 
600 watt dan waktu pemaparan microwave  yang digunakan 
adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 menit. Penelitian ini menggunakan distilasi 
uap air sebagai metode ekstraksi minyak atsiri yang dilakukan di 
laboratorium Teknologi Agroindustri Kimia dengan  bahan yang 
dikukus selama 3 jam. Berikut rancangan penelitian yang dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3. 1 Variasi Daya dan Waktu Pretreatment Microwave 

 
 
Keterangan : 
A1B1: 450 Watt pada waktu 1 menit 
A2B1 : 600 Watt pada waktu 1 menit 
A1B2 : 450 Watt pada waktu 2 menit 
A2B2 : 600 Watt pada waktu 2 menit 
A1B3 : 450 Watt pada waktu 3 menit 
A2B3 : 600 Watt pada waktu 3 menit 
A1B4 : 450 Watt pada waktu 4 menit 
A2B4 : 600 Watt pada waktu 4 menit 
A1B5 : 450 Watt pada waktu 5 menit 
A2B5 : 600 Watt pada waktu 5 menit 
 
3.4. Prosedur Penelitian  
3.4.1. Preparasi Bahan Baku 
 Untuk preparasi bahan baku, bahan yang digunakan yaitu 
bunga kenanga segar sebanyak 1 kg. Dicuci menggunakan air 
mengalir. Kemudian ditiriskan, Proses ini dilakukan agar bunga 
kenanga menjadi bersih dan terhindar dari pengotor. Setelah itu 
bunga kenanga ditunggu hingga kering. Diagram alir proses 
preparasi bahan dapat diihat pada Gambar 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Waktu 
Daya 

B1 B2 B3 B4 B5 

A1 (450 Watt) A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5 

A2 (600 Watt) A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A2B5 
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Proses Preparasi Bahan 

3.4.2.  Pretreatment Microwave  
  Pretreatment dilakukan dengan menimbang bunga 
kenanga sebanyak 1 kg  untuk sekali proses penyulingan. 
Kemudian bunga kenanga segar ditempatkan pada sebuah 
piringan kaca sebelum diproses dengan microwave. Setelah itu 
bunga kenanga dimasukkan ke dalam microwave dan dilakukan 
proses pretreatment dengan variasi daya 450 dan 600 W dengan 
lama waktu 1, 2 ,3, 4 dan 5 menit. Variasi daya dan waktu 
pretreatment bisa dilihat pada Tabel 3.1. Setelah itu bunga 
kenanga dikeluarkan dari microwave dan ditempatkan pada bak 
penampung, kemudian kenanga digunting atau dirajang sekitar 4 
cm. Diagram alir proses pretreatment microwave dilihat pada 
Gambar 3.2 
 
 
 
 
 
 

Bunga kenanga 1 kg 

 Dicuci dan dibersihkan 

Dilakukan penirisan 

Mulai 

Selesai 
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Gambar 3. 2 Gambar Diagram Alir Proses Pretreatment 
Microwave 

 

Dilakukan perajangan pengguntingan 
sekitar 4cm 

1 kg Bunga Kenanga 

Dimasukkan dalam piring kaca 

Microwave dinyalakan  

Diatur daya (450 dan 600 W) dan 
Waktu (1,2,3,4 dan 5 menit) dan 

dilakukan pretreatment hingga setting 
point  tercapai 

Kenanga yang di 
pretreatment 

 

Selesai 

Mulai 
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3.4.3. Proses Penyulingan  
c  Proses penyulingan dilakukan menggunakan metode 
distilasi uap air. Alat yang digunakan yaitu bahan alumunium 
skala laboratorium yang dapat menampung bahan maksimal 1 
kg. Penyulingan dilakukan menggunakan bahan yang telah di 
pretreatment dengan microwave. Lalu kenanga hasil  
pretreatment  dimasukkan ke dalam alat distilator uap air dan 
dihubungkan dengan stop kontak distilator uap air dan aquator, 
kemudian bak aquator pendingin diisi dengan air sebanyak 2 liter. 
Setelah proses penyulingan berakhir dilakukan secara 
pengkukusan selama 3 jam, suhu yang terdapat pada distilasi 
sebesar 72,5- 72,7 oC. Kemudian didapatkan campuran antara 
minyak dan air, lalu dipisahkan menggunakan corong pisah dan 
bantuan pipet. Setelah itu hasil minyak atsiri kenanga 
dimasukkan kedalam botol 5 ml. Diagram alir proses penyulingan 
dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan skema proses penyulingan 
dapat dilihat pada  Gambar 3.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunga kenanga hasil pretreatment  

 Dimasukkan kedalam alat distilasi uap air 

A 

Proses pemisahan minyak dengan corong 

 Proses penyulingan selama 3 jam 

 Hubungkan stop kontak alat distilator dan aquator, dan isi air 2 liter 
pada panci dan air 3 liter pada bak pendingin 

Mulai 
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Gambar 3. 3 Diagram Alir Proses Penyulingan 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Skema Alat Distilator Uap 

 

 

Minyak Atsiri Kenanga 
 

A 

Selesai 

Hasil minyak dimasukkan 

pada botol kaca 5 ml Dilakukan uji 

berat jenis,  

indeks bias 

dan 

kandungan 

minyak atsiri 

A

. 

B

. 

C

, 

D. 
E

. 
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Keterangan :  

A. Wadah untuk hasil penyulingan (gelas beker) 
B. Aquator sebagai pendingin air sirkulasi  
C. Kompor listrik sebagai pemanas distilator  
D. Kondensor 
E. Selang penghubung kondensor dan bak pendingin 

 
3.5. Parameter Pengujian 
 Parameter pengujian kuantitas dan kualitas terhadap 
minyak atsiri kenanga selama penelitian adalah rendemen, berat 
jenis, indeks bias dan Kandungan senyawa kimia dengan  GC-
MS 
 
3.5.1 Rendemen   

Rendemen  minyak atsiri kenanga murni yang telah 
dipisah dari distilat dan air. Kemudian  volume dari minyak bunga 
kenanga diukur dengan gelas ukur 5ml. Kemudian dilakukan 
perhitungan massa awal kenanga dan perhitungan massa 
minyak atsiri kenanga. Kemudian dilakukan perhitungan dimana 
berat minyak (BM) kenanga yang dihasilkan dibagi berat sampel  
bunga kenanga segar dikali 100 persen . 

  Rendemen =  
𝐵𝑀

berat sampel bunga kenanga segar  (g)
 × 100% 

(Pujiarti dkk, 2015). 
 
3.5.2. Berat Jenis  

Berat jenis ditentukan oleh perbandingan antara berat 
minyak dengan air pada volume dan suhu yang sama. Berat jenis 
merupakan salah satu parameter penting. Untuk menghitung 
berat jenis ambil piknometer, kemudian ukur volume awal 
piknometer yang kosong dan ditimbang. Kemudian masukkan 
sampel pada tabung piknometer untuk dihitung. Setelah itu 
timbang piknometer yang sudah diisi sampel dan hitung massa 
bagan total dimana massa akhir dikurangi masa awal atau 

menggunakan rumus 𝜌 =
𝑚

𝑣
  (gr/ml) (Sutan dkk, 2018). 
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3.5.3. Indeks Bias  
 Menurut Wibowo dkk, (2015) pengujian indeks bias 
dilakukan dengan refractometer penentuan indeks bias dilakukan 
dengan refraktometer, pada pembacaanya suhu referensi dan 
harus dipertahankan dengan toleransi ± 2°C. Sebelum diletakkan 
pada alat minyak atsiri harus berada pada suhu yang sama pada 
pengukuran dan dilakukan pembacaan pada suhu yang stabil. 
Analisa indeks bias minyak atsiri dilakukan dengan cara 
membersihkan bagian prisma pada alat menggunakan alkohol 
70%. Kemudian dikeringkan ,lalu teteskan sampel pada 
permukaan prisma, kemudian tutup bagian prisma. Setelah itu 
hasil bisa dilihat pada layar Led alat refraktometer. 

3.5.4. Analisa Kandungan Kimia Pada Minyak Kenanga 

 Gas Chromatography (GC) adalah alat untuk mengetahui 
kandungan kimia minyak kenanga. Cara kerja alat ini adalah 
sampel yang berbentuk udara atau air yang melewati suatu yang 
diinjeksikan kemudian dipanaskan. Setelah itu suhu pada oven di 
setting hingga meningkat secara berharap. Kemudian dimasukan 
dalam kolom, lalu dilakukan pemisahan antar komponen, 
lamanya prses tergantung komponen senyawa. Pada pengujian 
GC-MS dilakukan dengan preparasi alat dengan membuka kran 
pada gas helium, lalu tekan tombol power on, nyalakan komputer 
dan dilakukan setting point, buat folder baru. Setelah itu dilakukan 
analisa komposisi kimia minyak atsiri kenanga dengan 
mengencerkan sampel serta menginjeksikan kedalam kolom GC 
dan dilakukan pemisahan pada kolom RT 1 MS (restech) dan 
didapatkan analisa spektrum massa (Darmapatni dkk, 2016). 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Proses Ekstraksi Minyak Atsiri Bunga Kenanga 

 Proses penyulingan minyak atsiri bunga kenanga 
menggunakan pretreatment microwave dilakukan dengan variasi 
daya 450 dan 600 Watt, dan rentang waktu yang digunakan 
adalah 1-5 menit. Dari perlakuan tersebut dihasilkan suhu ruang 
microwave antara sebesar 27 oC-45,5 oC. Hubungan variasi daya 
dan waktu pretreatment  terhadap suhu dapat dilihat pada 
Gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1 Perbedaan Variasi Suhu dan Waktu Pretreatment 

 Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa hubungan daya dan 
suhu ialah berbanding lurus, dimana semakin tinggi daya yang 
digunakan maka suhu yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal 
ini dapat dilihat pada daya 450 Watt menghasilkan suhu ruang 
microwave antara 27oC-37oC, dan daya 600 Watt menghasilkan 
suhu ruang microwave antara 37,8oC-45,5 oC. Menurut Purwanto, 
(2010) daya listrik yang semakin besar mengakibatkan daya 
putar gelombang elektromagnetik semakin kuat, maka panas 
yang ditimbulkan juga akan lebih cepat. Menurut Syahputra dkk, 
(2017), semakin lama waktu proses microwave akan 
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mengakibatkan kenaikan suhu secara konstan pada setiap 
menitnya. Dari penjelasan literatur diatas memiliki persamaan 
dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dimana suhu setiap 
menit pada proses microwave menagalami kenaikan konsten 
pada setiap menitnya pada menggunakan perlakuan daya 450 
Watt dan 600 Watt. Sehingga pemilihan kombinasi daya dan 
waktu perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya degradasi 
termal produk yang akan berdampak pada kualitas dan juga 
rendemen minyak kenanga. 

4.2. Hasil Rendemen Minyak Kenanga 

 Rendemen minyak atsiri bunga kenanga diperoleh dari 
massa minyak yang dihasilkan dibagi dengan massa awal bahan 
kemudian dikali seratus persen. Hasil rendemen minyak atsiri 
bunga kenanga berkisar antara  0,373%-0,245%.  Hasil 
rendemen proses destilasi uap air dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

Gambar 4. 2 Hubungan Daya dan Waktu Terhadap Rendemen 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa kedua daya 
microwave (450 W dan 600 W) memiliki tren hasil  rendemen 
yang sama terhadap waktu, yaitu fluktuasi. Tren rendemen 
mengalami penurunan pada waktu microwave 2 menit dan 
kenaikan pada waktu microwave 3 dan 4 menit, serta mengalami 
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penurunan kembali pada waktu microwave 5 menit. Nilai tertinggi 
diperoleh pada waktu microwave 4 menit yaitu sebesar 0,374%  
pada perlakuan daya 450 Watt, sedangkan nilai terendah 
diperoleh sebesar 0,246% pada perlakuan daya 450 Watt dengan 
waktu microwave selama 5 menit dan daya 600 Watt dengan 
waktu microwave selama 2 menit. Nilai rendemen kontrol yang 
diperoleh ialah sebanyak 0,153%.  

Hasil rendemen yang diperoleh dari penelitian ini 
tergolong tinggi jika dibandingkan dengan penelitian lainnya. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggia dkk (2018), 
dengan menggunakan metode penyulingan konvensional, 
digunakan bunga kenanga segar sebanyak 4500 gr dan 
dilakukan perlakuan perajangan pada bahan. Pada penelitian 
tersebut dilakukan distilasi selama 6 jam menghasilkan 
rendemen minyak sebanyak 0,222 % atau sebanyak 10 ml. Dari 
penelitian tesebut terdapat perbedaan hasil yang cukup 
signifikan, hal ini  dikarenakan adanya perbedaan metode yang 
digunakan.  

Metode penyulingan konvensional diduga memiliki nilai 
rendemen yang lebih rendah dikarenakan minyak yang yang 
dihasilkan tidak keluar secara maksimal dan panas yang ada 
pada penyulingan konvensional terbilang kurang optimal. Hal ini 
menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan pretreatment 
microwave dapat menghasilkan rendemen minyak yang lebih 
banyak dibanding penyulingan konvensional. Menurut 
Syarifuddin (2015), salah satu pretreatment pada bahan baku 
dengan menggunakan microwave dilakukan untuk mendapatkan 
minyak atsiri, dengan memanfaatkan gelombang mikro yang 
mampu meningkatkan laju difusi bahan keluar yang didapat dari 
rusaknya membran sel. Pemanfaatan gelombang mikro pada 
destilasi akan menghasilkan rendemen yang lebih banyak karena 
pengaruh daya yang digunakan dapat mendesak minyak agar 
berdifusi keluar dari sel daun dan larut dalam uap air. Adanya 
peningkatan pada volume minyak menggunakan gelombang 
mikro terjadi karena adanya radiasi yang bersifat transparan dan 
lebih merata (Hamidi dkk, 2015) 



32 
 

4.3. Indeks Bias 

 Indeks bias merupakan kemampuan minyak atsiri 
kenanga dalam membelokan dan membiaskan cahaya yang 
dilewatkan sehingga dapat menjauhi dan mendekati garis normal 
(Slamet dkk, 2019). Alat yang digunakan untuk mengukur indeks 
bias ialah refraktometer digital ATAGO PAL-3. Hasil dari 
pengujian refraktometer dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
Sedangkan data lengkap nilai indeks bias dapat dilihat pada 
Lampiran 3. 

 

Gambar 4. 3 Hubungan Daya dan Waktu terhadap Indeks Bias 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa hubungan 
daya dan waktu terhadap indeks bias memiliki tren yang fluktuatif.  
Nilai indeks bias tertinggi didapatkan pada perlakuan daya 600 
Watt dengan waktu microwave 5 menit  menghasilkan nilai 
sebesar 1,500 dan nilai indeks biar terendah ada pada perlakuan 
daya 450 Watt dengan waktu microwave 1 menit yaitu sebesar 
1,494. Sedangkan hasil yang diperoleh dari nilai indeks bias 
kontrol ialah sebesar 1,498, nilai tersebut tidak berbeda jauh 
dibandingkan dengan indeks bias pada perlakuan menggunakan 
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microwave. Nilai SNI 06-394-1005 indeks bias minyak kenanga 
yakni sebesar 1,493-1,503 pada suhu 20oC. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa data hasil indeks bias yang didapatkan pada 
penelitian ini sudah sesuai standar, dimana rentang indeks bias 
pada penelitian ini ialah berkisar antara 1,494 – 1,500. Pada 
penelitian Rachmawati (2013), nilai indeks bias yang didapatkan 
dengan menggunkan metode penyulingan uap selama 8 jam 
ialah 1,493 dimana juga sesuai dengan syarat mutu minyak atsiri 
bunga kenanga.  

Indeks bias larutan adalah parameter karakteristik yang 
sangat penting dan beberapa parameter terkait seperti suhu, 
konsentrasi dan sebagainya. Indeks bias dan viskositas memiliki 
manfaat dalam kehidupan sehari-hari misalnya sebagai 
parameter kualitas minyak, dimana minyak yang memiliki kualitas 
paling baik yaitu minyak yang memiliki indeks bias dan viskositas 
yang tinggi. Indeks bias merupakan salah satu dari beberapa sifat 
optis yang penting dari medium. Dalam bidang kimia, pengukuran 
terhadap indeks bias secara luas telah digunakam untuk 
mengathui konsentrasi larutan dan mengetahui komposisi bahan-
bahan penysusun larutan. Indeks bias dapat digunakan untuk 
menentukan kemurnian minyak (Zamroni, 2013) 

Semakin besar nilai indeks bias pada suatu minyak, 
kualitas minyak bisa dikatakan lebih baik karena memilliki sedikit 
kandungan air. Indeks bias merupakan komponen-komponen 
kimia yang terdapat dalam minyak termasuk fraksi berat akan 
meningkatkan kerapatan minyak, sehingga sinar yang datang 
akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini disebakan oleh 
fraksi berat minyak yang mengandung molekul-molekul bertitik 
didih tinggi  (Yuniarti, 2010). Semakin banyak komponen berantai 
panjang seperti seskuiterpen atau komponen bergugus oksigen 
ikut tersuling, maka kerapatan medium minyak atsiri akan 
bertambah sehingga cahaya yang datang akan lebih sukar untuk 
dibiaskan. Hal ini dapat menyebabkan indeks bias minyak 
menjadi lebih besar  (Priyono dkk,  2018) 

4.4. Densitas Minyak Atsiri Kenanga 
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 Perhitungan nilai berat jenis merupakan cara untuk 
menganalisa mutu dari minyak atsiri secara fisik. Berat jenis ialah 
hasil perbandingan antara berat minyak dan berat air pada 
volume dan suhu yang sama. Penentuan berat jenis dilakukan 
menggunakan piknometer. Densitas minyak atsiri pada penelitian 
ini dapat dilihat pada Gambar 4.4. Sedangkan perhitungan data 
lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

 

Gambar 4. 4 Hubungan daya dan waktu terhadap Densitas 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa tren daya 
450 Watt  mengalami kenaikan pada waktu microwave 2 menit 
dan penurunan pada waktu microwave 3 menit, kemudian 
mengalami kenaikan pada menit ke 4 dan ke 5, pada perlakuan 
daya 450 Watt nilai densitas pada grafik cenderung stabil. Tren 
daya 600 Watt berbentuk fluktuatif, nilai densitas mengalami 
penurunan pada waktu microwave menit ke 2 hingga menit ke 4, 
kemudian terjadi peningkatan kembali pada waktu microwave 
menit ke 5. 
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 Nilai densitas tertinggi diperoleh pada waktu microwave 5 
menit dan perlakuan daya 600 Watt yaitu sebesar 0,919 g/ml, 
sedangkan nilai terendah ada pada perlakuan daya 600 Watt 
diperoleh sebesar 0,908 g/ml, dengan waktu microwave selama 
4 menit. Diperoleh nilai kontrol yaitu 0,911 g/ml, dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa baik nilai densitas kontrol maupun nilai 
densitas dengan perlakuan menggunakan pretreatment 
microwave secara keseluruhan sesuai dengan SNI. Bila 
dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Rachmawati 
(2013), nilai densitas atau massa jenis yang didapatkan dengan 
menggunkan metode penyulingan uap selama 8 jam ialah 0,9153 
g/ml dimana juga sesuai dengan syarat mutu minyak atsiri bunga 
kenanga. Kisaran nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan pada penelitian ini.  

 Kisaran bobot jenis SNI 06-3949-1995 untuk minyak 
kenanga adalah 0,906-0,920. Pada penelitian ini nilai densitas 
minyak kenanga berkisar dari 0,908-0,919 g/ml. Hal ini 
menunjukkan hasil nilai densitas pada penelitian ini sudah sesuai 
standart. Pengaruh kenaikan nilai densitas memberikan 
kecenderungan peningkatan kelarutan minyak. Pengaruh bahan 
baku, perbandingan rasio yang semakin rendah perbandingan 
dapat mempengaruhi berat jenis minyak,semakin tinggi berat 
jenis menunjukkan minyak memiliki kualitas yang baik (Prasetyo, 
2018) 

 

4.5.  Neraca Massa    

 Neraca massa digunakan untuk mengetahui jumlah aliran 
bahan yang masuk dengan bahan  yang keluar pada suatu 
proses berdasarkan hukum kekekalan massa, yaitu jumlah aliran 
masuk sama dengan aliran keluar. Prinsipnya yaitu jika suatu 
proses tidak ada akumulasi dalam peralatan processing, maka 
jumlah bahan yang masuk sama dengan jumlah bahan yang 
keluar (Risnawati dkk, 2017). Pada penelitian minyak atsiri 
kenanga dilakukan proses awal yaitu bahan masuk kenanga 
segar 1000 gr kemudian dilakukan metode pretreatment 
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menggunakan microwave selama 1 sampai 5 menit dengan daya 
450 Watt dan 600 Watt. Setelah itu dilakukan penyulingan 
konvensional dan dilakukan pemurnian minyak menggunakan 
corong pisah. Didapatkan hasil rendemen minyak atsiri tertinggi 
sebesar 0,374% dan rendemen terendah diperoleh hasil sebesar 
0,246%. Jika dibandingakan dengan kontrol hanya memiliki nilai 
rendemen sebesar 0,153%. Neraca massa pembuatan minyak 
atsiri dari proses awal sampai akhir dapat dilihat pada Lampiran 
5. 

4.6.  Hasil Analisa Kandungan Minyak Kenanga dengan 
Alat Uji GC-MS 

 Hasil minyak kenanga dari penelitian ini diuji 
kandungannya dengan GC-MS. Kandungan senyawa kimia yang 
diharapkan adalah linalool. Salah satu hasil Pengujian GC-MS 
pada  perlakuan daya 600 Watt dengan waktu 1 menit dapat 
dilihat pada Gambar 4. 5. Sedangkan data lengkap kromatogram 
dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Gambar 4. 5 Kromatografi Minyak Atsiri Kenanga  terbaik 
U2A2B1  

 Berdasarkan hasil Gambar 4.4 diketahui terdapat 30 
kandungan senyawa kimia minyak kenanga pada perlakuan daya 
600 W dengan waktu microwave selama 1 menit. Berikut 
beberapa perbandingan hasil uji senyawa kimia minyak atsiri 
bunga kenanga pada penelitian ini  dapat diihat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4. 1Hasil Uji Gc-Ms Minyak Kenanga  

  

 Dalam Tabel 4.1 diperoleh komponen utama yaitu  
Linalool 14,75 %. Hal ini mengindikasikan perlakuan daya yang 
tepat dan waktu yang baik  akan menghasilkan senyawa kimia 
yang baik dan hasil pretreatment microwave lebih baik dibanding 
kontrol yang memiliki kandungan kimia (Linalool) 13,19 %. 
Menurut Rachmawati (2013), Komponen linalool merupakan 
salah satu komponen utama penyusun minyak atsiri kenanga dan 

Perlakuan Nama Senyawa 

Peak 
# 

SI( 
Similarity 
Index) Area % 

600 Watt, t 
=1 menit Linalool 

3 
96 14,75 

 β -Carophyllene 10 95 3,33 
 Farenense 16 94 3,97 

 
Benzyl 

Benzoate 
30 

97 3,12 
450 Watt, t = 
5 menit Linalool 

4 
97 11,57 

 β -Carophyllene 12 96 27,98 
 Farenense 20 93 3,29 

 
Benzyl 

Benzoate 
27 

97 2,31 
450 Watt, t= 
1 menit Linalool 

3 
96 14,58 

 β -Carophyllene 11 87 5,95 
 Farenense 18 93 3,38 

 
Benzyl 

Benzoate 
30 

97 2,7 
Kontrol Linalool 3 96 13,19 
 β -Carophyllene 9 94 22,59 

 Farenense 15 94 4,31 

 
Benzyl 

Benzoate 
27 

97 2,83 
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sebagai komponen penentu kualitas minyak atsiri kenanga. Hal 
ini dikarenakan linalool merupakan senyawa yang memberikan 
aroma khas wangi. Kandungan senyawa kimia linalool yang 
diperoleh menggunakan metode uap yakni sebanyak 11,28%. 
Hal ini menunjukkan pengaruh pretreatment microwave 
berpengaruh meningkatkan senyawa kimia Linalool menjadi lebih 
banyak. Hal ini disebabkan karena semakin besar daya maka 
effect gelombang mikro yang dihasilkan berfrekuensi lebih besar, 
Namun jumlah bahan yang digunakan juga perlu dikontrol. 
Apabila jumlah bahan yang digunakan terlalu rendah akan terjadi 
kehangusan pada bahan, begitu juga jika daya yang diberikan 
besar dan apabila masa yang diberikan terlalu penuh, maka bisa 
juga terjadi overflow dan pelarut meluap (Anggia dkk, 2014). 
Menurut Pujiarti dkk, (2015) bahwa komponen utama pada 
penelitian minyak kenanga dari boyolali yang didapat dengan 
metode pengukusan kandungan senyawa kimia yang didapat 
diantaranya Carophyllene (36,44%), β-Linalool (5,97 %) , α-
Carophyllene 9,61 %, germacrene-D (17,23 %) dan Benzyl 
benzoate (7,18%). Faktor yang mempengaruhi efektifitas proses 
ekstraksi dipengaruhi oleh ukuran bahan, jenis pelarut yang 
digunakan, metode, lamanya esktraksi , iklim, kesuburan tanah, 
umur tanaman dan cara penyulingan (Anggia dkk, 2018).  
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BAB V. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa :  

1. Hasil yang telah didapat pada perlakuan daya dan waktu pada 
proses pretreatment microwave pengaruhnya masih belum 
terlihat karena data hasil penelitian masih fluktuatif. Namun 
dengan menggunakan  pretreatment microwave yang 
dilakukan pada perlakuan daya dan waktu nilai rendemen 
yang didapat antara 0,246%-0,374%, sedangkan nilai kontrol 
menghasilkan rendemen minyak sebanyak 0,153%.  

2. Pengaruh daya microwave dan waktu untuk nilai indeks bias 
terlihat data hasil berbanding lurus, namun beberapa 
perlakuan masih menunjukkan hasil yang sebaliknya. 
Didapatkan nilai indeks bias tertinggi yakni  1,5 dan untuk nilai 
densitas yang tertinggi didapatkan sebesar 0,919 gr/ml. 
Perlakuan untuk mendapatkan nilai indeks bias dan densitas 
tertinggi didapatkan pada perlakuan daya 600 Watt dan waktu 
microwave selama 5 menit. Dari semua data menunjukkan 
bahwa nilai indeks bias dan densitas sudah memenuhi mutu 
standar nasional Indonesia (SNI) 

3. Berdasarkan perlakuan daya dan waktu diketahui senyawa 
kimia minyak kenanga sudah memenuhi komponen utama 
pada minyak kenanga. Salah satu komponen utama senyawa 
minyak kenanga yaitu  Linalool, didapatkan hasil tertinggi  
pada perlakuan daya 600 Watt dengan variasi waktu 1 menit 
yaitu sebesar 14,75%.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berikut adalah beberapa 
saran : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bilangan   
asam, putaran optik pada minyak  kenanga  

2. Perlu dilakukan pembuatan minyak atsiri dengan bahan 
baku   bubuk kenanga. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk pengaplikasian 
minyak kenanga sebagai obat anti nyamuk karena 
terdapat senyawa Linalool dan geraniol . 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian 

 
Bunga 

kenanga segar  

 
(Penimbanga

n sebelum 
dan seduah 

massa 
bahan) 

 
 

(Pengukuran 
Indeks Bias)  

(Melakukan 
Perajangan ) 

 
(Proses 

Destilasi Skala 
Lab) 

 
(Perhitungan 

KA) 

 
Pengecakan 
termometer 

infrared 

 
Penimbangan 
massa minyak 

 
 

Penimbangan 
Crude 

 
Pemisahan 
minyak dengan 
corong pisah 

 
 

Pengeceken 
suhu 

microwave 

 

 
 

Sampel untuk 
pengambilan uji 

GC-MS 
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Lampiran 1 (Lanjutan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Lampiran 2 Rendemen 

NO Ulangan 1 Ulangan2 
Ulangan 
3 Rata-rata Rendmen 

Kontrol 0,5 1,8 2,3 1,533333 0,153333 

A1B1 1,9653 4,109 3,9609 3,345067 0,334507 

A1B2 0,995 3,0641 3,394 2,484367 0,248437 

A1B3 2,5436 2,4785 3,4 2,807367 0,280737 

A1B4 3,8868 3,226 4,1 3,7376 0,37376 

A1B5 0,85274 2,326 3,2 2,126247 0,212625 

A2B1 3,0459 4,054 3,622 3,573967 0,357397 

A2B2 1,3742 3,2002 2,8 2,458133 0,245813 

A2B3 2,4921 3,5965 3,2671 3,118567 0,311857 

A2B4 2,9892 3,60367 3,1728 3,255223 0,325522 

A2B5 2,2037 3,566 3,0572 2,9423 0,29423 

 

Rendmen (%B/b) = 
Jumlah minyak yang dihasilkan 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ
 (g) x 100 %         

 Sampel A2B1 = 
3,56663 

1000
 x 100 % =  0, 356 %  

Sampel A1B1 = 
3,345067 

1000
 x 100 %=  0, 334 %        

Sampel A2B2 =
2,458133 

1000
 x 100 %  =  0,245 % 

Sampel A1B2 = 
2,666367 

1000
 x 100 % =0,266 % 

Sampel A2B3  = 
3,118567 

1000
 x 100 % =      0,311 % 

       

Sampel A1B3 = 
2,807367 

1000
 x 100 % = 0,280 %     

Sampel A2B4 = 
3,2555223 

1000
 x 100 % =  0,325 % 
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Lampiran 2 (Lanjutan)     

  

Sampel A1B4 = 
3,7376 

1000
 x 100 %  = 0,373  %       

Sampel A2B5  = 
2,94149 

1000
 x 100 %         = 0,294 %   

Sampel A1B5 = 
2,45858 

1000
 x 100 %      =  0, 245 % 
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Lampiran 3 Indeks Bias 

Perlakuan 
Ulangan 

1 
Ulangan 

2 
Ulangan 

3 
Jumlah Rata-rata 

A1B1 1,49491 1,4957 1,49073 4,48134 1,49378 

A1B2 1,49645 1,4957 1,49729 4,48944 1,49648 

A1B3 1,49809 1,49756 1,49756 4,49321 1,497737 

A1B4 1,49835 1,49835 1,49915 4,49585 1,498617 

A1B5 1,49333 1,49889 1,49782 4,49004 1,49668 

A2B1 1,49809 1,49809 1,49915 4,49533 1,498443 

A2B2 1,49809 1,49835 1,49995 4,49639 1,498797 

A2B3 1,50102 1,49097 1,49889 4,49088 1,49696 

A2B4 1,49676 1,49862 1,49809 4,49347 1,497823 

A2B5 1,50049 1,49995 1,50049 4,50093 1,50031 

Kontrol 1,49648 1,50102 1,49648 4,49398 1,497993 
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Lampiran 4 Densitas Minyak  

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-rata 

A1B1 0,9146 0,905 0,9101 0,9105 
A1B2 0,9146 0,9114 0,9146 0,913533 

A1B3 0,9124 0,9086 0,9123 0,9111 

A1B4 0,9085 0,9122 0,9139 0,911533 

A1B5 0,9146 0,9097 0,9122 0,912167 

A2B1 0,9138 0,9104 0,9127 0,9123 

A2B2 0,9146 0,9087 0,9146 0,912633 

A2B3 0,9118 0,9085 0,9118 0,9107 

A2B4 0,9073 0,9075 0,9099 0,908233 

A2B5 0,9146 0,9108 0,9313 0,9189 

Kontrol 0,9097 0,9097 0,9121 0,9105 

 

Contoh Perhitungan  
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Lampiran 4 Densitas Minyak ( Lanjutan)  
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Lampiran 5 Neracca Massa   

1. Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air 2000 gr 
 

1000 gr Kenanga 
Destilasi 

Uap 

Ampas + Air 

Destilat 

1398 gr 

 

Distilat 

(minyak+air) 

1602 g 

 

Pemurnian 
Corong 
Pisah 

Air Destilat 

1600,47 gr  

 

Minyak 

atsiri 

   (1,53 gr) 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

 

2.  450 Watt  

a. 1 menit 450 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1602 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1366 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1588,66 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (3,34 gr) 

Microwave  

T= 60 Sec 

968 gr Kenanga  

Uap Air 
32 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

 

b. 2 menit 450 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1630 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1336 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1627,52 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (2,48 gr) 

Microwave  

T= 120 Sec 

966 gr Kenanga  

Uap Air 
34 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

c. 3 menit 450 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1611 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1259 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1608,2 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (2,80 gr) 

Microwave  

T= 180 Sec 

870 gr Kenanga  

Uap Air 
130 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

 

d. 4 Menit 450 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1605 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1309 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1601,27 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (3,73 gr) 

Microwave  

T= 240 Sec 

914 gr Kenanga  

Uap Air 
86 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

 

e. 5 menit 450 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1598 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1245 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1595,88 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (2,12 gr) 

Microwave  

T= 300 Sec 

843 gr Kenanga  

Uap Air 
157 gr 
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Lampiran 5 Neraca Massa (Lanjutan) 

 

a. 1 Menit 600 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1600 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1370 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1596,43 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (3,57 gr) 

Microwave  

T= 60 Sec 

970 gr Kenanga  

Uap Air 
30 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

B. 2 Menit 600 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1613 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1317 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1610,55 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (2,45 gr) 

Microwave  

T= 120 Sec 

930 gr Kenanga  

Uap Air 
70 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

 

 

C. 3 menit 600 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1628 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1327gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1624,89 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (3,11 gr) 

Microwave  

T= 180 Sec 

955 gr Kenanga  

Uap Air 
45 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

D. 4 Menit 600 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1588 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1272 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1584,75 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (3,25 gr) 

Microwave  

T= 240 Sec 

860 gr Kenanga  

Uap Air 
140 gr 
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Lampiran 5 Neracca Massa  (Lanjutan) 

 

E. 5 Menit 600 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distilat (minyak+air) 

1577 g 

 

Ampas + Air Destilat 

1258 gr 

 

1000 gr 
Kenanga 

Air 2000 gr 
 

Destilasi  
Uap 

Pemurnian 
Corong Pisah 

Air Destilat 

1574,06 gr  

 

 Minyak atsiri 

   (2,94 gr) 

Microwave  

T= 300 Sec 

835 gr Kenanga  

Uap Air 
165 gr 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia Minyak Atsiri dan 
Kromatogram 

Tabel U2A2B1 (Daya 600 Watt dan waktu microwave 1 menit) 

Peak 
# 

SI( 
Similarity 
Index) Nama Senyawa 

Area 
% 

1 97 2-Ethenyl-6-Methyl 1,72 

2 97 1-Methoxy-4-Methyl-Benzene 2,65 

3 96 Linalool 14,75 

4 96 Geraniol 3,25 

5 93 Bicycloelemene 0,58 

6 91 Eugenol 0,43 

7 95 Geraniol Acetate 5,10 

8 91 β-Elemene 0,91 

9 93 Trans-Carophyllene 23,35 

10 95 β-Carophyllene 3,33 

11 90 Alloaromadendrene 4,10 

12 97 α-Humulene 13,55 

13 89 Germacrene-D 1,60 

14 87 Germacrene-B 1,07 

15 94 Germacrne-D 1,02 

16 94 Farnesene 3,97 

17 91 α-Bergamotene 4,65 

18 88 Napthelene 1,40 

19 83 β-Ionol 1,24 

20 94 Delta-Cadinene 2,60 

21 90 Cadina 0,25 

22 94 Hedycaryol 0,32 

23 90 3-Hexen-1-ol,benzoate 0,20 

24 89 Tricyclo 0,12 

25 86 Carophyllene oxide 0,23 
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Lampiran 6 ( Lanjutan) 
 

Peak 
# 

SI( 
Similarity 
Index) Nama Senyawa 

Area 
% 

26 83 1H-3a,7-Methanoazulene 0,17 

27 85 Delta-Cadinol 0,80 

28 87 α-Cadinol 0,82 

29 96 Farnesol 2,70 

30 97 Benzyl Benzoate 3,12 
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Lampiran 6 (Lanjutan) 

Kromatogram U2A1B1 (Daya 450 Watt dan waktu microwave 1 
menit) 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia dan 
Kromatogram (Lanjutan) 

U3A1B5 (Daya 450 Watt dan waktu microwave 5 menit) 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia dan 
Kromatogram (Lanjutan) 

Peak # SI ( Similarity Index) Nama Senyawa Area % 

1 97 2-Ethenyl-6-Methyl 1,57 

2 96 
1-Methoxy-4-Methyl-
Benzene 2,98 

3 88 Cyclohexene 1,92 

4 97 Linalool 11,57 

5 97 Geraniol 2,38 

6 93 Bicycloelemene 0,70 

7 90 Eugenol 0,30 

8 97 Geraniol Acetate 2,85 

9 92 α-Cubebene 0,88 

10 90 β-Elemene 1,58 

11 92 Methyl Eugenol 0,56 

12 96 β-Carophyllene 27,98 

13 91 Germacrene-D 6,43 

14 89 Alloaromadendrene 3,66 

15 96 Cycloundecatriene 12,97 

16 92 Germacrene-D 1,12 

17 87 Cadina 1,36 

18 89 Germacrene-B 0,78 

19 91 Germacrene D 0,77 

20 93 Farnesene 3,29 

21 87 d-Nerolidol 6,05 

22 90 Germacrene-D 0,83 

23 94 Delta-Cadinene 2,32 

24 86 Delta-Cadinol 0,57 

25 87 α-Cadinol 0,57 

26 96 Farnesol 1,81 

27 97 Benzyl Benzoate 2,31 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia dan 
Kromatogram (Lanjutan) 

Kromatogram  U2A2B1 (Daya 450 Watt dan waktu microwave 5 
menit) 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia dan 
Kromatogram ( Lanjutan) 

Tabel U2A1B1 (Daya 450 Watt dan waktu microwave 1 menit) 

Peak # SI Nama Senyawa Area % 

1 96 1-Methoxy-4-Methyl-Benzene 4,24 

2 87 dl-Limonene 2,33 

3 96 Linalool 14,58 

4 97 Geraniol 3,01 

5 94 Bicycloelemen 0,69 

6 91 Eugenol 0,54 

7 97 Geraniol Acetate 4,27 

8 88 β-Elemene 1,63 

9 92 Methyl Eugenol 0,12 

10 92 Trans Carophyllene 18,55 

11 87 β -Carophyllene 5,95 

12 93 β-Cubebene 5,15 

13 90 Alloaromadendrene 3,67 

14 96 α-Humulene 13,37 

15 88 Delta-Cadinene 1,33 

16 89 Germacrene B 0,75 

17 93 Germacrene D 0,86 

18 93 Farnesene 3,38 

19 91 α-Bergamotene 3,90 

20 85 Germacrene-D 1,68 

21 86 Napthalene 0,97 

22 94 Delta-Cadinene 2,26 

23 93 Hedycaryol 0,19 

24 87 Hexenyl Benzoat 0,14 

25 87 Tricyclo 0,1 

26 85 Caryophyllene oxide 0,04 

27 88 α-Cadinol 0,67 
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Lampiran 6 ( Lanjutan) 
 

Peak # SI Nama Senyawa Area % 

28 87 α-Cadinol 0,67 

29 96 Farnesol 2,28 

30 97 Benzyl Benzoate 2,7 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia dan 
Kromatogram (Lanjutan) 

(Daya 450 Watt dan waktu microwave 1 menit) 
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Lampiran 6 Tabel Kandungan Senyawa Kimia dan 
Kromatogram ( Lanjutan) Kontrol 

Peak # SI Nama Senyawa Area % 

1 97 2-Ethenyl-6-Methyl 1,36 

2 97 1-Methoxy-4-Methyl-Benzene 9,30 

3 96 Linalool 13,19 

4 96 Geraniol 2,69 

5 93 Bicycloelemene 0,53 

6 91 Eugenol 0,59 

7 97 Geraniol Acetate 4,36 

8 91 β-Elemene 0,45 

9 94 β-Carophyllene 22,59 

10 93 β-Cubebene 4,06 

11 90 Alloaromadendrene 4,10 

12 96 α-Humulene 13,33 

13 88 Delta-Cadinene 1,65 

14 93 Germacrene D 1,34 

15 94 Farnesene 4,31 

16 86 α-Bergamotene 4,74 

17 88 Germacrene-D 1,41 

18 83 β-ionol 0,26  

19 94 Delta-Cadinene 2,45 

20 94 Hedycaryol 0,30 

21 88 Tricyclo 0,13 

22 81 Caryophyllene oxide 0,11 

23 88 α-Cadinol 0,45 

24 87 α-Cadinol 0,64 

25 96 Farnesol 2,83 

26 97 Benzyl Benzoate 2,76 

27 82 trans-Chrysanthenyl acetate 0,07 

 


