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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Temulawak 

Temulawak merupakan tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan 

tinggi hingga lebih dari 1 m tetapi kurang dari 2 m, berwarna hijau atau coklat 

gelap. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna 

hijau gelap. Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk daun bundar 

memanjang sampai bangun lanset, warna daun hijau atau coklat keunguan 

terang sampai gelap, panjang daun 31-84 cm dan lebar 10-18 cm, panjang 

tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Daun termasuk tipe daun sempurna, 

artinya tersusun dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Perbungaan 

lateral, tangkai ramping dan sisik berbentuk garis, panjang tangkai 9-23 cm dan 

lebar 4-6 cm, berdaun pelindung banyak yang panjangnya melebihi atau 

sebanding dengan mahkota bunga. Kelopak bunga berwarna putih berbulu, 

panjang 8-13 mm, mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang 

keseluruhan 4.5 cm, helaian bunga berbentuk bundar memanjang berwarna 

putih dengan ujung berwarna merah dadu atau merah, panjang 1.25-2 cm dan 

lebar 1 cm. http://creasoft.wordpress.com/2008/05/04/temulawak/ (16 Mei 2013) 

Rimpang induk temulawak bentuknya bulat seperti telur, sedangkan 

rimpang cabang terdapat pada bagian samping yang bentuknya 

memanjang. Tiap tanaman memiliki rimpang cabang antara 3-4 buah. Warna 

kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua adalah kuning kotor. Warna 

daging rimpang adalah kuning, dengan cita rasanya pahit, berbau tajam, serta 

http://creasoft.wordpress.com/2008/05/04/temulawak/�
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keharumannya sedang. Rimpang terbentuk dalam tanah pada kedalaman kurang 

lebih 16 cm. Tiap rumpun tanaman temulawak umumnya memiliki enam buah 

rimpang tua dan lima buah rimpang muda. System perakaran tanaman temu 

lawak termasuk akar serabut. Akar-akarnya melekat dan keluar dari rimpang 

induk. Panjang akar sekitar 25 cm dan letaknya tidak beraturan. Seperti 

diperlihatkan pada Gambar 1 

  

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 1. (a) Tanaman Temulawak dan (b) Rimpang Temulawak 

http://lsvl.la.asu.edu/resources/mamajis/index.html 

Tanaman temulawak merupakan salah satu tanaman dengan daya 

adaptasi yang tinggi terhadap beberapa cuaca di daerah tropis. Tanaman ini 

tumbuh baik pada lahan teduh dan terlindung dari sinar matahari. Namun, 

temulawak juga dapat tumbuh di tanah tegalan dengan intensitas matahari yang 

http://hadyherbs.files.wordpress.com/2011/12/temulawak.jpg�
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Rimpang_temu_lawak.jpg�


6 
 

 
 

cukup terik. Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman ini antara 19-30oC 

(Sidik 1985). 

2.2.     Komposisi dan kandungan temulawak 

Komposisi kimia dari rimpang temulawak adalah protein pati sebesar 29-

30 persen, kurkumin satu sampai dua persen, dan minyak atsirinya antara 6 

hingga 10 persen. Daging buah (rimpang) temulawak mempunyai beberapa 

kandungan senyawa kimia antara lain berupa fellandrean dan turmerol atau yang 

sering disebut minyak menguap. Kemudian minyak atsiri, kamfer, glukosida, 

foluymetik karbinol. Temulawak mengandung minyak atsiri seperti limonina yang 

mengharumkan, sedangkan kandungan flavonoida-nya berkhasiat 

menyembuhkan radang. Minyak atsiri juga bisa membunuh mikroba. Buahnya 

mengandung minyak terbang (anetol, pinen, felandren, dipenten, fenchon, 

metilchavikol, anisaldehida, asam anisat, kamfer), dan minyak lemak. Rimpang 

temulawak mengandung zat kuning kurkumin, minyak atsiri, pati, protein, lemak, 

selulosa, dan mineral. Di antara komponen tersebut, yang paling banyak 

kegunaannya adalah pati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Temulawak telah lama 

diketahui mengandung senyawa kimia yang mempunyai keaktifan fisiologi, yaitu 

kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid terdiri atas senyawa berwarna 

kuning kurkumin dan turunannya. Kurkuminoid yang memberi warna kuning pada 

rimpang bersifat antibakteria, anti-kangker, anti-tumor dan anti-radang, 

mengandungi anti-oksidan dan hypokolesteromik. Sedangkan minyak atsiri 

berbau dan berasa yang khas. Kandungan minyak atsiri pada rimpang 

temulawak 3-12% Sedangkan untuk kurkuminoid, dalam temulawak 1-2%. Untuk 

menentukan persentase ini dilakukan pemanasan pada temperatur 50-55 oC , 

supaya tidak merusak zat aktifnya dan untuk mendapatkan warna yang baik dari 
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kurkuminoid. Kajian dan penyelidikan atas temulawak (Curcuma xanthorrhiza) 

membuktikan bahawa rimpangnya mengandungi banyak zat kimiawi yang 

memberikan kesan positif terhadap organ dalam manusia seperti empedu, hati 

dan pankreas. Pengaruhnya keatas empedu ialah dapat mencegah 

pembentukan batu dan kolesistisis. Dalam hati, zat temulawak merangsang sel 

hati membuat empedu, mencegah hepatatis dan penyakit hati. (http://kandungan 

temulawak.com//kimia.doc (16 Mei 2013)) 

Tabel 1. Komposisi Kimia RimpangTemulawak 

Komponen Komposisi  (%) 

Pati 27,62 

Lemak 5,38 

Minyak Atsiri 10,96 

Kurkumin 1,93 

Protein 6,44 

Serat Kasar 6,89 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Pusat Penelitian Aumber Daya Hayati dan 
Bioteknologi, PAU IPB (2006) 

 

2.3.   Klasifikasi ilmiah temulawak 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Monocotyledonae 

Subkelas : Zingiberidae 

Ordo : Zingiberales 

http://kandungan/�
http://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi_ilmiah�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Monocotyledonae&action=edit&redlink=1�
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Familia : Zingiberaceae 

Genus : Curcuma 

Spesies : Curcuma xanthorrhiza 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Temulawak (15 Mei 2013)) 

2.4      Temulawak sebagai penghasil minyak atsiri 

Minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap yang terdiri atas 

campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang 

berbeda. Sebagian besar minyak atsiri diperoleh dengan cara penyulingan atau 

hidrodestilasi.  

Dewasa ini, minyak atsiri banyak digunakan dalam berbagai industri, 

seperti industri parfum, kosmetik, essence, farmasi dan flavoring agent. 

Biasanya, minyak atsiri yang berasal dari rempah digunakan sebagai flavoring 

agent makanan. Bahkan dewasa ini sedang dikembangkan penyembuhan 

penyakit dengan aromatheraphy, yaitu dengan menggunakan minyak atsiri yang 

berasal dari tanaman. Minyak temulawak merupakan minyak atsiri yang 

dihasilkan rimpang temulawak. Kadar minyak atsiri temulawak berkisar antara 

4.6-11%, memiliki bau yang tajam dan bau khas aromatik. Banyaknya kandungan 

minyak atsiri temulawak tergantung pada umur rimpangnya. 

(http://minyakatsiriindonesia.wordpress.com (16 Mei 2013)) 

 2.5.    Standar mutu minyak temulawak 

Standar  mutu minyak temulawak untuk pasaran luar negeri dapat 

dicantumkan sebagai berikut : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kunir�
http://minyakatsiriindonesia.wordpress.com/�
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Tabel 2. Standar Mutu Minyak Temulawak  

Spesifikasi     Persyaratan 

Warna    Kuning jingga sampai coklat  

     Kuning jingga 

Aroma    Khas wangi aromatis 

Rasa     Mirip rempah dan agak pahit 

Kadar air max   12 % 

Kadar abu    3-7 % 

Kadar pasir (kotoran)  1 % 

Kadar minyak atsiri  Minimal 5% 

Sumber :“Rimpang Temulawak Penelitian Tanaman Obat", Departemen    
Kesehatan RI, Jakarta 

 

2.6    Distilasi 

Distilasi atau penyulingan merupakan proses pemisahan komponen yang 

berupa cairan atau padatan dari 2 macam campuran atau lebih berdasarkan 

perbedaan titik didihnya, dan proses ini dilakukan terhadap minyak atsiri yang 

tidak larut dalam air. Jumlah air yang menguap bersama-sama dengan uap air 

ditentukan oleh 3 faktor, yaitu besarnya tekanan uap yang digunakan, berat 

molekul dari masing-masing komponen dalam minyak, dan kecepatan minyak 

keluar dari bahan yang mengandung minyak (Mc.Cabe, 1999) 

Menurut GG.Brown (1987), distilasi adalah suatu metode operasi yang 

digunakan pada proses pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan 

menggunakan panas sebagai tenaga pemisah berdasarkan perbedaan titik didih 

masing-masing komponennya. Proses pemisahan secara distilasi terdiri dari tiga 

langkah dasar, yaitu: 
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1. Proses penguapan atau penambahan panas dalam larutan yang dipisahkan 

2. Proses pembentukan fase seimbang 

3. Proses pemisahan kedua fase seimbang 

Menurut Herry Santoso (1997), proses pemisahan secara distilasi dapat 

dilakukan terhadap campuran yang terdiri dari komponen sebagai berikut: 

-   Mempunyai perbedaan titik didih yang cukup 

-   Mempunyai sifat penguapan yang relatif tinggi 

-   Tidak membentuk campuran azeotrop 

 Campuran yang penguapannya rendah atau titik didih masing-masing 

komponen murninya hampir sama, dapat dipisahkan dengan destilasi pada 

tekanan dibawah tekanan atmosfer (vacum). Tetapi campuran tersebut akan 

lebih menguntungkan apabila dipisahkan dengan cara ekstraksi.  

Pada permulaan penyulingan, hasil sulingan sebagian besar terdiri dari 

komponen minyak yang bertitik didih rendah, selanjutnya disusul dengan 

komponen yang bertitik didih lebih tinggi dan pada saat mendekati akhir 

penyulingan jumlah minyak dalam hasil sulingan akan bertambah kecil. Proses 

penyulingan minyak dapat dipercepat dengan menaikkan suhu dan tekanan atau 

menggunakan sistim “superheated steam”. Akan tetapi hal ini hanya dapat 

dilakukan terhadap minyak atsiri yang sukar mengalami dekomposisi pada suhu 

yang lebih tinggi. Ekstraksi minyak atsiri dengan cara penyulingan mempunyai 

beberapa kelemahan, yaitu Tidak baik digunakan terhadap beberapa jenis 

minyak yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air. Minyak atsiri 

yang mengandung fraksi ester akan terhidrolisa karena adanya air dan panas. 

Komponen minyak yang larut dalam air tidak dapat diekstrak. Komponen minyak 

yang bertitik didih tinggi yang menentukan bau wangi dan mempunyai daya 
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fiksasi terhadap bau sebagian tidak ikut tersuling dan tetap tertinggal dalam 

bahan. Bau wangi minyak yang dihasilkan sedikit berubah dari bau wangi 

alamiah. Dalam perkembangan pengolahan minyak atsiri telah dikenal 3 macam 

sistim penyulingan. Diantaranya : 

a)  Penyulingan dengan Air (Water distillation)  

Pada sistim penyulingan dengan air, bahan yang akan disuling langsung 

kontak dengan air mendidih. Suatu keuntungan dari penggunaan sistim 

penyulingan ini adalah karena baik digunakan untuk menyuling bahan yang 

berbentuk tepung dan bunga-bungaan yang mudah membentuk gumpalan jika 

kena panas. Kelemahan dari cara penyulingan tersebut adalah karena tidak baik 

digunakan untuk bahan-bahan yang fraksi sabun, bahan yang larut dalam air dan 

bahan yang sedang disuling dapat hangus jika suhu tidak diawasi.  

b) Penyulingan dengan Air dan Uap (Water and Steam Distillation)  

Pada sistim penyulingan ini, bahan diletakkan di atas piring yang berupa 

ayakanyang terletak beberapa sentimeter di atas permukaan air dalam ketel 

penyuling. Kecepatan difusi uap melalui bahan dan keluarnya minyak dari sel 

kelenjar minyak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepadatan bahan dalam 

ketel penyulingan Tekanan uap Berat jenis dan kadar air bahan Berat molekul 

dari komponen kimia dalam minyak. Keuntungan dengan menggunakan sistim 

penyulingan tersebut adalah karena uap berpenetrasi secara merata kedalam 

jaringan bahan dan susu dapat dipertahankan sampai 100°C. Lama penyulingan 

relatif lebih singkat, rendemen minyak lebih besar dan mutunya lebih baik jika 

dibandingkan dengan minyak hasil dari sistim penyulingan dengan air.  
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c)         Penyulingan dengan Uap (Steam Distillation)  

Pada sistim ini, air sebagai sumber uap panas terdapat dalam “boiler” 

yang letaknya terpisah dari ketel penyulingan. Uap yang dihasilkan mempunyai 

tekanan lebih tinggi dari tekanan udara luar. Penyulingan dengan uap sebaiknya 

dimulai dengan tekanan uap yang rendah (kurang lebih 1 atmosfer), kemudian 

secara berangsur-angsur tekanan uap dinaikkan menjadi kurang lebih 3 

atmosfer. Jika permulaan penyulingan dilakukan pada tekanan tinggi, maka 

komponen kimia dalam minyak akan mengalami dekomposisi. Jika minyak dalam 

bahan di anggap sudah habis tersuling, maka tekanan uap perlu diperbesar lagi 

yang bertujuan untuk menyuling komponen kimia yang bertitik didih tinggi.  

2.7  Parameter Kualitas Minyak Atsiri 

  Mutu minyak atsiri dapat ditentukan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. 

Sifat fisik yang berpengaruh yaitu penampakan warna dan aroma. Sedangkan 

sifat kimia yang berpengaruh diantaranya yaitu densitas, putaran optic, indeks 

bias dan kelarutan dalam alkohol.  

1. Berat jenis 

Berat jenis merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan 

mutu dan kemurnian minyak atsiri. Nilai berat jenis minyak atsiri di definisikan 

sebagai perbandingan antara berat minyak dengan berat air pada volume air 

yang sama dengan volume minyak pada yang sama pula. Berat jenis sering 

dihubungkan dengan fraksi berat komponen-komponen yang terkandung 

didalamnya. Semakin besar fraksi berat yang terkandung dalam minyak, maka 

semakin besar pula nilai densitasnya. 
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2. Indeks bias 

Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya di dalam 

udara dengan kecepatan cahaya didalam zat tersebut pada suhu tertentu. Indeks 

bias minyak atsiri berhubungan erat dengan komponen-komponen yang tersusun 

dalam minyak atsiri yang dihasilkan. Sama halnya dengan berat jenis dimana 

komponen penyusun minyak atsiri dapat mempengaruhi nilai indeks biasnya. 

Semakin banyak komponen berantai panjang seperti sesquiterpen atau 

komponen bergugus oksigen ikut tersuling, maka kerapatan medium minyak 

atsiri akan bertambah sehingga cahaya yang datang akan lebih sukar untuk 

dibiaskan. Hal ini menyebabkan indeks bias minyak lebih besar. Menurut 

Guenther, nilai indeks juga dipengaruhi salah satunya dengan adanya air dalam 

kandungan minyak jahe tersebut. Semakin banyak kandungan airnya, maka 

semakin kecil nilai indek biasnya. Ini karena sifat dari air yang mudah untuk 

membiaskan cahaya yang datang. Jadi minyak atsiri dengan nilai indeks bias 

yang besar lebih bagus dibandingkan dengan minyak atsiri dengan nilai indeks 

bias yang kecil. 

3. Putaran optic 

Sifat optik dari minyak atsiri ditentukan menggunakan alat polarimeter 

yang nilainya dinyatakan dengan derajat rotasi. Sebagian besar minyak atsiri jika 

ditempatkan dalam cahaya yang dipolarisasikan maka memiliki sifat memutar 

bidang polarisasi ke arah kanan (dextrorotary) atau ke arah kiri (laevorotary). 

Pengukuran parameter ini sangat menentukan kriteria kemurnian suatu minyak 

atsiri. 
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4. Kelarutan dalam alkohol 

Telah diketahui bahwa alkohol merupakan gugus OH. Karena alkohol 

dapat larut dengan minyak atsiri maka pada komposisi minyak atsiri yang 

dihasilkan tersebut terdapat komponen-komponen terpen teroksigenasi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Guenther bahwa kelarutan minyak dalam alkohol 

ditentukan oleh jenis komponen kimia yang terkandung dalam minyak. Pada 

umumnya minyak atsiri yang mengandung persenyawaan terpen teroksigenasi 

lebih mudah larut daripada yang mengandung terpen. Makin tinggi kandungan 

terpen makin rendah daya larutnya atau makin sukar larut, karena senyawa 

terpen tak teroksigenasi merupakan senyawa nonpolar yang tidak mempunyai 

gugus fungsional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil kelarutan 

minyak atsiri pada alkohol (biasanya alkohol 90%) maka kualitas minyak atsirinya 

semakin baik. 

http://ferry-atsiri.blogspot.com/2007/11/parameter-kualitas-minyak-atsiri.html 

 

2.8 Analisa Gas Chromatography (GC) 

 Kendala dalam analisis komponen minyak atsiri dapat diatasi  dengan 

kromatografi gas walaupun terbatas hanya pada analisis kualitatif dan penentuan 

kuantitatif komponen penyusun minyak atsiri saja. Kromatografi gas adalah 

metode kromatografi pertama yang dikembangkan pada jaman instrument dan 

elektronika yang telah merevolusikan keilmuan selama lebih dari 30 tahun. 

Kromatografi gas merupakan alat analitik yang telah lama populer dan 

merupakan jenis yang umum digunakan dalam analisis kromatografi kimia untuk 

memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa 

dekomposisi. Penggunaan Gas Chromatography (GC) termasuk pengujian 
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kemurnian zat tertentu, atau memisahkan komponen yang berbeda dari 

campuran (jumlah relatif komponen tersebut juga dapat ditentukan). 

 Dalam beberapa situasi, GC dapat membantu dalam mengidentifikasi 

suatu senyawa. Dalam persiapan kromatografi, GC dapat digunakan untuk 

mempersiapkan senyawa murni dari campuran..Alat ini biasanya digunakan 

untuk analisa campuran senyawa organik menjadi komponen-komponennya. 

Sekarang GC dipakai secara rutin di sebagian besar laboratorium industri dan 

perguruan tinggi.  

 GC dapat dipakai untuk setiap campuran yang komponennya mempunyai 

tekanan uap yang berarti pada suhu yang dipakai untuk pemisahan.Tekanan uap 

atau keatsirian memungkinkan komponen menguap dan bergerak bersama-sama 

dengan fase gerak yang berupa gas. Pada kromatografi cair pembatasan yang 

bersesuaian ialah komponen cairan harus mempunyai kelarutan yang berarti di 

dalam fase gerak yang berupa cairan.Secara sepintas tampaknya pembatasan 

tekanan uap pada kromatografi gas lebih serius daripada pembatasan kelarutan 

pada kromatografi cair, secara keseluruhan memang demikian. Akan tetapi, jika 

kita ingat bahwa suhu 400¬0C dapat dipakai pada kromatografi gas dan bahwa 

kromatografi dilakukan secara cepat untuk meminimumkan penguraian, 

pembatasan itu menjadi tidak begitu perlu. Disamping itu, pada GC senyawa 

yang tak atsiri sering dapat diubah menjadi turunan yang lebih atsiri dan lebih 

stabil sebelum kromatografi. 

 Di dalam kromatografi gas, fase yang bergerak (mobile phase) adalah 

sebuah operatir gas, yang biasanya gas murni seperti helium atau yang tidak 

reaktif seperti gas nitrogen. Stationary atau fasa diam merupakan tahap 

mikroskopis lapisan cair atau polimer yang mendukung gas murni, di dalam 
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bagian dari sistem pipa-pipa kaca atau logam yang disebut kolom.Instrumen 

yang digunakan untuk melakukan kromatografi gas disebut gas chromatograph. 

Zat yang dipisahkan dilewatkan dalam kolom yang diisi dengan fasa tidak 

bergerak yang terdiri dari bahan halus yang cocok. Gas pembawa mengalir 

melalui kolom dengan kecepatan tetap, memisahkan zat dalam gas atau cairan 

ataupun dalam keadaan normal. Cara ini digunakan untuk percobaan identifikasi 

dan kemurnian atau untuk penetapan kadar.  

 Kromatografi gas merupakan metode yang tepat dan cepat untuk 

memisahkan campuran yang sangat rumit. Waktu yang dibutuhkan beragam, 

mulai dari beberapa detik untuk campuran sederhana sampai berjam-jam untuk 

campuran yang mengandung 500-1000 komponen. Komponen campuran dapat 

diidentifikasikan dengan menggunakan waktu tambat (waktu retensi) yang khas 

pada kondisi yang tepat. Waktu tambat ialah waktu yang menunjukkan berapa 

lama suatu senyawa tertahan dalam kolom. waktu tambat diukur dari jejak 

pencatat pada kromatogram dan serupa dengan volume tambat dalam KCKT 

(kromatografi cair kinerja tinggi) dan Rf dalam KLT (kromatografi lapisan tipis). 

Dengan kalibrasi yang patut, banyaknya (kuantitas) komponen campuran dapat 

pula diukur secara teliti. Pada prinsipnya kromatografi gas digunakan untuk 

semua zat yang berbentuk gas atau dapa tmenguap tanpa penguraian. 

Kromatografi gas juga bisa digunakan pada pemisahan alkaloid, senyawa aktif 

sintetik, gula, lemak, steroid, asam amino, bahkan senyawa polimer bisa 

digunakan kromatografi gas (Agusta, 2000) 

http://www.agroindustrialist.com/2013/03/analisa-mutu-minyak-atsiri.html 

 


