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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tanaman  Jahe 

Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe 

merupakan salah satu rempah-rempah penting. Rimpangnya sangat luas dipakai, 

antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan 

seperti roti, kue, biscuit, kembang gula dan berbagai minuman. Jahe juga 

digunakan dalam industri obat, minyak wangi dan jamu tradisional. Jahe 

dibedakan menjadi 3 jenis berdas arkan ukuran, bentuk dan warna rimpangnya. 

Ketiga jenis itu ada-lah jahe putih/kuning besar (jahe gajah atau jahe badak), 

jahe putih/kuning kecil (jahe emprit) dan jahe merah atau jahe sunti. Jahe emprit 

dan jahe sunti mengandung minyak atsiri 1,5 – 3,8 % dari berat kering. 

 

  

 

 

Gambar 1. Rimpang Jahe 

 Jahe tergolong tanaman herba, tegak, dapat mencapai ketinggian 40 – 

100 cm dan dapat berumur tahunan. Batangnya berupa batang semu yang 

tersusun dari helaian daun yang pipih memanjang dengan ujung lancip. 

Bunganya terdiri dari tandan bunga yang berbentuk kerucut dengan kelopak 

berwarna putih kekuningan. Akarnya sering disebut rimpang jahe berbau harum 

dan berasa pedas. Rimpang bercabang tak teratur, berserat kasar, menjalar 

mendatar. Bagian dalam berwarna kuning pucat. 
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2.2 Zat Aktif Penyusun Jahe 

Jahe tersusun atas ratusan senyawa kimia aktif. Masing-masing senyawa 

tersebut diketahui memiliki khasiat tertentu bagi tubuh. Senyawa Phenol 

misalnya, terbukti memiliki efek anti-radang dan diketahui ampuh mengusir 

penyakit sendi juga ketegangan yang dialami otot. Selain phenol, rimpang jahe 

juga mengandung zingilberene dan shogol. Senyawa ini dikenal baik sebagai 

anti-oksidan dan juga efektif melawan penyakit kanker pun jantung. Senyawa 

penting lainnya yang dijumpai pada rimpang jahe adalah minyak atsiri. Minyak ini 

bermanfaat untuk mereduksi nyeri, sebagai anti-imflamasi dan juga pembasmi 

bakteri yang baik. Selain bermanfaat untuk kesehatan, minyak atsiri ini juga 

diketahui menyumbang aroma yang khas pada jahe. Sementara itu, sensasi 

pedas jahe berasal dari zingiberen dan zingiberol yang juga dijumpai dalam 

minyak atsiri tadi. 

Selain kandungan jahe yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak 

komponen zat lain yang ditemukan dalam jahe. Zat aktif tersebut antara lain 

mineral sineol, fellandren, minyak damar, kamfer, zingiberin, borneol, zingiberol, 

gigerol paling banyak terkandung pada jahe merah), asam aminos, zingeron, 

vitamin A, B1, C, lipidas, protein, niacin dan masih banyak lagi lainnya. 

 

2.3 Minyak Jahe 

  Minyak jahe bisa diperoleh dengan cara mengekstraksi atau menyuling 

rimpang jahe (Zingiber Officinale). Biasanya rimpang jahe yang dipergunakan 

yaitu dalam bentuk serbuk (bubuk) atau serpihan yang sebelumnya telah 

dikeringkan. Adapun rendemen rata-rata minyak jahe yang bisa dihasilkan 
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mampu mencapai 3% berat kering, tergantung jenis jahe serta penanganan dan 

efektivitas proses penyulingan. Minyaknya mengandung senyawa gingerol, 

zingiberol, gingeron, dan lain-lain. 

Oleoresin jahe mengandung komponen gingerol, shogaol, zingerone, 

resin dan minyak atsiri. Berikut adalah kandungan jahe : 

Tabel 1. Kandungan Jahe (%) 
Kandungan jahe Persentase (%) 

Tepung 40-60 

Protein 10 

Lemak 10 

Oleoresin 4-7,5 

Volatile Oil 1-3 

Bahan lain 9.5 

Sumber: Sazalina, 2005 

  Minyaknya berwarna kuning, bau dan rasanya khas. Minyak atsiri yang 

disuling dari jahe berwarna bening sampai kuning tua bila bahan yang digunakan 

cukup kering. Lama penyulingan dapat berlangsung sekitar 10 – 15 jam, agar 

minyak dapat tersuling semua. Kadar minyak dari jahe sekitar 1,5 – 3 % berat 

kering.    

  Standar mutu minyak atsiri jahe menurut ketentuan EOA (Essential Oil 

Association) adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Standar Mutu Minyak Atsiri Jahe 
No.  Spesifikasi  Persyaratan  

1  Warna  kuning muda – kuning  

2  Bobot jenis 25/25 ºC  0.877 – 0.882  

3  Indeks bias  1.486 – 1.492  

4  Putaran optik  (-28º) – (-45º)  

5  Bilangan penyabunan  Maksimum 20  

Sumber : Agromedia Pustaka, 2005 
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2.4 Komposisi Kimia Minyak Jahe 

Sifat khas jahe disebabkan adanya minyak atsiri dan oleoresin jahe. 

Aroma harum jahe disebabkan oleh minyak atsiri, sedangkan oleoresinnya 

menyebabkan rasa pedas. Minyak atsiri dapat diperoleh atau diisolasi dengan 

destilasi uap dari rhizoma jahe kering. Ekstrak minyak jahe berbentuk cairan 

kental berwarna kehijauan sampai kuning, berbau harum tetapi tidak memiliki 

komponen pembentuk rasa pedas. Kandungan minyak atsiri dalam jahe kering 

sekitar 1 – 3 persen. Komponen utama minyak atsiri jahe yang menyebabkan 

bau harum adalah zingiberen (C15H24) dan zingiberol (C15H26O). 

 

Gambar 2. Rumus Bangun Zingiberen 

 

Gambar 3. Rumus Bangun Zingiberol 

Komposisi minyak jahe ditunjukkan pada tabel 3 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3. Komposisi Kimia Minyak Jahe Emprit Hasil Analisa GC 
Komposisi Jumlah       (%) 

α- dan β- zingiberen non polar     35,6 
α- humulene           - 
Kamfena        1,1 
Zerumbone          - 
ar-curcumene        17,7 
sesquiterpen alkohol      16,7 
Unidentified       5,6 
Farnensense       9,8 
humulene epoksida         - 
Kamphor          - 
α- pinene        0,4 
Borneol        2,2 
borneol dan α- terpinol        - 
Eukaliptol        1,3 
β- kariofilena          - 
Limonene        1,2 
sitral a         1,4 
Selinena        1,4 
Linalool        1,3 
Fellandren        1,3 
Karene          - 
Elemena        1,0 
sitral b         0,8 
β- pinena        0,2 
humulene dioksida         - 
alkohol (unidentified)       0,2 
β- bisabolena        0,2 
desil aldehid        0,2 
2- nonanol        0,2 
alkohol (unidentified)       0,1 
bornil asetat        0,1 
p- simena        0,1 
Geraniol        0,1 
metil heptanon       0,1 
Mirsena        0,1 
nonil aldehid        0,1 
Kumene        0,1 
2- heptanol        0,1 
Total         100,7 

Dickes G. J. Dan Nicholas P. V (1976) 
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2.5 Khasiat Jahe 

Penelitian modern telah membuktikan secara ilmiah berbagai manfaat 

jahe, antara lain : 

a. Menurunkan tekanan darah. Hal ini karena jahe merangsang pelepasan 

hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh darah, akibatnya darah 

mengalir lebih cepat dan lancar dan memperingan kerja jantung 

memompa darah. 

b. Membantu pencernaan, karena jahe mengandung enzim pencernaan 

yaitu protease dan lipase, yang masing-masing mencerna protein dan 

lemak. 

c. Gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan 

darah. Jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama 

stroke, dan serangan jantung. Gingerol juga diduga membantu 

menurunkan kadar kolesterol. 

d. Mencegah mual, karena jahe mampu memblok serotonin, yaitu senyawa 

kimia yang dapat menyebabkan perut berkontraksi, sehingga timbul rasa 

mual. Termasuk mual akibat mabok perjalanan. 

e. Membuat lambung menjadi nyaman, meringankan kram perut dan 

membantu mengeluarkan angin. 

f. Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek 

merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh. 

 

2.6 Distilasi 

Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia 

berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pemisahan�
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimia�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatilitas&action=edit&redlink=1�
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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. Metode ini termasuk sebagai unit 

operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada 

teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada 

titik didihnya.  

Pada proses pemisahan secara distilasi, fasa uap akan segera terbentuk 

setelah campuran dipanaskan. Uap dan sisa cairannya dibiarkan saling kontak 

sedemikian hingga pada suatu saat, semua komponen yang terdapat dalam 

campuran akan terdistribusi dalam kedua fasa membentuk keseimbangan. 

Setelah keseimbangan dicapai, uap segera dipisahkan dari cairannya, kemudian 

dikondensasikan membentuk destilat dan residu. 

Menurut Mc.Cabe (1999), distilasi adalah suatu proses pemisahan dua 

atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih 

dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga 

pemisah.  

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 perbedaa titik didih 

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

langkah dasar, yaitu: 

1. Proses penguapan atau penambahan panas dalam larutan yang dipisahkan 

2. Proses pembentukan fase seimbang 

3. Proses pemisahan kedua fase seimbang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_operasi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_operasi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_operasi�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perpindahan_massa&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori�
http://id.wikipedia.org/wiki/Larutan�


11 
 

 
 

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 distilasi pada 

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

lebih menguntungkan apabila dipisahkan dengan cara ekstraksi.  

 

2.7 Macam-macam Distilasi 

Pada dasarnya distilasi menurut penggunaan uapnya dibagi menjadi dua 

cara, yaitu: 

1. Distilasi menggunakan uap 

Distilasi uap meggunakan panas sebagai sumber energi untuk proses distilasi 

dengan cara open steam, dimana uap tersebut mengadakan kontak lansung 

di dalam sistem distilasi baik pada proses batch maupun kontinyu. Pada 

umumnya distilasi dilakukan dengan penambahan komponen inert seperti 

nitrogen, karbondioksida, flue, dan sebagainya. Uap yang berada pada 

temperatur antara 85 – 125 ºC banyak digunakan karena tingkat energinya 

tinggi (ΔH = 1098,6 – 1115,7 BTU/lb), murah dan tersedia dalam jumlah yang 

relatif banyak. 

Distilasi uap inert digunakan untuk proses-proses sebagai berikut: 

a. Untuk memisahkan sejumlah kecil dari impuritas yang mudah menguap 

dari sejumlah bahan masukan 
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b. Untuk memisahkan dalam jumlah yang cukup besar pada bahan yang 

mempunyai titik didih tinggi. 

c. Untuk mendapatkan titik didih dari suatu bahan dari sejumlah kecil 

impuritas yang mempunyai titik didih lebih tinggi. 

2. Distilasi menggunakan reboiler 

Distilasi dengan menggunakan reboiler disebut dengan closed steam, dimana 

alat penukar panas (reboiler) digunakan untuk memaksa kembalinya panas 

dan uap pada hasil bawah fraksinator. Reboiler diletakkan pada bagian 

menara, hal ini membuat luas permukaan menjadi besar. Namun, untuk 

membersihkannya harus menghentikan operasi distilasi. Reboiler dipanaskan 

oleh steam pemanas. 

Menurut G.G.Brown (1987), tekanan operasi yang digunakan pada 

proses distilasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Distilasi atmosfer 

Merupakan proses pemisahan komponen-komponen dari suatu campuran 

yang didasarkan pada perbedaan titik didih, dimana untuk mencapai 

kesetimbangan uap dan cairan dari komponen-komponen yang dipisahkan 

tersebut berlangsung pada tekanan 1 atm. 

2. Distilasi vacum 

Merupakan suatu distilasi dimana prosesnya berlangsung pada tekanan di 

bawah kondisi normal yaitu 30 – 35 mmHg (di bawah 1 atm), dengan tujuan 

untuk menurunkan titik didih dari komponen-komponen yang akan 

dipisaahkan. 
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3. Distilasi tekanan tinggi 

Merupakan suatu operasi yang digunakan pada proses pemisahan suatu 

komponen dari campurannya yang berdasarkan perbedaan titik didih, dengan 

kondisi operasi tekanan di atas 1 atm. Tujuannya karena pada tekanan 1 atm 

hanya diperoleh campuran azeotrop alkohol dengan konsentrasi 70 %, 

sedangkan kebutuhab etanol teknis 96,8 %. Oleh karena itu, harus dilakukan 

distilasi tekanan tinggi dengan tekanan di atas 1 atm.  

Adapun beberapa macam destilasi lainya, yaitu: 

1. Distilasi Normal 

Biasanya distilasi sederhana digunakan untuk memisahkan zat cair yang titik 

didih nya rendah, atau memisahkan zat cair dengan zat padat atau miniyak. 

Proses ini dilakukan dengan mengalirkan uap zat cair tersebut melalui 

kondensor lalu hasilnya ditampung dalam suatu wadah, namun hasilnya tidak 

benar-benar murni atau biasa dikatakan tidak murni karena hanya bersifat 

memisahkan zat cair yang titik didih rendah atau zat cair dengan zat padat 

atau minyak. 

2. Distilasi Bertingkat (Fraksionasi) 

Proses ini digunakan untuk komponen yang memiliki titik didih yang 

berdekatan. Pada dasarnya sama dengan destilasi sederhana, hanya saja 

memiliki kondensor yang lebih banyak sehingga mampu memisahkan dua 

komponen yang memliki perbedaan titik didih yang bertekanan. Pada proses 

ini akan didapatkan substan kimia yang lebih murni, karena melewati 

kondensor yang banyak. 
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3. Distilasi Azeotrop 

  Teknik distilasi ini digunakan dalam memisahkan campuran azeotrop 

(campuran dua atau lebih komponen yang sulit di pisahkan), biasanya dalam 

prosesnya digunakan senyawa lain yang dapat memecah ikatan azeotrop 

tersebut, atau dengan menggunakan tekanan tinggi. 

4. Distilasi Vakum (Destilasi Tekanan Rendah) 

     Distilasi vakum adalah distilasi yang tekanan operasinya 0,4 atm (300 mmHg 

absolut). Distilasi yang dilakukan dalam tekanan operasi ini biasanya karena 

beberapa alasan yaitu : 

a. Sifat penguapan relatif antar komponen biasanya meningkat seiring 

dengan menurunnya boiling temperature. Sifat penguapan relatif yang 

meningkat memudahkan terjadinya proses separasi sehingga jumlah 

stage teoritis yang dibutuhkan berkurang. Jika jumlah stage teoritis 

konstan, rasio refluks yang diperlukan untuk proses separasi yang sama 

dapat dikurangi. Jika kedua variabel di atas konstan maka kemurnian 

produk yang dihasilkan akan meningkat. 

b. Distilasi pada temperatur rendah dilakukan ketika mengolah produk yang 

sensitif terhadap variabel temperatur. Temperatur bagian bawah yang 

rendah menghasilkan beberapa reaksi yang tidak diinginkan seperti 

dekomposisi produk, polimerisasi, dan penghilangan warna. 

c. Proses pemisahan dapat dilakukan terhadap komponen dengan tekanan 

uap yang sangat rendah atau komponen dengan ikatan yang dapat 

terputus pada titik didihnya. 
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d. Reboiler dengan temperatur yang rendah yang menggunakan sumber 

energi dengan harga yang lebih murah seperti steam dengan tekanan 

rendah atau air panas. 

5. Refluks / Destruksi. 

Refluks/destruksi ini bisa dimasukkan dalam macam –macam destilasi walau 

pada prinsipnya agak berlainan. Refluks dilakukan untuk mempercepat reaksi 

dengan jalan pemanasan tetapi tidak akan mengurangi jumlah zat yang ada. 

Dimana pada umumnya reaksi- reaksi senyawa organik adalah “lambat” maka 

campuran reaksi perlu dipanaskan tetapi biasanya pemanasan akan 

menyebabkan penguapan baik pereaksi maupun hasil reaksi. Karena itu agar 

campuran tersebut reaksinya dapat cepat, dengan jalan pemanasan dan 

jumlahnya selalu tetap reaksinya dapat dilakukan secara refluks. 

6. Distilasi Kering 

Prinsipnya memanaskan material padat untuk mendapatkan fasa uap dan 

cairnya. Contohnya untuk mengambil cairan bahan bakar dari kayu atau batu 

bara. 

 


