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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minyak atsiri atau disebut juga dengan essential oil adalah komoditi 

ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, biji-bijian 

bahkan putik bunga yang memiliki sifat mudah menguap. Minyak atsiri biasanya 

terdiri dari senyawa organik dengan gugus alkohol, aldehid dan keton yang 

berantai pendek. Beberapa contoh minyak atsiri yaitu minyak cengkeh, minyak 

sereh, minyak kayu putih, dan lain-lain (Guenther, 1987). 

Minyak daun cengkeh diperoleh dengan cara distilasi uap dari daun 

pohon cengkeh yang telah gugur. Minyak cengkeh merupakan salah satu jenis 

minyak tsiri yang terdapat di Indonesia dan merupakan komoditas ekspor. 

Menurut data Deperindag pada tahun 2001, kebutuhan minyak cengkeh dunia 

mencapai 2080 ton dan Indonesia merupakan Negara terbesar dalam suplai 

pemenuhan kebutuhan minyak cengkeh dunia sebanyak 1317 ton atau 60% 

kebutuhan dunia. Hal ini menjadikan penyulingan minyak cengkeh mempunyai 

nilai bisnis yang tinggi (Machmud Lutfi et al, 2013). Meskipun Indonesia 

merupakan Negara pengekspor minyak cengkeh terbesar didunia, namun 

kebutuhan eugenol di impor dari Negara lain (Elvianto Dwi Daryono, 2015). 

Minyak cengkeh mengandung eugenol yang banyak digunakan di 

bidang farmasi,  industri  makanan  dan  minuman,  kosmetik  dan  sebagai  

bahan  baku produk-produk kimia yang lain. Manfaat eugenol yang beragam 

ini menjadikan kebutuhan minyak cengkeh yang berkualitas tinggi makin 

meningkat (Ria Amiriani dan Ria Yunisa Primasari, 2006). 
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Eugenol merupakan komponen utama minyak cengkeh berupa cairan 

tidak berwarna, beraroma khas dan mempunyai rasa pedas yang banyak 

dimanfaatkan dalam industri fragrance dan flavor karena memiliki aroma yang 

khas dan dimanfaatkan pula dalam industri farmasi karena bersifat antiseptik 

(Ketaren, 1998). 

Pada  proses penyulingan uap minyak  daun  cengkeh  skala  UKM,  

dihasilkan  minyak  daun  cengkeh  mentah  dengan  kadar eugenol 60-70%, 

sedangkan untuk industri dibutuhkan minyak dengan kadar eugenol paling 

rendah 90%. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemurnian lebih lanjut untuk 

mendapat minyak cengkeh dengan kadar eugenol minimal 90% sehingga 

memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi (Machmud Lutfi et al, 2013). 

Pemurnian eugenol dapat dilakukan melalui beberapa jenis proses 

pemurnian, seperti pemurnian secara kimia (ekstraksi) dan secara fisika (distilasi 

fraksinasi vakum). Selama ini, telah dilakukan pengambilan eugenol dengan 

ekstraksi menggunakan NaOH dan menghasilkan eugenol sebesar 82,6% 

(Machmud Lutfi et al, 2013). Selain itu peningkatan eugenol dapat dilakukan 

dengan penambahan asam sitrat atau zeolit, dimana kadar eugenol hanya 

mencapai 86%, selain itu eugenol dapat dimurnikan menggunakan metode 

distilasi fraksinasi dengan peningkatan kadar eugenol dari 93% menjadi 97% 

(Widayat et al, 2014). Eugenol juga dapat dimurnikan dengan metode ekstraksi 

superkritis menggunakan pelarut CO2. Menurut penelitian Farshad Yazdani et al 

(2005), pada pemurnian eugenol dengan metode ekstraksi superkritis 

menggunakan pelarut CO2 dapat diperoleh eugenol hingga kadar 87,41% dan 

dapat dipisahkan pula eugenol asetat. Selain itu, Eugenol dapat dipisahkan 

dengan metode Kromatografi Kolom dengan kadar eugenol yang dihasilkan 
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sebesar 73% (I Made Sudarma et al, 2013) dan dengan metode adsorpsi 

menggunakan zeolit diperoleh kadar eugenol 89,94% (Dyah Suci Perwitasari et 

al, 2013). 

Pada proses ekstraksi menggunakan pelarut, kelemahan terjadi pada 

proses recovery solven dan kadar yang dihasilkan masih rendah. Untuk proses 

distilasi fraksinasi belum berhasil mencapai kemurnian hingga 99% serta 

kemurnian umpan sudah cukup tinggi (93%) sehingga metode ini belum dapat 

diaplikasikan untuk UKM yang mempunyai kemurnian produk minyak cengkeh 

yang rendah (Widayat et al, 2014). Sedangkan pada metode ekstraksi superkritis 

dengan pelarut CO2 mempunyai kelebihan ekstrak yang diperoleh tidak 

terkontaminasi dengan pelarut dan tidak mengalami degradasi termal, namun 

kadar eugenol yang diperoleh juga tidak terlalu tinggi dan alat yang digunakan 

lebih rumit (Farshad Yazdani et al, 2005). Selain itu, kelemahan pada metode 

kromatografi kolom, pemisahan eugenol dari solvent dikloro metana susah untuk 

dilakukan dan diperoleh kadar eugenol yang masih rendah (I Made Sudarma et 

al, 2013) dan pada metode adsorpsi, proses preparasi zeolit serta pemisahan 

zeolit dari eugenol hasil pemurnian membutuhkan waktu yang lama (Dyah Suci 

Perwitasari et al, 2013). 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan percobaan peningkatan 

kadar eugenol dilakukan dengan metode saponifikasi dan distilasi vakum, karena 

pada metode ini proses isolasi dan pemurnian eugenol membutuhkan bahan 

yang sedikit dan mudah untuk dilakukan. Saponifikasi dilakukan hingga diperoleh 

kadar eugenol sekitar 80% dan kemudian dimurnikan dengan distilasi vakum 

hingga diperoleh kadar eugenol sekitar 92%. Saponifikasi dimaksudkan untuk 

mengisolasi eugenol, sedangkan distilasi vakum bertujuan untuk memisahkan 
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eugenol pada minyak cengkeh dengan komponen lain berdasarkan titik didihnya 

pada tekanan dibawah 1 atm (Machmud Lutfi et al, 2013).  

Distilasi vakum merupakan proses distilasi dengan tekanan operasi 

dibawah tekanan atmosfer. Prinsip ini didasarkan pada hukum fisika dimana zat 

cair akan mendidih dibawah titik didih normalnya apabila tekanan pada 

permukaan zat cair itu diperkecil atau vakum. Untuk memperkecil tekanan 

permukaan zat cair dipergunakan dengan alat jet ejector dan barometric 

condensor. Fungsi dari Distilasi Vakum untuk menurunkan titik didih sehingga 

tidak merusak komponen zat yang dipisahkan dan prinsip ini sangat cocok untuk 

pemurnian minyak atsiri untuk menghindari terjadinya cracking atau kerusakan 

pada minyak atsiri tersebut (Widayat dkk, 2014). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari proses saponifikasi dan 

distilasi vakum, mempelajari pengaruh penambahan NaOH pada proses 

saponifikasi, mempelajari pengaruh suhu distilasi serta mendapatkan kondisi 

optimum untuk mendapatkan kadar eugenol tertinggi dengan volume terbesar. 

1.2. Perumusan Masalah 

Proses pemurnian minyak atsiri daun cengkeh dilakukan pada kondisi 

vakum dapat mempengaruhi kualitas produk eugenol yang dihasilkan dan 

bertujuan untuk menghindari terjadinya cracking atau kerusakan pada minyak 

atsiri daun cengkeh tersebut, sehingga ada beberapa permasalahan yang harus 

ditanggulangi agar dapat menghasilkan produk eugenol yang berkualitas dan 

berkadar tinggi.  

Adapun beberapa permasalahannya yaitu bagaimana mekanisme kerja 

alat distilasi vakum sebagai media pemurnian minyak atsiri daun cengkeh? 

Bagaimana pengaruh proses saponifikasi pada pemurnian euugenol dari minyak 
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cengkeh? Bagaimana pengaruh suhu distilasi terhadap kualitas produk eugenol 

pada minyak atsiri daun cengkeh? Dan bagaimanakah analisis produk yang 

dilakukan untuk mengetahui kualitas eugenol hasil pemurnian? 

 


