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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa flora dan fauna yang sangat 

beragam. Diantara keragaman flora tersebut terdapat tanaman-tanaman yang 

mengandung minyak atsiri dan tanaman yang menjadi bahan baku dalam 

pembuatan produk di berbagai industri.  

Berdasarkan perkembangan industri minyak atsiri di dunia, tanaman yang 

sangat potensial sebagai tanaman penghasil minyak atsiri adalah tanaman nilam 

(Pogostemon cablin Benth). Kebutuhan minyak nilam di pasar dunia semakin 

meningkat sesuai dengan peningkatan penggunaannya di industri kosmetik, 

obata-obatan, dan antibiotik. Hal tersebut merupakan salah satu peluang 

Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani 

dan penyuling nilam serta meningkatkan devisa negara.  

Minyak nilam memberikan sumbangan cukup besar bagi negara Indonesia 

di antara minyak atsiri lainnya dan merupakan komoditi ekspor non migas. Namun, 

produksi minyak nilam di Indonesia masih terbatas dan produksinya belum optimal 

(R Buckman, 2003). 

Minyak nilam diperoleh dari daun, batang dan cabang nilam dengan cara 

penyulingan tanaman nilam. Kandungan yang terdapat dalam minyak nilam 

meliputi, patchouli alcohol, eugenol, benzaldehyde, cinamic aldehyde, dan 

cadinene. Namun komponen yang paling menentukan mutu minyak nilam adalah 

patchouli alcohol karena merupakan penciri utama. Selama ini petani nilam hanya 

mampu menghasilkan minyak nilam dengan kandungan patchouli alcohol 26-28%, 

sedangkan pabrik penyulingan dengan peralatan suling bahan baja anti karat 
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mampu menghasilkan minyak nilam dengan kandungan patchouli alcohol 31–35% 

(Suryatmi, 2006) dan dijual diekspor dengan harga murah. Padahal kandungan 

patchouli alcohol dalam minyak nilam dapat dimaksimalkan sampai 40–50%. 

Patchouli alcohol merupakan sesquiterpene alcohol yang dapat diisolasi dari 

minyak nilam. Tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, eter atau pelarut organik 

yang lain. Mempunyai titik didih 280,37 o C dan kristal yang terbentuk mempunyai 

titik lebur 56 oC. Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan upaya 

lanjutan pada minyak nilam untuk meningkatkan kadar patchouli alcohol-nya. 

Tentunya dengan semakin tingginya kadar patchouli alcohol dari minyak nilam 

maka akan meningkatkan nilai jual dari minyak nilam. 

Peningkatkan kualitas dan kuantitas minyak daun nilam dapat dilakukan 

dengan metode distilasi vakum. Distilasi vakum bertujuan untuk memisahkan 

minyak nilam dengan komponen lain berdasarkan titik didihnya pada tekanan 

dibawah 1 atm.  

Distilasi vakum 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 

digunakan alat jet ejector dan barometric condensor. Distilasi vakum dapat 

menurunkan titik didih sehingga tidak merusak komponen zat yang dipisahkan, 

prinsip ini sangat cocok untuk pemurnian minyak atsiri dengan tujuan menghindari 

terjadinya cracking atau kerusakan pada minyak atsiri tersebut (Aprilina, 2006). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari proses distilasi vakum dan 

mempelajari pengaruh suhu distilasi serta mengetahui kondisi optimum untuk 

mendapatkan kadar patchouli alcohol tertinggi dengan volume terbesar. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Proses pemurnian minyak atsiri daun nilam dilakukan pada kondisi vakum 

dapat mempengaruhi kualitas produk patchouli alcohol yang dihasilkan dan 

bertujuan untuk menghindari terjadinya cracking atau kerusakan pada minyak 

atsiri daun nilam tersebut, sehingga ada beberapa permasalahan yang harus 

ditanggulangi agar dapat menghasilkan produk patchouli alcohol yang berkualitas 

dan berkadar tinggi.  

Adapun beberapa permasalahannya yaitu bagaimana mekanisme kerja 

alat distilasi vakum sebagai media pemurnian minyak atsiri daun nilam?, 

bagaimana pengaruh suhu distilasi terhadap kualitas produk patchouli alcohol 

pada minyak atsiri daun nilam?, dan bagaimana analisis produk yang dilakukan 

untuk mengetahui kualitas patchouli alcohol hasil pemurnian? 

 


