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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Proses distilasi minyak nilam didasarkan pada perbedaan titik didih dan 

tekanan uap murni senyawa patchouli alcohol dan terpen. Komponen patchouli 

alcohol mempunyai titik didih yang 46elative tinggi (150-160oC pada 8 mmHg). 

Dengan titik didih yang tinggi maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada minyak nilam oleh panas dan menyebabkan warna nilam menjadi gelap. 

Dengan begitu, untuk menurunkan titik didih digunakan distilasi vakum sehingga 

pemanasan dapat dilakukan dibawah titik didihnya. Pada proses ini minyak nilam 

yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan (gelap). Perubahan warna ini terjadi 

akibat pemanasan yang cukup tinggi pada tekanan yang rendah yaitu suhu yang 

digunakan 110oC, 120 oC, dan 140 oC.  

Peningkatan mutu minyak nilam terutama untuk mencerahkan warna 

minyak nilam yang gelap dapat dilakukan dengan jenis senyawa pengkelat 

(chelating agent) yang digunakan yaitu asam sitrat 0,5 M. Proses pengkelatan 

dilakukan dengan kecepatan putaran 125 rpm dan temperature 50oC yang hanya 

digunakan pada variabel ke-2 yaitu pada suhu 1200C. 

Pada hasil penelitian dihasilkan nilai densitas yang dihasilkan 0,951 gr/ml, 

0,956 gr/ml, 0,963 gr/ml. Bilangan asam yang dihasilkan 2,49, 2,91, 4,68 dimana 

hasil pengujian minyak nilam untuk kondisi optimum telah memenuhi standar SNI 

(06-2385-2006) tentang Minyak Nilam. Dari grafik hubungan suhu terhadap 

densitas dan grafik hubungan suhu terhadap bilangan asam disimpulkan bahwa 

semakin tinggi suhu akan meningkatnya densitas dan bilangan asam dan 
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mempengaruhi peningkatan kadar patchouli alcohol dimana peningkatan kadar 

patchouli alcohol dari 29% menjadi 37% dengan uji Gas Chromatography–Mass 

Spectrometry Minyak Nilam. 

7.2 Saran  

7.2.1 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengujian alat distilasi kaca 

sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. 

7.2.2 Perlu dikembangkan lebih lanjut untuk kinerja dari alat distilasi kaca, 

sehingga kondisi vakum yang dihasilkan lebih optimal. 

7.2.3 Perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk penelitian rangkaian alat 

distilasi vakum sehingga dapat lebih memahami prosedur kinerja dan 

pemahaman penelitian. 

 


