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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Minyak atsiri atau yang disebut  juga dengan essential oil, etherial oils 

atau volatile oils  adalah komoditi ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal 

dari daun, bunga, kayu,  biji-bijian bahkan putik bunga. Setidaknya ada 150 jenis 

minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di  pasar internasional dan 40 jenis 

diantaranya dapat diproduksi di Indonesia (Manurung, 2010)  

Minyak nilam merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang fungsinya 

dalam industri sabun, kosmetika, dan industri parfum tidak dapat digantikan oleh 

zat sintetik karena sangat berperan dalam menentukan kekuatan, sifat dan 

ketahanan wangi. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat mengikat bau 

wangi bahan pewangi lain (fiksatif) dan sekaligus membentuk bau yang harmonis 

dalam suatu campuran. Minyak nilam sendiri sebenarnya telah dapat disebut 

sebagai parfum ( Benyamin, B, 1995; Lawrence M.B, 1994; Harunsyah, 2011). 

Selama ini petani nilam hanya mampu menghasilkan minyak nilam 

dengan kandungan patchouli alcohol 26–28%, sedangkan pabrik penyulingan 

dengan peralatan suling bahan bajaanti karat mampu menghasilkan minyak 

nilamdengan kandungan patchouli alcohol 31–35% (Sarwono,1998; Yudistira 

Adi, et al). Dan dijual diekspor dengan harga murah. Padahal kandungan 

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

(Suyono, 2001; Yudistira Adi, et al). Untuk di ekspor, minyak nilam petani 

terkendala dengan mutu yang masih belum dapat memenuhi persyaratan yang 

diajukan oleh pembeli diantaranya kejernihan dan kandungan PA (patchouli 
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alcohol) yang masih rendah. Untuk itu diperlukan teknologi tepat guna yang 

dapat meningkatkan kejernihan dan kandungan PA minyak nilam tersebut, dalam 

hal ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan proses pemurnian minyak nilam.  

Pemurnian yang dilakukan merupakan proses penghilangan bahan-bahan 

yang tidak diinginkan dari minyak nilam hasil penyulingan. Proses ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas minyak agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. 

Metode pemurnian yang dikenal adalah pemurnian secara kimia dan fisik. 

Pemurnian secara kimia dapat dilakukan dengan menambahkan adsorben atau 

senyawa komplek tertentu. Peralatan yang digunakan dalam pemurnian ini cukup 

sederhana. Sedangkan pemurnian secara fisik memerlukan peralatan penunjang 

yang cukup spesifik (Hernani dan Warwati, 2006).  

Ada beberapa cara peningkatan kualitas mutu minyak nilam pasca 

penyulingan. Salah satu caranya adalah proses distilasi vakum. (Aprilina dan 

Silviana, 2006). Proses ini dilaporkan dapat meningkatkan kadar patchouli 

alcohol dari 17,95% menjadi 23,06-28,97%. Cara lainnya adalah proses 

redistilasi (Hermani dan Marwati, 2006). Metode ini dapat meningkatkan nilai 

transmisi dari 4% menjadi 83,4% dan dapat menurunkan kadar logam Fe dari 

509,2 ppm menjadi 19,60 ppm. Sedangkan proses distilasi vakum dengan 

menggunakan kolom isian dapat meningkatkan kadar patchouli alcohol dari 

24,04% menjadi 73,3% (Wibowo, dkk,2006). Selain itu, penggunaan senyawa 

pengkelat asam tartarat 0,5 M dilaporkan dapat menurunkan kadar besi yang 

semula terkandung 340,2 ppm menjadi 104,5 ppm (Alam, 2007). 

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 relative tinggi (150-160oC pada 8 mmHg), dan 
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senyawa terpen khususnya transcaryophylen dan beta-patchoulen mempunyai 

titik didih 150 – 170oC pada 760 mmHg (Ketaren, 1985). Namun proses distilasi 

ini dapat menyebabkan terjadinya destruksi dalam komponen minyak nilam oleh 

panas dan menyebabkan warna minyak nilam menjadi gelap. Untuk memperkecil 

kemungkinan terjadinya destruksi komponen–komponen, proses distilasi 

dilakukan secara vakum. Secara umum, mutu minyak nilam hasil distilasi vakum 

telah sesuai dengan SNI 06-2385-2006 (Marina, 2009). Namun, pada proses ini 

minyak nilam yang dihasilkan berwarna coklat tua (gelap). Perubahan warna ini 

terjadi akibat pemanasan yang cukup tinggi pada tekanan yang rendah, 

sehingga minyak yang berada di dekat dinding ketel mudah mengalami 

kerusakan. Peningkatan mutu minyak nilam terutama untuk mencerahkan warna 

minyak nilam yang gelap dapat dilakukan dengan cara kimia, yaitu dengan 

menambahkan suatu flokulan (chelating agent), untuk mengikat logam yang 

terkandung didalamnya. Proses ini dikenal dengan pengkelatan (Alam, 2007). 

Beberapa jenis senyawa pengkelat (chelating agent) yang digunakan seperti: 

asam oksalat, asam sitrat, asam tartarat dan EDTA. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kecerahan warna minyak nilam hasil distilasi vakum dengan 

pengkelatan. Dalam penelitian ini digunakan senyawa pengkelat asam sitrat dari 

hasil distilasi vakum. 

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. 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 
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terjadinya cracking atau kerusakan pada minyak atsiri tersebut (Widayat dkk, 

2014). 

Pengkelatan adalah pengikatan logam dengan cara menambahkan 

senyawa pengkelat dan membentuk kompleks logam senyawa pengkelat. 

Proses pengkelat dilakukan dengan cara yang sama dengan adsorpsi hanya 

dengan mengganti adsorben dengan senyawa pengekelat. Senyawa pengkelat 

yang cukup dikenal dalam proses pemurnian minyak atsiri antara lain asan sitrat, 

asam malat, asan tartarat dan EDTA. Proses pengikatan logam merupakan 

proses keseimbangan pembentukan kompleks logam dengan senyawa 

pengkelat (Ketaren, 1985; Beusthan m, 2011).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa metode pemurnian 

yang tepat guna, mudah diaplikasikan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal 

serta ramah lingkungan. Diharapkan dengan penerapan metode tersebut akan 

dapat meningkatkan kejernihan dan kadar PA minyak nilam. 

1.2. Perumusan Masalah 

Proses pemurnian minyak atsiri daun nilam dilakukan pada kondisi vakum 

dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan sehingga ada beberapa 

permasalahan yang harus ditanggulangi agar dapat menghasilkan produk 

patchouli alcohol dan dengan kualitas mutu minyak nilam. Adapun beberapa 

permasalahannya yaitu bagaimana mekanisme kerja alat distilasi vakum sebagai 

media pemurnian minyak atsiri daun nilam? Bagaimana pengaruh proses 

pengkelatan? Bagaimana pengaruh suhu distilasi terhadap kualitas produk 

patchouli alcohol? Dan bagaimanakah analisis produk yang dilakukan untuk 

mengetahui kualitas patchouli alcohol hasil pemurnian?  

 


