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ABSTRACT 

The study about distillation methods toward solid waste herbal essential oil had 

purpose to determine the result of essential oil yield distillation recovery herbal solid 

waste and establish the constituents of essential oil result recovery the herbal solid 

waste with Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS). It was already done in 

Chemical Laboratory, SWCU FSM Chemical Study Program from November 2014 until 

February 2015. The distillation methods to recovery the solid waste herbal essential oil 

was done in 3 methods such as water distillation, steam distillation, and water steam 

distillation in 24 hours. The yield result of the solid waste herbal essential oil is 

analyzed by using Randomized Completely Block Design (RCBD), 3 distillation 

methods as treatments while as the group was analysis period. The result showed that 

the essential oil yield was about 0,0763 ± 0,0033% until 0,1586 ± 0,0050 %. The water 

distillation methods was the best method, while steam distillation methods and water 

steam distillation methods was lower. GC-MS analysis result showed that the 

constituent of solid waste herbal steam distillation and water steam was composed by 3 

major components of compound are 1,8 cineole 13,23 % and 11,74%, trans-

caryophyllene about 6,92% and 7,98%, while trans-anethole with 5,36% and 5,32%. 

For the major compound water distillation was trans-caryophyllene about 4,50%.  

 

 

Key words: Essential oil, Herbal solid waste, Steam distillation, Water distillation, 

Water steam distillation 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sangat terkenal dengan obat herbal tradisional yang disebut “Jamu”. 

Sebagai negara tropis Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya 

sehingga kondisi ini sangat mendukung perkembangan industri jamu. Menurut 

Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes pasar obat herbal 

meningkat mencapai Rp 13 triliun atau sekitar 2 % (Kartika, 2013). 

Di Jawa Tengah terdapat 15 industri perusahaan jamu skala besar dengan nominal 

ekspor yang terus meningkat dari 8,3 juta dolar AS menjadi 9,7 juta dolar AS data tahun 

2013 (Novianti, 2014). Seiring dengan meningkatnya produksi jamu meningkat pula 

limbah jamu yang dihasilkan. Salah satu perusahaan jamu yang besar PT “SM” 

menghasilkan limbah padat jamu sebesar 18 ton per hari (www.biofram-smpn.com, 

2014). 

Pengolahan kembali limbah padat jamu yang telah dilakukan selama ini hanya 

sebatas sebagai pakan ternak dan pupuk dalam jumlah yang relatif sedikit dibanding 

limbah yang tersedia. Mengingat dalam proses ekstraksi hanya digunakan pelarut etanol 

dan air, maka dimungkinkan dalam limbah padat jamu masih mengandung berbagai 

senyawa aktif seperti fenolik, minyak atsiri, dan terpenoid. Limbah padat yang 

dihasilkan merupakan sisa proses pembuatan jamu produk “X” yang terdiri antara lain 

adas, daun cengkeh, kapulaga, kayumanis, cengkeh, dan rasuk angin.  

Bahan-bahan tersebut diketahui banyak mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri 

dikenal dengan istilah minyak terbang (essential oil, volatile oil) umumnya dihasilkan 

oleh tanaman. Minyak atsiri bersifat mudah menguap pada suhu kamar, tanpa 

mengalami dekomposisi, dan tersusun dari unsur Carbon (C), Hidrogen (H), dan 

Oksigen (O) serta unsur Nitrogen (N) dan Belerang (S) (Ketaren, 1985). 

Hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh berbagai metoda distilasi 

pada sampel tanaman baru cina (Artemisia vulgaris) diperoleh hasil rendemen sebagai 

berikut : 0,21% (distilasi air); 0,19% (distilasi uap-air) dan 0,17% (distilasi uap)  dengan 

komposisi kimia minyak atsiri yang diperoleh dengan distilasi air tersusun dari 36 

komponen; distilasi uap-air tersusun dari 33 komponen sedangkan dengan distilasi uap 

diperoleh 29 komponen (Soetjipto dan Elok, 2012). Oleh karena itu timbul ide untuk 

memperoleh kembali (recovery) minyak atsiri limbah padat jamu dengan menggunakan 

http://www.biofram-smpn.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapulaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu_manis
http://id.wikipedia.org/wiki/Cengkeh
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kayu_angin&action=edit&redlink=1
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3 metoda distilasi tersebut di atas, serta mengidentifikasi komponen kimia dari minyak 

atsiri limbah padat jamu. Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Menentukan rendemen minyak atsiri hasil distilasi recovery limbah padat jamu 

dengan metoda distilasi air, distilasi uap, dan distilasi uap-air. 

2. Menentukan komponen penyusun hasil minyak atsiri recovery limbah padat jamu 

dengan Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS). 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2014 hingga Februari 2015 di 

Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana, 

Salatiga. 

Bahan dan Piranti 

Bahan 

Sampel limbah padat jamu diperoleh dari pabrik jamu PT “SM” yang berlokasi di 

Kabupaten Semarang. Sedangkan bahan kimiawi yang digunakan antara lain :  Dietil 

Eter (derajat teknis), Na2SO4 (PA, E-Merck, Germany), H2SO4 (PA, E-Merck, 

Germany), NaOH (PA, E-Merck, Germany), K2SO4, Na2CO3 (PA, E-Merck, Germany), 

Etanol 95 % (derajat teknis), HCl (PA, E-Merck, Germany), dan Reagensia Anthrone 

(PA, E-Merck, Germany). 

Piranti yang digunakan antara lain neraca analitis (OHAUS), oven (Memmert 

U30), clavenger, waterbath (Memmert), moisturizer balance (OHAUS), rotary 

evaporator (Buchi R-114), furnace (Vulcan A-550), centrifuge (Eba 21), 

spektrofotometer (Optizen 2120 UV), desikator dan peralatan gelas. 

Karakteristik Limbah Padat Jamu 

Penentuan Kadar Air  

Sebanyak 1 gram sampel limbah padat industri jamu ditimbang dan diukur kadar 

airnya menggunakan moisturizer balance dengan lima kali pengulangan. 

Penentuan Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1989) 

Sebanyak 2 gram sampel limbah padat jamu dimasukkan dalam cawan porselin 

yang kering dan telah diketahui bobotnya. Sampel limbah dipijarkan dalam furnace 

dengan suhu 800ºC selama 1 jam sampai diperoleh abu berwarna putih. Cawan porselin 
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dan abu dimasukkan ke dalam desikator dan bobot abu ditimbang setelah dingin. 

Penelitian dilakukan lima kali pengulangan. 

Penentuan Kadar Lemak dengan Metode Ekstraksi Kontinu (Sudarmadji dkk, 1989) 

Sebanyak 10 gram limbah padat jamu di soxhlet dengan pelarut dietil eter selama 

4-6 jam. Dietil eter yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak dalam kolf 

diuapkan dengan rotary evaporator sampai dietil eter menguap seluruhnya. Penelitian 

dilakukan lima kali pengulangan. 

Penentuan Kadar Serat dengan Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1989) 

Sebanyak 1 gram limbah padat jamu yang sudah bebas lemak dipindahkan dalam 

kolf lalu ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 0,1275 M dan ditutup dengan pendingin 

balik, kemudian dididihkan selama 30 menit. Larutan disaring dan residu yang 

tertinggal dalam kolf dicuci dengan aquades mendidih sampai air cucian tidak bersifat 

asam lagi. Residu dipindahkan dari kertas saring ke dalam kolf dan sisa yang masih 

tertinggal di kertas saring dicuci dengan 100 ml NaOH 0,313 M, lalu dididihkan dengan 

pendingin balik selama 30 menit, kemudian disaring sambil dicuci dengan larutan 

K2SO4 10%. Residu dicuci lagi dengan aquades mendidih, kemudian dengan 15 ml 

alkohol 95%. Kertas saring yang berisi serat kasar dari sampel dikeringkan dalam oven 

bersuhu 110ºC sampai berat konstan (1 – 2) jam. Penelitian dilakukan lima kali 

pengulangan. 

Penentuan Kadar Karbohidrat dengan Metode Anthrone (Sadasivam & Manickam, 

2007)  

Sebanyak 100 mg limbah padat jamu dihidrolisis dengan 5 ml larutan 2,5 N HCl 

dan dipanaskan dalam waterbath selama 3 jam, setelah dingin dinetralisir dengan 

Na2CO3. Larutan sampel dimasukkan dalam labu ukur 100 ml dan digenapkan sampai 

garis tera lalu dipusingkan selama 30 menit dengan kecepatan 3.000 rpm. Sebanyak  1 

ml larutan sampel ditambah 2 ml reagen Anthrone (dibuat 0,1% dalam H2SO4), lalu 

dipanaskan dalam waterbath selama 8 menit pada suhu 40ºC, setelah dingin dilakukan 

pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 

nm. Dibuat kurva standar dengan glukosa pada berbagai variasi konsentrasi. Penelitian 

dilakukan lima kali pengulangan. 



5 
 

 
 

Ekstraksi Minyak Atsiri Metode Distilasi Air yang Dimodifikasi (Montazeri et al., 

2011) 

Dua kilogram limbah padat jamu dicampur dengan 3 liter air suling kemudian 

dipanaskan dengan menggunakan peralatan distilasi air selama 24 jam, dihitung dari 

tetesan pertama dengan suhu 103ºC. Hasil minyak atsiri yang masih tercampur dengan 

air dipisahkan dengan dietil eter, sedang sisa minyak yang masih mengandung sedikit 

air ditambah Na2SO4. Ekstrak minyak selanjutnya diuapkan dengan waterbath pada 

suhu 37 ºC. 

Ekstraksi Minyak Atsiri Metode Distilasi Uap yang Dimodifikasi (Enny & 

Sumardi, 2007) 

Dua kilogram limbah padat jamu dialiri uap panas dengan menggunakan alat 

distilasi uap selama 24 jam, dihitung dari tetesan pertama dengan suhu 91ºC. Uap panas 

yang dihasilkan didistilasi dan distilat ditampung. Hasil minyak atsiri yang masih 

tercampur dengan air dipisahkan dengan dietil eter, sedang sisa minyak yang masih 

mengandung sedikit air ditambah Na2SO4. Ekstrak minyak selanjutnya diuapkan dengan 

waterbath pada suhu 37 ºC. 

Ekstraksi Minyak Atsiri Metode Distilasi Uap - Air yang Dimodifikasi (Yuliarto 

dkk., 2012) 

Dua kilogram limbah padat jamu dicampur dengan 3 liter air suling kemudian 

dialiri uap panas menggunakan alat distilasi uap-air selama 24 jam, dihitung dari tetesan 

pertama dengan suhu 91ºC. Uap panas yang dihasilkan didistilasi dan distilat 

ditampung. Hasil minyak atsiri yang masih tercampur dengan air dipisahkan dengan 

dietil eter, sedang sisa minyak yang masih mengandung sedikit air ditambah Na2SO4. 

Ekstrak minyak selanjutnya diuapkan dengan waterbath pada suhu 37 ºC. 
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Identifikasi Senyawa Penyusun Minyak Atsiri  

 

 Analisa GC dilaksanakan di  Laboratorium Terpadu, Fakultas MIPA Universitas 

Islam Indonesia, Sleman Yogyakarta dengan menggunakan Kromatografi Gas 

Spektrometer Massa Shimadzu QP 2010 SE, pada kondisi operasional : 

Kolom : EGILENT J&W DB-5 

Panjang  : 30 meter x 0,25 mm 

Gas Pembawa : Helium 

Flowrate : 0,75 ml/min 

Temperatur Injektor : 200 ºC 

Gradien Suhu : 60 
o
C (awal selama 5 menit) meningkat sampai 

300
o
C dengan kecepatan 10ºC/min 

Detektor GC    : FID-TCD 

Detektor MS    : Mass spectrometer 

Pengionan MS : Electron Impact (EI) 

Elektron Multiplier Energy : 0,80 kV 

Monitoring Unit Mass (m/z) : 30,00 sampai 400,00 

Temperatur Interface : 300 ºC 

Temperatur Sumber Pengionan : 200ºC  

 

Analisa Data  

Data rendemen minyak atsiri limbah padat jamu dianalisis dengan rancangan 

dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK) 3 perlakuan dan 9 kali ulangan. Sebagai 

perlakuan adalah metoda distilasi yaitu distilasi air, distilasi uap dan distilasi uap-air, 

sedangkan sebagai kelompok adalah waktu distilasi. Pengujian antar rataan perlakuan 

dilakukan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5% (Steel 

& Torie, 1980). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakterisasi Limbah Padat Jamu 

Rata-rata kadar air limbah padat jamu sebesar 50,22% (w/w), kadar ini lebih besar 

jika dibandingkan dengan perolehan kadar air daun cengkeh sebesar 20,00 % (w/w) 

(Anesya, 2013). Kandungan air yang tinggi dalam limbah padat jamu karena limbah 

jamu yang digunakan adalah limbah segar sisa proses ekstraksi yang masih 
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mengandung pelarut. Limbah padat jamu juga memiliki kadar lemak 14,04% (w/w), 

kadar serat 47,06% (w/w), kadar karbohidrat 2,81% (w/w) dan kadar abu 6,34% (w/w). 

Pengaruh Metoda Distilasi Terhadap Presentase Rendemen Minyak Atsiri Limbah 

Padat Jamu 

Minyak atsiri limbah padat jamu yang dihasilkan berwarna kuning dengan aroma 

khas jamu atau rempah-rempah. Hasil rataan % rendemen minyak atsiri antar berkisar 

antara 0,0763 ± 0,0033 %  sampai 0,1586 ± 0,0050 % . (Tabel 1). 

Tabel 1. Rataan Rendemen (% ± SE) Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu 

 Distilasi Uap-Air Distilasi Uap Distilasi Air 

Rendemen ± SE 0,0763 ± 0,0033 0,0780 ± 0,0025 0,1586 ± 0,0050 

W = 0,005 (a) (a) (b) 

Keterangan :* SE = Simpangan Baku Taksiran 

* W  =  BNJ 5% 

* Angka-angka yang diikuti huruf yang tidak sama menunjukkan antar 

perlakuan berbeda nyata sedangkan angka-angka yang diikuti huruf yang 

sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata 

 

 Tabel 1. menunjukkan bahwa rendemen minyak atsiri limbah padat jamu berbeda 

antara metoda distilasi yaitu rendemen yang diperoleh dari metoda distilasi uap dan 

uap-air sama, sedangkan rendemen metoda distilasi air lebih tinggi dari pada kedua 

metoda yang lain. Tingginya rendemen pada distilasi air disebabkan minyak atsiri dari 

bahan akan keluar ke media pembawa (air), sehingga seluruh ruang antar partikel bahan 

yang terisi air akan menguap bersama-sama dengan air setelah proses pemanasan 

dilakukan (Yuliarto, 2012). Di samping itu suhu distilasi air juga lebih tinggi (± 103ºC) 

karena semakin tinggi suhu proses ekstraksi, maka pergerakan molekul air lebih cepat 

sehingga energi kinetik antar molekul meningkat hal ini berpengaruh terhadap kenaikan 

suhu proses ekstraksi dalam labu sehingga mempercepat proses difusi dan rendemen 

minyak atsiri yang dihasilkan menjadi maksimal (Feriyanto, 2013). Kenaikan suhu pada 

dasarnya berpengaruh terhadap energi kinetik, pada suhu yang tinggi fraksi molekul 

mengalami pengaktifan yang menyebabkan gerakan partikel semakin cepat dan terjadi 

tumbukan yang efektif sehingga proses difusi juga semakin meningkat (Guenther, 

1987). Sedangkan rendemen distilasi uap dan uap-air relatif sama disebabkan karena 

suhu proses pemanasan lebih rendah (hanya 91ºC). Energi kinetik antar molekul lebih 

rendah dan pergerakan air dari aliran uap panas yang dihasilkan lebih kecil, 
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dibandingkan massa bahan yang akan diekstraksi. Faktor tersebut berpengaruh terhadap 

proses penguapan bahan sehingga minyak atsiri yang dihasilkan menjadi tidak 

maksimal (Guenther, 1987). 

Identifikasi Komponen Kimia Penyusun Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu  

 Hasil kromatogram analisa Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) 

minyak atsiri limbah padat jamu dari berbagai metoda distilasi disajikan dalam 

Gambar1. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 1. Kromatogram Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu Hasil Distilasi 

a. Uap; b. Uap-Air; c. Air 
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Selanjutnya jika dibandingkan dengan spektrum standar Wiley 229 LIB, analisa 

GC-MS untuk tiap puncak pada kromatogram minyak atsiri limbah padat jamu 

menunjukkan hasil seperti tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Komponen Kimia Penyusun Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu 

(%)   Hasil Berbagai Metoda Distilasi 

Komponen 
Kandungan (%) 

DU DUA DA 

1 1,8-cineole 13,23 11,74 0,34 

2 Trans-caryophyllene 6,92 7,98 4,50 

3 Trans-Anethole 5,36 5,32 - 

4 Limonene 4,41 4,02 0,33 

5 Beta pinene 3,36 3,23 - 

6 Alpha-humulene 3,36 3,66 1,17 

7 Caryophyllene oxide 2,21 1,44 - 

8 Alpha pinene 2,12 2,68 - 

9 Eugenol 1,85 2,20 - 

10 4-Terpineol 1,52 1,41 - 

11 Viridiflorol 1,36 - - 

12 P-cymene 1,22 1,09 - 

13 Linalool 1,12 1,24 - 

14 Gamma-terpinene 0,93 0,83 - 

15 Guaiol 0,92 1,46 - 

16 Safrole 0,92 0,78 - 

17 Alpha-terpineol 0,62 0,91 - 

18 Alpha-terpinene 0,50 - - 

19 Alpha-curcumen 0,49 - - 

20 Cis-caryophyllene 0,45 - - 

21 Beta-selinene 0,38 - - 

22 Caryophyllene oxide 0,35 0,81 - 

23 Caryophyllene oxide - 0,69 - 

24 Bicyclo[4.1.0]heptane,-3-

cyclopropyl,-7-hydroxymethyl 

- - 1,98 

25 1,4,6-cycloheptatrien, 2,4-

bis(hydroxymethyl) 

- - 1,33 

26 Patchulane - - 1,21 

27 cyclobutene, 1-(1,7-octadienyl)-

4,4-dimethyl 

- - 1,15 

28 Patchulane - - 0,59 

29 p-Allylanisole - - 0,28 

  Keterangan : DU = Distilasi Uap ; DUA = Distilasi Uap Air ; DA = Distilasi Air 
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Dari hasil ketiga metoda distilasi di atas terlihat metoda distilasi uap 

menghasilkan minyak atsiri dengan 22 komponen penyusun, metoda distilasi uap-air 

menghasilkan minyak atsiri terdiri 18 komponen penyusun, dan distilasi air 

menghasilkan minyak atsiri dengan 10 komponen. Komponen penyusun minyak atsiri 

distilasi uap dan distilasi uap-air memiliki senyawa penyusun minyak atsiri yang sama 

dan kadar yang relatif sama. Komponen penyusun yang dihasilkan memiliki 3 senyawa 

mayor yang sama yaitu 1,8 cineole (kadar 13,23 %) dengan distilasi uap dan 11,74 % 

(distilasi uap-air), komponen utama kedua adalah trans-caryophyllene dengan kadar 

masing-masing 6,92 % dan 7,98 % , sedangkan komponen utama ketiga dari kedua 

distilasi adalah trans-anethole dengan kadar 5,36 % dan 5,32 %. Kadar senyawa-

senyawa lain berkisar antara 0,35 % - 5 %, sedangkan komponen viridiflorol, alpha-

terpinene, alpha-curcumen, cis-caryophyllene, dan beta-selinene tidak dijumpai pada 

hasil distilasi uap-air. 

Komponen penyusun mayor pada metoda distilasi air adalah trans-caryophyllene 

dengan kadar sebesar 4,50 %, sedangkan untuk komponen mayor kedua dan ketiga 

yaitu bicyclo[4.1.0] heptane,-3-cyclopropyl,-7-hydroxymethyl dan 1,4,6-

cycloheptatrien, 2,4-bis(hydroxymethyl) dengan kadar 1,98 % dan 1,33 %. Senyawa 

lain pada distilasi air yang tidak ditemukan pada distilasi uap dan uap-air adalah 

patchulane, cyclobutene, 1-(1,7-octadienyl)-4,4-dimethyl, dan p-Allylanisole. 

Selanjutnya senyawa lain tersebut mempunyai kadar berkisar antara 0,28 % - 1,30 %. 

Senyawa dominan minyak atsiri limbah padat jamu yaitu 1,8 cineole (lihat 

Gambar 2a)  memiliki puncak ion molekul pada m/z = 154 sedangkan puncak-puncak 

lain untuk senyawa trans-caryophyllene dan trans-anethole memiliki puncak ion 

molekul pada m/z = 204 dan m/z = 148. Bila diamati puncak-puncak tersebut identik 

dengan spektra massa referensi pada Gambar 2b sehingga nama senyawa dan 

strukturnya dapat disesuaikan dengan referensi Wiley “data base”. Cara pembacaan 

spektra massa di atas berlaku untuk Gambar 3 dan Gambar 4. 
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 (a) 

 
(b) 

Gambar 2. Spektra Massa 1,8 cineole 

(a) Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu 

(b) Menurut “data base” Wiley 
 

Tilikan Gambar 2 menunjukkan 1,8 cineole memiliki puncak ion molekul pada 

m/z = 154 dengan rumus molekul C10H18O. 1,8-Cineole juga dikenal sebagai eucalyptol 

beraroma khas segar dan rasa pedas, secara luas digunakan dalam perasa makanan, 

farmasi, dan industri kosmetik.  Senyawa ini juga mempunyai kemampuan sebagai anti-

inflamasi, di Jerman 1,8 cineole terdaftar sebagai produk obat dan dijual dalam bentuk 

kapsul untuk pengobatan bronkitis kronis, sinusitis, asma, analgesik dan infeksi saluran 

pernapasan (Padalia et al., 2015).  

 

Trans-caryophyllene memiliki puncak ion molekul pada m/z = 204 dengan rumus 

molekul C15H24. (Gambar 3) Senyawa ini merupakan seskuiterpen bisiklik yang 

terdapat pada minyak atsiri tanaman seperti Eugenia caryophyllata (Myrtaceae), 

senyawa ini beraroma kayu dan bau pedas sehingga banyak digunakan sebagai 

penyedap rasa. Selain itu senyawa ini memiliki manfaat secara biologis sebagai 

antimikroba, anti kanker, antioksidan, dan anti inflamasi serta dikembangkan dalam 

industri farmasi (Liu et al., 2013). 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Spektra Massa Trans-caryophyllene 

(a) Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu 

(b) Menurut “data base” Wiley 

 

Trans-anethole memiliki puncak ion molekul pada m/z = 148 dengan rumus 

molekul C10H12O. (Gambar 4) Senyawa ini banyak digunakan sebagai antibakteri yang 

efektif terhadap bakteri gram negatif dan agen estrogen. Selain itu trans-anethole dapat 

digunakan sebagai bahan kimia dalam pembuatan klandestin amfetamin (Senatore et al., 

2013). 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4. Spektra Massa Trans-anethole 

(a) Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu 

(b) Menurut “data base” Wiley 
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Adanya perbedaan komponen kimiawi antar berbagai metoda distilasi 

dimungkinkan terkait dengan perbedaan suhu pada saat proses pemanasan berlangsung. 

Selain itu proses distilasi air membuat terjadinya proses difusi minyak atsiri dan air 

panas melalui membran tanaman (proses hidrodifusi). Dimungkinkan juga terjadi proses 

hidrolisa pada beberapa komponen, dimana semakin tinggi suhu maka semakin cepat 

proses hidrolisa berlangsung dan minyak atsiri dalam bahan akan menguap bersama uap 

air (Guenther, 1987). 

Adanya pemanasan secara langsung memungkinkan terjadinya pula perubahan 

struktur komponen-komponen yang ada sehingga pada metoda distilasi air 

menghasilkan jenis komponen yang paling sedikit. Dalam proses metoda distilasi uap 

maupun uap-air jenis komponen yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan 

metoda distilasi air, hal ini dimungkinkan karena suhu proses pemanasan yang tidak 

terlalu tinggi sehingga menyebabkan proses hidrolisa yang terjadi berkurang (Guenther, 

1987).  
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Metoda terbaik untuk memperoleh recovery minyak atsiri dari limbah padat jamu 

adalah distilasi air dengan rendemen 0,1586 ± 0,0050 %. Sebaliknya dengan distilasi 

uap-air dan distilasi uap menghasilkan rendemen yang lebih rendah dan sama 

berkisar antara 0,0763 ± 0,0033 % sampai 0,0780 ± 0,0025 %. 

2. Komposisi penyusun minyak atsiri limbah padat jamu distilasi uap dan uap-air 

tersusun atas 3 komponen utama yang sama yaitu 1,8 cineole (13,23 %) dan 11,74 %, 

trans-caryophyllene sebesar 6,92 % dan 7,98 % , sedangkan trans-anethole dengan 

kadar 5,36 % dan 5,32 %.  

3. Komposisi penyusun minyak atsiri limbah padat jamu distilasi air tersusun atas 3 

komponen utama yaitu trans-caryophyllene sebesar 4,50 %, bicyclo[4.1.0] heptane,-

3-cyclopropyl,-7-hydroxymethyl dan 1,4,6-cycloheptatrien, 2,4-bis(hydroxymethyl) 

sebesar 1,98 % dan 1,33 %. 

 

SARAN 

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji karakteristik minyak atsiri limbah 

padat jamu untuk masing-masing metoda distilasi terhadap sifat fisiko - kimiawi. 
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 tersebut diatas. Tujuan penelitian 

adalah memperoleh rendemen minyak 

atsiri hasil recovery limbah padat jamu 

ditinjau dari berbagai metoda distilasi. 

METODE PENELITIAN  

Bahan dan alat 

Sampel limbah padat jamu diperoleh 

dari pabrik jamu PT “SM” yang berlokasi di 

Kabupaten Semarang. Bahan kimiawi 

yang digunakan adalah Dietil Eter (derajat 

teknis) dan Na2SO4 (PA, E-Merck, 

Germany). 

Piranti yang digunakan antara lain 

neraca analitis (OHAUS), moisture 

balance (OHAUS), oven (Memmert U30), 

clavenger, waterbath (Memmert), dan 

peralatan gelas. 

 

Pengukuran Kadar Air 

([5],dimodifikasi) 

1 gram limbah padat jamu ditentukan 

kadar airnya dengan moisture balance. 

 

Ekstraksi Minyak Atsiri Metoda 

Distilasi Air ([6],dimodifikasi) 

Dua kilogram limbah padat jamu 

dicampur dengan 3 liter air suling 

kemudian dipanaskan dengan 

menggunakan peralatan distilasi air 

selama 24 jam, dihitung dari tetesan 

pertama dengan suhu 103ºC. Hasil 

minyak atsiri yang masih tercampur 

dengan air dipisahkan dengan dietil eter, 

sedang sisa minyak yang masih 

mengandung sedikit air ditambah Na2SO4. 

Ekstrak minyak selanjutnya diuapkan 

dengan waterbath pada suhu 37 ºC. 

 

 

Ekstraksi Minyak Atsiri Metoda 

Distilasi Uap ([7],dimodifikasi) 

Dua kilogram limbah padat jamu dialiri 

uap panas dengan menggunakan alat 

distilasi uap selama 24 jam,dihitung dari 

tetesan pertama dengan suhu 91ºC. Uap 

panas yang dihasilkan didistilasi dan destilat 

ditampung. Hasil minyak atsiri yang masih 

tercampur dengan air dipisahkan dengan 

dietil eter, sedang sisa minyak yang masih 

mengandung sedikit air ditambah Na2SO4. 

Ekstrak minyak selanjutnya diuapkan 

dengan waterbath pada suhu 37 ºC. 

Ekstraksi Minyak Atsiri Metoda Distilasi 

Uap-Air ([8],dimodifikasi) 

Dua kilogram limbah padat jamu 

dicampur dengan 3 liter air suling kemudian 

dialiri uap panas menggunakan alat distilasi 

uap-air selama 24 jam, dihitung dari tetesan 

pertama dengan suhu 91ºC. Uap panas 

yang dihasilkan didistilasi dan destilat 

ditampung. Hasil minyak atsiri yang masih 

tercampur dengan air dipisahkan dengan 

dietil eter, sedang sisa minyak yang masih 

mengandung sedikit air ditambah Na2SO4. 

Ekstrak minyak selanjutnya diuapkan 

dengan waterbath pada suhu 37 ºC. 

Analisa Data 

Data rendemen minyak atsiri limbah 

padat jamu dianalisis dengan rancangan 

dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK) 3 

perlakuan dan 9 kali ulangan. Sebagai 

perlakuan adalah metoda distilasi yaitu 

distilasi air, distilasi uap dan distilasi uap-air, 

sedangkan sebagai kelompok adalah waktu 

distilasi. Pengujian antar rataan perlakuan 

dilakukan dengan uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5% [9]. 



 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kadar Air 

Rata-rata kadar air limbah padat 

jamu sebesar 50,22% lebih besar jika 

dibandingkan dengan perolehan kadar air 

daun cengkeh sebesar 20 % [10]. 

Kandungan air yang tinggi dalam limbah 

padat jamu karena limbah jamu yang 

digunakan adalah limbah segar sisa 

proses ekstraksi yang masih mengandung 

pelarut. Kadar air tinggi akan 

mempengaruhi besarnya rendemen 

minyak atsiri sebaliknya jika kadar air 

rendah maka rendemen minyak atsiri yang 

dihasilkan rendah [11].  

Pengaruh Metoda Distilasi Terhadap % 

Rendemen Minyak Atsiri limbah Padat 

Jamu 

 Minyak atsiri limbah padat jamu yang 

dihasilkan berwarna kuning dengan aroma 

khas jamu atau rempah-rempah. Hasil 

rataan rendemen berbagai metoda 

distilasi disajikan dalam Tabel 1. 

 Tabel 1. menunjukkan bahwa 

rendemen minyak atsiri limbah padat jamu 

berbeda antara metoda distilasi. 

Rendemen yang diperoleh dari metoda 

distilasi uap dan uap-air sama, sedangkan 

rendemen metoda distilasi air lebih tinggi 

dari pada kedua metoda yang lain. 

Tingginya rendemen pada distilasi air 

disebabkan minyak atsiri dari bahan akan 

keluar ke media pembawa (air), sehingga 

seluruh ruang antar partikel bahan yang 

terisi air akan menguap bersama-sama 

dengan air setelah proses pemanasan 

dilakukan [8]. Di samping itu suhu distilasi 

air juga lebih tinggi (± 103ºC) karena 

semakin tinggi suhu proses ekstraksi, 

maka pergerakan air lebih besar sehingga 

energi kinetik antar molekul meningkat dan 

kenaikan suhu dalam labu dapat 

mempercepat proses distilasi dan rendemen 

minyak atsiri yang dihasilkan menjadi 

maksimal [11]. Sedangkan rendemen 

distilasi uap dan uap-air relatif sama 

disebabkan karena suhu proses pemanasan 

lebih rendah (hanya 91ºC). Energi kinetik 

antar molekul menurun dan pergerakan air 

dari aliran uap panas yang dihasilkan lebih 

kecil, dibandingkan massa bahan yang akan 

diekstraksi. Faktor tersebut berpengaruh 

terhadap proses penguapan bahan 

sehingga minyak atsiri yang dihasilkan 

menjadi tidak maksimal [12]. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa metoda terbaik untuk 

memperoleh recovery minyak atsiri dari 

limbah padat jamu adalah distilasi air 

dengan rendemen 0,1586 ± 0,0050 %. 

Sebaliknya dengan distilasi uap-air dan 

distilasi uap menghasilkan rendemen yang 

lebih rendah dan sama berkisar antara 

0,0763 ± 0,0033 % sampai 0,0780 ± 0,0025 

%. 
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Lampiran 1 

Tabel 1. Rataan Rendemen (% ± SE) Minyak Atsiri Limbah Padat Jamu 

 Distilasi Uap-Air Distilasi Uap Distilasi Air 

Rendemen ± SE 0,0763 ± 0,0033 0,0780 ± 0,0025 0,1586 ± 0,0050 

W = 0,005 (a) (a) (b) 

Keterangan : * SE = Simpangan Baku Taksiran 

* W  =  BNJ 5% 

* Angka-angka yang diikuti huruf yang tidak sama menunjukkan antar 

perlakuan berbeda nyata sedangkan angka-angka yang diikuti huruf yang 

sama menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata 



 
 

 
 

 




