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ABSTRACT

Indonesia has various genus of orange, one of them called Sweet Orange (Citrus sinensis
var. Baby Pacitan) that has a high potential and demanded by the market. As the result
of the high demand of orange, production will be increased and the waste from orange
peels will also be increased more and more. Wasted orange peels have a high potential
to be processed into essential oil that is currently growing very rapidly in the world of
commerce. The development of essential oils in world trade is rapidly expanding, so the
efforts should be made to increase the yield of essential oil, for example by fermentation.
The purposes of this research are to know the effect of fermentation time on physical
quality and yield of citrus peel (Citrus sinensis var. Baby Pacitan). The results showed
that the timing of solid fermentation affect the results of the yield, but didn’t affect the
quality characteristics of orange peel essential oil such as specific gravity, solubility in
70%alcohol  and 95% solubility in alcohols. The best fermentation time was 6 days
solid fermentation because it produced the greatest yield results than other treatment
that was equal to 0.42%
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PENDAHULUAN

Jeruk manis memiliki peluang yang cukup
besar untuk dibudidayakan di Indonesia.
Sekarang ini, varietas jeruk manis yang lagi
banyak dibudidayakan, berpotensi dan banyak
diminati pasar salah satunya yaitu jeruk manis
varietas Baby Pacitan. Akan tetapi, produksi
yang melimpah berdampak pula pada limbah
yang berasal dari kulit jeruk ini. Beberapa
negara maju seperti Amerika Serikat, Brazil,
Italia dan Jepang sudah lama memanfaatkan
kulit jeruk menjadi suatu produk yang sangat
bernilai ekonomis yaitu dalam bentuk minyak
atsiri dengan varietas-varietas unggulnya
masing-masing (Guenther, 1991).

Indonesia sendiri juga sudah mem-
produksi beberapa minyak atsiri dari jeruk yang
terkenal dengan kaffir lime yang diolah dari
daun dan buah jeruk purut. Namun, pe-
manfaatan kulit jeruk selain jeruk purut di
Indonesia sendiri selama ini belum terlalu
banyak dilakukan dan sebagian besar kulit jeruk
hanya menjadi limbah dan dibuang begitu saja.
Hal tersebut sangat disayangkan jika mengetahui
semua jenis jeruk berpotensi untuk dijadikan
minyak atsiri apalagi bagian kulitnya yang
banyak memiliki manfaat, hanya saja yang
menjadi kendala adalah ketersediaan bahan
baku (Istianto, 2014).
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Menurut, Badan Pusat Statistik dan
Kementrian Perdagangan (2015) pada lima
tahun terakhir ini (2010-2014), nilai ekspor
Indonesia akan minyak atsiri, kosmetik wangi-
wangian semakin meningkat dengan nilai
ekspor pada tahun 2014 telah mencapai
U$ 659.800.000 dan Indonesia menduduki
peringkat tertinggi dalam perdagangan pada
sejumlah jenis minyak atsiri tertentu. Pesatnya
perkembangan minyak atsiri di dunia
perdagangan perlu dilakukannya upaya dalam
meningkatkan hasil rendemen dan mutu dari
minyak atsiri, salah satunya yaitu dengan
fermentasi.

hasil rendemen minyak atsiri kulit jeruk manis
varietas Baby Pacitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan
Februari hingga Mei 2016 di Laboratorium
Benih Fakultas Pertanian dan Bisnis, Universitas
Kristen Satya Wacana, Salatiga. Tahapan
penelitian meliputi persiapan kulit jeruk,
fermentasi, distilasi, pengujian karakteristik
mutu fisik dan hasil rendemen serta analisis data.

Persiapan Kulit Jeruk Manis Baby Pacitan

Kulit jeruk manis Baby Pacitan yang
digunakan adalah kulit jeruk manis dari limbah
pedagang sari jeruk di Gua Maria Ambarawa
yang berwarna hijau kekuningan. Bagian kulit
jeruk yang diambil flavedo (kulit terluar) dan
albedo (seperti spons putih di bawa kulit). Kulit
jeruk dicuci bersih dan dipisahkan dari bulir-
bulir jeruk yang masih menempel, ditiriskan,
dipotong dan ditimbang masing-masing
sebanyak 400 gram kulit jeruk untuk setiap
perlakuan.

Fermentasi

Fermentasi biasanya memerlukan
bantuan mikroorganisme lain sebagai sumber
enzim, baik mikroba alami maupun mikroba
yang ditambahkan. Berdasarkan penelitian yang
sudah ada, beberapa mikroorganisme telah
digunakan dalam proses fermentasi minyak atsiri
seperti pada daun nilam menggunakan
Trichoderma sebagai sumber enzim dan terbukti
berpengaruh terhadap hasil rendemen minyak
(Nasruddin, 2009). Begitu pula fermentasi
dengan ragi tempe yang diaplikasikan pada
daun kayu manis selama 2, 4, dan 6 hari dengan
hasil rendemen terbaik pada fermentasi pada
hari ke-4 (Khasanah, 2012). Menurut Raharjo
dan Retnowati (2012) dalam Khasanah (2012)
menyatakan proses fermentasi dapat
mendegradasi komponen dinding sel jaringan
pada daun nilam sehingga hasil rendemen yang
diperoleh selama proses distilasi akan lebih
banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian mengenai pengaruh waktu lama
fermentasi terhadap hasil rendemen dari kulit
jeruk manis varietas Baby Pacitan. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh waktu
fermentasi terhadap karakteristik mutu fisik dan

Kulit jeruk yang telah dibersihkan
selanjutnya dilakukan fermentasi. Fermentasi
yang digunakan adalah fermentasi padat  (solid
state fermentation) yaitu kulit jeruk diperciki
akuades sebanyak 5 ml dengan tujuan untuk
menjaga kondisi bahan baku agar lembab
kemudian ditaburkan ragi tempe dan dilakukan
agitasi selama 5 menit setiap hari. Fermentasi
dilakukan selama 2, 4 dan 6 hari dalam kondisi
anaerob ditutup dengan kain basah bertujuan
untuk menjaga kelembaban pada suhu ruang
(Raharjo dan Retnowati (2012) dalam
Khasanah (2012)). Setiap perlakuan meng-
gunakan kulit jeruk sebesar 400 gram dengan
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tujuan untuk memberikan keseragaman antar
perlakuan.

Distilasi Kulit Jeruk
Setiap perlakukan kulit jeruk dimasukkan

dalam panci distilasi dan masing-masing
dilanjutkan dengan proses penyulingan
(distilasi). Proses distilasi menggunakan metode
distilasi uap dan air (hydro steam distillation)
dengan memanfaatkan prinsip panci presto.
Proses berlangsung selama 2 jam atau sampai
distilat mencapai 1000 ml dengan api yang
sangat kecil bertujuan agar distilat yang
diperoleh tidak menguap dan panas sehingga
hasil yang diperoleh akan lebih maksimal.

Pengujian Karakteristik Mutu dan Hasil
Rendemen

Setelah diperoleh minyak atsiri kulit
jeruk, minyak diuji rendemen yang dihasilkan
dan diuji bobot jenis minyak dengan
menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Bobot Jenis  =

Hasil Rendemen =

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan
analisis sidik ragam dengan uji lanjut kontras
ortogonal dengan selang kepercayaan 95%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Fermentasi dan Proses Distilasi

permudah meletakkan kulit jeruk pada panci
distilasi sehingga kapasitas yang dapat ditam-
pung lebih banyak. Perlakuan fermentasi dengan
memanfaatkan mikroorganisme dari ragi tempe
yang mengandung Rhizopus oligosporus
dengan tujuan agar terjadi perubahan fisik dan
kimia pada kulit jeruk sehingga mampu
meningkatkan hasil rendemen dari minyak atsiri
kulit jeruk. Daulay (1992) menyatakan bahwa
telah banyak hasil penelitian mengungkapkan
bahwa bahan yang terfermentasi akan mengala-
mi perubahan fisik dan kimia yang menguntung-
kan seperti terbentuknya rasa dan aroma. Selain
itu, proses fermentasi dapat meningkatkan hasil
rendemen bahan tanaman dalam pengolahan
minyak atsiri. Fermentasi yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu fermentasi padat yang
bertujuan untuk meningkatkan hasil rendemen
minyak atsiri dengan bahan baku kulit jeruk.

Metode penyulingan dengan uap dan air
(water and steam distillation) dikenal dengan
sistem kukus, dimana bahan baku akan ditem-
patkan dalam suatu tempat seperti piringan atau
plat besi berlubang seperti ayakan yang dito-
pang di atas dasar alat suling dan di bawahnya
diisi air. (Armando, 2009; Sastrohamidjojo,
2014). Adapun keuntungan menggunakan
metode penyulingan ini antara lain: 1) penetrasi
uap terjadi merata ke dalam jaringan bahan
baku dan suhu dapat dipertahankan sampai
100°C, 2) lama penyulingan relatif singkat, 3)
hasil rendemen lebih banyak dan mutu lebih
baik disbanding penyulingan dengan air (S.
Ketaren, 1985).

Kulit jeruk yang telah dibersihkan
dipotong menjadi bentuk yang lebih kecil agar
kelenjar minyak atsiri banyak yang terbuka.
Menurut Guenther (1987) menyatakan dengan
dilakukan pemotongan terlebih dahulu
memungkinkan kelenjar minyak terbuka
sebanyak mungkin. Selain itu, untuk mem-

bobot minyak
bobot air

berat rendeman
berart bahan baku

x 100%
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Pengaruh Waktu Fermentasi terhadap Karakteristik Fisik Mutu dan Hasil Rendemen
Minyak Atsiri Kulit Jeruk

Tabel 1  Pengaruh Fermentasi terhadap karakteristik mutu dan minyak
atsiri kulit jeruk manis var. Baby Pacitan

Kontras

Parameter

Berat
Rendemen

(gram)

Volume
Rendemen

(ml)

Hasil
Rendemen

(%)

Segar (Tanpa Fermentasi) VS Fermentasi Padat

Segar (Tanpa Fermentasi) 1.11a 1.30a 0.28a

Fermentasi Padat 1.33b 1.56b 0.34b

Fermentasi Padat 2 Hari VS Fermentasi Padat 4 Hari

Fermentasi Padat 2 Hari 1.11a 1.30a 0.28a

aFermentasi Padat 4 Hari 1.23a 1.45b

Fermentasi Padat 2 Hari VS Fermentasi Padat 6 Hari

Fermentasi Padat 2 Hari 1.11a 1.30a 0.28a

Fermentasi Padat 6 Hari 1.65b 1.93b 0.42b

Fermentasi Padat 4 Hari VS Fermentasi Padat 6 Hari

Fermentasi Padat 4 Hari 1.23a 1.45a 0.31a

Fermentasi Padat 6 Hari 1.65b 1.93b 0.42b

0.31

Keterangan:  Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak adanya
perbedaan antar perlakuan

Berat dan Volume Rendemen

Berat dan volume rendemen diperlukan
untuk mengetahui nilai bobot jenis dan hasil
rendemen. Berat rendemen dan volume
rendemen minyak atsiri akan mempengaruhi
nilai dari bobot jenis yang dihasilkan, dimana
jika berat rendemen minyak lebih besar dari nilai
volume minyak maka nilai bobot jenis akan
semakin besar, sedangkan jika nilai volume
minyak lebih besar dari berat rendemen minyak
maka bobot jenis yang diperoleh akan semakin
kecil. Volume dan berat rendemen akan saling
mempengaruhi. Berdasarkan hasil analisis

statistik dengan uji kontras ortogonal dapat
diketahui bahwa perlakuan fermentasi
berpengaruh nyata terhadap berat dan volume
rendemen jika dibandingkan dengan kontrol
yaitu perlakuan segar (tanpa fermentasi). Berat
rendemen pada lama fermentasi padat 2 hari
dan 4 hari tidak berbeda nyata tetapi berbeda
nyata jika dibandingkan dengan perlakuan lama
fermentasi padat 6 hari, sedangkan volume
rendemen pada perlakuan fermentasi padat 2
hari berpengaruh nyata lebih rendah  jika
dibandingkan dengan perlakuan fermentasi
padat 4 hari dan 6 hari. Volume rendemen pada
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Gambar 1  Bobot Jenis Minyak Atsiri Kulit Jeruk

perlakuan fermentasi padat  4 hariberpengaruh
nyata terhadap perlakuan fermentasi 6 hari.

Bobot Jenis

Bobot jenis pada umumnya dapat
ditentukan dengan alat antara lain piknometer
dan densimeter. Akan tetapi, dalam penelitian
ini hanya digunakan perbandingan antara bobot
minyak dengan bobot air pada volume dan suhu
yang sama (25oC). Hal ini dilakukan dikarenakan
volume yang diperoleh tidak mampu mencukupi
standar untuk menggunakan alat piknometer
atau densimeter. Menurut Novalny (2006)
menyatakan bahwa bobot jenis suatu minyak
akan dipengaruhi oleh komponen penyusun
minyak tersebut. Semakin tinggi komponen
yang terkandung di dalam minyak maka semakin
tinggi pula bobot jenis yang diperoleh.
Komponen utama dari minyak atsiri kulit jeruk
adalah golongan monoterpen yaitu senyawa
limonen (Istianto, 2005) yang bermanfaat dalam
bidang kesehatan. Guenther (1987) menyata-
kan bahwa nilai bobot jenis minyak atsiri pada
umumnya berkisar antara 0.696 – 1.188, bobot
jenis juga merupakan salah satu kriteria penting
dalam menentukan mutu dan kemurnian minyak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa perlakuan lama fermentasi tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap bobot
jenis minyak kulit jeruk manis (Citrus sinensis
var. Baby Pacitan). Bobot jenis yang diperoleh
berkisar antara 0.8511 – 0.8571 dengan rata-
rata total 0.8548 (Gambar 1). Pada penelitian
ini, bobot jenis minyak atsiri kulit jeruk yang
dihasilkan masih berada pada kisaran bobot
jenis minyak atsiri jeruk manis yaitu antara
0.8400 – 0.8900, bobot jenis yang diperoleh
akan dipengaruhi dari jenis dan varietas jeruk
yang digunakan sebagai bahan baku (Guenther,
1991) serta metode yang digunakan dalam
pengambilan minyak (Kurniawan, 2008).

Hasil Rendemen Minyak Atsiri

Hasil rendemen akan dipengaruhi oleh
berat rendemen, dimana semakin besar berat
rendemen minyak maka semakin besar pula hasil
rendemen yang dihasilkan. Berdasarkan hasil
analisis statistik dengan uji kontras ortogonal
dapat diketahui bahwa perlakuan fermentasi
berpengaruh nyata terhadap hasil rendemen
yang dihasilkan jika dibandingkan dengan
kontrol yaitu perlakuan segar (tanpa fermentasi).



PROSIDING KONSER KARYA ILMIAH Vol.2, Agustus 2016 | ISSN: 2460-5506

48

Hal ini diduga disebabkan pada perlakuan
fermentasi bahan baku kulit jeruk sudah lebih
melunak dan memiliki pori yang lebih besar
daripada tanpa fermentasi, sehingga minyak
atsiri akan lebih mudah keluar.

Lama fermentasi padat 2 hari dan 4 hari
memberikan hasil rendemen yang secara nyata
lebih rendah jika dibandingkan dengan
perlakuan lama fermentasi padat 6 hari. Hasil
rendemen terbesar ditunjukan pada perlakuan
fermentasi padat hari ke-6 yang diduga sebagai
kondisi yang sesuai dan waktu yang optimal
untuk kapang tumbuh pada bahan baku kulit
jeruk. Hasil ini berbeda dari penelitian
Khasanah, dkk (2012) yang menggunakan
bahan baku daun kayu manis yang difermentasi
dengan kapang Rhizopus oligosporus selama
2, 4, dan 6 hari yang menunjukan bahwa hasil
rendemen terbesar ditunjukan pada perlakuan
fermentasi padat 4 hari. Hal ini diduga, daun
kayu manis dan kulit jeruk tidak memiliki
karakteristik bahan yang sama, sehingga kondisi
dan waktu optimal kapang tumbuh pada kulit
jeruk tidak sama dengan waktu optimal kapang
tumbuh pada daun kayu manis. Akan tetapi, hasil
rendemen yang diperoleh masih berada di
bawah standar penelitian-penelitian sebelumnya,
hal ini diduga dikarenakan bahan baku kulit
jeruk yang digunakan berasal dari limbah yang
memungkinkan kandungan minyak atsiri yang
digunakan sudah ada yang menguap.

Kelarutan dalam Alkohol

Menurut Zulnely (2003) menyatakan
kelarutan dalam alkohol merupakan nilai
perbandingan antara banyaknya minyak atsiri
yang larut dengan pelarut alkohol, nilai kelarutan
dalam alkohol pada setiap minyak atsiri bersifat
spesifik sehingga dapat digunakan untuk

menentukan kualitas dari minyak atsiri. Pada
umumnya, minyak atsiri akan larut dalam
alkohol dan jarang larut dalam air, maka
kelarutan akan lebih mudah diketahui dengan

Tabel 2  Kelarutan dalam Alkohol

Keterangan : TL (Tidak Larut; L (Larut)

Perlakuan
Kelarutan dalam

Alkohol

Segar (Tanpa Fermentasi) 1:10 (TL) 1:3
(L)

Fermentasi Padat 2 Hari 1:10 (TL) 1:3
(L)

Fermentasi Padat 4 Hari 1:10 (TL) 1:3
(L)

Fermentasi Padat 6 Hari 1:10 (TL) 1:3
)(L

70% 95%

menggunakan alkohol pada berbagai tingkat
konsentrasi tertentu (Guenther, 1987).

Berdasarkan hasil analisis yang
diperoleh menunjukkan  bahwa minyak atsiri
kulit jeruk manis varietas Baby Pacitan, baik
perlakuan segar dan fermentasi tidak larut dalam
alkohol 70% sebesar 1:10 dan larut dalam
alkohol 95% sebesar 1: 3 (jernih) (Tabel 2.).
Hal ini diduga minyak atsiri kulit jeruk varietas
Baby Pacitan mengandung senyawa terpena
yang tinggi, sehingga memudahkan terjadinya
proses polimerisasi. Menurut S. Ketaren (1985)
menyatakan proses polimerisasi akan mudah
terjadi terutama dalam minyak yang mengandung
sejumlah besar terpena yang disebabkan oleh
pengaruh cahaya, sinar dan air dalam minyak,
akibatnya senyawa polimer yang terbentuk
akan menurunkan daya larut minyak dalam
alkohol sehingga diperlukan konsentrasi alkohol
yang lebih tinggi. Khasanah (2015) juga
menyatakan komponen kimia dalam minyak
menentukan kelarutan minyak dalam alcohol.
Minyak atsiri yang mengandung senyawa
terpena teroksigenasi akan lebih mudah larut
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dalam alkohol daripada terpena tak teroksigenasi,
dikarenakan senyawa terpena tak teroksigenasi
merupakan senyawa nonpolar

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
waktu fermentasi padat berpengaruh nyata
terhadap hasil rendemen tetapi tidak
berpengaruh terhadap karakteristik mutu
minyak atsiri kulit jeruk seperti bobot jenis,
kelarutan dalam alkohol 70% dan kelarutan
dalam alkohol 95%. Waktu fermentasi yang
terbaik adalah fermentasi padat selama 6 hari
dengan hasil rendemen terbesar sebesar 0,42%.
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