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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Tujuan 

 Merancang dan merealisasikan alat destilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 

untuk keperluan usaha skala rumahan.  

 

1.2. Latar Belakang Masalah 

Salah satu komoditas yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

mudah didapatkan adalah tanaman penghasil minyak atsiri seperti sere wangi, 

jahe, akar wangi, cengkeh, pala, dan nilam. 

Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris = minyak essensial = 

volatile oil) adalah jenis minyak yang berasal dari bahan nabati, bersifat mudah 

menguap pada suhu kamar tanpa mengalami peruraian dan apabila dibiarkan 

terbuka dan memiliki bau seperti tanaman asalnya (khas).  Minyak atsiri biasanya 

tidak berwarna, terutama bila masih segar, tetapi makin lama akan berubah 

menjadi gelap, karena terjadi proses oksidasi dan mengalami pendamaran.  

Upaya untuk mencegah proses tersebut antara lain disimpan dalam keadaan 

penuh dan tertutup rapat. 

Selain mengekspor, Indonesia juga mengimpor beberapa jenis minyak 

atsiri  dalam jumlah cukup besar. Pada tahun 1998, ekspor minyak atsiri tercatat 

27,30 ton dengan nilai US$ 120,26 juta , sedangkan impornya 54,320 ton dengan 

nilai US$ 200,13 juta. Data ini menunjukkan bahwa peluang untuk 

mengembangkan agroindustri minyak atsiri cukup besar karena penggunaan 

turunan minyak atsiri pada berbagai industri di dalam negeri juga berkembang. 

Jahe merupakan jenis umbi atau rimpang yang sudah banyak dikenal dan 

digunakan oleh masyarakat luas berkaitan dengan kandungan dan manfaatnya. 

Pengolahan dan pemanfaat jenis rimpang yang satu ini antara lain sebagai bumbu 

dapur, diolah sebagai minuman hangat baik dalam bentuk segar ataupun sudah 

diolah lebih lanjut dalam bentuk bubuk siap pakai. Satu lagi yang dapat 

dimanfaatkan dari rimpang jahe adalah diambil kandungan minyak atsiri jahe 
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melalui proses penyulingan. Ketersediaan rimpang jahe yang sangat melimpah 

serta proses pengolahan atau penyulingan yang cukup mudah menjadikan usaha 

pengolahan minyak atsiri jahe ini menjadi peluang usaha yang sayang untuk 

dilewatkan [1].  

 Maka dirancang alat destilasi minyak atsiri jahe. Destilasi adalah adalah 

suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau 

kemudahan menguap (volatilitas) bahan atau didefinisikan juga teknik pemisahan 

kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat 

dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke 

dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap 

lebih dulu. Metode ini merupakan termasuk unit operasi kimia jenis perpindahan 

massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, 

masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya.  

Destilasi juga bisa dikatakan sebagai proses pemisahan komponen yang 

ditujukan untuk memisahkan pelarut dan komponen pelarutnya. Hasil destilasi 

disebut destilat dan sisanya disebut residu. Jika hasil destilasinya berupa air, 

maka disebut sebagai aquadestilata (disingkat aquades)[2]. 

Alat destilasi minyak atsiri jahe ini dirancang menggunakan sistem vakum. 

Destilasi vakum adalah destilasi yang tekanan operasinya 0,4 atm ( ≤ 300 mmHg 

absolut ). Proses destillasi dengan tekanan dibawah tekanan atmosfer. 

Prinsip kerja alat destilasi vakum didasarkan pada fenomena pemvakuman 

dibawah 1 atm agar menurunkan titik didih pelarut sehingga komponen minyak 

jahe yang terkandung tidak rusak dan waktu yang diperlukan untuk destilasi 

minyak jahelebih cepat[3]. Pelarut yang digunakan adalah air.  Penggunaan air 

didasarkan pada keekonomisannya. Fungsi dari pelarut adalah melarutkan 

komponen minyak jahe yang terkandung kemudian menguapkan bersama dengan 

air. Setelah itu campuran tersebut dipisahkan antara minyak dan air dengan 

menggunakan corong pemisah. Untuk alat yang akan dibuat, seluruh sistem akan 

terkontrol secara otomatis[4]. 

 Berdasarkan referensi yang diperoleh Fuki Tri Yuliarto [5]  pada jurnalnya. 

Berdasarkan referensi diperoleh hasil bahwa pada destilasi uap-air dengan ukuran 

bahan gilingan kasar menghasilkan rendemen minyak atsiri sebesar 0,456%, 

dimana rendemen tersebut bila dibandingkan dengan rendemen destilasi uap-air 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_pemisahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatilitas&action=edit&redlink=1
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ukuran gulungan (0,164%) dan destilasi uap-air ukuran ± 1 cm (0,332%) berbeda 

nyata (lebih tinggi). Hal tersebut menunjukkan bahwa pada destilasi dengan 

menggunakan ukuran bahan yang lebih kecil cenderung menghasilkan rendemen 

minyak atsiri yang lebih tinggi.. Serta pada referensi kedua oleh Maria Inggrid 

H.,Harjoto Djojosubroto [6] pada jurnalnya, perolehan destilasi uap-air daun 

kayumanis pada laju destilasi 2 L/jam menunjukkan penurunan dengan 

bertambahnya massa daun. Dengan massa daun yang makin besar tumpukan daun 

dalam ketel makin padat, terutama pada daun yang terletak dibagian bawah. 

Permukaan daun yang basah oleh pengembunan uap air dan saling menempel 

menyebabkan ruang antar lembaran daun yang dapat dilewati uap air menjadi 

makin sedikit. Dengan demikian luas permukaan daun yang dapat kontak dengan 

uap air makin kecil yang selanjutnya mengakibatkan perolehan minyak daun 

kayu manis juga makin kecil. Perolehan minyak atsiri bergantung pada sifat 

bahan dan teknik destilasi uap yang digunakan. 

Destilasi uap ini dibuat karena terdapatnya masalah dari beberapa senyawa 

yang terkadang rusak atau molekul- molekulnya pecah saat pemanasan dengan 

suhu tinggi. Dari hal itulah destilasi secara normal tidak lagi memungkinkan 

digunakan, apalagi untuk bahan bahan yang sensitif terhadap suhu yang tinggi, 

sehingga digunakanlah uap sebagai salah satu alat pendestilasi. 

Dengan adanya penambahan uap atau air ini, banyak molekul molekul yang 

mendidih dibawah suhu normalnya, dan ini memberikan keuntungan karena 

memudahkan mendapatkan molekul molekul tersebut. Dengan menambahkan air 

atau uap, titik didih senyawa mengalami depresi, sehingga mereka dapat 

menguap pada temperatur yang lebih rendah, lebih baik di bawah temperatur di 

mana kerusakan molekul menjadi cukup besar[7]. 

Maka pada skripsi ini, dirancang alat destilasi minyak atsiri jahe dengan 

sistem vakum. Karena memiliki kelebihan yaitu dapat memisahkan dua 

kompenen yang titik didihnya sangat tinggi, metode yang digunakan adalah 

dengan menurunkan tekanan permukaan lebih rendah dari 1 atm, sehingga titik 

didihnya juga menjadi rendah, dalam prosesnya suhu yang digunakan untuk 

mendestilasinya tidak perlu terlalu tinggi sehingga komponen minyak jahe yang 

terkandung tidak rusak untuk mendapatkan suatu senyawa murni dengan hasil 
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yang maksimal dan tingkat kerusakan yang kecil.dan waktu yang diperlukan 

untuk destilasi minyak jahe lebih cepat.  

 

1.3. Spesifikasi Alat 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Elektronika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga nomor 

59/I.3/FTEK/VIII/2015, spesifikasi tugas akhir dalam bentuk perancangan dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

1. Alat destilasi minyak atsiri jahe mengunakan sistem vakum. 

2. Masukan alat adalah jahe dengan kapasitas maksimal 3kg dan keluaran alat 

adalah berupa minyak. 

3. Alat terdiri atas bagian tangki masak berdiameter sekitar 400 mm dengan  

tinggi 450 mm untuk air dan bahan baku jahe serta kondensor atau tangki 

pendingin berdiameter sekitar 200 mm dengan panjang 1200 mm dengan 

tipe tubular dengan diameter tabung memanjang didalamnya berdiameter 

sekitar 31 mm untuk air dan hasil dari pemanasan. 

4. Alat menggunakan sumber daya PLN 220V dengan daya sekitar 300 Watt. 

5. Indikator lampu untuk tinggi air pemanas akan dikontrol melalui Floatless 

level switch atau water level controller (WLC) yang akan menyala jika air 

sudah penuh. 

6. Alat mengunakan LCD untuk display suhu.  

7. Terdapat keypad untuk memasukan nilai suhu pemanasan yang akan 

ditampilkan di LCD.  

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I. Pendahuluan.  

Berisi latar belakang permasalahan, spesifikasi alat yang akan dibuat dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. Landasan Teori.  

Berisi pembahasan tentang teori penunjang perancangan alat. 

BAB III. Perancangan dan Realisasi.  
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Berisi mengenai cara perancangan alat destilasi minyak atsiri jahe mengunakan 

sistem vakum sampai realisasi menjadi rangkaian. 

BAB IV. Pengujian dan Analisa.  

Berisi mengenai pengujian dan analisa alat destilasi minyak atsiri jahe 

mengunakan sistem vakum. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran.  

Merupakan bagian penutup yang berisi mengenai saran dan kesimpulan tugas 

akhir. 

 


