
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Minyak atsiri merupakan zat yang memberikan aroma pada tumbuhan. 

Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris (Essential oil volatile) yang 

merupakan salah satu hasil metabolisme tanaman. Minyak asiri bersifat mudah 

menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir, serta berbau wangi sesuai 

dengan bau tanaman penghasilnya. Minyak atsiri larut dalam pelarut organik dan 

tidak larut dalam air (Nurdjanah, 1992).  

 Minyak atsiri hanya mengandung zat-zat kimia organik yang membentuk 

secara terpadu aroma yang khas dari setiap jenis rempah-rempah, seperti halnya 

pada kayu manis. Aroma kulit dan daun kayu manis ini berasal dari minyak atsiri 

yang dihasilkan melalui proses destilasi uap (Rismunandar, 1990). Pada saat ini 

bagian dari kayu manis yang banyak dimanfaatkan adalah bagian kulit. Hal ini 

sangat disayangkan karena pada umur panen (8 tahun) hanya dihasilkan kulit 

kering antara 2 sampai 3 kg per pohon, padahal masih banyak daun dan ranting 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri kayu 

manis (Sumangat dkk, 2003). Oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk 
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pemanfaatan bagian daun dan ranting tersebut dengan cara proses destilasi 

(Guenther, 2006). 

  Telah dilakukan penelitian oleh Susanti (2012) dan didapat minyak atsiri 

sinamon dari cinnamomum burmanii asal Halmahera dengan kadar rendemen 

yang diperoleh daun, serbuk, dan kikisan mencapai 1,63%; 1,49%; dan 1,42% dari 

750 gram bahan. Perolehan kadar rendemen minyak atsiri kayu manis di atas 1% 

merupakan pertimbangan limbah kayu manis ini berpotensi diolah menjadi 

minyak atsiri. Menurut Abdurachman (2007), kadar rendemen ini belum 

mencapai titik optimum, karena proses kondensasinya belum mencapai 

temperatur optimum dan tekanan yang diumpankan belum maksimal yaitu pada 

tekanan 3,5 atm.  

 Hal ini juga diperkuat oleh Suherdi (1999) pada penelitianya diungkapkan 

bahwa minyak atsiri dapat diperoleh dengan destilasi uap dan air pada waktu 

kondensasi 4 sampai 5 jam. Bahan yang akan disuling terlebih dahulu dilakukan 

perajangan dengan ukuran mesh 0,5 agar penguapan minyak lebih cepat. Dari 

penelitiannya didapatkan rendemen minyak atsiri pada daun kering sebesar 0,35% 

dan pada ranting kering sebesar 0,13%. Namun mutu minyak atsiri yang 

dihasilkan belum cukup baik dikarenakan waktu tahan pada saat kondensasi 

melebihi 3 jam akan menghasilkan minyak yang mengandung resin dan bau yang 

tidak enak (Rusli, 1976). 

 Melihat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hasil minyak atsiri 

belum sempurna pada saat proses kondensasi. Rusli (1976) menyatakan bahwa, 

proses destilasi normal dengan pelarut air adalah pada tekanan 1 atm dan 
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temperatur 100oC. Namun pada proses destilasi minyak atsiri kayu manis untuk 

mendapatkan hasil minyak atsiri yang baik adalah pada tekanan 3,5 atm dan 

temperatur diatas 100oC. Sehingga dibutuhkan perangkat kondensor yang dapat 

mengkondensasikan uap hasil destilasi pada kondisi temperatur kondensasi 25oC 

sampai 35oC.   

 Dari dasar inilah penulis tertarik untuk merancang dan membuat kondensor 

yang dapat mencapai temperatur kondensasi yang optimal pada temperatur 25oC 

sampai 35oC. Pada proses destilasinya menggunakan autoclave yang dapat 

mencapai tekanan penyulingan sebesar 3,5 atm. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil minyak atsiri dengan mutu yang baik, serta untuk mengetahui 

jumlah minyak atsiri yang terkandung pada daun dan ranting kayu manis.  

1.2.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat 

kondensor pada destilator minyak atsiri dengan sistem distilasi uap serta  

mengetahui jumlah rendemen minyak atsiri yang terkandung di dalam daun dan 

ranting kayu manis.  

1.3.   Batasan Masalah 

Dalam penelitian destilasi minyak atsiri dari daun dan ranting, dilakukan 

pembatasan masalah dengan ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Menggunakan sistem destilasi air dan uap. 

2. Dalam perencanaan kondesor menggunakan pendekatan heat exchanger 

dan media pendingin yang digunakan adalah air. 
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3. Parameter pengujian meliputi temperatur 105oC, 115oC, dan 125oC, dan 

komposisi bahan baku 150 gram, 250 gram, 350 gram, serta air 

sebanyak 1000 gram, komposisi pengumpanan bahan baku ini diberikan 

sesuai dengan kapasitas alat uji. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan 

manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

II . TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan landasan teori dari beberapa literatur yang mendukung 

pembahasan tentang studi kasus yang diambil, yaitu “Perancangan, 

Pembuatan, dan Analisis Kinerja Kondensor pada Destilator Limbah Kayu 

Manis (Cinnamon Bark Residue) Pasca Panen sebagai Bahan Baku 

Minyak Atsiri dengan Menggunakan Autoclave” 

III . METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam 

pelaksanaan penelitian pada tugas akhir dan penyusunan laporan. 

Beberapa tahap yang digunakan yaitu, pengenalan dan observasi, 

penentuan studi kasus, pengumpulan data, dan studi literatur. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang hasil penelitian dan hasil pembahasan dari data-

data yang diperoleh setelah pengujian. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari data yang 

diperoleh dari pembahasan penulis tentang studi kasus yang dilaksanakan 

saat penelitian. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang digunakan penulis untuk menyelesailkan 

laporan tugas akhir. 

 LAMPIRAN 

  Berisikan pelengkap laporan penelitian. 


