
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Thermodinamika Teknik Mesin 

Universitas Lampung. Adapun waktu pelaksaan penelitian ini dilakukan dari bulan 

Juni 2014 sampai bulan November 2014. 

3.2.   Alur Tahapan Pelaksanaan 

Secara umum alur penelitian dijabarkan melalui flowchart dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

Mulai 

 

Perancangan Tube kondensor 

1. Luas Perpindahan Panas 

2. Panjang kondensor 

3. Bentuk kondensor 
 

 

Study literatur 

1. Text Book 

2. Jurnal 

 

Penyediaan bahan pembuatan kondensor 

1. Pipa tembaga 

2. Tabung kondensor beserta tools dan 

peralatan pendukung 

A 
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Adapun tahap pelaksanaan dalam membuat kondensor yang dilakukan yaitu: 

1. Studi literatur untuk memahami teori dasar tentang kondensasi pada 

destilasi minyak atsiri kayu manis serta merancang dan membuat tube 

kondensor. 

Selesai 
 

A 

Fabrikasi tube kondensor beserta 

komponen pendukungnya 

Pengujian meliputi: 

1. temperatur keluar tube  

pada kondensor  

2. Jumlah minyak atsiri 

 

Pencatatan data: 

1. Temperatur kondensasi 

2. Jumlah minyak atsiri 

 

Grafik dan Analisis: 

1. Temperatur pendinginan 

2. Jumlah minyak atsiri 

Simpulan dan Saran 

Gambar 3.1. Diagram alur penelitian 
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2. Pengumpulan data kondensasi pada destilasi minyak atsiri kayu manis 

untuk menentukan luas perpindahan panas, panjang dan bentuk tube 

kondensor. 

3. Penyediaan alat dan bahan pembuatan tube kondensor. 

4. Proses fabrikasi pembuatan tube kondensor sesuai dengan perhitungan 

dibuat dengan bentuk yang ditentukan, kemudian tube kondensor dibuat 

dengan bak yang digunakan sebagai penampung air sebagai media 

berlangsungnya proses pendinginan uap panas didalam tube kondensor 

menjadi air dan minyak.  

5. Pengujian tube kondensor dilakukan pada kondensat untuk mengetahui 

besarnya temperatur pendinginan yang dicapai dan menghitung 

banyaknya rendemen minyak atsiri dari proses pendinginan. 

6. Pencatatan data, Pembahasan dan kesimpulan untuk memberikan 

kesimpulan terhadap hasil-hasil perencanaan tube kondensor yang telah 

diperoleh. 

3.3. Alat dan Bahan 

3.3.1. Bahan 

Bahan baku yang digunakan untuk proses destilasi limbah kulit kayu manis 

adalah: 

1. Air digunakan sebagai media pelarut yang digunakan saat destilasi 

berlangsung. Selain itu, air juga digunakan sebagai fluida pendingin 

pada kondensor.  
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2. Serbuk daun dan ranting kayu manis sebagai bahan baku pengujian 

untuk mendapatkan minyak atsiri. Semua bahan baku tersebut akan 

dikeringkan pada sinar matahari untuk mengurangi kadar air hingga 

14% sampai 15% (Rusli, 2010). Kemudian dihaluskan dengan cara di 

giling. 

 

 

Panen Kayu Manis 

 

 

 

 

 

 

Daun Kayu MAnis 

 

 

 

 

 

 

Ranting Kayu Manis 

 

 

Serbuk daun 

 

 

Serbuk Ranting 

Gambar 3.2. Bahan Baku Destilasi 

 

 

 

3.3.2.   Alat-alat 

Alat-alat yang digunakan dalam proses destilasi adalah sebagai berikut: 

1. Autoclave  

Autoclave ini digunakan sebagai tangki destilasi (destilator) berfungsi 

sebagai wadah temapat air dan bahan yang telah di campur atau uap untuk 

mengadakan kontak dengan bahan, serta untuk menguapkan minyak atsiri. 

Pada bentuk sederhana autoclave berbentuk silinder atau tangki, yang 

mempunyai diameter sama atau lebih kecil dari tinggi tangki. Tangki 
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tersebut dilengkapi dengan tutup yang dapat dibuka dan diapitkan pada 

bagian atas penampang ketel atau dekat penampang atas. Pada tangki di 

pasang pipa berbentuk leher angsa untuk mengalirkan uap kekondensor. 

a. Tabung autoclave b. Tutup autoclave 

Gamabar 3.3. Autoclave 

 

2. Tungku pemanas (Heater). 

Berfungsi sebagai sumber panas pada proses destilasi. Transfer energi 

pada heater terjadi dalam tahapan pembangkitan energi panas oleh element  

heater yang energinya disuplai dari energi listrik. Heater yang dibuat 

bervariasi mulai dari kapasitas pemanasan 30oC sampai 800oC.  

 

 

Gambar 3.4. Heater Box 

3. Pipa tembaga 

Pipa tembaga ini digunakan sebagai kondensor yang akan dibuat 

sebagai tempat pendinginan pada alat destilasi. Proses pendinginan pada 

kondensor ini berlangsung secara konveksi. Panas dai uap yang dihasilkan 

dari tabung destilasi akan di transfer atau dipindahkan ke air sebagai media 
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pendingin hingga mencapai temperatur pendinginan pada proses destilasi 

minyak atsiri kayumanis. 

4. Tabung Pemisah Minyak. 

Hasil sulingan akan ditampung di dalam botol berleher panjang. 

Tujuannya untuk memudahkan pemisahan minyak dan air. Selain itu botol 

ini sebaiknya direndam dalam air dingin agar minyak yang telah 

ditampung tidak menguap kembali. Pemisahan minyak dan air dapat 

dilakukan menggunakan pipet atau dituang secara perlahan-lahan. 

5. Timbangan Digital 

Timbangan pada penelitian ini digunakan untuk mengukur berat dari 

bahan serbuk limbah kayu manis yang digunkan untuk bahan minyak atsiri 

serta unyuk menimbang minyak atsiri hasil destilasi. 

6. Thermocouple 

Dalam pengambilan data, thermocouple ini ini digunakan untuk 

mengukur temperatur masuk dan temperatur keluaran pada kondensor 

serta mengukur temperatur akhir pada air pendingin. 

7. Gelas ukur 

Digunakan sebagai pengukur volume air yang digunakan sebagai 

pelarut serbuk limbah kayu manis. 

8. Katup ukuran ¼ inch  

Digunakan sebagai katup pemisah antara pipa keluaran uap pada 

ketel dengan kondesor sehingga pada saat temperatur destilasi belum 



40 

 

mencapai temperatur yang diinginkan uap di dalam ketel/tabung destilasi 

tidak keluar. 

9. Bak Penampungan Air 

Air yang selalu bersirkulasi pada pendingin memerlukan sumber 

penampungan yang tetap dan dapat terjaga jumlah air yang dibutuhkan, 

oleh karenanya dibutuhkan bak penampung air yang mampu menampung 

air umpan sebelum masuk kedalam kondensor agar fungsi pendinginan 

lebih baik.  

 

 
a. Tabung Pemisah 

Minyak 

 
b. Timbangan Digital 
Sumber: 

http/timbangan.digital.com 

 

 

c. Thermocouple 

 

 

d. Gelas Ukur 

 

e. keran 

 

f. Bak penampung 

air  

Gambar 3.5. Alat-alat Pendukung Proses Destilasi 
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3.4.     Rangkaian Alat Destilasi 

Adapun rangkaina alat uji destilasi adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.6. Desain Rangkaian Alat Uji atau Destilator 

 

3.5. Metode Pengujian 

Adapun tahapan pengujian yang dilakukan adalah: 

1. Menyiapan alat destilasi dan bahan 

2. Menimbang sampel daun dan ranting kayu manis dan air yang digunakan 

sesuai data tiap pengujian menggunakan timbangan digital. 

3. Mencampurkan bahan ke dalam bejana penampung (autoclave) 

4. Menghidupkan heater dan mengatur temperatur pengujian. 

5. Mencatat temperatur keluaran pada tube kondensor dan air pendingin. 

6. Jika destilat sudah tidak mengalir maka proses destilasi telah selesai.  

7. Mengukur konsentrasi minyak atsiri bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari alat yang sudah dirancang. Caranya adalah dengan 

mengetahui rendemen minyak hasil destilasi.  


