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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

Minyak atsiri adalah minyak yang diperoleh dari bagian tanaman dengan 

cara destilasi uap atau destilasi air. Pada umumnya, bagian tanaman yang 

dapat diambil adalah daun, batang, kulit, biji, akar, dan buah 

(Sastrohamidjojo, 2008). Beberapa jenis minyak atsiri yang ada di Indonesia 

yaitu minyak nilam, minyak jahe, minyak gaharu, minyak cengkeh, minyak 

sereh, minyak adas, minyak akar wangi, minyak sirih, minyak temu mangga, 

dan minyak kemangi. Pemanfaatan minyak atsiri begitu besar dalam 

kehidupan manusia baik untuk obat-oabatan, sebagai pengendali hama pada 

tanaman, sebagai pengendali serangga, sebagai parfum atau fragrance, 

sebagai bahan flavour, bahkan telah dikembangkan minyak atsiri digunakan 

untuk mengendalikan fungi pada benda cagar budaya. Dengan pemanfaatan 

minyak atsiri yang luas maka banyak kelompok tani yang menanam tanaman 

minyak atsiri sekaligus memiliki unit pengolahan minyak atsiri baik yang 

sudah memiliki kapasitas industri dan modern yang mampu mengolah bahan 

baku besar dengan teknologi yang mutahir serta disokong para ahli dalam 

minyak atsiri serta quality control  untuk memenuhi standart minyak atsiri 

karena mayoritas sudah merambah pasar internasional dan yang masih 

berkapasitas semi industri hanya mampu mengolah bahan baku minyak atsiri 

tidak sebesar dengan unit pengolahan minyak atsiri dengan metode tradisional 
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yang masih menggunakan peralatan yang sederhana dan tidak ada quality 

control untuk produk minyak yang dihasilkan serta pangsa pasarnya terbatas 

(Arief, 2015). 

Di dalam minyak cengkeh terdapat kandungan eugenol yang dapat 

mencapai kemurnian hingga 99% bila telah beredar di pasaran jauh lebih 

mahal harganya dibandingkan dengan harga minyak cengkeh. Pemurnian 

eugenol dapat dilakukan melalui beberapa jenis proses pemurnian. Pemurnian 

dapat dilakukan secara kimia (ekstraksi) dan fisika (destilasi fraksinasi 

vakum). Selama ini, telah dilakukan pengambilan eugenol hanya dengan 

proses ekstraksi menggunakan NaOH dan menghasilkan kadar eugenol 

sebesar 82,6% (Luthfy dkk, 2013). Selain itu juga telah peningkatan euenol 

dapat dilakukan dengan penambahan asam sitrat atau zeolit, dimana proses 

hanya mencapai kadar eugenol sekitar 86% (Silviana, 2007, Widayat dkk, 

2012, Widayat dkk 2014). Pemurnian minyak cengkeh dengan destilasi 

fraksinasi dapat meningkatkan eugenol dari 93% menjadi 97% (Nurhasanah, 

2009). Maka dari itu kami mengemukakan sebuah solusi untuk pemisahan 

eugenol dari minyak cengkeh. Metode yang digunakan adalah elektrolisis. 

Dengan teknologi elektrolisis ini, diharapkan senyawa eugenol dapat 

terpisah dari minyak cengkeh, sehingga didapatkan eugenol dengan 

kemurnian tinggi dengan cara sederhana dan tidak teramat berbahaya. 

Teknologi elektrolisis tersebut sangat berguna karena bahan yang 

digunakan sangat sedikit dan caranya juga sangat sederhana. Hanya 

dibutuhkan alat seperangkat elektrolisis, berupa power supply dan elektroda 
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karbon. Oleh karena itu elektrolisis ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

pemurnian eugenol yang terdapat dalam minyak cengkeh. Manfaat lain yang 

diperoleh adalah dapat meningkatkan kemurnian senyawa eugenol dan harga 

jual eugenol yang tinggi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat 

dibentuk yaitu: 

a. Berapa tegangan dan waktu optimal yang diperlukan untuk pemisahan 

eugenol dari minyak cengkeh dengan metode elektrolisis? 

b. Berapakah kadar kemurnian eugenol yang diperoleh dari proses 

elektrolisis minyak cengkeh? 

c. Berapakah rendemen eugenol yang berhasil dipisahkan dari minyak 

cengkeh dengan metode elektrolisis? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui tegangan dan waktu optimal yang diperlukan untuk 

pemisahan eugenol dari minyak cengkeh dengan metode elektrolisis 

b. Mengetahui kadar eugenol yang diperoleh dari proses elektrolisis 

minyak cengkeh. 
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c. Mengetahui rendemen eugenol yang berhasil dipisahkan dari minyak 

cengkeh dengan metode elektrolisis. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh inovasi 

mengenai metode yang efisien dalam memisahkan eugenol dari minyak 

cengkeh perdagangan, sehingga kemurnian eugenol dalam minyak cengkeh 

yang rusak dapat mencapai kadar yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


