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BAB III 

DASAR TEORI 

 

3.1. Minyak Atsiri 

Minyak asiri / atsiri dikenal juga dengan nama minyak eteris (aetheric 

oil), minyak esensial (essential oil), minyak aromatik (aromatic oil) atau 

minyak terbang (volatile oil) yang dihasilkan oleh tanaman.  

Minyak atsiri merupakan salah satu hasil sisa proses metabolisme dalam 

tanaman, yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia  

dengan adanya air. Minyak tersebut di sintesis dalam sel kelenjar pada 

jaringan  tanaman dan ada juga yang terbentuk dalam pembuluh resin, 

misalnya minyak  terpentin dari pohon pinus. Minyak atsiri selain dihasilkan 

oleh tanaman dapat juga terbentuk dari hasil degradasi trigliserida oleh enzim 

atau dapat dibuat secara sintesis (Ketaren, 1985). 

Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami 

dekomposisi, mempunyai rasa getir (pungent teste), berbau wangi sesuai 

dengan bau tanaman penghasilnya. Umumnya larut dalam pelarut organik dan 

tidak larut air. Minyak atsiri dapat bersumber pada setiap bagian tanaman, 

yaitu, dari daun, bunga, buah, biji, batang/kulit dan akar (rhizome).  Minyak 

atsiri banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri parfum, bahan 

pewangi (fragrances), aroma (flavor), farmasi, kosmetika dan aromaterapi. 

Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain 

itu, susunan senyawa komponennya kuat memengaruhi saraf manusia 
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(terutama di hidung) sehingga seringkali memberikan efek psikologis 

tertentu. Setiap senyawa penyusun memiliki efek tersendiri, dan campurannya 

dapat menghasilkan rasa yang berbeda. Karena pengaruh psikologis ini, 

minyak atsiri merupakan komponen penting dalam aromaterapi atau kegiatan-

kegiatan liturgi dan olah pikiran/jiwa, seperti yoga atau ayurveda. 

Sebagaimana minyak lainnya, sebagian besar minyak atsiri tidak larut 

dalam air dan pelarut polar lainnya. Dalam parfum, pelarut yang digunakan 

biasanya alkohol. Dalam tradisi timur, pelarut yang digunakan biasanya 

minyak yang mudah diperoleh, seperti minyak kelapa. 

Secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit 

berbagai senyawa, namun suatu senyawa tertentu biasanya bertanggung 

jawab atas suatu aroma tertentu. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam 

golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam 

minyak (lipofil). 

Secara kimia, terpena minyak atsiri dapat dipilah menjadi dua golongan 

yaitu monoterpena dan seskuiterpena, berupa isoterpenoid C10 dan C15 yang 

mempunyai jangka titik didihnya berbeda, titik didih monoterpena 140-180oC 

sedangkan titik didih seskuiterpena lebih dari 200oC, secara kimia 

monoterpena dan seskuiterpen dipilah-pilah berdasarkan kerangka karbon 

dasarnya, dalam setiap golongan dikenal banyak senyawa yang berbeda misal 

bisabolena, atau bisiklik misalnya β-selinena dan karotol (Harborne, 1987) 

Dari 70 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan di pasaran internasional, 

sekitar 9-12 macam atau jenis minyak atsiri di suplai dari Indonesia. Oleh 
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sebab itu, Indonesia termasuk negara produsen besar yang cukup diandalkan 

dan menjadi negara pengekspor minyak atsiri dengan kualitas terbaik. 

Kondisi tersebut disebabkan faktor dan kondisi iklim serta jenis dan tingkat 

kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia, yang sesuai dengan syarat tumbuh 

dari tanaman nilam (patchouli), akar wangi (vetyver), kenanga (cananga), 

kayu putih (cajeput), serta melati (yasmin) (Mangun, 2008). 

Dari berbagai jenis tanaman penghasil minyak atsiri tersebut, didapat 

hasil berupa minyak nilam (patchouli oil), minyak sereh wangi (citronella), 

akar wangi (vetyver), kenanga (cananga), kayu putih (cajeput), serta minyak 

melati (yasmin) (Mangun, 2008). 

Peran paling utama dari minyak atsiri terhadap tumbuhan itu sendiri 

adalah sebagai pengusir serangga (mencegah daun dan bunga rusak) serta 

sebagai pengusir hewan-hewan pemakan daun lainnya. Namun sebaliknya, 

minyak atsiri juga berfungsi sebagai penarik serangga guna membantu 

terjadinya penyerbukan silang dari bunga. Berdasarkan atas usul-usul 

biosintetik, konstituen kimia dari minyak atsiri dapat dibagi dalam dua 

golongan besar, yaitu: 

1. Keturunan terpena yang terbentuk melalui jalur biosintetis asam asetat 

mevalonat. 

2. Senyawa aromatik yang terbentuk lewat jalur sintetis asam sikimat, fenil 

propanoid (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

Adapun sifat-sifat minyak atsiri diterangkan sebagai berikut : 

1. Tersusun oleh bermacam-macam komponen senyawa. 
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2. Memiliki bau khas. Umumnya bau ini mewakili bau tanaman asalnya. 

Bau minyak atsiri satu dengan yang lain berbeda-beda, sangat tergantung 

dari macam dan intensitas bau dari masing-masing komponen penyusun. 

3. Mempunyai rasa getir, kadang-kadang berasa tajam, menggigit, memberi 

kesan hangat sampai panas, atau justru dingin ketika sampai dikulit, 

tergantung dari jenis komponen penyusunnya. 

4. Dalam keadaan murni (belum tercemar oleh senyawa-senyawa lain) 

mudah menguap pada suhu kamar sehingga bila diteteskan pada selembar 

kertas maka ketika dibiarkan menguap, tidak meninggalkan bekas noda 

pada kertas yang ditempel. 

5. Bersifat tidak bisa disabunkan dengan alkali dan tidak bisa berubah 

menjadi tengik (rancid). Ini berbeda dengan minyak lemak yang tersusun 

oleh asam-asam lemak. 

6. Bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan, baik pengaruh 

oksigen udara, sinar matahari (terutama gelombang ultra violet), dan 

panas karena terdiri dari berbagai macam komponen penyusun. 

7. Indeks bias umumnya tinggi. 

8. Pada umumnya bersifat optis aktif dan memutar bidang polarisasi dengan 

rotasi yang spesifik karena banyak komponen penyusun yang memiliki 

atom C asimetrik. 

9. Pada umumnya tidak dapat bercampur dengan air, tetapi cukup dapat 

larut hingga dapat memberikan baunya kepada air walaupun 

kelarutannya sangat kecil. 
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10. Sangat mudah larut dalam pelarut organik (Gunawan dan Mulyani, 

2004). 

 

3.2. Minyak Cengkeh 

Minyak cengkeh atau minyak cengkih adalah minyak atsiri yang 

dihasilkan dari penyulingan bagian tanaman cengkeh, terutama daun dan 

bunga cengkeh. Seluruh bagian tanaman cengkeh mengandung minyak, 

namun bunganya memiliki kandungan minyak yang paling banyak. Karena 

daun dan ranting cengkeh juga menghasilkan minyak, keduanya pun menjadi 

penghasilan sampingan bagi petani cengkeh yang memanen bunga cengkeh 

untuk rokok. Mereka cukup mengumpulkan daun dan ranting yang runtuh di 

sekitar pohon dan melakukan penyulingan sederhana untuk mendapatkan 

minyak cengkeh kasar. 

Minyak cengkeh mengandung eugenol sebanyak 78-98 persen. Zat 

tersebut dihasilkan dari kelenjar minyak yang terdapat pada permukaan badan 

bunga cengkeh. 

Secara umum, daun dan ranting cengkeh mengandung eugenol dengan 

konsentrasi lebih banyak dibandingkan bunga cengkeh. Pada minyak yang 

dihasilkan dari daun cengkeh terdapat 82-88% eugenol, dan pada ranting 

mencapai 90-95%. Dibandingkan minyak dari bunga cengkeh yang hanya 

mengandung 60-90% eugenol, sisanya adalah eugenyl asetat, caryophyllene, 

dan senyawa minor lainnya. Indonesia dan Madagaskar merupakan produsen 

utama minyak cengkeh. 
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Minyak cengkeh digunakan dalam industri untuk pembuatan obat gigi, 

penyedap rasa, parfum, sebagai anti jamur, anti bakteri, dan anti serangga. 

Minyak cengkeh juga dapat digunakan sebagai pembius ikan pengganti 

sianida sehingga usaha penangkapan ikan hidup dapat lebih ramah 

lingkungan. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Kuwait University menemukan bahwa 

minyak cengkeh memiliki efektivitas yang setara dengan benzocain sebagai 

pereda nyeri di dalam mulut. Meski terkenal sebagai obat pereda sakit gigi, 

namun FDA meragukannya. 

 

3.3. Eugenol 

Eugenol adalah komponen utama minyak cengkeh berupa cairan tidak 

berwarna, beraroma khas, dan mempunyai rasa pedas yang banyak 

dimanfaatkan dalam industri fragrance dan flavor karena memiliki aroma 

yang khas dan industri farmasi karena bersifat antiseptik. Sedangkan pada β-

Caryophyllene adalah impuritis yang harus dihilangkan karena menurunkan 

kadar kemurnian minyak cengkeh (Ketaren,1998). 

Eugenol (C10H12O2), merupakan turunan guaiakol yang mendapat 

tambahan rantai alil, dikenal dengan nama IUPAC 2-metoksi-4-(2-propenil) 

fenol. Ia dapat dikelompokkan dalam keluarga alilbenzena dari senyawa-

senyaw fenol. Warnanya bening hingga kuning pucat, kental seperti minyak . 

Eugenol memiliki titik didih 256oC, titik leleh -9oC, densitas 1,06 

g/cm3.Sumber alaminya dari minyak cengkeh. Terdapat pula pada pala, kulit 
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manis, dan salam. Eugenol sedikit larut dalam air namun mudah larut pada 

pelarut organik. Aromanya menyegarkan dan pedas seperti bunga cengkeh 

kering, sehingga sering menjadi komponen untuk menyegarkan mulut. 

Senyawa ini dipakai dalam industri parfum, penyedap, minyak atsiri, dan 

farmasi sebagai penyuci hama dan pembius lokal. Ia juga menjadi komponen 

utama dalam rokok kretek. Dalam industri, eugenol dapat dipakai untuk 

membuat vanilin. Campuran eugenol dengan seng oksida (ZnO) dipakai 

dalam kedokteran gigi untuk aplikasi restorasi (prostodontika). Struktur 

eugenol: 

 
Gambar 1. Struktur eugenol 

 

Turunan-turunan eugenol dimanfaatkan dalam industri parfum dan 

penyedap pula. Metil eugenol digunakan sebagai atraktan. Turunan lainnya 

dipakai sebagai penyerap UV, analgesika, biosida, dan antiseptika. 

Pemanfaatan lainnya adalah sebagai stabilisator dan antioksidan dalam 

pembuatan plastik dan karet. 

 

 



15 

 

 
 

3.4. Elektrokimia  

Elektrokimia merupakan bagian dari kimia yang mempelajari hubungan 

antara reaksi kimia dengan arus listrik, reaksi elektrokimia melibatkan 

perpindahan elektron dari elektroda kepada komponen yang ada dalam 

larutan, kesetimbangan reaksi elektrokimia sangat penting dalam sel galvani 

(sel yang menghasilkan arus listrik) dan sel elektrolisis (sel yang 

menggunakan /memerlukan arus listrik. Dalam bidang elektrokimia anatara 

sel galvani dan sel eleektrolisis terdapat perbedaan yang nyata. Perbedaan 

tersebut berhubungan dengan rekasi spontan dan tidak spontan. Sel galvani 

terjadi reaksi yang spontan sedangkan sel elektrolisis terjadi rekasi tidak 

spontan, reaksi spontan merupakan reaksi elektrokimia yang tidak 

memerlukan arus listrik dalam reaksinya, sedangkan reaksi spontan 

merupakan reaksi elektrokimia yang memerlukan arus listrik sebagai sumber 

energi dalam reaksinya (Riyanto, 2013). 

Menurut Gustianti (2012), elektrolisis merupakan suatu bidang 

elektrokimia yang mengkaji perpindahan elektron di permukaan elektroda, 

teknik ini ramah lingkungan sehingga dikenal sebagai satu teknik hijau masa 

depan. Elektrolisis juga dapat diartikan hantaran listrik melalui larutan yang 

disertai dengan suatu reaksi kimia, reaksi elektrolisis tergolong reaksi redoks 

tidak spontan, reaksi ini dapat berlangsung karena pengaruh energi listrik. 

Jadi, pada elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. 

Elektron memasuki larutan melalui kutub negatif (katoda). Spesies 

tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. 
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Sementara itu spesies yang lain melepas elektron di anoda dan mengalami 

oksidasi (Gustianti, 2012). 

Reaksi reduksi oksidasi di mana arus yang dihantarkan melalui 

perpindahan ion – ion dalam larutan menyebabkan terjadinya pertukaran 

elektron dari dan ke elektroda, pada sel elektrolisis anoda adalah elektroda 

tempat terjadinya oksidasi dan katoda ialah elektroda tempat terjadinya 

reduksi. 

Elektrolisis merupakan suatu suatu peristiwa dimana suatu larutan akan 

diuraikan menjadi ion-ionnya yaitu ion positif (kation) dan ion negatif 

(anion), ketika arus listrik searah dialirkan kedalam larutan melalui elektroda. 

Pada peristiwa ini kation akan mengalami reduksi akan menangkap elektron 

sedangkan anion akan mengalami oksidasi karena melepaskan elektron, maka 

peristiwa reduksi terjadi di katoda  dan peristiwa oksidasi di anoda dan kation 

akan menuju katoda sedangkan anion akan menuju anoda (Wulansari dkk, 

2013). 

Menurut Riyanto (2013), elektrolisis merupakan salah satu bidang 

elektrokimia yang mengkaji perpindahan elektron di permukaan elektroda, 

teknik ini ramah lingkungan sehingga dikenal sebagai salah satu teknik 

teknologi hijau. 

Bagian terpenting dalam tehnik elktrolisis adalah elektroda, elektroda 

yang baik harus mempunyai sifat seperti kestabilan, konduktivitas, dan 

elektrokatalis yang baik. Anoda yang digunakan untuk aksidasi harus 
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memiliki sifat kestabilan dalam larutan organik yang akan di elektrolisis 

mudah dihasilkan dan murah harganya. 

Teknik elektrolisis tidak memerlukan bahan pengoksida dan juga katalis, 

karena elektroda (kutub positif) dapat berfungsi sebagai tempat oksidasi dan 

pada waktu yang sama dapat berfungsi sebagai katalis, senyawa organik dapat 

banyak yang mengalami reaksi di permukaan elektroda bahan padat. Logam 

dan oksidanya mempunyai sifat alami sebagai katalis aktif sehinggga reaksi 

organik elektrokimia berlangsung lebih efisien dan elektroda juga berfungsi 

sebagai tempat oksidasi. Sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan arus 

listrik untuk dapat berlangsungnya reaksi kimia, pada sel elektrolisis reaksi 

kimia tidak terjadi secara spontan tetapi melalui perbedaan potensial yang 

dipacu dari luar sistem. Anoda pada sel elektrolisis bermuatan positif dan 

katoda bermuatan negatif sehingga arus listrik mengalir dari anoda ke katoda 

(Riyanto,2013). 

Pada penelitian ini digunakan metode elektrolisis dengan elektroda 

karbon. Elektrolisis merupakan proses kimia yang mengubah energi listrik 

menjadi energi kimia. Komponen yang terpenting dari proses elektrolisis ini 

adalah elektrode dan larutan elektrolit. Elektroda yang digunakan dalam 

proses elektolisis dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Elektroda inert, seperti kalsium (Ca), potasium, grafit (C), Platina (Pt), 

dan emas (Au). 

2. Elektroda aktif, seperti seng (Zn), tembaga (Cu), dan perak (Ag). 
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Elektrolitnya dapat berupa larutan berupa asam, basa, atau garam, dapat 

pula leburan garam halida atau leburan oksida. Kombinasi antara larutan 

elektrolit dan elektrode menghasilkan tiga kategori penting elektrolisis, yaitu: 

1. Elektrolisis larutan dengan elektrode inert 

2. Elektrolisis larutan dengan elektrode aktif 

3. Elektrolisis leburan dengan elektrode inert 

Pada elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan 

kutub positif. Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi 

reaksi oksidasi. 

 

3.5. Daya Hantar Listrik  

 Daya hantar listrik adalah ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan 

arus listrik. Pengukuran daya hantar listrik digunakan untuk mengetahui suatu 

senyawa bersifat netral atau ionik (Nyrma,2014). 

 

3.6. Karbon 

Karbon atau zat arang merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol 

C dan nomor atom 6 pada tabel periodik sebagai unsure golongan 14 pada 

tabel periodik, karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4 

(tetravalent) yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang digunakan untuk 

membentuk ikatan kovalen. Karbon merupakan salah satu dari dianara 

beberapa unsur yang diketahui keberadaanya pada jaman kuno, istilah karbon 

berasal dari basa latin carbo yang berarti batu bara. 
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Karbon memiliki beberapa jenis alotrop, yang paling terkenal adalah 

grafit, intan, dan karbon amorf, sifat-sifat fisika karbon bervariasi bergantung 

pada alotropnya. Grafit merupakan konduktor listrik yang sangat baik, semua 

alotrop karbon berbentuk padat dalam kondisi normal tetapi grafit merupakan 

alotrop yang paling stabil secara termodinamika diantara alotrop-alotrop 

karbon yang lain  (Brown dan Tom, 2006). 

Karbon mempunyai afinitas untuk berkaitan dengan atom kecil lainya 

sehingga dapat membentuk berbagai senyawa dengan atom tersebut, karbon 

memiliki titik lebur dan titik sublimasi yang tertinggi di antara semua unsure 

kimia, pada tekanan atmosfir karbon tidak memiliki titik lebur karena titik 

tripelnya pada 10,8 ± 0,2 MPa dan 4600 ± 300 K dan menyublim sekitar 3900 

K (Savvatimsky, 2005). 

Karbon dapat menyublim dalam busur karbon yang memiliki temperatur 

sekitar 5800 K, sehingga tidak peduli dalam bentuk alotrop apapun, karbon 

akan tetap berbentuk padat pada temperatur yang lebih tinggi daripada titik 

lebur logam tungsten ataupu renium, walaupun karbon secara termodinamika 

mudah teroksidasi karbon lebih sulit teroksidasi daripada senyawa lainnya 

seperti tembaga dan besi ( Lide, 2005) 

Pada temperatur yang tinggi, karbon dapat bereaksi dengan oksigen 

menghasilkan oksida karbon oksida dalam suatu reaksi yang mereduksi 

oksida logam menjadi logam. Reaksi ini bersifat eksotermik dan digunakan 

dalam industri besi dan baja untuk mengetahui  kandungan karbon pada baja, 

rekasinya sebagai berikut: Fe2O4 + 4Cu (aq)        3Fe (s) + 4CO (g) 
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Pada temperatur tinggi, karbon yang dicampur dengan logam tertentu 

akan menghasilkan karbida logam, seperti besi karbida sementit dalam baja 

san tungsten karbida yang digunakan secara luas sebagai asrasif. 

 

3.7. Kromatografi Gas Spektroskopi Massa ( Gas Chromatographic Mass 

Spectroscopy / GCMS ) 

Kromatografi Gas Spektroskopi Massa adalah 2 instrumen analisis yang 

tergabung dalam seperangkat alat spektroskopi. Alat ini terdiri dari 

kromatografi gas dan spektroskopi massa.  

Kromatografi gas (GC) adalah salah satu kunci teknik yang digunakan 

untuk skrining / identifikasi / kuantifikasi dari kelompok senyawa semi-polar 

dan / atau non-polar (atau produk derivat GC). 

Secara ringkas merupakan teknik pemisahan analitis untuk senyawa-

senyawa organik volatil. Instrumentasi yang canggih dan dilengkapi dengan 

berbagai metode deteksi hingga limit terkecil. 

Prinsip dasar kromatografi gas yaitu pemisahan yang terjadi karena 

perbedaan partisi dan penahanan / penghambatan yang selektif. Senyawa-

senyawa organik terpisah karena perbedaan interaksi partisi pada fasa gerak 

dan fasa diam. Sampel dibawa oleh fasa gerak gas, berjalan melalui fasa diam 

yang berada dalam kolom. Berbeda dengan teknik kromatografi cair, fasa 

gerak gas dalam hal ini benar-benar hanya berfungsi sebagai media transport 

saja dan tidak berinteraksi dengan sampel. 
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Kromatografi gas sering digunakan untuk penentuan senyawa volatil baik 

gas maupun cairan, penentuan koefisien partisi dan adsorbsi secara 

isothermal, serta isolasi senyawa murni dari campuran kompleks. Keunggulan 

kromatografi gas adalah hanya memerlukan sangat sedikit sampel untuk 

dianalisis, dapat memisahkan puluhan bahkan ratusan komponen dalam 

sekejap, hasil cepat (1 - 100 menit), presisi sangat tinggi, limit deteksi sangat 

baik hingga ppb, peralatan tidak terlalu kompleks dan rumit. 

Kromatografi gas dan spektrometer massa (GC-MS) adalah metode yang 

menggabungkan kromatografi gas dan spektrometer massa, untuk 

mengindentifikasi zat dalam sampel. Metode analisis dilakukan dengan 

membandingkan konsentrasi massa atom dari spektrum yang dihasilkan. 

Kromatografi gas-spektroskopi massa ini biasa digunakan untuk analisis 

kualitatif senyawa organik yang pada umumnya bersifat dapat diuapkan. 

Pemisahan yang dihasilkan dari setiap jenis senyawa yang dianalisis bersifat 

khas untuk tiap senyawa. (Handayani, 2010)  

Prinsip dari GC – MS adalah pemisahan komponen komponen dalam 

campurannya dengan kromatografi gas dan tiap kommponen dapat dibuat 

spectrum massa dengan ketelitian yang lebih tinggi. Hasil pemisahan dengan 

kromatografi gas dihasilkan kromatogram sedangkan hasil pemeriksaan 

spektrometri massa masing-masing senyawa disebut spektrum, bagian-bagian 

alat GC-MS meliputi gas pembawa, kolom, kolom kemas, kolom kapiler, fasa 

diam, dan detektor.  
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1. Gas Pembawa 

Gas pembawa yang paling sering digunakan adalah helium (He), 

argon (Ar), nitrogen (N2), hidrogen (H2), dan karbondioksida (CO2). 

Keuntungannya adalah karena semua gas ini tidak reaktif dan dapat dibeli 

dalam keadaan murni dan kering yang dikemas dalam tangki bertekanan 

tinggi. Pemilihan gas pembawa tergantung pada detektor yang dipakai. 

Gas pembawa harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain harus 

inert (tidak mudah bereaksi), murni dan mudah diperoleh. Pemilihan gas 

pembawa terutama tergantung pada karakteristik detektor. Sampel bisa 

berupa gas atau cair yang mudah menguap. Sampel yang dibutuhkan 

dalam analisis ini sedikit, hanya beberapa mikroliter yang dimasukkan 

melalui sekat dengan memakai hipodermik syiring (Day and underwood, 

2002) 

2. Kolom 

Kolom dapat berbentuk lurus, melengkung ataupun gulungan spiral 

sehingga lebih menghemat ruang. Ada 2 macam kolom yaitu kolom kemas 

dan kolom kapiler. 

Kolom kemas adalah pipa yang terbuat dari logam, kaca atau plastic 

yang berisi penyangga padat dan inert, fasa diam, baik berwujud padat 

maupun cair diserap atau terikat secara kimia pada permukaan penyangga 

padat tersebut, diameter kolom biasanya 2-4 mm dengan panjang 0,5-6 m. 

Kolom kapiler, kolom ini bentuknya berongga pada bagian dalam 

kolom yang menyerupai pipa terbuka. Bahan kolom biasanya terbuat dari 
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gelas, baja tahan karat, atau silica dengan panjang 10-100 m dan dengan 

diameter 0,2-0,5 mm, fasa cair berupa lapisan film dilapiskan pada dinding 

kolom bagian dalam. Secara umum keuntungan penggunaan kolok kapiler 

adalah jumlah sampel yang dibutuhkan juga sedikit dan pemisahannya 

lebih sempurna. 

3. Fasa Diam 

Fasa diam diembankan pada permukaan dalam medium, seperti tanah 

diatom dalam kolom atau dilapiskan pada dinding kapiler, berdasarkan 

bentuk fisiknya  fasa diam yang umum digunakan pada kolom adalah fase 

diam padat dan fase diam cair, akan tetapi untuk kolom kapiler lebih 

banyak digunakan fase cair yang disebut dengan istilah film thickness. 

Berdasarkan sifatnya fasa diam dibedakan berdasarkan kepolarannya, 

yaitu nonpolar, semi polar dan sangat polar. 

4. Detektor 

Detektor yang digunakan pada sistem gas chromatography mass 

spectrometer harus stabil dan tidak merusak senyawa yang dideteksi. Pada 

sistem gas chromatography mass spectrometer ini, yang berfungsi sebagai 

detektor adalah spektrofotometer massa itu sendiri yang terdiri dari sistem 

ionisasi dan sistem analisis. 

Senyawa dalam keadaan gas atau uap jika berada dalam arus listrik 

tegangan tinggi dapat melepaskan elektron menjadi kation. Kation ini 

dapat dipercepat dan dibiaskan oleh medan magnet dan atau medan listrik 

dan pembiasan ini akan bergantung pada massa, muatan dan kecepatan 
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kation tersebut. Jika muatan, kecepatan dan daya bias (medan magnet) 

dibuat konstan, pembiasannya berbanding terbalik pada massa kation 

tersebut (massa kation besar, maka pembiasannya kecil dan berlaku 

sebaliknya) (Panji, 2012). 

Mass spectrometer sebagai rangkaian dari gas chromatography mass 

spectrometer  yang membombardir sampel dengan elektron berenergi (70 

eV ) akan menyebabkan tumbukan antar molekul organik dengan elektron 

tersebut, sehingga menyebabkan pembentukan ion. Ion tersebut tidak 

stabil akan pecah menjadi fragmen kecil berupa radikal, ion lain atau 

gugus netral positif. Perubahan tersebut akan terdeteksi oleh spektrometer 

massa. Pemecahan initergantung pada kerangka karbon dan gugus 

fungsional yang ada, sehingga struktur dan massa fragmen memberikan 

petunjuk mengenai struktur molekul induknya, skema alat kromatografi 

gas- spectra massa dapat diamati pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Skema alat gas chromatography-mass spectrometer 

 

 


