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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Alat dan Bahan  

4.1.1. Alat 

a. Laboratory DC Power Supply (SANFIX SP-303) 

b. Gas Chromatography-Mass Spectrometer ( Simadzu QP 2010 SE) 

c. Gas Chromatography (Simadzu QP 2010 SE) 

d. Oven (Malmert), 

e. Seperangkat alat gelas 

f. Neraca Analitik (Ohaus) 

g. Penjepit Buaya dengan kabel ± 30 cm 

h. Botol sampel 20 mL 

 

4.1.2. Bahan 

a. Minyak Cengkeh perdagangan 

b. NaOH teknis 

c. Aquadest 

d. Elektroda Karbon 

 

4.2. Sumber Sampel 

Sampel minyak cengkeh dibeli di Toko Tekun Jaya yang beralamat di 

Jalan Suryatmajan No. 55 Yogyakarta. 
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4.3. Tahapan Penelitian 

4.3.1. Preparasi Elektroda Yang Digunakan 

Elektroda yang digunakan adalah elektroda karbon yang diperoleh dari 

karbon pada batu baterai yang telah dilepaskan dari penutup baterai. Karbon 

sebelum digunakan sebagai elektroda terlebih dahulu diaktivasi dengan cara 

dibilas dengan aquades, setelah itu tempatkan karbon yang telah dibilas dalam 

cawan petri, dan dioven dengan temperatur 100oC  selama 3 jam, kemudian 

karbon didinginkan, dan siap digunakan untuk elektrolisis. 

 
Gambar 3. Elektroda karbon yang akan digunakan untuk elektrolisis 

minyak cengkeh 

 

Pada Gambar 3 merupakan elektroda karbon yang dipersiapkan untuk 

proses elektrolisis minyak cengkeh. Batang karbon yang digunakan 

merupakan batang karbon yang berasal dari baterai bekas ukuran AA. 
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4.3.2. Pemisahan Eugenol dari Minyak Cengkeh 

4.3.2.1. Pembentukan Garam Na-Eugenolat dengan NaOH 1 M 

1. Ditimbang NaOH sebesar 4 gram kemudian dilarutkan dengan aquades 

hingga 100 mL dalam labu ukur 100 mL. 

2. Minyak cengkeh sebanyak 50 mL ditambahkan 100 mL larutan NaOH 

1M sehingga larutan berwarna coklat pekat, didiamkan selama 3 jam agar 

terbentuk 2 lapisan. Na-eugenolat berada di lapisan yang bawah, 

sedangkan lapisan atas adalah minyak cengkeh yang telah terpisah. 

3. Diambil 5 mL Na-Eugenolat ditambahkan aquadest 10 mL kemudian 

dielektrolisis pada variasi tegangan 5 volt selama 2 jam, 10 volt selama 2 

jam, 3 jam, 4 jam, dan 15,5 jam. 

 

4.3.2.2. Variasi Tegangan 

Eugenol dalam minyak cengkeh akan dipisahkan dengan proses 

elektrolisis menggunakan elektroda karbon.  

Dicari voltase optimumnya dimulai dari 5 volt selama 2 jam, 10 volt 

selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 15,5 jam untuk pemisahan eugenol melalui 

proses penggaraman agar terbentuk 2 lapisan yaitu eugenol yang terpisah dari 

larutan garam.  

Dengan elektrolisis tersebut, akan terjadi pemisahan 2 lapisan, dimana lapisan 

atas adalah garam Na-eugenolat dan lapisan bawah adalah eugenol. Hasil 

elektrolisis yang diperoleh dimasukkan kedalam botol sampel untuk dilakukan 

analisis penentuan kadar eugenol dan senyawa yang terdapat dalam minyak hasil 
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pemisahan dari minyak cengkeh dengan kromatografi gas - spektrometer massa 

(GC-MS). 

 

4.3.3. Penentuan Komponen Minyak Hasil Elektrolisis 

Eugenol yang dihasilkan dari pemisahan dimasukkan ke dalam 

kromatografi gas spektroskopi massa (GC-MS). Spektrum massa yang 

diperoleh dibandingkan dengan data base atau standar yang ada untuk melihat 

apakah ada perubahan senyawa penyusun kimia dari minyak atsiri yang 

diperoleh setelah mengalami elektrolisis.  

Penafsirannya adalah dengan melihat spektrum massa analisis minyak 

sebelum perlakuan yang menunjukkan jenis senyawa yang terdapat di 

dalamnya. Apabila tidak ada perubahan senyawa kimia dalam minyak dari 

hasil elektrolisis tersebut, maka minyak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai 

rendemen dan penelitian ini dinyatakan belum berhasil mendapatkan hasil 

yang diinginkan.  

Apabila telah didapatkan perubahan senyawa ataupun kandungan 

senyawa yang terdapat pada minyak hasil elektrolisis tersebut, maka minyak 

tersebut dapat dijadikan hasil rendemen dan penelitian ini dinyatakan 

berhasil. 
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4.4.4. Identifikasi Senyawa Kimia pada Minyak Cengkeh dengan 

Kromatografi Gas – Spektroskopi Massa (GC-MS) 

Minyak Cengkeh perdagangan yang dibeli di Toko Tekun Jaya dianalisis 

terlebih dahulu dengan menggunakan kromatografi gas – spektrometer massa 

(GC-MS) untuk mengetahui komponen kimia penyusun minyak atsiri. 

Spektrum massa yang diperoleh akan dijadikan sebagai standar bagi analisis 

minyak atsiri dari hasil elektrolisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


