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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pemisahan eugenol dari minyak cengkeh telah banyak dilakukan dengan 

berbagai macam cara dan metode. Pada umumnya pemisahan dilakukan dengan 

cara ekstraksi menggunakan basa kuat (SNI, 2006) atau dengan metode destilasi 

fraksinasi (Vogel,1958). Pada penelitian ini pemisahan eugenol dari minyak 

cengkeh dilakukan dengan metode elektrolisis. Tahapan pemisahan dimulai 

dengan proses tahap penggaraman yang menggunakan larutan NaOH 1M untuk 

membuat garam Na-eugenolat, dengan tujuan agar eugenol lebih mudah 

dipisahkan dari minyak cengkeh karena telah menjadi garam. Selanjutnya garam 

Na-eugenolat diektrolisis menggunakan elektroda karbon dari variasi tegangan 

dan waktu. 

 

5.1. Hasil analisis GC-MS minyak cengkeh  

Kandungan senyawa dalam minyak cengkeh yang paling banyak adalah 

eugenol, senyawa ini biasa digunakan untuk menentukan kualitas dari minyak 

cengkeh. Jika pada minyak cengkeh mengandung eugenol yang tinggi, maka 

minyak cengkeh tergolong murni.  

Pada minyak cengkeh yang digunakan dalam penelitian ini kandungan 

eugenol adalah sebesar 41,08 %. Minyak cengkeh ini tergolong tidak murni 

karena kadar eugenol yang terdapat dalam minyak cengkeh ini hanyalah 

41,08 %. Kandungan eugenol ini menunjukkan bahwa minyak cengkeh telah 
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mengalami pencampuran dengan senyawa sintesis lain yang sering digunakan 

para pedagang nakal untuk menambah volume minyak cengkeh. 

Berikut ini adalah kromatogram hasil analisis GC-MS minyak cengkeh 

sebelum perlakuan. 

 
Gambar 4. Kromatogram hasil analisis Kromatografi Gas-Spektrometer Massa 

(GC-MS) pada minyak cengkeh. 

 

Pada Gambar 4 menunjukkan hasil analisis minyak cengkeh sebelum 

perlakuan dengan kromatografi gas terdapat 25 puncak, jumlah puncak 

menunjukkan jumlah senyawa kimia yang menyusun minyak cengkeh. Hasil 

analisis kandungan senyawa yang terdapat pada minyak cengkeh dengan 

Spektrofotometer-Massa pada minyak cengkeh dapat dilihat pada lampiran 1. 

Berikut ini adalah Tabel 1 analisis kromatografi gas yang menunjukkan 

kandungan beberapa senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh yang 

akan digunakan dalam penelitian ini pada saat sebelum perlakuan. 

 

 

 

 

 

hexylene glycol 

eugenol 

trans-caryophyllene 
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Tabel 1. Data hasil analisis GC-MS minyak cengkeh sebelum perlakuan 

Puncak Waktu retensi Area Area % Nama Senyawa 

1 4.438 23837065 40.87 Hexylene Glycol 

2 4.582 1556254 2.67 alpha.-Pinene 

3 5.617 177728 0.3 trans.-beta –Ocimene 

4 10.848 23958435 41.08 Eugenol 

5 11.145 102484 0.18 alpha-Copaene 

6 11.817 4993030 8.56 Trans-Caryophyllene 

7 12.274 685833 1.18 alpha.-Humulene 

8 13.100 99549 0.17 alpha-Cubebene 

9 13.143 123412 0.21 (5-Decyl)benzene 

10 13.261 104321 0.18 (1-

Propylheptyl)benzene 

11 13.512 96622 0.17 (1-

Ethyloctyl)benzene 

12 13.973 200225 0.34 2-Phenyldodecane 

13 14.017 81570 0.14 Caryophyllene oxide 

14 14.325 138743 0.24 6-Phenyldodecane 

15 14.368 276295 0.47 (1-butylheptyl)-

benzene 

16 14.500 239387 0.41 (1-propyloctyl)-

benzene 

17 14.767 239883 0.41 (3-Decyl)benzene 

18 15.214 309256 0.53 2-phenylundecane 

19 15.486 189375 0.32 6-Phenyldodecane 

20 15.545 188868 0.32 5-Phenyldodecane 

21 15.695 164454 0.28 4-Phenyldodecane 

22 15.961 162511 0.28 3-Phenyldodecane 

23 16.406 171435 0.29 2-Phenyldodecane 

24 16.601 147187 0.25 6-Phenyldodecane 

25 16.683 80332 0.14 5-Phenyldodecane 

  58324252 100.00  

 

Pada Tabel 1, menunjukkan senyawa yang berada dalam minyak cengkeh 

yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa puncak yang paling 

mendominasi kromatogram minyak cengkeh yaitu, pada puncak 1 dengan 

waktu retensi 4,438 terdapat senyawa 2-Methyl-2,4-pentanediol atau disebut 

juga dengan nama hexylene glycol sebesar 40,87 % adalah senyawa yang 
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terdapat dalam minyak cengkeh, tetapi bukan senyawa asli dari minyak 

cengkeh melainkan suatu surfactant yang berasal dari proses sintesis.  

Pada puncak 2 dengan waktu retensi 4,583 terdapat senyawa Alpha-

pinene sebesar 2,67 % adalah senyawa asli yang terdapat dalam minyak 

cengkeh.  

Pada puncak 4 dengan waktu retensi 10,850 terdapat senyawa 1-(2-

propenyl)-3-methoxybenzene atau sering disebut dengan Eugenol sebesar 

41,08 % adalah senyawa dengan kadar tertinggi yang terdapat dalam minyak 

cengkeh. Eugenol adalah senyawa utama yang dijadikan parameter untuk 

menentukan kualitas minyak cengkeh yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar 

eugenol maka semakin baik kualitas dari minyak cengkeh. 

Pada puncak 6 dengan waktu retensi 11,817 terdapat senyawa trans-

caryophyllene sebesar 8,56 %. trans-caryophyllene merupakan senyawa yang 

terdapat dalam minyak cengkeh. Pada puncak 7 dengan waktu retensi 12,275 

terdapat senyawa alpha-Humulene sebesar 1,18 %. Senyawa ini terdapat 

dalam minyak cengkeh tetapi tidak memiliki kadar yang tinggi. 

Jadi, hasil analisis GC-MS minyak cengkeh selain eugenol sebagai 

komponen utama, terdapat senyawa lain yang mengikutinya dengan kadar 

yang signifikan.  

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa senyawa-senyawa dengan 

kadar tinggi yang terdapat dalam minyak cengkeh hanyalah alpha-pinene, 

eugenol, dan trans-caryophyllene. Eugenol yang terdapat dalam minyak 

cengkeh umumnya sebesar 70-80%. Kandungan dalam minyak cengkeh 
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terdiri dari 70-80% eugenol, eugenyl asetat, beta caryophyllena maksimum 

17%, dan senyawa pengikut lainnya dalam konstituen kecil (SNI, 2006). 

Pada proses pemisahan eugenol dari minyak cengkeh dengan elektrolisis 

ini, kandungan senyawa lain seperti hexylene glycol, trans-caryophyllene, 

alpha-Pinene, dan alpha-Humulene harus terdegradasi atau dihilangkan agar 

senyawa eugenol yang akan diambil dapat berkadar tinggi hingga mencapai 

kemurnian yang tinggi. 

 

5.2. Pembuatan garam Na-Eugenolat 

Minyak cengkeh mengandung senyawa utama lain selain eugenol dan 

kariofilena. Eugenol yang merupakan senyawa paling banyak terdapat dalam 

minyak cengkeh, dapat dipisahkan/diisolasi dari komponen minyak daun 

cengkeh yang lain. Penambahan NaOH 1 M dalam minyak daun cengkeh 

mengubah eugenol menjadi garam Na-eugenolat. Dengan bentuk garam yang 

memiliki sifat polar, maka eugenol dalam bentuk garam Na-eugenolat dapat 

dengan mudah terpisah dari komponen minyak daun cengkeh lain yang 

bersifat non polar. 

Perlakuan awal adalah penambahan NaOH ke dalam minyak cengkeh. 

Pada reaksi antara NaOH dengan minyak daun cengkeh ini timbul panas yang 

berarti terjadi reaksi eksotermis yaitu melepaskan panas. Reaksi yang terjadi 

merupakan pembentukan garam Na-eugenolat. Reaksi penggantian gugus H+ 

dengan Na+ yang berasal dari NaOH melepaskan energi yang muncul berupa 

panas. 
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Gambar 5. Reaksi antara Eugenol dengan NaOH (Fessenden, 1986). 

Dengan mengubah eugenol menjadi garam Na-eugenolat maka Na-

eugenolat dapat dipisahkan dari kariofilena maupun komponen penyusun 

minyak daun cengkeh lainnya yang bersifat non polar. Lapisan atas berupa 

kariofilena yang berwarna kuning muda sedangkan lapisan bawah berupa 

garam Na-eugenolat yang berwarna coklat tua. Kariofilena berada di lapisan 

atas karena massa jenis kariofilena lebih kecil daripada massa jenis eugenol 

dalam bentuk garam Na-eugenolat. Massa jenis kariofilena adalah 0,9658 

g/ml, sedangkan massa jenis eugenol adalah 1,0651 g/ml. Pemisahan kedua 

lapisan dapat terjadi karena perbedaan tingkat kepolaran. Kariofilena bersifat 

nonpolar sedangkan garam Na-eugenolat bersifat polar dan dapat larut dalam 

air. 

Penambahan NaOH 1 M dengan tujuan agar pembentukan garam Na-

eugenolat lebih optimal mengikat komponen eugenol yang ingin diubah ke 

bentuk garam Na-eugenolat dalam minyak daun cengkeh mencapai 70-90%, 

sehingga konsentrasi yang dibutuhkan lebih besar untuk mensubstitusi gugus 

H+ dari eugenol dengan Na+ dari NaOH. 



36 
 

  
 

Pendiaman dengan temperatur campuran turun bertujuan untuk 

memastikan reaksi pembentukan garam Na-eugenolat  telah berlangsung 

optimal. Hal itu dapat dilihat dari terbentuknya 2 lapisan dan penurunan suhu 

campuran. Dengan penurunan suhu dapat memberikan tanda bahwa reaksi 

telah berhenti dan tidak adanya energi dari hasil reaksi yang dilepaskan lagi 

dalam bentuk panas. 

 
Gambar 6. Ekstraksi minyak cengkeh dengan NaOH 1 M 

 

5.3. Preparasi pada garam Na-eugenolat sebelum dilakukan elektrolisis 

Garam Na-eugenolat yang telah terpisah dan berwarna hitam diambil 5 

mL untuk dilarutkan ke dalam aquadest 10 mL, dengan tujuan larutan lebih 

bersifat ionik, dan lebih mudah untuk dilakukan proses pemisahan eugenol 

dengan metode elektrolisis. 
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Gambar 7. Hasil pelarutan garam Na-eugenolat 5 mL pada aquadest 10 mL  

 

Elektrolisis dilakukan dengan beberapa variasi tegangan listrik dan 

waktu elektrolisis, yaitu 5 volt selama 2 jam, dan 10 volt selama 2 jam, 3 jam, 

4 jam, dan 15,5 jam, hal ini dilakukan agar didapatkan waktu dan tegangan 

yang optimal untuk proses pemisahan eugenol dari garam Na-eugenolat ini. 

 

5.4. Elektrolisis pada tegangan listrik 5 volt selama 2 jam 

Pada garam Na-eugenolat sebanyak 5 mL yang telah dilarutkan pada 

aquadest 10 mL dilakukan elektrolisis dengan tegangan 5 volt selama 2 jam 

menghasilkan 2 lapisan, lapisan atas adalah larutan garam Na- eugenolat, dan 

lapisan bawah adalah eugenol yang telah terpisah. Berikut hasil pemisahan 

eugenol berwarna coklat tua. 
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Gambar 8. Hasil pemisahan eugenol dari minyak cengkeh 

Eugenol hasil pemisahan ditampung kedalam wadah sampel, untuk 

mengetahui jumlah atau volume eugenol yang berhasil dipisahkan. Setelah 

diketahui volume rendemen minyak cengkeh yang berhasil dipisahkan, maka 

dilakukan analisis menggunakan GC-MS, untuk mengetahui komposisi 

senyawa kimia dalam minyak hasil elektrolisis pada tegangan listrik 5 volt 

selama 2 jam.  

 

Tabel 2. Hasil penimbangan minyak cengkeh yang telah dipisahkan 

Massa Eugenol Volume Eugenol Massa Jenis Eugenol 

0,3373 gram 0,3592 mL 1,0651 gram/mL 

  

Perhitungan rendemen minyak cengkeh hasil pemisahan terdapat di 

lampiran 4. Hasil analisis GC-MS garam Na-eugenolat yang telah 

dielektrolisis pada tegangan listrik 5 volt selama 2 jam sebagai berikut : 
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Gambar 9. Kromatogram hasil analisis Kromatografi Gas-Spektrometer Massa 

(GC-MS) pada minyak hasil pemisahan dengan tegangan 5 volt 2 jam. 

 

Pada Gambar 9 kromatogram hasil analisis minyak cengkeh dengan 

kadar eugenol tinggi hasil pemisahan dari minyak cengkeh dengan metode 

elektrolisis pada tegangan listrik 5 volt selama 2 jam terdapat 15 puncak 

senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh hasil elektrolisis. 

Senyawa yang dominan pada minyak cengkeh hasil pemisahan ini 

ditunjukkan pada 4 puncak tertinggi yaitu hexylene glycol, eugenol, trans-

caryophyllene, dan alpha-Humullene, sedangkan senyawa lain tidak 

menunjukkan puncak dengan prosentase tinggi karena telah terdegradasi 

akibat proses elektrolisis.  

Berikut ini adalah tabel GC yang menunjukkan kadar senyawa yang 

terdapat dalam minyak hasil pemisahan dari minyak cengkeh dengan metode 

elektrolisis. 

 

 

 

 

 

eugenol 

hexylene glycol 

trans caryophyllene 
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Tabel 3. Data hasil analisis GC-MS dengan variasi tegangan 5 volt selama 2 

jam 

Puncak Waktu retensi Area Area % Nama Senyawa 

1 1.757 43245 0.23 Methanol 

2 4.299 522120 2.8 Hexylene glycol 

3 10.863 14758454 79.23 Eugenol 

4 11.802 2226568 11.95 Trans-Caryophyllene 

5 12.262 332995 1.79 alpha.-Humulene 

6 13.933 86731 0.47 2-Phenyldodecane 

7 14.005 163035 0.88 Caryophyllene Oxide 

8 14.317 52778 0.28 Benzene, 1-pentylhexyl 

9 14.356 80860 0.43 Benzene, 1-butylheptyl 

10 14.491 64831 0.35 Benzene, 1-propyloctyl 

11 14.642 43850 0.24 Benzene 

12 14.754 54353 0.29 Benzene, 1-ethylnonyl 

13 14.867 79345 0.43 Benzene 

14 15.017 63736 0.34 Benzene 

15 15.204 53938 0.29 Benzene, 1-methyldecyl  

  18626839 100.00  

  

Pada tegangan listrik 5 volt ini minyak cengkeh yang terpisah sebesar 

0,3373 gram. Dalam hasil uji GC-MS ini eugenol yang terdapat dalam 

minyak cengkeh hasil pemisahan sebesar 79,23 %, angka ini lebih besar dari 

pada kandungan eugenol pada minyak cengkeh sebelum perlakuan. Tetapi 

dapat dilihat pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam hasil pemisahan 

eugenol dari garam Na-eugenolat dengan metode elektrolisis pada tegangan 

listrik 5 volt selama 2 jam mendapatkan kandungan beberapa senyawa 

tertinggi. 

Pada puncak 3 terdapat senyawa 2-Methyl-2,4-pentanediol atau disebut 

juga dengan nama Hexylene glycol sebesar 0,23 % adalah senyawa yang 

terdapat dalam hasil analisis, tetapi bukan senyawa asli dari minyak cengkeh 
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melainkan sejenis surfactant atau sejenis senyawa pengotor yang bisa jadi 

berasal dari wadah minyak waktu membeli di toko.  

Pada puncak 4 terdapat senyawa Alpha-pinen sebesar 2,8 % adalah 

senyawa asli yang terdapat dalam minyak cengkeh. Pada puncak 7 terdapat 

senyawa 1-(2-propenyl)-3-methoxybenzene atau sering disebut dengan 

Eugenol sebesar 79,23 % adalah senyawa terbanyak dan asli dari minyak 

cengkeh. Pada puncak 9 terdapat senyawa trans-caryophyllene sebesar 11,95 

% senyawa ini adalah senyawa asli yang terdapat dalam minyak cengkeh. 

Pada elektrolisis dengan tegangan 5 volt selama 2 jam ini eugenol yang 

didapatkan masih tergolong rendah kadarnya, dan masih terdapat beberapa 

senyawa lain yang juga terdapat pada minyak cengkeh asli, hal ini terjadi 

karena tegangan listrik yang diberikan terlalu kecil sehingga tidak dapat 

mendegradasi senyawa lain yang terdapat pada minyak hasil elektrolisis dan 

waktu elektrolisis yang singkat yaitu hanya 2 jam saja.  

Agar eugenol yang didapat lebih tinggi prosentasenya dan senyawa lain 

yang terdapat dalam minyak cengkeh terdegradasi, maka tegangan listrik 

harus dinaikkan menjadi 10 volt. 

 

5.5. Elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 2 jam 

Pada elektrolisis dengan tegangan listrik 5 volt selama 2 jam, hanya 

mendapatkan eugenol sebesar 79,23 % dan masih banyak kandungan 

senyawa lain dalam eugenol yang didapat, maka elektrolisis dinaikkan 

tegangan listriknya menjadi 10 volt selama 2 jam.  
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Berikut hasil elektrolisis pada pemisahan eugenol dari minyak cengkeh 

dengan tegangan 10 volt selama 2 jam. 

 
Gambar 10. Hasil elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 2 jam 

Pada Gambar 10 dapat dilihat pemisahan eugenol dari minyak cengkeh 

dengan metode elektrolisis menggunakan tegangan 10 volt selama 2 jam 

menghasilkan 2 lapisan yaitu pada lapisan atas berupa garam Na-eugenolat 

sedangkan pada lapisan bawah berwarna coklat tua adalah eugenol yang telah 

terpisah. 

Tabel 4. Hasil penimbangan minyak cengkeh yang telah dipisahkan 

Massa Eugenol Volume Eugenol Massa Jenis Eugenol 

0,2565 gram 0,2731 mL 1,0651 gram/mL 

 

 
Gambar 11. Hasil pemisahan eugenol pada tegangan 10 volt selama 2 

jam 
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Setelah minyak cengkeh hasil pemisahan sudah berhasil dipisahkan dan 

ditampung kedalam wadah sampel, maka minyak cengkeh tersebut dilakukan 

analisis menggunakan GC-MS. 

Hasil analisis GC-MS pada eugenol hasil pemisahan dari minyak dengan 

elektrolisis dengan tegangan 10 volt selama 2 jam dapat dilihat pada Gambar 

12 dan Tabel 5.  

 
Gambar 12. Kromatogram hasil analisis Kromatografi Gas-Spektrometer 

Massa (GC-MS) pada minyak hasil pemisahan dengan tegangan 10 volt 2 jam. 

 

Pada Gambar 12 menunjukkan jumlah puncak yang terdapat dalam 

minyak cengkeh berkadar eugenol tinggi hasil pemisahan dari minyak 

cengkeh dengan metode elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 2 

jam, terdapat 10 puncak senyawa dalam minyak cengkeh hasil elektrolisis ini. 

Puncak tertinggi ditunjukkan pada puncak 3 yaitu senyawa eugenol, 

sedangkan senyawa lain tidak menunjukkan puncaknya karena telah 

terdegradasi oleh proses elektrolisis.  

Berikut ini adalah Tabel 5 yang menunjukkan kadar senyawa yang 

terdapat dalam minyak hasil pemisahan dengan elektrolisis pada tegangan 10 

volt selama 2 jam. 

hexylene glycol 

eugenol 

trans-caryophyllene 
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Tabel 5. Data hasil analisis GC-MS dengan variasi tegangan 10 volt 2 jam 

Puncak Waktu retensi Area area % Nama senyawa 

1 1.757 59691 0.28 Methanol 

2 4.307 628770 2.93 Pentanediol 

3 10.863 18093383 84.42 Eugenol 

4 11.806 1963042 9.16 Trans-Caryophyllene 

5 12.266 299458 1.40 alpha-Humulene 

6 13.933 72135 0.34 Benzene, 1-methylnonyl 

7 14.008 105073 0.49 Caryophyllene Oxide 

8 14.359 100627 0.47 Benzene, 1-butylheptyl 

9 14.493 54494 0.25 Benzene, 1-propyloctyl 

10 14.872 56742 0.26 Benzene 

  21433415 100.00  

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa dengan elektrolisis 10 volt selama 2 

jam mendapatkan minyak cengkeh hasil pemisahan seberat 0,2565 gram, 

dengan kadar eugenol sebesar 84,42 % yang terdapat pada Tabel 5. Hasil ini 

lebih besar daripada saat proses elektrolisis pada tegangan 5 volt selama 2 

jam. Kandungan senyawa lain yang muncul pada hasil analisis ini tidaklah 

banyak seperti pada saat elektrolisis 5 volt selama 2 jam, karena senyawa lain 

yang terdapat dalam garam Na-eugenolat telah terdegradasi oleh proses 

elektrolisis. 

Pada tabel hasil elektrolisis ini menunjukkan beberapa senyawa yang 

terdapat dalam minyak cengkeh yaitu pada puncak 2 dengan waktu retensi 

4,307 terdapat senyawa hexylene glycol dengan kadar sebesar 2,93 %, angka 

ini lebih kecil dibandingkan pada minyak cengkeh aslinya sebesar 40,83 %. 

Pada puncak 3 dengan waktu retensi 10,863 terdapat senyawa eugenol 

dengan kadar sebesar 84,42 %. Hasil ini lebih besar dibandingkan kandungan 

eugenol pada minyak cengkeh sebelum perlakuan yaitu hanya sebesar 41,08 
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%. Kadar eugenol pada ini mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh proses 

elektrolisis. 

Pada puncak 4 dengan waktu retensi 11.806 terdapat senyawa trans-

Caryophyllene sebesar 9,16 % sedangkan pada minyak cengkeh hanyalah 

8,56 %. Kadar senyawa ini mengalami kenaikan karena mungkin pada saat 

proses elektrolisis elektroda yang digunakan mengandung senyawa pengotor 

yang menyebabkan trans-Caryophyllene meningkat. 

Pada puncak 5 dengan waktu retensi 12,266 terdapat senyawa alpha-

Humullene sebesar 1,40% sedangkan pada minyak cengkeh 1,18 %. Kadar 

senyawa ini mengalami kenaikan, hal ini terjadi diakibatkan saat proses 

elektrolisis, pada elektroda yang digunakan masih terdapat senyawa ini, 

sehingga senyawa ini menjadi berkadar tinggi. 

Pada elektrolisis dengan tegangan listrik 10 volt selama 2 jam ini 

senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh sebagian besar telah 

terdegradasi oleh proses elektrolisis, dan menjadikan kadar senyawa eugenol 

meningkat. 

Selanjutnya dilakukan elektrolisis dengan menggunakan tegangan listrik 

10 volt selama 3 jam yang bertujuan agar didapatkannya eugenol dengan 

kadar atau prosentase yang lebih tinggi.  

 

5.6. Elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 3 jam 

Pada elektrolisis dengan menggunakan tegangan 10 volt selama 2 jam 

eugenol yang didapat sebesar 84,42 %, pada elektrolisis ini menggunakan 



46 
 

  
 

tegangan 10 volt selama 3 jam mendapatkan eugenol 83,44 %, kadar ini turun 

dibandingkan dengan hasil eugenol pada tegangan 5 volt selama 2 jam. 

Berikut ini hasil elektrolisis dengan tegangan listrik 10 volt selama 3 jam. 

 
Gambar 13. Hasil elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 3 jam 

Dapat dilihat pada Gambar 13, minyak cengkeh yang terpisah setelah 

dilakukan proses elektrolisis berwarna coklat pekat, sedangkan yang 

berwarna coklat muda ialah garam Na-Eugenolat. Berikut ini adalah tabel 

hasil penimbangan eugenol setelah dipisahkan dari garam Na-eugenolat. 

Perhitungan rendemen minyak cengkeh hasil pemisahan terdapat di lampiran 

4. 

Tabel 6. Hasil penimbangan minyak cengkeh yang telah dipisahkan 

Berat eugenol Volume eugenol Massa Jenis eugenol 

0,2792 gram 0,2973 mL 1,0651 gram/mL 
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Gambar 14. Hasil pemisahan eugenol dari minyak cengkeh pada tegangan 

listrik 10 volt selama 3 jam 

 

Setelah eugenol hasil pemisahan sudah berhasil dipisahkan dan 

ditampung dalam wadah sampel, maka eugenol tersebut dilakukan analisis 

menggunakan GC-MS. Berikut hasil analisis GC-MS pada eugenol hasil 

pemisahan dengan metode elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 3 jam. 

 
Gambar 15. Kromatogram hasil analisis Kromatografi Gas-Spektrometer 

Massa (GC-MS) pada minyak hasil pemisahan dengan tegangan 10 volt selama 

3 jam 

 

Pada Gambar 15 menunjukkan banyaknya puncak-puncak kandungan 

senyawa pada hasil pemisahan eugenol dari minyak cengkeh menggunakan 

metode elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 3 jam, puncak 

hexylene glycol 

eugenol 

trans-caryophyllene 
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tertinggi terdapat pada puncak 2 adalah senyawa eugenol. Senyawa lain yang 

terdapat dalam hasil pemisahan ini hanya menunjukkan puncak-puncak kecil. 

Berikut Tabel 7 hasil analisis GC-MS eugenol pada tegangan 10 volt 

selama 3 jam. 

Tabel 7. Data hasil analisis GC-MS dengan variasi tegangan 10 volt selama 3 

jam 

Puncak Waktu retensi Area area % Nama senyawa 

1 4.309 693563 2.84 Hexylene glycol 

2 10.865 20379027 83.44 Eugenol  

3 11.808 2354676 9.64 Trans-Caryophyllene 

4 12.267 363194 1.49 alpha-Humulene 

5 13.933 97870 0.40 Benzene 

6 14.009 136181 0.56 Caryophyllene Oxide 

7 14.359 87360 0.36 Benzene, 1-butylheptyl 

8 14.495 103855 0.43 Benzene, 1-propyloctyl 

9 14.642 122500 0.50 Benzene 

10 14.870 84575 0.35 Benzene 

  24422801 100.00  

 

Dapat dilihat pada Tabel 7 hasil pemisahan senyawa eugenol dari minyak 

cengkeh dengan elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 3 jam mendapatkan 

eugenol dengan kadar yang cukup tinggi yaitu seberat 0,2792 gram atau 

sebesar 83,44 %. Hasil ini lebih rendah dari pada hasil elektrolisis yang 

sebelumnya yaitu pada tegangan 5 volt dan 10 volt selama 2 jam. 

Pada puncak 1 dengan waktu retensi 4,309 terdapat senyawa pentanediol 

atau sering disebut hexylene glycol sebesar 2,84 %, sedangkan pada minyak 

cengkeh sebesar 40,87 %, ini berarti bahwa senyawa pentanediol dapat 

terdegradasi dengan proses elektrolisis. 
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Pada puncak 2 dengan waktu retensi 10,865 terdapat senyawa eugenol 

sebesar 83,44 % hasil ini lebih tinggi dari pada kandungan eugenol yang 

terdapat dalam minyak cengkeh yaitu sebesar 41,08 %.  

Pada puncak 3 dengan waktu retensi 11,808 terdapat senyawa trans-

caryophyllene sebesar 9,64 %, kadar senyawa ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan kandungan pada minyak cengkeh yaitu sebesar 8,56 %.  

Pada puncak 4 dengan waktu retensi 12,267 terdapat senyawa alpha-

humullene dengan kadar sebsesar 1,49 %, kadar ini lebih besar dibandingkan 

pada minyak cengkeh sebesar 1,18 %.  

Pada pemisahan eugenol dengan metode elektrolisis dengan tegangan 10 

volt selama 3 jam ini mampu mendegradasi senyawa lain yang nilai waktu 

retensi nya lebih rendah dari pada eugenol, tetapi kadar eugenol pada hasil 

elektrolisis ini lebih rendah dari elektrolisis sebelumnya. 

 

5.7. Elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 4 jam 

Proses pemisahan eugenol dari minyak cengkeh dengan elektrolisis 

berlanjut pada tegangan 10 volt selama 4 jam, berikut hasil proses elektrolisis 

pada garam Na-eugenolat. 
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Gambar 16. Hasil elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 4 jam 

Pada Gambar 16 dapat dilihat pemisahan eugenol dari minyak cengkeh 

dengan menggunakan metode elektrolisis berhasil menjadi 2 lapisan, pada 

lapisan bawah berwarna coklat tua adalah eugenol, sedangkan pada lapisan 

atas berwarna coklat muda ialah garam Na-Eugenolat. 

Berikut hasil analisis GC-MS eugenol hasil pemisahan dari minyak 

cengkeh dengan metode elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 4 jam. 

Tabel 8. Hasil penimbangan minyak cengkeh yang telah dipisahkan 

Berat eugenol Volume eugenol Massa Jenis eugenol 

0,2944 gram 0,3135 mL 1,0651 gram/mL 

 

Perhitungan rendemen minyak cengkeh hasil pemisahan terdapat di 

lampiran 4. 
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Gambar 17. Hasil pemisahan eugenol dari minyak cengkeh pada tegangan 10 

volt 4 jam 

 

Setelah eugenol hasil pemisahan sudah berhasil dipisahkan dan 

ditempatkan kedalam wadah sampel, maka eugenol tersebut dilakukan 

analisis menggunakan GC-MS. Berikut hasil analisis GC-MS eugenol hasil 

pemisahan dari minyak cengkeh menggunakan metode elektrolisis pada 

tegangan 10 volt selama 4 jam. 

 
Gambar 18. Kromatogram hasil analisis Kromatografi Gas-Spektrometer 

Massa (GC-MS) pada minyak hasil pemisahan dengan tegangan 10 volt 

selama 4 jam 

 

Gambar 18 adalah kromatogram analisis GC-MS eugenol hasil 

pemisahan dari minyak cengkeh menggunakan metode elektrolisis pada 

tegangan 10 volt selama 4 jam menunjukkan terdapat beberapa puncak yang 

hexylene glycol 

eugenol 

trans-caryophyllene 
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muncul dalam kromatogram tersebut, puncak yang paling tinggi 

konsentrasinya ialah pada puncak 4 yaitu terdapat senyawa eugenol. 

Beberapa senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh tidak menunjukkan 

puncak dengan kadar yang tinggi karena telah terdegradasi oleh proses 

elektrolisis.  

Berikut ini adalah Tabel 9 yang menunjukkan kadar senyawa yang 

terdapat dalam minyak hasil pemisahan dengan elektrolisis pada tegangan 10 

volt selama 4 jam. 

Tabel 9. Data hasil analisis GC-MS dengan variasi tegangan 10 volt selama 4 

jam 

Puncak Waktu retensi Area area % Nama senyawa 

1 1.758 89915 0.42 Methanol 

2 1.848 68684 0.32 Propanone 

3 4.308 733341 3.39 Pentanediol 

4 10.863 18341215 84.74 Eugenol 

5 11.807 1833167 8.47 trans-Caryophyllene 

6 12.268 297977 1.38 alpha-Humulene 

7 13.933 61425 0.28 Benzene 

8 14.011 102209 0.47 Caryophyllene Oxide 

9 14.360 66727 0.31 Benzene, 1-butylheptyl 

10 14.495 48244 0.22 Benzene, 1-propyloctyl 

  21642904 100.00  

 

Dapat dilihat pada Tabel 9 hasil elektrolisis dengan tegangan 10 volt 

selama 4 jam, didapatkan minyak cengkeh hasil pemisahan dengan 

elektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 4 jam seberat 0,2944 gram, 

dengan kandungan eugenol sebesar 84,74 %. Kandungan senyawa lain pun 

turun seiring naiknya senyawa eugenol yang disebabkan oleh proses 

elektrolisis.  
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Pada puncak 3 dengan waktu retensi 4,308 terdapat senyawa pentanediol 

atau sering juga disebut hexylene glycol sebesar 3,39 %, kadar ini lebih kecil 

dibandingkan pada saat pentanediol terdapat dalam minyak cengkeh yaitu 

40,87 % senyawa ini berhasil terdegradasi oleh proses elektrolisis dengan 

tegangan 10 volt selama 4 jam.  

Pada puncak 4 dengan waktu retensi 10,863 terdapat senyawa eugenol 

sebesar 84,74 %  kadar eugenol ini lebih besar dibandingkan kadar eugenol 

dalam minyak cengkeh 41,08 %. Kenaikan kadar eugenol ini dipengaruhi 

oleh proses elektrolisis. 

Pada puncak 5 dengan waktu retensi 11,807 terdapat senyawa trans-

Caryophyllene sebesar 8,47 % kadar senyawa ini turun dibandingkan pada 

minyak cengkeh sebesar 8,56 %. Turunnya kadar senyawa ini disebabkan 

oleh adanya proses elektrolisis dengan tegangan 10 volt selama 4 jam.  

Pada puncak 6 dengan waktu retensi 12,268 terdapat senyawa alpha-

Humulene sebesar 1,38 % kadar senyawa ini mengalami kenaikan dari 1,18 

% saat terdapat pada minyak cengkeh.  

Pemisahan eugenol dari minyak cengkeh menggunakan metode 

elektrolisis dengan tegangan 10 volt selama 4 jam ini didapatkan senyawa 

eugenol dengan kadar yang tinggi, dan mampu mendegradasi senyawa lain 

yang terdapat dalam minyak cengkeh, dan menyebabkan naiknya kadar 

eugenol yang terdapat dalam hasil pemisahan ini. 
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5.8. Elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 15,5 jam 

Proses elektrolisis garam Na-eugenolat untuk pemisahan eugenol dari 

minyak cengkeh dilanjutkan dengan tegangan listrik 10 volt selama 15,5 jam. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan eugenol yang lebih banyak, dan lebih 

tinggi kadar kemurniannya. Berikut ini adalah hasil elektrolisis garam Na- 

eugenolat dengan tegangan listrik 10 volt selama 15,5 jam. 

 
Gambar 19. Hasil elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 15,5 jam 

Gambar 19 menunjukkan hasil elektrolisis garam Na-eugenolat dengan 

tegangan 10 volt selama 15,5 jam. Eugenol yang terbentuk lebih banyak 

dibandingkan pada saat elektrolisis sebelumnya. Berikut ini adalah hasil 

penimbangan eugenol yang telah terpisah dari garam Na-eugenolat. 

Perhitungan rendemen minyak cengkeh hasil pemisahan terdapat di 

lampiran 4. 

Tabel 10. Hasil penimbangan minyak cengkeh yang telah dipisahkan 

Berat eugenol Volume eugenol Massa Jenis eugenol 

0,4077 gram 0,4342 mL 1,0651 gram/mL 
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Gambar 20. Hasil pemisahan eugenol dari minyak cengkeh menggunakan 

elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 15,5 jam 

Setelah eugenol hasil pemisahan sudah berhasil dipisahkan dan 

ditempatkan ke dalam wadah sampel, maka eugenol tersebut dilakukan 

analisis menggunakan GC-MS. Berikut hasil analisis GC-MS eugenol hasil 

pemisahan dari minyak cengkeh dengan tegangan 10 volt selama 15,5 jam. 

 
Gambar 21. Kromatogram hasil analisis Kromatografi Gas-Spektrometer 

Massa (GC-MS) pada minyak hasil pemisahan dengan tegangan 10 volt selama 

15,5 jam 

 

Gambar 21 menunjukkan hasil analisis eugenol dengan menggunakan 

GC-MS, kromatogram tersebut menunjukkan adanya beberapa puncak dari 

senyawa yang terdapat dalam hasil pemisahan eugenol dari minyak cengkeh 

dengan metode elektrolisis pada tegangan 10 volt selama 15,5 jam. Senyawa 

hexylene glycol 

eugenol 

trans-caryophyllene 
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dengan kadar tertinggi pada kromatogram tersebut hanyalah eugenol, 

senyawa lainnya tidak menunjukkan puncaknya karena telah berhasil 

terdegradasi oleh proses elektrolisis.  

Berikut ini adalah Tabel 11 yang menunjukkan kadar senyawa yang 

terdapat dalam minyak hasil pemisahan dengan elektrolisis pada tegangan 10 

volt selama 15,5 jam. 

Tabel 11. Data hasil analisis GC-MS dengan variasi tegangan 10 volt selama 

15,5 jam 

Puncak Waktu retensi Area area % Nama senyawa 

1 1.759 87777 0.36 Methanol 

2 1.850 58362 0.24 Propanone 

3 4.313 757240 3.09 Pentanediol 

4 10.869 21576420 88.14 Eugenol 

5 11.808 1551180 6.34 Trans-Caryophyllene 

6 12.270 237807 0.97 Alpha-Humulene 

7 14.011 67435 0.28 Caryophyllene Oxide 

8 14.360 57392 0.23 Benzene, 1-butylheptyl 

9 14.495 43288 0.18 Benzene, 1-propyloctyl 

10 14.763 41986 0.17 Benzene 

  24478887 100.00  

 

Pada Tabel 11 menunjukkan hasil analisis GC-MS garam Na-eugenolat 

yang telah dielektrolisis pada tegangan listrik 10 volt selama 15,5 jam, bahwa 

minyak cengkeh yang didapat seberat 0,4077 gram, dengan kandungan 

eugenol sebesar 88,14 %. Angka ini menunjukkan hasil tertinggi pada proses 

pemisahan eugenol dari minyak cengkeh dengan metode elektrolisis.  

Tabel 11 menunjukkan kadar senyawa lain yang terdapat dalam minyak 

cengkeh sangat kecil, hal ini terjadi karena adanya perusakan senyawa selain 

eugenol oleh proses elektrolisis. 
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Berikut ini adalah beberapa senyawa yang terdapat dalam hasil 

pemisahan eugenol dari minyak cengkeh menggunakan metode elektrolisis. 

Pada puncak 3 dengan waktu retensi 4,313 terdapat senyawa pentanediol 

atau sering juga disebut hexylene glycol sebesar 3,09 %, kadar ini lebih kecil 

dibandingkan pada saat pentanediol terdapat dalam minyak cengkeh yaitu 

40,87 % senyawa ini berhasil terdegradasi oleh proses elektrolisis dengan 

tegangan 10 volt selama 15,5 jam.   

Pada puncak 4 dengan waktu retensi 10,869 terdapat senyawa eugenol 

sebesar 88,14 %, kadar eugenol ini lebih besar dibandingkan kadar eugenol 

dalam minyak cengkeh 41,08 %. Kenaikan kadar eugenol ini dipengaruhi 

oleh tegangan dan waktu pada saat proses elektrolisis. 

Pada puncak 5 dengan waktu retensi 11,808 terdapat senyawa trans-

Caryophyllene sebesar 6,34 % kadar senyawa ini turun dibandingkan pada 

minyak cengkeh sebesar 8,56 %. Turunnya kadar senyawa ini disebabkan 

oleh adanya proses elektrolisis dengan tegangan 10 volt selama 15,5 jam.  

Pada puncak 6 dengan waktu retensi 12,270 terdapat senyawa alpha-

Humulene sebesar 0,97 % kadar senyawa ini turun dari 1,18 % saat terdapat 

pada minyak cengkeh.  

Pemisahan minyak cengkeh dengan menggunakan metode elektrolisis 

pada tegangan listrik 10 volt selama 15,5 jam sangat tidak signifikan hasilnya, 

karena dengan proses elektrolisis selama 15,5 jam hasil pemisahan yang 

didapat hanya mengalami sedikit kenaikan prosentase eugenolnya. Hal ini 
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terjadi karena pada saat pemisahan, masih terdapat gelembung-gelembung 

yang berisi garam Na-eugenolat. 

Apabila senyawa-senyawa tersebut terdegradasi secara sempurna, maka 

eugenol akan naik kadarnya dan memperoleh kemurnian yang sangat tinggi 

hingga mendekati 100 %. 

Dapat diartikan bahwa pemisahan eugenol dengan menggunakan metode 

penggaraman dan elektrolisis dikatakan berhasil mendapatkan eugenol 

dengan sedikit gangguan senyawa lain. 

 

5.9. Perbandingan kromatogram hasil elektrolisis pada variasi tegangan 

Setelah dilakukan analisis dengan kromatografi gas spektrometer massa 

pada minyak cengkeh sebelum perlakuan, minyak cengkeh hasil elektrolisis 

pada tegangan 5 volt, minyak cengkeh pada tegangan 10 volt selama 2 jam, 3 

jam, 4jam, dan 15,5 jam, kemudian dilakukan perbandingan hasil 

kromatogram yang menunjukkan kadar eugenol dan kandungan senyawa lain 

dalam minyak cengkeh dan minyak cengkeh hasil pemisahan dengan 

elektrolisis. 

Berikut ini adalah Gambar 22 yang menunjukkan perbandingan 

kromatogram hasil analisis minyak sebelum perlakuan dan minyak cengkeh 

yang telah dielektrolisis pada tegangan 5 volt, dan 10 volt dengan tujuan 

untuk mengetahui kenaikan kadar eugenol dan jumlah senyawa pengikut 

setelah dilakukan proses elektrolisis.  
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Gambar 22. Perbandingan kromatogram hasil analisis GC-MS pada minyak 

cengkeh (A) sebelum perlakuan, (B) hasil pemisahan pada tegangan 5 volt, dan 

(C) hasil pemisahan pada tegangan 10 volt. 

 

Dari Gambar 22A sampai dengan Gambar 22C, dapat dilihat perubahan 

jumlah puncak yang terdapat dalam setiap kromatogram hasil analisis dengan 

kromatografi gas –spektrometer massa (GC-MS).  
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trans-caryophyllene 

trans-caryophyllene 
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Pada Gambar 22A menunjukkan puncak yang terdapat dalam hasil analisis 

minyak cengkeh sebanyak 25 puncak, yang berarti bahwa dalam minyak cengkeh 

terdapat 25 macam senyawa yang terdapat.  

Beberapa senyawa yang paling dominan pada minyak cengkeh tersebut 

adalah senyawa 2-Methyl-2,4-pentanediol atau disebut juga dengan nama 

Hexylene glycol sebesar 40,87 % adalah senyawa yang terdapat dalam minyak 

cengkeh, tetapi bukan senyawa asli dari minyak cengkeh melainkan suatu 

surfactant yang berasal dari proses sintesis. Senyawa Alpha-pinene sebesar 2,67 

% adalah senyawa asli yang terdapat dalam minyak cengkeh. 

Senyawa 1-(2-propenyl)-3-methoxybenzene atau sering disebut dengan 

Eugenol sebesar 41,08 % adalah senyawa dengan kadar tertinggi yang terdapat 

dalam minyak cengkeh. Senyawa trans-caryophyllene sebesar 8,56 %. Trans-

caryophyllene adalah senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh. Senyawa 

alpha-Humulene sebesar 1,18 %. 

Pada Gambar 22B menunjukkan jumlah puncak yang terdapat dalam minyak 

cengkeh hasil pemisahan dengan elektrolisis semakin sedikit, ada 15 puncak atau 

senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh hasil pemisahan ini. Dibandingkan 

dengan Gambar 22A jumlah puncak yang terdapat dalam minyak cengkeh hasil 

elektrolisis menurun 10 puncak akibat adanya proses elektrolisis.  

Puncak 1 yang menunjukkan adanya senyawa pentanediol atau hexylene 

glycol menurun sangat 60rastic, sedangkan puncak 3 yang menunjukkan senyawa 

eugenol naik hingga mencapai kemurnian 79 %. 
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Pada Gambar 22C menunjukkan jumlah puncak yang terdapat dalam hasil 

analisis minyak cengkeh hanyalah 10 puncak, dari 10 puncak ini hanya senyawa 

eugenol yang paling mendominasi hasil analisis ini, puncak lain semakin menurun 

kadarnya karena proses elektrolisis. Eugenol pada kromatogram ini sebesar 84,42 

%, kadar ini sangat tinggi dibandingkan pada Gambar 22A yang hanya 41,08 %. 

Berikut ini adalah grafik kenaikan eugenol dari minyak cengkeh sebelum 

perlakuan dan setelah dilakukan elektrolisis dengan variasi tegangan. 

 

Gambar 23. Grafik kadar eugenol hasil elektrolisis pada variasi tegangan. 

Pada Gambar 23 dapat dilihat kenaikan kadar eugenol hasil analisis dengan 

kromatografi gas pada minyak cengkeh tanpa perlakuan dan setelah dilakukan 

elektrolisis dengan variasi tegangan. Pada minyak cengkeh sebelum perlakuan 

terdapat eugenol dengan kadar 41,08 %, setelah dilakukan elektrolisis dengan 

tegangan 5 volt kadar eugenol naik menjadi 79,23 %, dan setelah dilakukan 

elektrolisis dengan tegangan 10 volt eugenol naik hingga 84,42 %.  
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5.10.  Perbandingan kromatogram hasil elektrolisis pada variasi waktu 

Setelah dilakukan perbandingan kromatogram hasil elektrolisis pada variasi 

tegangan, maka dilakukan perbandingan kromatogram minyak cengkeh pada 

variasi waktu untuk mengetahui berapa waktu yang optimal untuk pemisahan 

eugenol dalam minyak cengkeh.  
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Gambar 24. Perbandingan kromatogram hasil analisis GC-MS pada minyak 

cengkeh (A) sebelum perlakuan, (B) hasil pemisahan pada waktu 2 jam, (C) hasil 

pemisahan pada waktu 3 jam, (D) hasil pemisahan pada waktu 4 jam, dan (E) 

hasil pemisahan pada waktu 15,5 jam. 

 

Dari Gambar 24A sampai dengan Gambar 24E, dapat dilihat perubahan 

jumlah puncak yang terdapat dalam setiap kromatogram hasil analisis dengan 

kromatografi gas – spektrometer massa (GC-MS).  

Pada Gambar 24A menunjukkan puncak yang terdapat dalam hasil analisis 

minyak cengkeh sebanyak 25 puncak, yang berarti bahwa dalam minyak cengkeh 

terdapat 25 macam senyawa yang terdapat.  

Beberapa senyawa yang paling dominan pada minyak cengkeh tersebut 

adalah senyawa 2-Methyl-2,4-pentanediol atau disebut juga dengan nama 

Hexylene glycol sebesar 40,87 % adalah senyawa yang terdapat dalam minyak 

cengkeh, tetapi bukan senyawa asli dari minyak cengkeh melainkan suatu 
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surfactant yang berasal dari proses sintesis. Senyawa Alpha-pinene sebesar 2,67 

% adalah senyawa asli yang terdapat dalam minyak cengkeh. 

Senyawa 1-(2-propenyl)-3-methoxybenzene atau sering disebut dengan 

Eugenol sebesar 41,08 % adalah senyawa dengan kadar tertinggi yang terdapat 

dalam minyak cengkeh. Senyawa trans-caryophyllene sebesar 8,56 %. Trans-

caryophyllene adalah senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh. Senyawa 

alpha-Humulene sebesar 1,18 %. 

Pada Gambar 24B menunjukkan jumlah puncak yang terdapat dalam hasil 

analisis minyak cengkeh hanyalah 10 puncak, dari 10 puncak ini hanya senyawa 

eugenol yang paling mendominasi hasil analisis ini, puncak lain semakin menurun 

kadarnya karena proses elektrolisis. Eugenol pada kromatogram ini sebesar 84,42 

%, kadar ini sangat tinggi dibandingkan pada Gambar 24A yang hanya 41,08 %. 

Pada Gambar 24C menunjukkan jumlah puncak yang terdapat dalam hasil 

analisis minyak cengkeh yang terpisah berjumlah 10 puncak senyawa dengan 

tinggi yang berbeda-beda dibandingkan dengan hasil analisis minyak cengkeh 

sebelum dilakukan elektrolisis. Senyawa yang mendominasi kromatogram ini 

hanyalah eugenol, sedangkan senyawa lain hanya mengikuti dan konsentrasinya 

sangat rendah. Eugenol pada kromatogram ini mencapai 83,44 %, kadar ini turun 

dibandingkan pada hasil elektrolisis sebelumnya yaitu 84,42 %.  

Pada Gambar 24D jumlah puncak yang terdapat dalam kromatogram hasil 

pemisahan minyak cengkeh hanyalah 10 puncak, berarti hanya terdapat 10 

senyawa dalam minyak cengkeh hasil elektrolisis ini. Senyawa eugenol paling 

mendominasi kromatogram ini, kemurniannya mencapai 84,74 %.  
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Pada Gambar 24E senyawa yang terdapat dalam kromatografi berjumlah 10 

puncak atau 10 senyawa, senyawa yang paling mendominasi hanyalah eugenol 

yaitu mencapai 88,14 %. Kadar ini paling besar dibandingkan dengan kandungan 

eugenol dalam minyak cengkeh, dan hasil elektrolisis dari semua tegangan.  

Kenaikan kadar eugenol yang dihasilkan pada waktu elektrolisis ini tidak 

signifikan bila dibandingkan dengan hasil elektrolisis lain, karena dengan waktu 

yang sangat lama hasil yang didapat kenaikannya hanyalah sedikit saja.  

Berikut ini adalah grafik kenaikan eugenol dari minyak cengkeh sebelum 

perlakuan dan setelah dilakukan elektrolisis dengan variasi tegangan. 

 

Gambar 25. Grafik kadar eugenol hasil elektrolisis pada variasi waktu 

Dari Gambar 25 di atas dapat dilihat kenaikan kadar eugenol setelah 

dilakukan proses elektrolisis dengan variasi waktu elektrolisis selama 2 jam kadar 

eugenol mengalami kenaikan hingga mencapai 84,42 %, pada saat dilakukan 

elektrolisis selama 3 jam eugenol turun menjadi 83,44 %, kemudian kadar eugenol 

kembali naik mencapai 84,74 % pada saat dilakukan elektrolisis selama 4 jam, 
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dan dilakukan elektrolisis selama 15,5 jam memperoleh kadar eugenol sebesar 

88,14 %.  

Waktu yang optimal untuk pemisahan eugenol dengan proses elektrolisis 

adalah pada saat dilakukan elektrolisis selama 4 jam karena setelah dilakukan 

perbandingan hasil elektrolisis selama 4 jam dan 15,5 jam, rendemen yang 

diperoleh pada saat elektrolisis selama 4 jam selisihnya sangat kecil bila 

dibandingkan dengan pada saat dilakukan elektrolisis selama 15,5 jam, yaitu 

0,2944 gram adalah rendemen selama 4 jam dan 0,4321 gram adalah rendemen 

selama 15,5 jam. 

 


