
Perkembangan Teknologi TRO 21 (1) Juni 2009 Hlm. 15-21 
ISSN 1829-6289 

 

15 

APLIKASI TEKNOLOGI PEMURNIAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU MINYAK 
NILAM 

Sintha Suhirman 

Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik 

Jl. Tentara Pelajar No. 3, Bogor 16111 

(Terima tgl. 23/2/2009 - Disetujui tgl. 13/4/2009)

ABSTRAK 

Proses produksi minyak nilam di Indonesia seringkali ditemui 
kelemahan, sehingga minyak nilam yang dihasilkan harus mengalami 
proses lanjutan untuk mendapatkan kriteria mutu yang ditetapkan. 
Usaha peningkatan mutu minyak perlu dilakukan karena ekspor minyak 
atsiri disamping ditentukan oleh volume permintaan juga ditentukan oleh 
mutu minyak atsiri. Mutu minyak atsiri ditentukan oleh karakteristik 
alamiah dari minyak tersebut dan bahan-bahan asing yang tercampur di 
dalamnya. Salah satu kriteria mutu minyak yang berkualitas secara 
sensorik dapat ditunjukkan oleh aroma dan warna minyak yang kuning 
hingga coklat jernih. Warna minyak perlu mendapat perhatian serius 
karena konsumen cenderung menyukai warna minyak yang berwarna 
jernih. Peningkatan kualitas minyak, dapat dilakukan dengan melakukan 
proses pemurnian minyak baik secara fisika maupun kimia. Dari 
beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemurnian dapat 
meningkatkan kualitas minyak seperti warna, komponen utama dan sifat 
fisikokimia minyak atsiri. Mengingat pentingnya peningkatan mutu dalam 
dunia perdagangan minyak atsiri, perlu adanya pengembangan dalam 
aplikasi teknologi pemurnian minyak nilam supaya minyak nilam 
Indonesia dapat diterima di pasar dunia.   

Kata kunci:  Minyak nilam, pemurnian 

ABSTRACT 

Purification Technique to Increase The Quality 
of Patchouli Oil 

There are many drawbacks in the production process of 
patchouli oil in Indonesia therefore, the yield still need further process to 
produce the best determined quality. Efforts to increase the quality are 
needed, since the export is determined by demand as well as the quality 
of the essential oils. The quality of essential oils are determined by 
natural characteristics from that oil and strange materials content. Oil 
quality can be shown by aroma and the colour i.e. clear yellow to clear 
brown. The colour of oil needs special attention because there is a 
tendency that consumers prefer the clear colour. Improvement of the 
quality of essential oil, it can be carried out by several purification process 
either physically or chemically. Several research showed that purification 
process could enhance the quality such as colour, main components and 
physico chemical characteristics of essential oil. Considering the 
important of increasing the quality in the trade world of essential oil, 
there is an urgent need of development in the purification technique of 
patchouli oil so that the Indoensian essential oil can meet the world 
market requirements.  

Key words : Patchouli oil, purification  

PENDAHULUAN 

Minyak nilam merupakan salah satu minyak atsiri 
yang sudah lama dikenal dan dikembangkan di pasaran 

dunia. Dalam dunia perdagangan minyak nilam lebih 
dikenal sebagai patchouli oil yang diperoleh dari hasil 

penyulingan tanaman nilam. Untuk memperoleh kadar 

minyak yang optimum diperlukan standar perbandingan 
tertentu antara daun dan tangkai atau rantingnya yaitu 

sebesar 1:1 (Wikardi et al., 1991). Jika lebih banyak 
ranting daripada daun, maka minyak yang dihasilkan 

akan berkurang karena ranting hampir tidak mengan-

dung minyak.  
Walaupun tidak banyak digunakan di dalam 

negeri, minyak nilam merupakan komoditas minyak atsiri 
andalan Indonesia. Sampai sekarang Indonesia merupa-

kan produsen utama minyak nilam dunia. Yang terbaik 
ialah berasal dari Pogostemon cablin Benth (Anonymous, 

2009). Daerah sentra produksi nilam di Indonesia adalah 

propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya di Aceh 
Selatan yaitu kecamatan Tapak Tuan. Sebagai komoditas 

ekspor, minyak nilam mempunyai prospek yang baik 
karena dibutuhkan secara kontinyu dalam industri 

parfum, kosmetika, sabun, dan lain-lain. Ekspor minyak 

nilam Indonesia pada tahun 2001 adalah ± 1.88 ton, dan 
pada tahun 2006 meningkat sebesar empat kali lipat (± 

4.984 ton) (BPS, 2006). Sebagai produsen nilam terbesar 
di dunia, Indonesia memasok 80% kebutuhan minyak 

nilam Amerika. Sisanya yang 20% diimpor oleh Amerika 
dari Spanyol, Singapura, Belanda, dan Perancis 

(Anonymous, 2009). 

Proses produksi minyak nilam di Indonesia banyak 
memiliki kelemahan dari teknologi yang digunakan. 

Teknik penyulingan minyak nilam yang selama ini 
diusahakan para petani masih dilakukan secara seder-

hana dan belum menggunakan teknik penyulingan 

secara baik dan benar. Teknik penyulingan sangat 
mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan minyak. 

Selain itu, penanganan hasil setelah produksi belum 
dilakukan secara maksimal, seperti wadah yang tidak 

sesuai dan penyimpanan yang tidak benar sehingga 

terjadi reaksi yang tidak diinginkan, seperti oksidasi, 
hidrolisis, dan polimerisasi (resinifikasi). Biasanya minyak 

yang dihasilkan akan terlihat lebih gelap dan berwarna 
kehitaman atau sedikit kehijauan akibat kontaminasi dari 

logam Fe dan Cu, minyak yang terbakar maupun 
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resinifikasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap sifat fisika 

kimia minyak (Hernani dan Marwati, 2006). Selain itu, 
minyak yang berwarna gelap dapat menyebabkan 

rendahnya harga minyak sehingga tidak dapat diekspor 
karena bermutu rendah dan tidak memenuhi standar 

perdagangan atau Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Penyebab timbulnya warna dalam minyak atsiri 
adalah zat warna alamiah yang terdapat dalam bahan 

yang mengandung minyak, dan ikut terekstrak bersama 
minyak pada proses ekstraksi, atau warna yang timbul 

sebagai hasil reaksi antar komponen, degradasi dari zat 

warna alamiah dan reaksi senyawa dalam minyak 
dengan ion logam (Karmelita, 1991). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi 
pengembangan yang harus dilakukan adalah: (1) peng-

gantian drum bekas (pada penyulingan konvensional) 
sebagai ketel menjadi stainless steel yang memenuhi 

standar, (2) menerapkan teknologi pemurnian minyak 

yang tepat untuk memperoleh mutu minyak nilam 
terstandar.   

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan 
informasi teknik pemurnian minyak dengan cara fisika 

maupun kimia untuk meningkatkan mutu minyak nilam. 

KOMPOSISI MINYAK NILAM 

Komponen kimia minyak nilam sangat berva-

riasi, tergantung dari faktor iklim, varietas tanaman, 
ketinggian tempat, jenis tanah, umur panen (panen 

nilam pertama berumur 6-8 bulan), metode pengo-
lahan, serta cara penyimpanan (Ketaren, 1985; 

Armando, 2009). Minyak nilam terdiri dari campuran 

senyawa terpen yang bercampur dengan alkohol, 
aldehid dan ester yang dapat memberikan aroma 

yang khas dan spesifik pada minyak nilam (Moestafa, 
1990). Komponen utama minyak nilam adalah 

patchouli alcohol (patchoulol) yang merupakan 

senyawa seskuiterpen trisiklik, sedangkan komponen 
penyusun kecilnya antara lain patchoulene, azulene, 

eugenol, benzaldehid, sinna-maldehid, keton dan 
senyawa seskuiterpen lainnya. Minyak nilam terdiri 

komponen-komponen bertitik didih tinggi seperti 

seperti patchouli alkohol, patchoulen dan non pat-
choulenol yang berfungsi sebagai zat pengikat yang 

tidak dapat digantikan oleh zat sintetik (Ketaren, 
1985). Komponen yang terkandung dalam minyak 

nilam dapat dilihat pada Tabel 1. 
Berdasarkan komponen kimianya, minyak nilam 

mengandung kelompok senyawa terpen dan terpen-

O. Senyawa yang termasuk dalam golongan terpen 
diantaranya α-pinen, β-pinen, β-patchoulen, α-gualen, 

α-patchoulen dan bulnesen. Sedangkan senyawa 
yang termasuk golongan terpen-O diantaranya nor-

patchoulol, patchouli  alkohol  dan pogostol.  Kompo- 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

nen minyak sangat menentukan kelarutan minyak 
atsiri dalam alkohol (Guenther, 1949). Minyak yang 

mengandung terpen-O lebih mudah larut dibanding-
kan dengan minyak yang mengandung terpen.  

Minyak yang banyak mengandung senyawa terpen 

akan menurunkan nilai kelarutannya (Hernani dan 
Risfaheri, 1989). Senyawa terpen dalam minyak akan 

mudah mengalami proses oksidasi dan resinifikasi. 
Proses oksidasi merupakan penyebab kerusakan 

minyak akibat pengaruh cahaya dan udara atau pada 
kondisi penyimpanan yang kurang baik, sehingga 

menimbulkan aroma yang  tidak diinginkan serta 

menurunkan kelarutan minyak dalam alkohol. Resini-
fikasi merupakan penyebab kerusakan minyak akibat 

pengaruh suhu tinggi selama proses penyulingan. 
Kerusakan minyak nilam yang mudah teridentifikasi 

adalah warnanya yang menjadi gelap, keruh dan 

timbulnya bau yang tidak dikehendaki. 

MUTU MINYAK NILAM DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHINYA 

Mutu minyak atsiri ditentukan oleh karakteristik 

alamiah dari masing-masing minyak tersebut dan bahan-

bahan asing yang tercampur di dalamnya. Mutu minyak 
dinyatakan dalam sifat organoleptik dan sifat-sifat fisika-

kimia. Sifat organoleptik meliputi warna dan aroma, 
sedangkan sifat fisika kimia meliputi berat jenis, indeks 

bias, putaran optik, kelarutan dalam alkohol, bilangan 
asam, bilangan ester serta kandungan utama minyak. Uji 

inilah yang akan menentukan tingkat kelayakan 

kemurnian minyak. 
Warna minyak atsiri sangat mempengaruhi mutu 

dan harga. Warna merupakan salah satu gambaran mutu 
walaupun tidak dicantumkan dalam standar mutu. 

Tabel 1. Komponen yang terkandung dalam minyak nilam 
Table 1. The component of patchouli oil 

Komponen 
Kandungan 

(%) 
Titik didih 

(Co) 
Berat 

molekul 

Patchouli alkohol 30 280,37 222,37 
α – bulnesen 17 242,26 190,32 
α – gualen 16 242,25 190,32 
Seychellen 9 259,09 218,38 
α – patchoulen 5 245,23 204,35 
β – kariofilen 2,8 110 204,36 
β – patchoulen 2 248,83 204,35 
Pogostol 2 274,43 208,34 
σ – kadinen 2 246,84 190,32 
Norpatchoulenol 1 268,88 208,34 
Kariofilen oksida 1 243,18 192,30 
Nortetrapatchoulenol 0,001 268,88 208,34 
Eugenol - 253 164,3 
Benzaldehid - 178 106,12 
Sinnamaldehid - 68-80 132,15 

Sumber: Dung el al., 1989   
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Minyak yang keruh dan berwarna gelap menunjukkan 

mutu yang rendah. 
Komponen standar mutu minyak atsiri ditentukan 

oleh mutu minyak itu sendiri dan kemurniannya. 
(Somaatmaja, 1978). Kemurnian minyak bisa diperiksa 

dengan penetapan kelarutan uji lemak, uji minyak 

mineral, berat jenis dan uji nyala. Selain itu, faktor yang 
menentukan mutu minyak adalah sifat fisika kimia 

minyak dan membandingkannya dengan standar mutu 
perdagangan yang ada. Bila nilainya tidak memenuhi 

berarti minyak telah terkontaminasi, adanya pemalsuan 

atau minyak atsiri tersebut dikatakan bermutu rendah 
(Hernani dan Marwati, 2006). Salah satu faktor penentu 

mutu minyak nilam adalah kadar senyawa esternya. 
Semakin tinggi kadar ester, maka mutu minyak semakin 

tinggi, karena baunya semakin harum. Salah satu faktor 
penentu kadar ester adalah faktor penyulingan dan 

penanganan bahan.   

Perlakuan penanganan bahan seperti pengecilan 
ukuran bahan, pengeringan, pelayuan dan fermentasi 

yang tidak baik akan menyebabkan tingginya bilangan 
asam dan rendahnya kadar ester. Bilangan asam yang 

tinggi akan menyebabkan aroma minyak yang tidak 

disukai atau bau tengik. Faktor lain yang mempengaruhi 
mutu minyak atsiri adalah jenis/varietas tanaman, umur 

tanaman, jenis bahan ketel penyuling yang digunakan, 
tekanan uap di dalam ketel dan temperatur dalam ketel 

penyulingan, teknik penyulingan, perlakuan minyak 
setelah penyulingan seperti kemasan dan penyimpanan 

minyak (Somaatmaja, 1978). 

STANDAR MUTU MINYAK NILAM 

Standar merupakan dokumen yang sangat pen-

ting dalam menentukan kualitas suatu bahan dengan 
persyaratan tertentu, yang meliputi persyaratan spesi-

fikasi, prosedur dan aturan yang bersifat dinamis, 

sehingga perlu dikelola secara profesional dengan 
memperhatikan kebutuhan pengguna serta perkem-

bangan teknologinya. 
Pada tahun 1975 standar mutu minyak nilam 

mengalami perkembangan dengan ditetapkannya 

standar mutu minyak nilam Indonesia dalam bentuk 
standar industri dan standar perdagangan untuk 

mengendalikan mutu minyak nilam yang akan diekspor. 
Secara bertahap standar mutu ini disempurnakan hingga 

pada tahun 1991. Dewan Standarisasi Nasional menetap-
kan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-2385-1991 

untuk minyak nilam dimana standar ini tidak hanya 

meliputi syarat mutu melainkan juga mencakup cara 
pengujian mutu, cara pengemasan, definisi, jenis mutu, 

cara pengambilan contoh dan rekomendasi. Syarat mutu 
minyak nilam berdasarkan SNI dan EOA standar dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Selain Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 

ditetapkan Dewan Standarisasi Nasional, masing-masing 
negara yang menjadi konsumen minyak nilam Indonesia 

juga memiliki syarat mutu sendiri. Amerika Serikat 
dengan Essential Oil Association (EOA) telah menetapkan 

standar yang disebut EOA Standard no 23 untuk minyak 

nilam, sedangkan Inggris memiliki British Standard (BS) 
no.2999/10. 

Selain harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut, 
konsumen luar negeri juga mensyaratkan kadar patchouli 

alkohol minimal mencapai 30%. Penetapan kadar 

patchouli alkohol, uji bahan asing yang dapat menguap 
seperti alkohol, kerosene, keruing dan sebagainya 

dilakukan dengan kromatografi gas yang dapat 
mendeteksi sampai tingkat rendah sekali (Mustofa, 

1990). 

Persyaratan standar mutu minyak atsiri 
menggunakan batasan atau kriteria-kriteria tertentu. 

Biasanya dalam karakteristik mutu dicantumkan sifat 
khas minyak atsiri sesuai dengan bahan asalnya. 

Penyimpangan dari standar mutu menunjukkan adanya 
kontaminasi dengan bahan asing atau kerusakan minyak. 

Adanya bahan-bahan asing yang tercampur dengan 

sendirinya akan menurunkan mutu minyak seperti 
adanya kandungan logam dalam minyak. Oleh karena 

itu, cara-cara sederhana tetapi teliti sangat diperlukan 
untuk mendeteksi adanya bahan-bahan asing, baik 

secara kualitatif ataupun kuantitatif. 

Tabel 2. Standar mutu minyak nilam berdasarkan SNI dan EOA  

Table 2. Quality standard of patchouli oil regard to SNI and EOA 

Karakteristik SNI a) EOAb)  

Warna Kuning muda 
sampai  

coklat tua coklat tua 

Coklat kehijauan 
sampai coklat tua 

Bobot jenis, 20°C 0,943-0,983 0,950 - 0,975 

Putaran optik (- 47°) - (- 66°) (- 48°) - (- 65°) 

Indeks bias,25°C 1,504 – 1,514 1.570 -1,515 

Kelarutan dalam 
etanol 90% pada suhu 
25°C ± 3°C 

Larutan jernih 
atau opalesensi 
ringan dalam 
perbandingan 

volume 1-10 bagian 

Larutan jernih 
dalam 

perbandingan 
volume 1-10 

Bilangan asam Maks. 5 Maks. 5 

Bilangan ester Maks.10 Maks. 20 

Minyak keruing Negatif Negatif 

Zat-zat asing: 

a. alkohol tambahan 
b. lemak 
c. minyak pelican 

 

Negatif 
Negatif 
Negatif 

 

Negatif 
Negatif 
Negatif 

Sumber:  a) SNI (1991)  
                       b)  Lutony dan Rahmayati (1994) 
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TEKNOLOGI PEMURNIAN MINYAK NILAM 

Pemurnian minyak merupakan salah satu cara 
dalam meningkatkan stabilitas dan mutu minyak atsiri 

selama penyimpanan dan pengangkutan. Pemurnian 
merupakan salah satu tingkat pengolahan minyak yang 

bertujuan untuk memisahkan zat warna yang terdapat 

dalam minyak (Ketaren, 1985). 
Secara umum yang dimaksud pemurnian adalah 

menghilangkan bahan/benda asing yang mengotori 
suatu zat/senyawaan. Pada minyak atsiri bahan yang 

mengotori antara lain adalah debu, oksida logam (karat), 

resin dan sebagainya yang terlarut, terdisperasi atau 
teremulsi di dalam minyak (Ketaren, 1985).  

Warna minyak atsiri menjadi gelap disebabkan 
oleh zat warna alamiah yang terdapat dalam bahan baku 

ikut terekstrak bersama minyak pada saat proses 
ekstraksi atau adanya reaksi senyawa dalam minyak 

dengan ion logam serta terjadinya reaksi polimerisasi 

sebagai akibat pengaruh suhu tinggi selama proses 
penyulingan. 

Untuk memperbaiki penampakan minyak yang 
gelap, diperlukan perlakuan khusus sehingga dihasilkan 

minyak yang jernih dan bening yaitu dengan mengguna-

kan beberapa metode, yaitu secara fisika dan kimia. Hal 
ini terkait dengan sifat minyak atsiri yang terdiri dari 

berbagai komponen kimia dan secara alami terbentuk 
pada tanaman sesuai dengan tipe komponen yang 

berbeda dari setiap tanaman (Davis et al., 2006). 

Pemurnian minyak secara fisika 

Pemurnian minyak secara fisika memerlukan 

peralatan penunjang yang cukup spesifik. Proses 
pemurnian secara fisika bisa dilakukan dengan (1) meto-

de penyulingan ulang (redistillation), untuk memisahkan 
komponen-komponen asing yang terdapat didalam 

minyak seperti kotoran-kotoran yang bersifat logam, 

warna yang berlebihan, (2) metode penyulingan hampa 
udara terfraksi, dan (3) sistem papan bertingkat (Yanto, 

2004; Hernani dan Marwati, 2006). 

Penyulingan ulang 

Metode penyulingan ulang dilakukan dengan 

menambah air pada perbandingan minyak dan air sekitar 
1:5 dalam labu destilasi, kemudian campuran didestilasi. 

Dalam metode ini bahan yang akan disuling kontak 
langsung dengan air mendidih. Secara berkala perlu 

ditambahkan air dengan tujuan supaya sisa penyulingan 
tidak hangus. Pemanasan sebaiknya dilakukan menggu-

nakan pipa pemanas uap air (sistem tertutup) untuk 

menghindari kerusakan minyak (Rusli, 2003). Metode 
penyulingan ulang digunakan untuk memisahkan 

komponen-komponen yang terdapat dalam suatu larutan 
atau campuran dan tergantung pada distribusi 

komponen-komponen tersebut antara fasa uap dan fasa 

air. Penyulingan ulang minyak nilam dapat meningkatkan 
nilai transmisi (kejernihan) dari 4% menjadi 83,4%, 

menurunkan kadar Fe dari 509,20 ppm menjadi 19,60 
ppm, menurunkan kadar patchouli alkohol dari 30,4% 

menjadi 6,10% dan meningkatkan bilangan ester dari 

8.331% menjadi 14.089% (Purnawati, 2000). Kelemah-
an metode penyulingan ulang adalah: (1) kadar patchouli 

alkohol yang dihasilkan rendah, (2) penger-jaannya 
membutuhkan waktu yang cukup panjang, (3) 

menggunakan bahan bakar untuk pemanasan yang 

cukup banyak, (4) membutuhkan biaya yang besar dan 
(5) minyak nilam mengalami kerusakan akibat 

penggunaan suhu tinggi, dan (6) komponen minyak 
yang dihasilkan tidak lengkap (Rusli, 1991; Ketaren, 

1985). 

Penyulingan hampa udara terfraksi 

Metode penyulingan hampa udara terfraksi adalah 

suatu metode penyulingan yang bertujuan untuk 
memisahkan dua komponen atau lebih cairan yang 

dalam hal ini minyak nilam berdasarkan perbedaan titik 
didihnya pada kondisi tekanan sangat rendah (tekanan 

tidak lebih dari 5-10 mmHg) (Guenther, 1949). Dengan 

teknik ini akan dihasilkan fraksi dengan derajat kejer-
nihan yang tinggi, namun kandungan patchouli alkohol 

yang dimiliki sangat rendah. Sebaliknya, residu yang 
dihasilkan mengandung patchouli alkohol dengan 

kemurnian yang tinggi namun memiliki warna gelap. 
Sistem ini pemakaiannya terbatas, karena komponen 

bertitik didih tinggi terdekomposisi di bawah titik didihnya 

(Guenther, 1949). 

Penyulingan sistem papan bertingkat 

Prinsip kerja adalah dengan mengalirkan minyak 
nilam pada sejumlah plat kaca yang disusun bertingkat 

dengan laju alir bahan dan kemiringan tertentu sehingga 

minyak mengalir melalui plat dengan memanfaatkan 
pengaruh gaya gravitasi. Pergerakan minyak melewati 

papan bertingkat dapat menguapkan komponen-
komponen yang berbau gosong. Papan bertingkat juga 

dapat menahan partikel-partikel pengotor yang mempu-

nyai koefisien gesekan (friksi) besar sehingga mening-
katkan kejernihan minyak. Proses pemurnian dengan 

papan bertingkat dapat menurunkan bilangan asam dan 
dapat memperbaiki beberapa sifat fisik minyak seperti 

peningkatan berat jenis dan indeks bias. Yanto (2004) 
melaporkan bahwa permurnian minyak pada akar wangi 

dengan cara papan bertingkat menghasilkan peningkatan 

mutu paling baik dengan kemiringan plat 1.5° dan laju 
alir bahan 0.22 ml/detik dengan jumlah plat sebanyak 3 

plat, dengan metode sistem papan bertingkat tidak akan 
ada komponen minyak yang hilang, sedangkan aplikasi 
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metode papan bertingkat pada minyak nilam diduga 

belum ada dikarenakan pada nilam tidak pernah 
dilakukan isolasi komponen utama hanya dilakukan 

pemurnian saja atau fraksi-fraksinya saja. 

Pemurnian Minyak Secara Kimia 

Metode pemurnian minyak secara kimia bisa 

dilakukan dengan menggunakan peralatan yang seder-
hana dan menambah bahan-bahan kimia yang dapat 

menyerap warna serta meningkatkan ion logam yang 
bereaksi dengan komponen-komponen minyak, bahan 

kimia atau senyawa pengompleks tertentu. Proses 

pemurnian minyak secara kimia dilakukan dengan: (1) 
adsorpsi menggunakan adsorben seperti bentonit, arang 

aktif, atau zeolit, (2) larutan senyawa pembentuk 
kompleks dengan menggunakan EDTA (ethylene diamine 

tetra acetic acid), asam sitrat dan asam tartarat, (3) 
menghilangkan senyawa terpen (terpeneless) untuk 

meningkatkan efek aroma, sifat kelarutan dalam alkohol 

encer, kestabilan dan daya simpan dari minyak (Sait dan 
Satyaputra, 1995; Moestafa et al., 1990). 

Proses adsorpsi 

Metode adsorpsi merupakan proses penyerapan 

suatu zat (adsorbat) pada permukaan suatu bahan 

penyerap (adsorben). Dalam adsorpsi terjadi proses 
pengikatan oleh permukaan adsorben padatan atau 

cairan terhadap adsorbat atom-atom, ion-ion atau 
molekul-molekul lainnya (Anonymous, 2000).  

Adsorben yang digunakan dapat bersifat polar 
maupun non polar. Adsorben polar berupa silika gel, 

alumina, dan beberapa jenis tanah liat, sedangkan 

adsorben non polar berupa arang (karbon dan batubara) 
dan arang aktif (Putra, 1998). Arang aktif merupakan 

adsorben yang lebih baik daripada tanah liat (fuller earth) 
karena dapat menyerap zat warna sebanyak 90% dari 

jumlah zat warna yang terdapat dalam minyak. Namun 

demikian, arang aktif dapat menyebabkan kehilangan 
minyak cukup besar karena arang aktif mempunyai pori-

pori yang banyak sehingga luas permukaannya menjadi 
besar. Besarnya luas permukaan tersebut menyebabkan 

minyak yang tertinggal pada arang aktif akan besar pula 

(Ketaren, 1986). 
Proses adsorpsi digunakan dalam menyerap 

warna yang disebabkan oleh senyawa non logam, tetapi 
tidak mampu menyerap warna yang disebabkan oleh 

senyawa logam sehingga warna minyak nilam hasil 
pemurnian dengan metode adsorpsi tetap gelap. 

Purnawati (2000) melaporkan, bahwa penggunaan arang 

aktif 2% kejernihan dapat meningkatkan dari 4% 
menjadi 13,1% sedangkan penggunaan bentonit 2% dari 

4% menjadi 14,1%. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi 

adalah sifat adsorben, sifat adsorbat, waktu kontak 
antara adsorben dan adsorbat, pH, dan suhu (Ardiana, 

2006). Sedangkan menurut Subiyantoro (2003) kontak 
antara adsorben dengan minyak akan lebih efektif 

apabila campuran antara adsorben dengan minyak 

diaduk dengan menggunakan mixer selama 30 menit. 
Waktu kontak diperlukan untuk memaksimalkan kerja 

adsorben dalam menyerap zat warna. Diduga semakin 
lama waktu pengadukan dapat meningkatkan nilai 

kejernihan minyak. 

Pengkelatan 

Pengkelatan merupakan proses pengikatan logam 

dengan cara menambah senyawa pengkelat yang 
membentuk kompleks logam (Ekholm et al., 2003). 

Proses pengkelatan dilakukan dengan cara yang sama 
dengan adsorpsi hanya dengan mengganti adsorben 

dengan senyawa pengkelat. Beberapa senyawa yang 

dapat berfungsi sebagai bahan pengkelat diantaranya 
asam sitrat, asam malat, asam tartarat dan EDTA 

(Karmelita, 1991; Marwati et al., 2005; Moestafa et al., 
1990).  

Proses pengikatan logam merupakan proses 

keseimbangan pembentukan komplek logam dengan 
senyawa pengkelat atau logam pada minyak atsiri 

bereaksi dengan senyawa pengkelat membentuk 
senyawa kompleks sehingga logam pada minyak atsiri 

yang dipucatkan menjadi berkurang. Proses pengkelatan 
dipengaruhi oleh konsentrasi senyawa yang ada, jenis 

pengkelat, kecepatan dan cara pengadukan, waktu 

kontak dan teknik penyaringan (Karmelita, 1991). Proses 
pengikatan logam merupakan proses keseimbangan 

pembentukan kompleks ion logam dengan ligan 
(sequestran). Secara umum keseimbangan tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut: 

L + S         LS,                     
dimana:   

L = ion logam 
S = sequestran (ligan) 

LS= komplek logam squestran 
                                                    

Berdasarkan persamaan di atas, ligan dapat 
berupa senyawa organik seperti asam sitrat, EDTA atau 

senyawa anorganik seperti polipospat (Rina, 1993). 
Dalam menggunakan berbagai jenis bahan 

pengkelat, konsentrasi pengkelat dan lama waktu 
pengadukan terhadap pemurnian minyak nilam 

dilaporkan bahwa bahan pengkelat EDTA lebih baik 

daripada asam sitrat maupun asam tartarat (Ma’mun, 
2008). Pemurnian minyak nilam menggunakan EDTA 

pada konsentrasi 1,5% dengan lama pengadukan 90 
menit dapat menurunkan kadar besi dari 400 ppm 

menjadi 17,66 ppm dan meningkatkan kejernihan hingga 
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88,86%. Kadar patchouli alkohol tidak dipengaruhi oleh 

perlakuan jenis bahan pengkelat, konsentrasi pengkelat 
maupun lama pengadukan.  

Asam sitrat lebih efektif sebagai senyawa 
pengkelat dari pada asam tartarat (Marwati et al., 2005). 

Kadar asam dalam asam sitrat lebih tinggi dari pada 

asam tartarat, sehingga berdasarkan perhitungan 
stoikiometri akan mengikat logam lebih banyak. 

Purnawati (2000) melaporkan bahwa penggunaan 
campuran 1% asam sitrat dan 1% asam tartarat dalam 

bentuk kristal mampu meningkatkan kejernihan minyak 

(transmisi) dari 4% menjadi 61,7% dan dapat  
menurunkan kadar Fe dari 509,20 ppm menjadi 50,26 

ppm namun kadar patchouli alkohol mengalami 
penurunan dari 30,4% menjadi 27,8%. 

Metode Terpeneless 

Metode penghilangan senyawa terpen atau 

terpeneless biasa dilakukan terhadap minyak atsiri yang 

akan digunakan dalam pembuatan parfum karena 
minyak yang dihasilkan akan memberikan aroma yang 

lebih baik (Hernani et al., 2002; Sait dan Satyaputra, 
1995). Ada dua cara penghilangan terpen, yaitu dengan 

kromatografi kolom dengan zat penyerap alumina dan 

ekstraksi menggunakan alkohol encer (Sait, 1995). 
Hernani et al., (2002) melaporkan bahwa penghilangan 

senyawa terpen atau terpeneless dengan menggunakan 
alkohol encer pada minyak nilam dapat meningkatkan 

kadar patchouli alkohol dari 31,69% menjadi 55,29%. 

KESUMPULAN 

Pemurnian minyak nilam dengan cara fisika dan 

kimia mempunyai karakteristik yang berbeda. Pemurnian 
minyak dengan cara fisika menggunakan sistem papan 

bertingkat merupakan salah satu alternatif upaya pening-
katkan mutu minyak dengan bentuk alat dan pengopera-

sian yang sederhana. Selain itu, waktu pemurnian 

dengan papan bertingkat lebih efisien dibandingkan 
dengan cara redestilasi. Pemurnian minyak dengan cara 

kimia menggunakan bahan pengkelat cukup efektif 
dibandingkan dengan cara kimia yang lainnya. Tiap jenis 

adsorben atau bahan pengkelat mempunyai selektifitas 

tertentu dalam mengabsorpsi komponen tertentu yang 
terdapat dalam minyak nilam. Oleh karena itu, pemilihan 

jenis adsorben yang tepat sangat menentukan 
keberhasilan teknik pemurnian minyak.  

Untuk mendapatkan mutu minyak yang optimal, 
aspek penyulingan juga harus diperhatikan. Beberapa hal 

yang mempengaruhi mutu minyak nilam diantaranya 

adalah jenis bahan ketel penyulingan, teknik penyu-
lingan, lama penyulingan, kerapatan bahan dalam tangki 

penyulingan, dan perbandingan massa daun dengan 
batang nilam.  
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