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ABSTRACT

There is an abundance of nutmeg found in Maluku, but the parts of the nutmeg that 
have high economic value are the seed and the mace which are processed into nutmeg 
oil, while the nutmeg flesh is underused, becoming waste. To enhance the economic 
value of the nutmeg flesh it could be processed into essential oils. This research aimed 
to study the chemical characteristics of oil from the nutmeg flesh using different drying 
and distillation methods.  Sliced nutmeg flesh were tried as follows: using it fresh, air 
dried under shade, in the sun,  then the oil from each was distilled using these methods: 
water distillation or water-steam distillation.  Yield and chemical characteristics  
(acid and ester value) of the essential oil obtained from these processes were analyzed.  
Results indicated that the highest yield (1.65 g) was obtained from the combination 
of drying under shade and water-steam distillation. Lowest acid value was found in 
the treatment of fresh and water-steam distillation (3.71%), while the highest in the 
treatment of fresh and water distillation (4.38%).  The highest ester value treatment 
came from the flesh dried under shade and water-steam distillation (22.32), while the 
lowest was in the treatment of fresh slices and water distillation (14.67%).
Keywords: nutmeg flesh, drying, distillation, essential oil, chemical characteristics

PENDAHULUAN
Tanaman pala (Myristica fragrans Houtt) 

adalah tanaman asli Indonesia yang berasal 
dari pulau Banda.  Tanaman ini dikenal sebagai 
tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomi dan 
multiguna karena setiap bagian tanaman dapat 
dimanfaatkan dalam berbagai industri.  Maluku 
yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah-rempah 
memiliki potensi pala yang cukup melimpah.  
Namun, umumnya pala diperdagangkan hanya 
dalam bentuk biji dan fuli (Bustaman, 2008).  
Sedangkan daging buah pala yang merupakan 
bagian terbesar dari buah pala yaitu 77,8 % 
(Rismunandar, 1990),  kurang dimanfaatkan 
sehingga menjadi limbah.  

Minyak pala merupakan salah satu jenis 
minyak atsiri yang sangat diminati di pasar 
internasional dikarenakan penggunaannya sangat 
luas, seperti bahan baku dalam industri parfum, 
kosmetika, farmasi, makanan dan minuman, 
penyedap alami, selain untuk pengobatan bahkan 
digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit 
kronis seperti kanker. Selain itu juga memiliki 

aktivitas antioksidan, antimikroba, antifungal.  
Minyak pala yang dikenal di pasar dunia adalah 
minyak pala yang diolah dari biji dan fuli.  
Padahal selain biji dan fuli, daging buah pala juga 
mengandung minyak atsiri sekitar 1,1 % dengan 
komponen utama monoterpen hidrokarbon 
(61 - 88 % seperti  α-pinene,  β-pinene),  asam 
monoterpene (5 - 15 %), aromatik eter (2 - 18 % 
seperti myristicin, safrole) (Nurdjannah, 2007). 
Penelitian Sipahelut, S (2010) menunjukkan 
bahwa minyak dari daging buah pala memiliki 
keunggulan dibandingkan minyak dari biji dan fuli 
pala karena banyak mengandung persenyawaan 
teroksigenasi.  Senyawa ini merupakan penyebab 
utama bau wangi dan lebih stabil terhadap proses 
oksidasi. 

Mutu minyak daging buah pala sangat 
ditentukan oleh sifat-sifat kimianya.  Perlakuan 
pengeringan mempunyai pengaruh pada sifat 
kimia minyak atsiri karena minyak yang berasal 
dari bahan tanaman segar dengan bahan tanaman 
kering memperlihatkan perbedaan pada sifat 
kimianya.  Demikian juga metode distilasi yang 
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berbeda akan mempunyai pengaruh yang berbeda 
sifat kimianya.

Pada penelitian ini dilakukan uji sifat 
kimia meliputi bilangan asam dan bilangan ester 
terhadap minyak daging buah pala yang diperoleh 
melalui beberapa cara pengeringan dan distilasi.  
Penentuan bilangan asam dari minyak atsiri 
bertujuan untuk mengetahui kandungan asam 
organik pada minyak tersebut.  Nilai bilangan 
asam dapat digunakan untuk menentukan 
kualitas minyak (Ketaren, 1985). Sedangkan 
penentuan bilangan ester suatu minyak atsiri 
mengindikasikan intensitas bau dan aroma 
minyak atsiri tersebut. Adanya bilangan ester 
pada minyak dapat menandakan bahwa minyak 
tersebut mempunyai aroma yang baik. 

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di laboratorium 

Teknologi Pengolahan Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura di Ambon.  Bahan daging 
buah pala (Myristica fragrans Houtt) diambil 
dari Desa Allang, Kecamatan Leihitu, Kabupaten 
Maluku Tengah, dengan tingkat kematangan 
penuh (sekitar 6 – 7 bulan sejak mulai berbunga), 
aquadest, alkohol 95 %, larutan KOH, larutan 
HCl, indikator PP. Peralatan yang digunakan 
antara lain seperangkat alat distilasi air dan 
distilasi air-uap yang terdiri dari ketel bahan yang 
diisi sampel rajangan daging buah pala kering 
dan dipasangi thermometer, kondensor, kompor 
gas, botol penampung distilat, aerator untuk 
memompa air ke pipa pendingin; neraca digital; 
gelas beker; erlenmeyer; gelas ukur; labu ukur; 
pipet; corong gelas; pendingin balik..

Tahapan Penelitian

Perlakuan Bahan
 Daging buah pala segar yang telah 

dikeluarkan biji dan fulinya ditimbang sebanyak 
6 kg kemudian dirajang dan dipisahkan menjadi 
3 bagian, masing-masing 2 kg untuk tujuan tanpa 
pengeringan (segar), pengeringan dengan kering-
angin, dan pengeringan di bawah sinar matahari.  
Pengeringan dengan cara kering-angin dan kering 
matahari dilakukan pada keranjang pengeringan 
yang berukuran  panjang 30 cm, lebar 25 cm 

dan tinggi 5 cm.  Pengeringan daging buah pala 
dilakukan pada keranjang yang ada lubang-
lubangnya di sisi kiri kanan maupun sisi bawah 
keranjang dimaksudkan untuk mempermudah 
sirkulasi udara masuk ke dalam rajangan daging 
buah pala.    Proses pengeringan rajangan daging 
buah pala dilakukan selama sehari dan setiap 2 
jam dilakukan pembalikkan.

Penyulingan
Rajangan daging buah pala yang telah 

dikeringkan dimasukkan ke dalam ketel 
penyulingan dan diatur agar tidak terlalu padat 
dan merata.  Cara penyulingan yang  digunakan  
adalah  distilasi  air  dan  distilasi  air-uap.   Air 
yang digunakan  4  liter  per  perlakuan.    Suhu  
penyulingan 95 ˚C dengan lama penyulingan 6 
jam.  Minyak daging buah pala yang dihasilkan 
ditampung dalam botol-botol penampung yang 
bersih.  Setelah itu, dilakukan pemisahan air 
dengan minyak menggunakan corong pemisah.  

Penentuan Sifat Kimia Minyak Daging Buah 
Pala

Penentuan bilangan asam 
(Sudarmadji, dkk., 1997)

Sampel  d i t imbang  leb ih  kurang  
20 g, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dan 
ditambahkan 50 ml alkohol 95 % netral.  Setelah 
ditutup dengan pendingin balik, dipanaskan 
sampai mendidih dan digojog kuat-kuat untuk 
melarutkan asam lemak bebasnya.  Setelah 
dingin, larutan dititrasi dengan 0,1 N larutan KOH 
standar memakai indicator phenolphthalein (PP).  
akhir titrasi tercapai apabila terbentuk warna 
merah muda yang tidak hilang selama ½ menit. 
Bilangan asam dinyatakan sebagai mg KOH yang 
dipakai untuk menetralkan asam lemak bebas 
dalam 1 g minyak.

Perhitungan :

Penentuan Bilangan Ester 
Untuk menentukan bilangan ester, maka 

terlebih dahulu ditentukan bilangan penyabunan.  
Tahapan pengujian bilangan penyabunan 
(Sudarmadji, dkk., 1997) antara lain : sampel 
ditimbang dengan teliti antara 1,5 – 5,0 g dalam 
Erlenmeyer 200 ml.  Ditambahkan 50 ml larutan 

(g)BeratBahan

56.1xKOHNxKOHml
AsamBilangan 
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KOH yang dibuat dari 40 g KOH dalam 1 liter 
alkohol.  Setelah itu ditutup dengan pendingin 
balik, dididihkan dengan hati-hati selama 30 
menit.  Selanjutnya didinginkan dan ditambahkan 
beberapa tetes indicator phenolphthalein (PP) dan 
dititrasi kelebihan larutan KOH dengan larutan 
standar 0,5 N HCl.  Untuk mengetahui kelebihan 
larutan KOH ini dibuat titrasi blanko.  Bilangan 
penyabunan dinyatakan sebagai banyaknya mg 
KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 
lemak secara sempurna dari 1 g minyak.

Perhitungan :

Bilangan ester = Bilangan penyabunan – bilangan asam

Analisis Hasil Penelitian
Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
faktorial dengan tiga kali ulangan.  Faktor 
pertama adalah cara pengeringan daging buah 
pala dengan tiga taraf faktor yaitu A1  =  tanpa 
pengeringan (segar); A2  =  cara kering angin; 
dan A3  = cara kering matahari.  Faktor kedua 
adalah cara distilasi dengan dua taraf faktor yaitu 
B1  =  Distilasi air; dan B2  =  Distilasi air-uap.  
Bila terdapat perbedaan yang nyata (*) dimana 
Fh > F.05 atau berbeda sangat nyata dimana Fh 

> F.01, maka pengujian dilanjutkan dengan Uji 
BNJ taraf 5 %.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Rendemen Minyak Daging Buah Pala
Pengukuran rendemen bertujuan untuk 

mengetahui persentase minyak atsiri dalam bahan 
yang dapat diisolasi pada kondisi tertentu yang 
dijadikan sebagai perlakuan.  Cara pengeringan 
dan distilasi daging buah pala yang berbeda 
menghasilkan minyak daging buah pala dalam 
jumlah yang berbeda pula. Rendemen minyak 
daging buah pala dari beberapa cara pengeringan 
dan distilasi dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. menunjukkan bahwa rendemen 
minyak yang paling tinggi dihasilkan dari 
perlakuan kering-angin dan distilasi air-uap (1,65 
g/2000 g bahan basah), sedangkan rendemen 
minyak terendah dihasilkan dari perlakuan 
kering-angin dan distilasi air (0,90 g g/2000 g 
bahan basah).  Berdasarkan hasil analisis sidik 
ragam, cara pengeringan, cara distilasi serta 
kombinasi dari kedua perlakuan ini berpengaruh 
sangat nyata terhadap berat minyak daging buah 
pala. Hasil Uji Beda Nyata Jujur pada Alpha 
0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
yang nyata terhadap berat minyak antara cara 
pengeringan dan cara distilasi rajangan daging 
buah pala.

Gambar 1.   Rendemen Minyak Daging Buah Pala yang Diperoleh dari  Beberapa Cara Pengeringan dan 
Distilasi

Pada rajangan daging buah pala segar, 
rendemennya lebih sedikit karena pada bahan 
segar kandungan airnya masih tinggi (88,00 
%), sehingga pengeluaran minyak atsiri pada 
waktu distilasi tidak sempurna.  Panas yang 
berasal dari uap lebih banyak digunakan untuk 

menguapkan air daripada untuk menaikkan 
suhu bahan, sehingga suhu bahan relatif rendah.  
Akibatnya minyak yang menguap akan berjalan 
lambat sehingga minyak yang keluar hanya 
sedikit.  Selain itu, minyak yang dihasilkan dari 
bahan segar belum sempurna karena distilasi 

(g)sampelBerat

sampeltitrasiblanko(titrasix28.05
PenyabunanBilangan
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dilakukan selama 6 jam, baik untuk bahan segar 
maupun yang dikeringkan.  Untuk bahan segar, 
masih memerlukan waktu yang lebih lama agar 
minyak yang terdapat di dalam sel-sel bahan dapat 
diuapkan semua.

Penggunaan distilasi dengan air hasilnya 
lebih sedikit bila dibandingkan dengan distilasi 
air-uap.  Hal ini disebabkan pada distilasi air, 
adanya minyak yang kontak langsung dengan air 
menyebabkan minyak terhidrolisa membentuk 
asam dan alkcohol sehingga minyak yang 
dihasilkan lebih sedikit.  Kemungkinan yang 
lain karena konstituen minyak yang bertitik 
didih tinggi masih tertinggal dalam air yang ada 
dalam ketel.

Bilangan Asam Minyak Daging Buah Pala
Bilangan asam pada minyak atsiri 

menandakan adanya kandungan asam organik 
pada minyak tersebut.  Asam organik pada minyak 
atsiri bisa terdapat secara alamiah.  Nilai bilangan 
asam dapat digunakan untuk menentukan kualitas 
minyak (Ketaren, 1985).  Bilangan asam ini 
menjadi ukuran dari asam lemak bebas, serta 
dihitung berdasarkan berat molekul dari asam 
lemak atau campuran asam lemak.  Senyawa 
ini terbentuk dari proses degradasi ester oleh air 
(Novalny D., 2006).  Bilangan asam dari minyak 
daging buah pala hasil penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 2.

Gambar 2.  Bilangan Asam Minyak Daging Buah Pala yang Diperoleh dari Beberapa Cara Pengeringan dan 
Distilasi

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, 
cara pengeringan dan cara distilasi yang berbeda 
serta kombinasi cara pengeringan dengan cara 
distilasi berpengaruh tidak nyata terhadap 
bilangan asam dari minyak daging buah pala 
yang dihasilkan.  Walaupun demikian, Gambar 2 
menunjukkan bahwa bilangan asam yang tertinggi 
dihasilkan dari perlakuan rajangan daging buah 
pala segar dan distilasi air (4,38 %), sedangkan 
bilangan asam terendah dihasilkan dari perlakuan 
rajangan daging buah pala segar dan distilasi air-
uap (3,71 %).  

Semakin kecil kandungan asam dalam 
suatu minyak atsiri, semakin baik.  Asam tidak 
dikehendaki dalam minyak atsiri, karena asam 
sangat mudah berubah oleh reaksi oksidasi dari 

udara dan menyebabkan suatu minyak berubah 
aromanya (Ma’mun, 2006).  Bilangan asam yang 
semakin besar dapat mempengaruhi kualitas 
minyak atsiri.  Semakin besar bilangan asam akan 
merubah bau minyak atsiri  Menurut Guenther 
(1990), minyak atsiri dengan bilangan asam yang 
rendah lebih stabil selama penyimpanan.

Bilangan Ester Minyak Daging Buah Pala
Ester-ester merupakan salah satu 

komponen berharga dalam minyak atsiri, karena 
senyawa ester memiliki aroma yang disukai. 
Ester selalu terdapat dalam hampir semua minyak 
atsiri dalam konsentrasi yang berbeda.  Bilangan 
ester merupakan banyaknya jumlah alkali yang 
diperlukan untuk penyabunan ester. Adanya 
bilangan ester pada minyak dapat menandakan 
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bahwa minyak tersebut mempunyai aroma yang 
baik. Menurut Djajeng Sumangat & Edy Mulyono 
(2005), bilangan ester minyak menentukan mutu 
karena senyawa ester merupakan komponen yang 

berperan dalam aroma minyak. Bilangan ester 
minyak daging buah pala hasil penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3.  Bilangan Ester Minyak Daging Buah Pala yang Diperoleh dari Beberapa Cara Pengeringan dan 
Distilasi

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai 
bilangan ester yang tertinggi dihasilkan dari 
perlakuan rajangan daging buah pala kering-angin 
dan distilasi air-uap (22,32 %), sedangkan nilai 
bilangan ester terendah dihasilkan dari perlakuan 
rajangan daging buah pala segar dan distilasi 
air (14,67 %).  Berdasarkan hasil analisis sidik 
ragam, cara pengeringan dan cara distilasi yang 
berbeda serta dan kombinasi cara pengeringan 
dengan cara distilasi berpengaruh nyata terhadap 
nilai bilangan ester dari minyak daging buah pala 
yang dihasilkan.  

Dari hasil analisis diperoleh bahwa 
minyak daging buah pala melalui distilasi air-uap 
mempunyai bilangan ester tertinggi, sedangkan 
minyak daging buah pala melalui distilasi air 
menghasilkan bilangan ester terendah.  Hal 
ini dikarenakan pada distilasi air, komponen-
komponen penyusunnya terutama komponen dari 
ester-esternya lebih banyak mengalami hidrolisa 
menjadi asam dan alkohol.  

Bilangan ester merupakan penunjuk 
penting dalam  menentukan kualitas minyak 
atsiri, namun tidak bias dijadikan acuan mutu 

suatu minyak atsiri, karena mungkin saja ester 
yang terdapat dalam minyak atsiri tidak termasuk 
dalam komponen kimia minyak atsiri tersebut 
atau ester tersebut merupakan bahan pemalsu 
yang ditambahkan kedalam minyak atsiri 
(Suyanti, 2005).

KESIMPULAN
1. Cara pengeringan dan distilasi rajangan 

daging buah pala yang berbeda berpengaruh 
nyata terhadap rendemen minyak daging 
buah pala yang dihasilkan.  Rendemen 
tertinggi dihasilkan dari perlakuan kering-
angin dan distilasi air-uap (1,65 g/2000g 
bahan basah), sedangkan yang terendah 
dihasilkan dari perlakuan segar dan distilasi 
air (0,67 g/2000 g bahan basah).

2. Bilangan asam tertinggi pada perlakuan 
segar dan distilasi air (4,38 %), sedangkan 
terendah pada perlakuan segar dan distilasi 
air-uap (3,71 %).  Sedangkan bilangan ester 
tertinggi pada perlakuan kering-angin dan 
distilasi air-uap (22,32), sedangkan terendah 
pada perlakuan segar dan distilasi air  
(14,67 %).
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