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ABSTRACT

Eucalypt oil is one of the volatile oil extracted from the leaves of the eucalypt (Eucalyptus 
urophylla) tree. The oil can be used for perfume, insect repellent, medicine, disinfektan, 
etc. Oil extraction from the leaves was done through the distillation process after storing 
the leaves for an amount of time.
The objective of the research was to study the effect of manipulating storing process 
and varying storage duration on volume of eucalypt oil produced through distillation 
process.
The leaves was collected by cutting the young and old leaves from the trees and weighted 
to 25 kg for each treatment combination. The leaves then were put in the treatment 
cells i.e., storage type : wrapped, distributed on the rack and distributed on the floor 
and storage duration : one day and two days. The 25 kg leaves for each treatment 
combination was then distilled to extract the oil.
The experiment showed that the leaves distributed in the floor for one day produced 
higher volume i.e., 0,479 percent. The wrapped leaves storage for two days produced 
lower oil volume i.e., 0,379 percent.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Minyak atsiri merupakan salah satu 

produk hasil hutan bukan kayu yang sangat ber-
manfaat dan merupakan salah satu produk non 
migas yang penting bagi Indonesia. Minyak atsiri 
dihasilkan dari bagian jaringan tanaman tertentu 
seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah atau 
biji. Sifat minyak atsiri yang menonjol antara lain 
mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai 
rasa getir, berbau wangi sesuai aroma tanaman 
yang menghasilkannya (Lutony dan Rahmayati, 
1994).

Pengambilan minyak dari dalam daun 
dapat dilakukan dengan cara penyulingan. Pan-
jaitan (1993) mengemukakan bahwa penyulingan 
adalah salah satu cara untuk memisahkan dua 
komponen atau lebih yang mempunyai titik didih 
atau titik embun yang berbeda. Secara garis besar 
penyulingan adalah proses penguapan minyak 
yang terdapat di dalam bagian tanaman bersama 
uap air, kemudian diembunkan kembali karena 

perbedaan berat jenis sehingga minyak dengan 
destilat terpisah.

Lutony dan Rahmayati (1994) menge-
mukakan bahwa dari 70 jenis minyak atsiri yang 
selama ini diperdagangkan di pasaran dunia, 
ternyata 40 jenis diantaranya dapat diproduksi di 
Indonesia. Hal ini mengingat tanaman penghasil-
nya dapat dibudidayakan dengan pertumbuhan 
yang baik. Beberapa jenis tanaman minyak atsiri 
yang sedang dikembangkan sekaligus diproduksi 
minyaknya di Indonesia antara lain akar wangi, 
cendana, cengkeh, jahe, kamper, kayu manis, 
kayu putih, kemukus, kenanga, lada, nilam, pala 
dan sereh wangi. Dikatakan pula bahwa jenis 
tanaman lain yang mempunyai peluang untuk 
dikembangkan diantaranya eukaliptus, adas dan 
lain-lain.

Tanaman eukaliptus merupakan salah 
satu jenis tanaman yang cukup potensial. Hal 
ini disebabkan karena penampilannya yang 
mengesankan dan memiliki aneka guna sehingga 
menjadikannya sebagai salah satu tanaman HTI. 
Apalagi gatra budidayanya yang telah cukup 
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baik dikuasai semakin menjadi pendorong para 
pengelola HTI untuk memilihnya (Poerwow-
idodo, 1991).

Menurut Siregar (1996) tanaman eu-
kaliptus mempunyai kelebihan manfaat, yakni 
bisa dimanfaatkan kayunya maupun daunnya 
sehingga hasil yang didapatkan lebih banyak 
pada luas yang sama dibandingkan dengan jenis 
lain. Kayu eukaliptus dapat digunakan sebagai 
bahan pulp dan kertas yang baik, sebagai kayu 
bakar, harboard, partikel board serta furniture 
yang bagus. Sedangkan minyak yang diekstraksi 
dari daun serta asam oksalat dari kulit merupakan 
bahan dasar yang sangat bermanfaat dalam indus-
tri farmasi gula-gula (Anonim, 1990).

Untuk memperoleh hasil berupa minyak 
eukaliptus maka daun eukaliptus harus diolah 
melalui proses penyulingan. Siregar (1996) 
mengemukakan bahwa jenis eukaliptus mampu 
menghasilkan minyak dari daunnya yang mem-
punyai sifat-sifat tersendiri dan disebut “Es-
sential Oil”. Beberapa jenis eukaliptus yang 
dapat disuling daunnya antara lain Eucalyptus 
citriodora, E. dives, E. dumosa, E. radiata, E. 
urophylla dan lain-lain. 

Guenther (1990) mengemukakan bahwa 
minyak eukaliptus yang ditemukan dalam perda-
gangan dewasa ini dapat digolongkan menjadi 
3 (tiga) golongan utama yaitu golongan minyak 
medisinal, industri dan golongan minyak parfum. 
Hingga terakhir ini minyak eukaliptus komersil 
diproduksi menurut spesiesnya. Namun karena 
persyaratan minyak dalam perdagangan harus 
mengandung minimum 70 (tujuh puluh) persen 
sineol, maka para pedagang biasanya mencampur 
berbagai spesies minyak tersebut. Minyak eu-
kaliptus yang kaya akan sineol umumnya dijual 
dalam pertokoan untuk tujuan penggunaan dalam 
negeri. Minyak ini digunakan untuk parfum, 
penolak serangga, obat-obatan, disinfektan dan 
lain-lain. Minyak eukaliptus yang kaya akan 
sineol umumnya dijual dalam pertokoan untuk 
tujuan penggunaan dalam negeri. Minyak ini 
digunakan untuk parfum, penolak serangga, 
obat-obatan, disinfektan dan lain-lain.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan kebutuhan ekspor maka perlu 
adanya peningkatan produksi minyak eukaliptus 
dengan menentukan besarnya rendemen dan jum-

lah produksi minyak eukaliptus. Salah satu faktor 
tersebut adalah efisiensi dalam proses penyulin-
gan baik yang menyangkut ketersediaan bahan 
baku, periode waktu penyulingan, perlakuan 
terhadap bahan baku maupun sumberdaya energi 
yang dipergunakan (Cholig, 1991).

Oleh karena itu untuk mendapatkan data 
yang lebih jelas, maka perlu diadakan peneli-
tian menyangkut lama waktu penyimpanan dan 
metode penyimpanan daun eukaliptus sebelum 
disuling dengan menggunakan teknik dan pera-
latan yang sederhana (tradisional).

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh metode dan lama penyimpanan daun 
terhadap rendemen volume minyak eukaliptus 
yang dihasilkan.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi serta masukan bagi 
masyarakat, pengusaha maupun pemerintah 
dalam upaya meningkatkan produksi minyak 
eukaliptus.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada kilang 

penyulingan minyak atsiri yang terdapat pada 
Desa Urimessing Dusun Kusu-kusu Sereh 
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selama 1 
(satu) bulan.

Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari satu unit destilasi minyak atsiri, bakul 
atau karung, timbangan dan alat tulis menulis. 
Sedangkan bahan yang digunakan adalah daun 
E. urophylla dan air sebagai pendukung.

Metode Penelitian
1.  Prosedur Kerja dan Pengamatan
 Daun eukaliptus digunting dari ranting 

tanpa memisahkan bagian yang tua dan 
muda, kemudian ditimbang hingga men-
capai berat 25 kg. Daun eukaliptus yang 
telah ditimbang kemudian disimpan dalam 
waktu 1 dan 2 hari sesuai dengan metode 
penyimpanan yang telah ditentukan yaitu 
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dengan dibiarkan di dalam karung (dibung-
kus), disebar diatas para-para dan disebar 
diatas lantai. Setelah itu daun eukaliptus 
dimasukkan ke dalam ketel untuk disuling 
guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

 Pengamatan dilakukan terhadap setiap 
perlakuan untuk menentukan rendemennya 
dengan formulasi sebagai berikut :

 
    Dimana output adalah minyak eukaliptus 

yang dihasilkan, input adalah berat daun 
yang disuling. Agar data normal dalam pen-
golahannya maka satuan ratio (rendemen) 
dalam persen ditransformasikan ke dalam 
satuan Arc sin Ö%.

2.  Rancangan Percobaan
 Penelitian ini menggunakan percobaan 

faktorial dalam rancangan acak lengkap 
dengan tiga ulangan yang terdiri dari dua 
faktor yaitu faktor metode penyimpanan 
daun (A) dan faktor lamanya penyimpanan 
daun (B).
(A)  Perlakuan metode penyim-

panan daun
a1=Penyimpanan daun dengan cara dibung-

kus rapat
a2= Penyimpanan daun dengan cara disebar 

diatas para-para
a3= Penyimpanan daun dengan cara disebar 

diatas lantai
(B) Perlakuan lamanya penyimpanan 

daun
b1 = Lama penyimpanan 1 hari
b2 = Lama penyimpanan 2 hari

 Model matematika dari rancangan tersebut 
adalah sebagai berikut :

Dimana : 
Yijk = Hasil/nilai pengamatan untuk faktor A level 

ke – i faktor B level ke – j dan pada ulangan 
ke- k

 = Nilai Tengah Umum

 = Pengaruh faktor A pada level ke – i

 = Pengaruh faktor B pada level ke – j

= Interaksi AB pada level A ke – i, level B ke – j

 = Galat percobaan untuk level ke – i (A), 
level ke – j (B) ulangan ke – k

 Kombinasi perlakuannya adalah sebagai 
berikut :

a1b1  a1b2

a2b1  a2b2

a3b1  a3b2

 untuk menghitung analisa keragaman dari 
masing-masing perlakuan dapat digunakan 
rumus sebagai berikut :

JK Total =  = Jumlah kuadrat nilai pengamatan – FK

                                  

 JK galat = JK total – JKA – JKB - JKAB

 Tabel 1. Daftar Analisa Keragaman

 Untuk melihat perbedaan masing-masing 
perlakuan digunakan Uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) dengan formulasi sebagai berikut :

W = BNJ = q (p, n) 
Dimana :
BNJ = Beda Nyata Jujur
q = Nilai tabel untuk nyata 5% dan 1%
p = Jumlah perlakuan
n = Derajat bebas acak
r = Jumlah ulangan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Metode Penyimpanan Terhadap 
Rendemen Volume Minyak Eukaliptus.

Hasil perhitungan analisis keragaman 
(Tabel 2) menunjukkan bahwa perlakuan metode 
penyimpanan (A) memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap besarnya rendemen vol-
ume minyak eukaliptus yang dihasilkan. 

Tabel 2.  Analisis Keragaman Pengaruh Metode 
Penyimpanan dan Lama Penyimpanan Daun 

Terhadap Rendemen Volume Minyak Eukaliptus.

Keterangan : ** Berbeda Nyata
                                 tn) Tidak Nyata

Hasil pengamatan (Tabel 3) menunjukkan 
bahwa rata-rata rendemen volume minyak euka-
liptus yang dihasilkan pada penyimpanan daun 
dengan cara dibungkus rapat (a1) sebesar 0,1305 
persen, penyimpanan daun dengan cara disebar 
diatas para-para (a2) sebesar 0,14 persen dan 
penyimpanan daun dengan cara disebar diatas 
lantai (a3) sebesar 0,153 persen atau rendemen 
rata-rata dari ketiga perlakuan tersebut adalah 
sebesar 0,141 persen.

Tabel 3. Hasil Pengamatan Pengaruh Metode dan 
Lama Penyimpanan Daun Terhadap Rendemen 

Volume Minyak Eukaliptus (%)

Berdasarkan nilai rata-rata perlakuan 
hasil uji beda nyata jujur terlihat bahwa peny-
impanan daun dengan cara disebar diatas lantai 
(a3) menghasilkan rendemen volume yang pal-
ing besar yaitu sebesar 0,153 persen kemudian 
menurun pada penyimpanan daun dengan cara 
disebar diatas para-para (a2) dan penyimpanan 
daun dengan cara dibungkus rapat (a1) masing-
masing sebesar 0,14 persen dan 0,1305 persen. 
Perbedaan ini disebabkan karena cepat atau lam-

batnya bahan menyerap suhu dan udara disekitar 
tempat penyimpanan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Guenther (1987) yang mengatakan 
bahwa besarnya kehilangan minyak tergantung 
dari kecepatan sirkulasi udara dan suhu dalam 
sistem.

Imdad dan Nawangsih (1999) menge-
mukakan bahwa meningkatnya suhu diluar 
tempat penyimpanan dapat meningkatkan suhu 
massa bahan yang ada di dalamnya. Pada setiap 
tempat penyimpanan, secara alamiah akan terjadi 
peristiwa perpindahan uap air dari atau ke dalam 
tempat penyimpanan akibat perubahan suhu. 
Pendapat ini didukung oleh Guenther (1987) 
yang mengatakan bahwa tempat penyimpanan 
bahan juga mempengaruhi penyusutan minyak 
atsiri.

Semakin cepat penguapan yang terjadi 
pada bahan maka semakin besar pula penyu-
sutan yang dialami oleh bahan tersebut. Dari 
perlakuan yang diberikan terhadap bahan terlihat 
bahwa rata-rata penyusutan yang dialami oleh 
penyimpanan dengan cara dibungkus rapat (a1) 
sangat kecil yaitu sekitar 4,94 Persen, kemudian 
meningkat pada penyimpanan daun dengan cara 
disebar diatas lantai (a3) sebesar 13,6 persen dan 
penyimpanan daun dengan cara disebar diatas 
para-para (a2) sebesar 21,2 persen.

Pada penyimpanan daun yang disebar 
diatas lantai, bahan yang berada di bagian per-
mukaan lebih cepat menyerap suhu dan udara 
disekitarnya dibandingkan dengan bagian bawah 
permukaan karena terhalang oleh lantai sehingga 
penguapan yang terjadi lebih kecil. Sedangkan 
pada penyimpanan daun yang disebar diatas 
para-para hampir seluruh bahan baik pada ba-
gian permukaan maupun di bagian bawah dapat 
menyerap suhu dan udara disekitarnya dengan 
baik sehingga penguapan yang terjadi pada bahan 
sangat besar.

Imdad dan Nawangsih (1999) menge-
mukakan bahwa menyimpan bahan dalam 
kantong atau karung yang kedap udara dapat 
mengakibatkan bahan akan mudah berkeringat 
jika suhu lingkungan naik. Pendapat ini didukung 
oleh Guenther (1987) yang mengatakan bahwa 
uap panas dapat mengakibatkan jaringan tanaman 
mengembang, sel dan pori-pori membesar.
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Dengan melihat pada hasil penelitian ini 
maka dapat dikatakan bahwa metode penyim-
panan yang paling baik untuk menyimpan bahan 
olah sebelum disuling adalah penyimpanan daun 
dengan cara disebar diatas lantai.

Pengaruh Lamanya Penyimpanan Daun 
Terhadap Rendemen Volume Minyak Euka-
liptus.

Besarnya rendemen volume minyak 
eukaliptus yang dihasilkan dari suatu proses 
penyulingan ditentukan juga oleh lamanya waktu 
penyimpanan daun. Berdasarkan hasil analisis 
keragaman pengaruh lama penyimpanan daun 
(Tabel 2) menunjukkan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap besarnya rendemen volume 
minyak eukaliptus yang dihasilkan. Hasil uji 
beda rata-rata perlakuan menunjukkan bahwa 
rendemen volume minyak eukaliptus untuk 
penyimpanan daun selama 1 hari (b1) diperoleh 
rendemen sebesar 0,146 persen, kemudian menu-
run pada penyimpanan daun selama 2 hari (b2) 
yaitu sebesar 0,136 persen.

Berdasarkan nilai rata-rata rendemen 
volume minyak diatas dan berdasarkan hasil 
uji beda nyata jujur (BNJ) pengaruh perlakuan 
penyimpanan daun  terlihat bahwa penyimpanan 
daun selama 1 hari (b-1) menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata terhadap penyimpanan daun 
selama 2 hari (b2). Hal ini berarti semakin lama 
daun disimpan maka semakin menurun juga 
kadar minyak yang dikandung di dalamnya. Ter-
jadinya penurunan kadar minyak ini disebabkan 
karena pada daun yang telah disimpan selama 1 
hari telah mengalami penyusutan volume daun 
rata-rata sebesar 16,67 persen dan daun yang 
disimpan selama 2 hari terjadi penyusutan vol-
ume rata-rata sebesar 23,07 persen. Terjadinya 
penyusutan volume daun ini menyebabkan pula 
penyusutan kadar minyak dalam daun akibat 
proses penguapan.

Semakin lama waktu penyimpanan, kadar 
minyak cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat 
pada hasil penelitian dimana daun yang disimpan 
selama 1 hari menghasilkan rendemen volume 
yang paling besar dibandingkan dengan daun 
yang disimpan selama 2 hari. Penurunan kadar 
minyak ini disebabkan karena semakin lama daun 
disimpan maka semakin tinggi proses oksidasi 

yang terjadi, sehingga mengakibatkan jaringan 
dalam daun sebagai pemisah antara sel yang satu 
dengan sel yang lain menjadi pecah dan melalui 
proses difusi komponen-komponen minyak yang 
bertitik didih rendah akan terbawa ke permukaan 
daun sehingga terjadi proses penguapan.

Guenther (1987) mengemukakan bahwa 
penguapan secara bertahap selama penyimpanan 
mengakibatkan kehilangan minyak atsiri. Pen-
guapan minyak atsiri melalui dinding jaringan 
tanaman tidak dapat berjalan secara langsung, 
karena minyak tersebut terlebih dahulu harus 
diangkut ke permukaan bahan melalui proses 
hidrodifusi dengan bantuan air sebagai medium 
pembawa. Yang teruapkan pun sebagian besar 
meliputi senyawa yang mudah menguap.

Berdasarkan rendemen volume yang di-
peroleh pada penelitian ini, maka dapat dikatakan 
bahwa rendemen volume minyak eukaliptus 
terbesar dihasilkan pada penyimpanan daun 
selama 1 hari. Dengan demikian untuk mendapat-
kan rendemen serta kualitas minyak eukaliptus 
yang baik maka penyimpanan daun tidak boleh 
terlalu lama dan daun sebaiknya tidak dibiarkan 
terkena sinar matahari langsung (Lutony dan 
Rahmayati, 1994).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pemba-

hasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Perlakuan metode penyimpanan dan lama 

penyimpanan daun memberikan pengaruh 
terhadap rendemen volume minyak euka-
liptus yang dihasilkan.

2. Penyimpanan daun dengan cara disebar 
diatas lantai dan lama penyimpanan daun 
selama 1 hari menghasilkan rendemen 
volume minyak eukaliptus yang terbesar 
yaitu 0,479 persen dan yang terkecil adalah 
penyimpanan daun dengan cara dibungkus 
rapat dan lama penyimpanan daun selama 
2 hari yaitu 0,379 persen.

3. Rendemen volume minyak eukaliptus yang 
dihasilkan dari kedua perlakuan yang dico-
bakan sebesar 0,118 persen sampai 0,164 
persen atau rata-rata sebesar 0,141 persen.
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan 

dan kesimpulan yang diperoleh maka dapatlah 
dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk memperoleh rendemen volume 

minyak eukaliptus yang maksimal sebai-
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knya penyulingan dilakukan setelah daun 
disimpan tidak lebih dari 1 hari.

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
terhadap efisiensi waktu penyulingan dan 
metode-metode penyulingan dihubungkan 
dengan aspek ekonomis maupun rendemen 
kualitas dari minyak eukaliptus.


