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ABSTRAK

Minyak atsiri khususnya nilam, diekstrak dari daun tanaman Nilam dengan cara
distilasi uap (penyulingan uap). Hasil distilasi dalam bentuk uap campuran, uap air dan uap
minyak atsiri. Campuran ini perlu diembunkan, sehingga didapat embunan campuran cairan,
air – minyak atsiri. Karena beda berat jenisnya minyak atsiri nilam akan memisah sebagai
lapisan atas, selanjutnya dipisahkan dari air. Saat ini minyak nilam yang pada umumnya
dihasilkan dari penyulingan rakyat dan memasok 90 % kebutuhan pasar dunia mengalami
pasang surut kualitas, kuantitas maupun harga. Hal ini terutama disebabkan kualitas dan
kuantitas yang kurang dapat diandalkan, karena proses produksinya belum berdasar IPTEK
secara memadai. Proses pengembunan (kondensasi) harus mengembunkan sempurna pada
temperatur optimalnya. Untuk itu diperlukan desain dan konstruksi kondensor (pengembun)
yang didasarkan perhitungan dan pengetahuan yang benar. Demikian juga proses separasi
(pemisahan) minyak dari air perlu memperhitungkan temperatur, lama waktu pemisahan,
serta desain dan konstruksi alat pemisah. Penelitian tahun kedua ini bertujuan untuk
penyempurnaan desain dan konstruksi kondensor dan separator serta dikaitkan dengan sistem
penyulingan secara keseluruhan. Sebagai home base kegiatan ini adalah kabupaten Blitar,
khususnya Desa Kesamben. Hasil unjuk kerja separator terbaik menunjukkan bahwa lapisan
minyak atsiri harus dikoleksi di bak pertama, sedang lapisan air mengalir ke bak berikutnya
untuk selanjutnya dipisahkan, dimana pemisahan terbaik dicapai dengan separator yang
dilengkapi sekat sekat miring ke atas menuju bak pertama sebagai kolektor minyak. Bak
penampung lapisan air tidak harus pada posisi lebih rendah dibanding bak penampung lapisan
minyak atsiri. Waktu kontak minyak atsiri – air dibawah 12 jam menunjukkan hasil terbaik,
sedangkan waktu kontak lebih panjang menurunkan rendemen yang sangat mungkin
diakibatkan hidrolisis minyak atsiri. Kekeruhan lapisan air menunjukkan banyaknya minyak
yang teremulsi dalam air yang dapat diukur dengan turbidimeter, dimana pada waktu kontak
dibawah 12 jam terjadi peningkatan rendemen minyak atsiri sedangkan perpanjangan waktu
kontak berakibat pada turunnya rendemen minyak atsiri.
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RINGKASAN

Minyak atsiri nilam merupakan salah satu primadona ekspor bukan tambang yang
menjadi penghasil devisa penting. Indonesia memasok sekitar 1400 ton minyak nilam per
tahun atau 90 % kebutuhan pasar dunia. Praktek penyulingan minyak atsiri nilam di
Indonesia pada umumnya menghasilkan rendemen rendah, berbau hangus dengan kadar zat
aktif rendah (patchoulie alcohol minyak nilam < 30 % sedang pasar dunia memerlukan kadar
> 35 %). Rendemen rendah, kadar zat aktif rendah, serta bau gosong pada produk minyak
atsiri, khususnya nilam diakibatkan tidak terkontrolnya kondisi penyulingan (distilasi),
pengembunan (kondensasi) dan pemisahan (separasi) minyak dari campurannya. Oleh karena
itu, tujuan penelitian di tahun kedua ini adalah optimalisasi teknik kondensasi skala pilot,
rekayasa desain dan konstruksi separator serta justifikasi performance separator yang dilihat
dari kekeruhan air hasil penyulingan.
Telah dilakukan modifikasi kondensor dengan mencegah aliran uap untuk keluar
kondensor sebelum terembunkan secara sempurna. Dengan pengalihan ini, temperatur
embunan turun dari 50 oC menjadi 35 oC. Pada penelitian ini juga telah dilakukan desain
separator. Desain Separator I menunjukkan pemisahan yang tidak sempurna. Minyak
terkumpul di bak terakhir tetapi minyak banyak yang terperangkap pada pipa kapiler. Desain
separator II juga menunjukkan pemisahan yang belum sempurna. Nampak minyak
terakumulasi di bak pertama, kedua dan keempat. Desain separator III dan IV menunjukkan
hasil yang lebih baik dari desain I dan II. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kekeruhan
air hasil penyulingan yang menurun dari 0,55% menjadi 0,35%. Jika volume air hasil
penyulingan adalah 360 liter maka jumlah minyak yang ada dalam air pada desain separator I
dan II adalah 1,98 liter dan menurun menjadi 1,26 liter pada desain separator III dan IV. Ini
menunjukkan bahwa proses kondensasi dan separasi yang benar berpotensi menghasilkan
minyak atsiri yang lebih banyak.
Pemisahan minyak dari campurannya perlu mempertimbangkan waktu kontak sebagai
waktu kesetimbangan. Namun perlu diperhatikan waktu yang tepat karena waktu kontak yang
lebih lama akan memungkinkan minyak akan terhidrolisis yang akan menurunkan rendemen
minyak.

