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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rendemen minyak sereh wangi 

(Cymbopogon nardus l) yang dibudidayakan di lahan terdegradasi akibat aktivitas galian 

timbunan bandara dibandingkan dengan lahan normal. Rendemen diukur pada 4 taraf lama 

proses penyulingan, yaitu 1, 2, 3, dan 4 jam.  Penelitian disusun dalam rancangan acak 

kelompok lengkap (RAKL) dengan 3 ulangan, pengelompokan berdasarkan tingkat kekritisan 

lahan. Penyulingan dilakukan dengan metode destilasi uap terhadap daun sereh wangi utuh, 

perhitungan lama proses penyulingan dimulai setelah teramatinya tetesan kondensat pertama di 

tempat penampungan minyak, minyak dipisahkan dari air kondensat dengan cara penyaringan 

menggunakan kain monel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik jenis lahan tempat 

budidaya maupun lama penyulingan berpengaruh nyata terhadap rendemen minyak sereh wangi 

yang dihasilkan.  Semakin kritis kondisi lahan tempat membudidayakan sereh wangi, rendemen 

minyak atsiri yang dihasilkan cenderung semakin banyak.  Diperkirakan bahwa, di lahan kritis, 

tumbuhan sereh wangi banyak mengalami cekaman sehingga membentuk senyawa metabolit 

sekunder (minyak atsiri) lebih intens dibandingkan dengan di lahan yang normal. Peningkatan 

rendemen minyak sereh wangi yang dibudidayakan di daerah sangat kritis menambah secara 

kuadratik dengan persamaan Y=-0.007x2+0.091x+0.482 (untuk y=rendemen [%] dan x=lama 

penyulingan [jam]). Berdasarkan persamaan ini, lama penyulingan yang menghasilkan 

rendemen tertinggi adalah 6.5 jam yaitu sebesar 0.78%.  

 

Kata kunci : destilasi-uap, minyak-sereh-wangi, rendemen.  

 

PENDAHULUAN 
Sereh wangi (Cymbopogon nardus L) merupakan salah satu jenis tanaman atsiri untuk 

konservasi dan memiliki nilai tambah tinggi. Sereh wangi mengandung 80-97% total geraniol 

dan 30-45% sitronella, budidayanya tidak memerlukan persyaratan khusus dan dapat ditanam 

pada tanah kurang subur serta akar serabut yang banyak potensial untuk menjaga erosi dan 

merehabilitasi lahan-lahan kritis (Litbang Pertanian, 2012).  

Menurut Suradikusumah (1989) dan Feriyanto (2013), kandungan minyak atsiri pada 

daun dan batang sereh wangi masing-masing sebesar 1.0 dan 0.4 %. Menurut Guenther (1987), 

untuk instalasi penyulingan skala kecil, penggunaan metode destilasi air dan uap lebih 

menguntungkan, karena peralatannya sederhana, dan unitnya mudah untuk dipindah-pindahkan. 

Syauqiah et al. (2008) menyatakan bahwa pada metode penyulingan uap dan air, untuk 

rentang waktu 4–8 jam, semakin lama penyulingan maka rendemen yang dihasilkan semakin 

besar.  Menurut Effendi dan Widjanarko (2014) lama waktu penyulingan akan meningkatkan 

rendemen, kecerahan, dan indeks bias minyak atsiri. Menurut Ginting (2004), lama penyulingan 

sereh wangi metode uap-air yang optimum adalah 4.5 jam dengan rendemen sebesar 1,2 %. 

Penyulingan yang terlalu lama dapat menurunkan mutu minyak (Tanasale, 2012).  

Pemanasan yang terlalu lama dapat menyebabkan dekomposisi maupun 
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terpolimerisasinya senyawa geraniol dan sitronelal yang terdapat pada sereh wangi. Selain itu, 

pemanasan yang terlalu lama juga dapat menurunkan indeks bias dan bobot jenis minyak. 

Selama proses penyulingan, semakin lama waktu yang diterapkan, jumlah minyak sereh wangi 

yang dapat diekstrak dari bahan per satuan waktu akan semakin sedikit dengan kadar sitral yang 

juga semakin kecil (Sari dan Chairul, 2005; Ginting, 2004; Agustian et al., 2004).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyulingan uap terhadap 

rendemen minyak sereh wangi yang dibudidayakan pada tiga tingkat degradasi lahan serta 

menentukan lama penyulingan uap yang optimal untuk menghasilkan rendemen tertinggi.  

 

METODE PENELITIAN 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sereh wangi (Cymbopogon 

nardus L) utuh yang diperoleh dari Desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Muaro Jambi, air, 

serta bahan-bahan penunjang lainnya. Alat yang digunakan diantaranya adalah alat penyulingan 

skala pilot plant kapasitas 50 kg, pisau perajang, timbangan, kain monel, serta alat gelas dan alat 

penunjang lainnya. 

Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu persiapan bahan baku, penyulingan minyak 

sereh wangi, dan pemisahan minyak dari kondensat serta penghitungan rendemen. Percobaan 

disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 3 ulangan, 

pengelompokan berdasarkan tingkat kekritisan lahan tempat membudidayakan tanaman sereh 

wangi. Penyulingan dilakukan dengan metode destilasi uap terhadap daun sereh wangi utuh 

pada suhu 100-110 0C, perhitungan lama proses penyulingan dimulai setelah teramatinya 

tetesan kondensat pertama di tempat penampungan minyak, minyak dipisahkan dari air 

kondensat dengan cara penyaringan menggunakan kain monel.  Rendemen diukur pada 4 taraf 

lama proses penyulingan, yaitu 1, 2, 3, dan 4 jam.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

sidik ragam pada taraf 5 dan 1%, dilanjutkan dengan analisis polinomial ortogonal pada taraf 5 

dan 1%.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik jenis lahan tempat budidaya maupun lama 

penyulingan berpengaruh nyata terhadap rendemen minyak sereh wangi yang dihasilkan (Tabel 

1). Semakin kritis kondisi lahan tempat membudidayakan sereh wangi, rendemen minyak atsiri 

yang dihasilkan cenderung semakin tinggi (Gambar 1).  Diperkirakan bahwa, di lahan kritis, 

tumbuhan sereh wangi banyak mengalami cekaman sehingga membentuk senyawa metabolit 

sekunder (minyak atsiri) lebih intens dibandingkan dengan di lahan yang normal.  

 

Tabel 1. Analisis ragam rendemen minyak sereh wangi  

Sumber  

Keragaman 
db JK KT F hitung 

F Tabel 
Sign 

5% 1% 

Kelompok 2 0.0021 0.0010 5.8210 5.143 10.925 * 

Perlakuan 3 0.0517 0.0172 97.4176 4.757 9.780 ** 

Galat 6 0.0011 0.0002 
  

     Non Aditif 1 0.0005 0.0005 3.9463 6.608 16.258 tn 

     Sisa 5 0.0006 0.0001 
  

Total 11 0.0549           

 Keterangan: 

 tn = tidak nyata  

 * = berbeda pada taraf nyata 5% 

** = berbeda pada taraf nyata 1% 
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Gambar 1.  Hubungan antara rendemen minyak sereh wangi dan kondisi tempat tumbuhnya 

 

Analisis lanjut menggunakan polinomial ortogonal menunjukkan bahwa secara regresi, 

peningkatan rendemen minyak sereh wangi dapat secara linier maupun kuadratik sejalan dengan 

peningkatan lama penyulingan; selanjutnya atas dasar pertimbangan keilmuan maka 

peningkatan secara kuadratik yang dipilih (Tabel 2).  

 

Tabel 2. Analisis polinomial ortogonal rendemen minyak sereh wangi  

Perbandingan ECi2 r*ECi2 JK = KT F Hitung 
F Tabel 

Sign 
5% 1% 

Faktor Lama Penyulingan (D) 

P1:  D-linier 0.000 0.049 275.622 5.591 12.246 ** 

Ci2 10.000 30.000 

Q 1.210 

P2:  D-kuadratik 0.000 0.428 2415.785 5.591 12.246 ** 

Ci2 10.000 30.000 

Q 3.582             

Keterangan: 

** = berbeda pada taraf nyata 1% 

 

Peningkatan rendemen minyak sereh wangi yang dibudidayakan di tiga tingkat 

kekritisan lahan (agak kritis, kritis, dan sangat kritis) menambah secara kuadratik masing-

masing dengan persamaan:  

Y=-0.022x2+0.177x+0.346 ................................... (1)  

Y=-0.009x2+0.104x+0.450 ................................... (2) 

Y=-0.007x2+0.091x+0.482 ................................... (3) 

untuk y=rendemen [%] dan x=lama penyulingan [jam] (Gambar 2).  

 

 
Gambar 2.  Hubungan antara lama penyulingan dengan rendemen minyak sereh wangi yang 

dibudidayakan pada tiga tingkat kekritisan lahan  
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Pada Gambar 2 terlihat bahwa budidaya sereh wangi di daerah sangat kritis ternyata 

menghasilkan rendemen minyak atsiri tertinggi.  Berdasarkan persamaan (3) dapat diketahui 

bahwa lama penyulingan yang menghasilkan rendemen tertinggi adalah 6.5 jam, yaitu sebesar 

0.78%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Semakin kritis kondisi lahan tempat 

membudidayakan sereh wangi, rendemen minyak atsiri yang dihasilkan cenderung semakin 

banyak.  Peningkatan rendemen minyak sereh wangi yang dibudidayakan di daerah sangat kritis 

menambah secara kuadratik dengan persamaan Y=-0.007x2+0.091x+0.482 (untuk y=rendemen 

[%] dan x=lama penyulingan [jam]). Berdasarkan persamaan ini, lama penyulingan yang 

menghasilkan rendemen tertinggi adalah 6.5 jam yaitu sebesar 0.78%. 

Budidaya sereh wangi di lahan kritis akan memberikan banyak keuntungan karena 

selain dapat merehabilitasi lahan juga akan menghasilkan minyak atsiri dengan rendemen yang 

lebih tinggi. 
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