
 

1 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minyak atsiri atau essential oil merupakan hasil metabolit sekunder dari 

bagian tanaman, seperti daun, bunga, buah, batang dan akar. Kebutuhan minyak 

atsiri semakin tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

perkembangan industri modern seperti industri parfum, kosmetik, makanan, 

farmasi, aroma terapi, dan obat-obatan. Sebagai salah satu pusat megabiodiversiti, 

Indonesia menghasilkan sekitar 50% atau 40 dari 80 jenis minyak asiri yang 

diperdagangkan di dunia. Dari jumlah tersebut 13 jenis telah memasuki pasar 

miny ak atsiri dunia, diantaranya nilam, cengkeh, jahe, pala, lada, kayu manis, 

cendana, melati, akar wangi, kenanga, kayu putih, kemukus, dan serai wangi 

(Hariangsih, dkk., 2017). 

Serai wangi (Cymbopogon winterianus) merupakan salah satu tanaman 

atsiri dari famili Poaceae yang telah dikenal di Indonesia sejak sebelum Perang 

Dunia II (Khusna dan Pujiati, 2018). Serai wangi megandung sekitar 1-2% 

minyak atsiri pada basis kering dan komposisi dari minyak atsiri serai umunya 

berbeda tergantung pada keanekaragaman genetik, habitat, dan perlakuan 

penanamannya (Ranitha, et al., 2014). Untuk mengolah minyak serai wangi 

menjadi minyak atsiri dibutuhkan peralatan berupa mesin destilasi yang terdiri 

dari boiler, destilator, kondensor,  dan sparator. Dari komponen mesin destilasi 

tersebut ada beberapa komponen yang signifikan untuk menentukan hasil 

rendemen minyak atsiri yang baik, salah satunnya adalah kondensor. 

Kondensor merupakan alat penukar kalor (heat exchanger) yang berfungsi 

sebagai media terjadinya proses kondensasi. Proses kondensasi di dalam 

kondensor terjadi dengan cara penurunan temperature dari salah satu fluida 

kerjanya. Di dalam kondensor terjadi proses perpindahan panas dari uap yang 

berperan sebagai fluida panas dan air yang berperan sebagai fluida dingin. Kinerja 
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kondensor dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain desain kondensor, nilai 

konduktivitas bahan, kerapatan lapisan isolasi pada kondensor, suhu lingkungan 

pengoprasian, fouling factor (faktor pengotoran), jenis fluida pendingin, debit 

aliran air pendingin dan arah aliran fluida. Desain yang dipilih akan banyak 

memberikan pengaruh terhadap hasil kondensasi, karena bentuk geometri dari 

suatu kondensor berpengaruh terhadap proses transfer panas yang terjadi 

didalamnya (Kreith, 1991: 524). 

Shetty dan Prashanth (2014) melakukan penelitian tentang performance 

assessment of water cooled condenser refrigerant system. Penggunaan pendingin 

kondensor dengan menggunakan media pendingin air terbukti dapat lebih mampu 

mendinginkan kondensor lebih cepat dari pada pendingin dengan menggunakan 

media udara. Mirjana et al, (2010) pada penelitian tentang impact of the cold end 

operating conditions on energy efficiency of the stem power plants menyatakan 

suhu air pendingin dan laju aliran sangat mempengaruhi kinerja kondensor. 

Perpindahan panas pada kondensor sangan bergantung pada laju aliran pendingin 

dan temperatur air pendingin. Kadek putra beratha, (2018) telah melakukan 

penilitian dari data-data dan hasil perhitungan pada penelitian terhadap alat 

destilasi arak bali bahwa semakin besar jarak lilitan pipa tembaga dan luas bidang 

pemanas maka Q overall yang di hasilkan akan semakin kecil, ini karena 

perpindahan panas dari air ke pipa tembaga kurang maksimal. penelitian yang 

dilakukan Egi Agustian dan Anny Sulaswatty, (2015) Pada penelitian ini telah 

dilakukan desain kondensor untuk proses distilasi uap daun nilam. Semakin kecil 

energi yang digunakan, efisiensi kondensor akan semakin tinggi sehingga semakin 

tinggi juga rendemen yang didapat. Rendemen minyak nilam yang dihasilkan 

sebesar 2,39% dan kadar patchouli alkohol sebesar 35,65% Egi Agustian dan 

Anny Sulaswatty, (2015). 

Tujuan kinerja mesin destilasi ini untuk menghasilkan rendemen yang 

diperoleh sesuai dengan standar nasioal indonesia (SNI). Untuk itu dengan 

adannya kondensor dapat mengubah uap menjadi air sehingga menghasilkan 

rendemen minyak yang baik dari sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas penulis 
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akan  mengambil judul “Rancang bangun kondensor destilasi serai wangi 

kapasitas 100 kg”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah yang akan muncul adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat kondensor kapasitas 100 kg. 

2. Bagaimana cara mengetahui pengaruh laju aliran air pada kondensor 

destilasi serai wangi terhadap penurunan suhu pipa output. 

3. Bagaimana cara mengetahui pengaruh laju aliran air pada kondensor 

destilasi serai wangi terhadap kuantitas air dan minyak serai wangi yang 

dihasilkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada topik rancang bangun ini penulis membatasi masalah dan hanya 

terfokus pada bidang perancangan dan pembuatan kondensor destilasi serai wangi 

dan menganalisa pengaruh laju aliran terhadap hasil destilasi serai wangi. 

 

1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan dari perancangan dan pembuatan alat ini dalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk merancang dan membuat kondensor dengan kapasitas 100 kg. 

2. Untuk mengetahui pengaruh laju debit aliran air pada kondensor destilasi 

serai wangi terhadap penurunan suhu pipa output. 

3. Untuk mengetahui pengaruh laju debit aliran air pada kondensor destilasi 

serai wangi terhadap hasil kuantitas air dan minyak serai wangi yang 

dihasilkan.  
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1.5 Manfaat  

 Adapun manfaat dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan destilasi minyak serai 

wangi. 

2. Menghasilkan minyak serai wangi yang berkualitas. 

3. Meningkatkan hasil produksi minyak serai wangi. 

4. Memperoleh hasil rendemen minyak serai wangi yang lebih baik 

5. Dapat memberikan wawasan bagi semua pihak terutama bagi penulis dan 

pembaca. 
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