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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dan terkenal dengan 

keanekaragaman terutama hasil pertanian dan rempah-rempah, karena keadaan 

geografis Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan yang rata-rata tinggi 

sepanjang tahun. Sumber daya alam yang dimiliki telah memberikan manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu serai wangi. 

Serai wangi (Cymbopogon nardus) adalah salah satu tanaman rempah, 

biasa digunakan sebagai bumbu masakan , dan obat-obatan . Serai wangi 

termasuk famili Poaceae yang lebih dikenal sebagai penghasil minyak serai 

wangi. Minyak serai adalah salah satu minyak atsiri yang paling penting di 

Indonesia dan mulai menarik perhatian dunia menjelang berakhirnya abad ke-19. 

Minyak atsiri ini banyak diminati konsumen luar negeri terutama pengusaha yang 

bergerak di bidang farmasi, parfum, maupun kosmetik. 

Sebagian masyarakat indonesia masih minim pengetahuan tentang 

bagaimana cara mengolah minyak serai wangi sehingga minyak yang dihasilkan 

tidak memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, padahal nilai jualnya sangat 

ditentukan oleh kualitas minyak dan kadar komponen utamanya. Apabila tidak 

memenuhi persyaratan mutu, harga jual minyak akan sangat murah. 

Pengembangan tanaman serai wangi dan pengolahan minyak atsiri memiliki nilai 

positif yang sangat tinggi karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Pengembangan pengolahan minyak serai wangi di perdesaan merupakan salah 

satu langkah strategis dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah, 

sekaligus dapat meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing , serta pendapatan 

petani tanaman penghasil minyak atsiri. 

Minyak atsiri dapat diproduksi melalui proses destilasi uap/air yang lebih 

dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah  penyulingan (destillation). Minyak 
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atsiri dihasilkan dengan teknik destilasi uap pada bagian daun dan batang dari 

tanaman serai wangi (Yuni, Sipahutar, Mahfud, & Prihatini, 2013; Kadarohman, 

2006). Pada sistem destilasi uap ini bahan baku tidak kontak langsung, baik 

dengan air maupun pemanas. Tetapi hanya uap bertekanan tinggi yang 

difungsikan untuk proses destilasi. 

Proses destilasi membutuhkan 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 satunya adalah destilator. 

Destilator adalah tabung/wadah penampungan bahan dasar minyak serai 

wangi. Bahan dasar minyak serai wangi ini akan direaksikan menjadi uap. Uap 

yang keluar dari destilator dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat 

yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator sesuai berat 

jenis minyak.  

Hendri susanto, Rachmad winarso, Rianto wibowo, (2018) melakukan 

penelitian dengan judul rancang bangun menara refluks pada destilator bioetanol 

kapasitas 5 liter/jam berskala UMKM. Hasil penelitian menunjukkan menara 

refluks dapat digunakan sebagai proses kondensasi pada siklus destilasi 

bioethanol. Dengan dimensi shell berdiameter 14 mm dan tinggi 2000 mm, 

dimensi tube  berdiameter 94 mm dan tinggi total coil 400 mm dengan jarak antar 

coil 40 mm, dan dihasilkan produksi ethanol pada mesin destilator bioethanol 

sebanyak 2,35 liter dengan kadar kemurnian 91%.  

Amiq nurul azmi, (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

volume isian dan panjang pipa fraksinasi terhadap kinerja destilator bertingkat. 

Hasil yang didapat dari penelitian adalah kapasitas bioethanol terbanyak 131,04 

ml pada pipa 60 cm dengan isian setengah, kadar destilat tertinggi 73,33% pada 

pipa 90 cm dengan isian penuh, waktu destilasi tercepat 73,33 menit pada pipa 90 

cm dengan isian kosong, kadar bioethanol sisa paling rendah 0% pada pipa 30 cm 

dengan isian kosong, dan volume per kg bahan paling banyak 108,91 ml/kg pada 

pipa 90 cm dengan isian penuh. Tia setiawan, (2018) melakukan penelitian 

dengan judul rancang bangun alat destilasi uap bioetanol dengan baku batang 
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pisang. Dengan rumus molekul etanol  C2HOH, bioetanol dengan kadar 70-94% 

dapat dibuat melalui operasi destilasi. Produk bioetanol yang dihasilkan dari 

rancang bangun alat destilasi ini telah memenuhi spesifikasi produk etanol dengan 

kadar maksimum 94% dengan menggunakan alat pengukuran kadar etanol dengan 

alkoholmeter (metode pengukuran kadar etanol secara cepat). Perancangan alat 

destilasi bioetanol ini terdiri dari perancangan tabung destilator, pipa saluran, 

tabung kondensasi dan pipa kondensasi. 

Tujuan kinerja mesin destilasi ini untuk menghasilkan rendemen yang 

diperoleh sesuai dengan standar nasioal indonesia (SNI). Berdasarkan uraian di 

atas penulis akan mengambil judul “Rancang Bangun Destilator Destilasi Minyak 

Serai Wangi Kapasitas 100 kg/proses. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada topik ini penulis dapat mengambil permasalahan dalam penelitian 

yaitu bagaimana merancang dan membuat destilator minyak serai wangi pada 

mesin destilasi kapasitas 100 kg yang efektif dan efisien. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada topik rancang bangun ini penulis membatasi permasalahan dan hanya 

fokus pada bidang perancangan dan pembuatan alat destilator. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah, 

1. Dapat merancang destilator pada mesin destilasi minyak serai wangi 

kapasitas 100 kg; 

2. Dapat membuat destilator pada mesin destilasi minyak serai wangi 

kapasitas 100 kg; dan 

3. Dapat mengetahui pengaruh variasi masukan uap dan lama waktu destilasi 

terhadap kuantitas rendemen. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah, 

1. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat menghasilkan produk minyak 

serai wangi yang lebih bermutu dan berkualitas; 

2. Dapat mengetahui proses destilasi minyak serai wangi kapasitas 100 kg; 

3. Dengan hasil produk yang bermutu dan berkualitas diharapkan dapat 

meningkatkan nilai jual produk minyak serai wangi; dan 

4. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani 

tanaman serai wangi. 
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