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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman dan tumbuhan yang dapat 

menghasilkan minyak yang disebut dengan minyak nabati. Minyak atsiri merupakan 

salah satu jenis minyak nabati yang multifungsi, baik sebagai wangi-wangian, 

antiseptic, kosmetik, obat-obatan, perisa makanan atau minuman, pengusir serangga 

maupun sebagai pencampuran rokok keretek. Minyak serai wangi merupakan salah 

satu minyak atsiri yang diperoleh dari bagian daun dan batang tanaman serai wangi. 

Kualitas minyak serai wangi ditentukan oleh karakteristik alami dari minyak tersebut 

dan bahan-bahan asing yang tercampur di dalamnya. Apabila tidak memenuhi 

persyaratan mutu, harga jual minyak akan sangat murah (Kementerian Pertanian, 

2013) (Anny Sulaswatty dkk, 2019). 

Produksi minyak serai wangi dilakukan melalui proses distilasi uap/air atau 

dikenal di masyarakat dengan istilah penyulingan selama 3-4 jam (Anny Sulaswatty 

dan Indri Badria Adilina, 2019). Didalam alat destilasi ini terdapat beberapa 

komponen yang sangat diperlukan salah satunya adalah boiler. Boiler mengubah 

energi kimia menjadi bentuk energi yang lain untuk menghasilkan kerja. Boiler 

dirancang untuk melakukan atau memindahkan kalor dari suatu sumber pembakaran, 

yang biasanya berupa pembakaran bahan bakar (Achmad Risa H dan Rohmmat 

Sitorus, 2020). Berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa, terdapat 2 jenis tipe 

boiler yaitu boiler pipa api (fire tube boiler) dan boiler pipa air (water tube boiler). 

Dalam destilasi serai wangi terdapat beberapa bentuk boiler yaitu boiler vertikal dan 

horizontal. 

Pada umumnya metode destilasi/penyulingan minyak serai wangi dapat 

dilakukan dengan cara penyulingan dengan air, dengan air dan uap dan dengan uap 
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langsung. Metode yang akan digunakan ialah metode penyulingan dengan uap 

langsung karena dari sistem penyulingan ini dihasilkan minyak serai wangi yang 

paling baik kualitas dan rendemennya. Destilasi ini dilaksanakan dengan cara 

memanaskan cairan dengan air atau uap air yang secara aktif dimasukkan melalui 

pipa (Egi Agustian dan Anny Sulaswati, 2019). Oleh karena itu perlu adanya 

perancangan boiler yang sesuai dengan standart perancangan ASME (American 

Society of Mechanical Engineers) Section IV baik itu dari jenis material maupun 

perhitungan perancangannya. Jenis boiler yang dirancang adalah boiler pipa api (fire 

tube boiler). Boiler jenis ini banyak digunakan pada industry pengolahan mulai dari 

skala kecil sampai menengah (Dwi Ardiyanto Effendy, dkk : 2013 dalam Raharjo dan 

Karnowo 2008:180). Boiler pipa api memiliki kontruksi yang sederhana, mudah 

perawatannya, murah dan pembuatan yang mudah. Boiler yang akan direncanakan 

dalam bentuk vertikal yaitu tegak lurus karena tidak memakan banyak tempat, 

sehingga dapat ditempatkan pada ruangan yang relatif kecil (Dwi Ardiyanto Effendy, 

dkk: 2013). 

Pada proses destilasi minyak serai wangi ini boiler mempunyai fungsi yang 

sangat penting. Sama pentingnya dengan instalasi yang bekerja pada mesin boiler itu 

sendiri. Boiler menghasilkan uap air yang memiliki tekanan tinggi. Apabila terjadi 

kerusakan seperti kebocoran yang dapat melukai operator bahkan dapat meledak dan 

akan merusak lingkungan. Maka, dapat menunda proses produksi sehingga produk 

yang dihasilkan kualitasnya akan menurun atau rusak (Dwi Ardiyanto Effendy, dkk: 

2013). 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengambil judul “Rancang Bangun 

Boiler Vertikal Destilasi Minyak Serai Wangi Dengan Kapasitas Uap 100 Kg/Jam”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagimana merancang boiler vertikal untuk alat destilasi minyak serai wangi 

kapasitas uap 100 kg/jam? 
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2. Bagimana cara membuat boiler vertikal untuk alat destilasi minyak serai 

wangi kapasitas uap 100 kg/jam? 

3. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap rendemen hasil serai wangi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada topik rancang bangun ini penulis membatasi permasalahan dan hanya  

fokus pada bidang perancangan serta pembuatan boiler vertikal yang dilakukan untuk 

mendapatkan hasil destilasi minyak serai wangi yang baik. Dan tekanan yang diambil 

adalah tekanan 1 bar dan 2 bar. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah: 

1. Untuk  merancang dan membuat boiler vertikal alat destilasi minyak serai 

wangi dengan kapasitas uap 100 kg/jam 

2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap hasil rendemen destilasi 

minyak serai wangi. 

 

1.5 Manfaat 

 Manfaat dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah: 

1. Dengan adanya rancangan serta pembuatan boiler vertikal untuk alat destilasi 

minyak serai wangi ini dapat dijadikan sebagai referensi 

2. Sebagai ilmu pengtahuan bagi diri sendiri tetang prosedur  perancangan serta 

pembuatan boiler vertikal untuk  alat destilasi minyak serai wangi dengan 

kapasitas uap 100 kg/jam   

3. Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat destilasi dan pemanfaat minyak 

serai wanginya sebagai penghasilan yang mempunyai nilai jual. 
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