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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia dikenal sebagai produsen minyak atsiri yang cukup 

potensial di mata dunia. Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau 

minyak terbang yang merupakan bahan bersifat mudah menguap (volatile), 

mempunyai rasa getir, dan aromanya mirip tanaman asalnya yang diambil dari 

bagian-bagian tanaman seperti daun, buah, biji, bunga, akar, rimpang, kulit kayu, 

bahkan seluruh bagian tanaman. Minyak atsiri selain dihasilkan oleh tanaman, 

dapat juga sebagai bentuk dari hasil degradasi oleh enzim atau dibuat secara 

sintetis. (Mulyadi, 2008). 

Tanaman serai wangi adalah golongan rumput-rumputan yang di sebut 

Andropogen nardus atau Cymbopogon nardus. Jenis ini meliputi hampir 80 

species, tetapi hanya beberapa jenis yang menghasilkan minyak atsiri yang 

mempunyai arti ekonomi dalam dunia perdagangan (Hieronymus, 1992). 

Tanaman serai wangi tumbuh 1-1,5 meter, untuk panjang daunnya mencapai 70-

80 cm, untuk lebarnya 2-5 cm, berwarna hijau muda, kasar dan memiliki aroma 

yang kuat (Wijayakusumah, 2005). 

Minyak atsiri merupakan minyak yang di hasilkan oleh tananman dan 

memiliki zat berbau yang terkandung dalam tanaman tersebut. Minyak ini disebut 

juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar 

mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari 

tanaman asalnya. Dalam keadaan segar dan murni, minyak atsiri umumnya tidak 

berwarna,  namun  pada penyimpanan lama minyak atsiri dapat teroksidasi. Untuk 

mencegahnya, minyak atsiri harus disimpan dalam bejana gelas yang berwarna 

gelap, diisi penuh, ditutup rapat serta disimpan di tempat yang kering dan sejuk 

(Gunawan & Mulyani, 2004). 
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Destilasi adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada 

perbedaan tingkat volalitas ( kemudahan suatu zat untuk menguap ) pada suhu dan 

tekanan tertentu. Destilasi merupakan proses fisika dan tidak terjadi adanya reaksi 

kimia selama proses berlangsung, dalam metode ini penulis menggunakan metode 

destilasi uap sebagai alat produksi minyak atsiri serai wangi, destilasi uap 

merupakan termasuk dalam istilah yang biasa digunakan sebagai menyaring 

dalam campuran air terhadap senyawa tidak larut yang berada di dalam air. 

Dengan mengalirkan uap ke dalam sebuah campuran, bagian yang bisa diuapkan 

yakni menjadi uap terhadap suhu yang lebih rendah dari pada terhadap pemanasan 

secara langsung, dalam bagian ini penulis hanya membahas tentang separator. 

Didesa pambang kecamatan bantan merupakan salah satu dari beberapa 

desa yang ada dikabupaten bengkalis, desa ini merupakan penerima alat destilasi 

minyak serai wangi, para masyarakat desa pambang melakukan penanaman  daun 

serai wangi dikarenakan banyaknya potensi untuk menghasilkan minyak serai 

wangi, dengan ini dilakukan kerja sama antara desa pambang dengan tim serai 

wangi membuat alat destilasi uap yang akan digunakan untuk penyulingan. 

Pada umumnya separator (pemisah) adalah sebuah alat seperasi minyak 

dan gas bumi yang menggunakan prinsip separasi flash pada tekanan dan 

temperatur yang tepat. Terkait pemisahan gas dan minyak di lapangan, terdapat 

pengertian lain mengenai seperator, yaitu  tabung bertekanan dan bertemperatur 

tertentu untuk memisahkan fasa gas dan minyak secara optimum (Iman 

Firmanoktah), di dalam alat destilasi separator digunakan untuk memisahkan 

antara minyak dengan air dimana minyak berada diatas air hal ini di karenakan 

perbedaan bobot jenis. 

Dalam survey lapangan maupun penelitian separator sebelumnya hanya 

menggunakan satu pipa water outlet hasil pemisahan minyak serai wangi dan 

menggunakan tabung kaca dalam hal ini penulis menambahkan dua pipa untuk 

water outlet hasil pemisahan minyak serai wangi dan menggunakan material 

stainless steel tujuaan alat separator ini dibuat untuk mempermudah pemisahan 

minyak serai wangi dalam proses penyulingan dengan latar belakang ini maka 
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penulis mengambil penelitian sebagai tugas akhir “Rancang Bangun Separator 

Destilasi Minyak Serai Wangi”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Mengingat minyak serai wangi merupakan bahan dasar pembuatan produk 

obat-obatan, antiseptic, kosmetik dan perisa makanan. karena tanaman serai wangi 

tumbuh subur didesa pambang, dikarenakan banyaknya potensi untuk 

menghasilkan minyak serai wangi, separator sebelumnya hanya menggunakan 

satu pipa water outlet hasil pemisahan minyak serai wangi dan menggunakan 

tabung kaca dalam hal ini penulis menambahkan dua pipa untuk water outlet hasil 

pemisahan minyak serai wangi dan menggunakan material stainless steel. 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana jika separator menggunakan dua pipa untuk water outlet hasil 

pemisahan minyak serai wangi dan menggunakan material stainless steel? 

2. Bagaimana hasil minyak serai wangi yang telah dipisahkan oleh alat 

separator? 

3. Bagaimana merancang separator serai wangi yang menghasilkan minyak 

serai wangi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada topik ini penulis membatasi permasalahan lebih memfokuskan pada 

separator alat destilasi serai wangi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada rancang bangun alat separator minyak serai wangi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat separator minyak serai wangi yang dapat 

memisakan air dan minyak. 

2. Mendapatkan hasil minyak serai wangi yang memenuhi standar nasional.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. 

Manfaatnya antara lain adalah : 

1. Bagi Penulis  

Sebagai pengetahuan bagi penulis maupun yang membaca laporan 

penelitian ini tentang rancang bangun separator minyak serai wangi .  

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis 

Sebagai pedoman atau referensi bagi Politeknik Negeri Bengkalis dan juga 

penelitian selanjutnya khususnya tentang hasil rancang bangun separator 

destilasi minyak serai wangi. 

 


