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ABSTRACT 

 

Microwave assisted hydrodistillation (MAHD) is the improvement of hydrodistillation 

(HD) technics which uses microwave energy as source in its refining process. The 

purpose of this research was to determine the best method of two extraction methods for 

patchouli leaves (Pogostemon cablin Benth.). MAHD and HD methods have been 

compared and evaluated for its effectiveness to isolate the essential oil of fresh 

patchouli leaves. The results showed MAHD method offered a very important 

advantage exceeded HD within energy storage and isolation term. MAHD method took 

time for 1.5 hours whereas HD for 6 hours. The essential oil composition of extraction 

that determined by GC-MS. The main compounds of essential oil of  Patchouli leaves 

were patchouli alcohol with levels 53.00% HD and 53.10% MAHD. The density was 

0.959 g/mL of HD and 0.963 g/mL of MAHD. Antimicrobial test showed te HD 

essential oil effectiveness was better than those of MAHD and te effectiveness on E.coli 

bacteria. However, the MAHD method was to be considered enviromental friendly. 

Keywords : antimicrobial, GC-MS, HD, MAHD, Pogostemon cablin Benth. 

 

ABSTRAK 

 

Penggunaan hidrodistilasi oven microwave (MAHD) merupakan pengembangan dari 

teknik hidrodistilasi (HD), yang melibatkan suatu energi gelombang pendek sebagai 

sumber energi dalam  proses penyulingan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 

metode terbaik dari dua metode ekstraksi minyak atsiri daun nilam (Pogostemon cablin 

Benth). Metode MAHD dan HD telah dibandingkan serta dievaluasi efektivitasnya 

untuk mengisolasi minyak atsiri dari daun nilam (Pogostemon cablin Benth) segar. 

Metode MAHD menawarkan keuntungan yang sangat penting melebihi HD dalam hal 

penyimpanan energi dan waktu isolasi. Metode MAHD membutuhkan waktu 

penyulingan selama 1,5 jam, sedangkan metode HD selama 6 jam. Komposisi minyak 
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atsiri hasil ekstraksi ditentukan  menggunakan GC-MS. Komponen utama minyak atsiri 

daun nilam adalah patchouli alcohol dengan kadar 53,00% untuk metode HD dan 

53,10% untuk metode MAHD. Massa jenis minyak daun nilam adalah 0,959 g/mL 

untuk metode HD dan 0,963 g/mL untuk metode MAHD. Uji antimikroba menunjukkan 

keefektifan minyak nilam HD lebih baik dibanding MAHD dan paling efektif pada 

bakteri E.coli. Namun, metode MAHD dinilai sebagai teknologi yang ramah 

lingkungan.  

Kata kunci: antimikroba, GC-MS, HD, MAHD, Pogostemon cablin Benth. 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan yang kaya akan 

keanekaragaman hayati, Indonesia 

memiliki sumber daya alam yang luar 

biasa seperti hutan hujan tropis yang 

sangat luas, sehingga memiliki keunikan 

flora dan fauna yang tersebar dari 

Sabang hingga Merauke. Banyak jenis 

tumbuhan yang telah diketahui 

manfaatnya bagi kehidupan manusia, 

termasuk diantaranya tumbuhan yang 

berpotensi mengandung minyak atsiri. 

Minyak atsiri merupakan 

campuran kompleks yang mengandung 

berbagai komponen volatile dari 

tumbuhan, beberapa tahun terakhir telah 

diketahui peningkatan manfaat minyak 

atsiri sebagai aroma terapi yang 

dianggap memiliki keuntungan 

bioaktivitas terbaik, seperti antibakteri 

antijamur, antioksidan dan sitotoksik 

(Boligon et al., 2013).  

Salah satu tumbuhan yang 

menghasilkan minyak atsiri tersebut 

adalah tanaman nilam (Pogostemon 

cablin Benth). Nilam merupakan 

tumbuhan semak tropis   perdu, memiliki 

daun yang halus, wangi, serta batang 

segi empat. Minyak atsiri yang 

dihasilkan oleh nilam mengandung 

komponen utama adalah patchoulol 

(Daniel, 2012). 

Umumnya telah dikenal beberapa 

metode yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan minyak atsiri, seperti yang 

telah berkembang selama ini yaitu 

metode distilasi (penyulingan), ekstraksi 

dengan pelarut, enfleurasi (ekstraksi 

dengan lemak dingin), maserasi 

(ekstraksi dengan lemak panas) dan 

pengepresan (Armando, 2009). 

Hidrodistilasi merupakan salah 

satu jenis ditilasi yang mengontakkan 

sampel dengan air secara langsung untuk 

mendapatkan minyak atsiri. 

Hidrodistilasi  konvensional umumnya  

membutuhkan konsumsi energi yang 

tinggi dan kontak berkepanjangan antara 

tanaman dan air pada suhu tinggi yang 

dapat menyebabkan perubahan dalam 

komposisi kimia minyak atsiri akibat 

adanya hidrolisis (Veličković  et al., 

2012). Sehingga dibutuhkan metode 

alternatif yang dapat memberikan kadar 

minyak nilam yang lebih baik dan proses 

penyulingan yang lebih efisien. 

Hidrodistilasi menggunakan oven 

microwave merupakan hidrodistilasi 

yang  menggunakan aplikator microwave 

sebagai sumber energi selama ekstraksi 

bahan alam dan pelarutnya yang 

mengarah pada waktu proses yang lebih 

cepat, meningkatkan kualitas dan kadar 

minyak, kemampuan ekstraksi langsung, 

ekonomis, konsumsi energi yang lebih 

rendah, mengurangi jumlah pelarut, dan 
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lebih ramah lingkungan, bila 

dibandingkan dengan metode ekstraksi 

konvensional. Isolasi menggunakan oven 

microwave merupakan proses yang 

didasarkan pada aplikasi langsung dari 

radiasi elektromagnetik untuk jaringan 

tanaman dan pelarut yang digunakan 

(Zougali et al., 2012 ; Veličković  et al., 

2012). 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperangkat alat 

distilasi air skala laboratorium tipe 

clavenger, seperangkat Microwave MAS 

II merk Sineo dilengkapi peralatan kaca 

tipe clavenger, seperangkat GC-MS 

Shimadzu QP 2010 dengan panjang 

kolom 30 m, I.D 0,25 mm, ketebalan 

0,25 µm dengan detektor EI (electron 

ionization), neraca analitik, pipet mikro, 

inkubator, kertas cakram, cawan petri, 

vial, Autoclave (All American Model No. 

2X), serta peralatan gelas laboratorium 

lainnya yang sesuai dengan prosedur. 

 Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bahan-bahan yang 

digunakan adalah aquades, metanol, 

etanol absolut, natrium sulfat anhidrat 

(Na2SO4), Nutrient Agar (Merck, 

VM264950 115), Nutrient Broth (Merck, 

VM086143 930), potato dextrose agar 

(Merck, VM330230 141), dan water 

pepton (Merck, VM078728 924). 

 

b. Persiapan Sampel 

 

Daun nilam yang diperoleh dari 

Desa Sei. Tarap, Kabupaten Kampar, 

Provinsi Riau. Daun nilam ditimbang 

sebanyak 100 gram kemudian dicacah 

halus sebesar ±1 cm. 

c. Hidrodistilasi konvensional  

 

Daun nilam yang telah dicacah 

dimasukkan ke dalam alat distilasi 

sebanyak 100 gram, kemudian ditambah 

dengan akuades sebanyak 100 mL. 

Ekstraksi dilakukan selama 6 jam hingga 

diperoleh distilat campuran minyak atsiri 

dan air.  Minyak atsiri daun nilam yang 

diperoleh dari hidrodistilasi 

konvensional ini dipisahkan dari air dan 

dikeringkan dengan  Na2SO4 untuk 

memisahkan air dari minyaknya. Minyak 

atsiri yang telah bebas dari air ditentukan 

persen kadar serta massa jenisnya.   

 

d. Hidrodistilasi dengan oven 

microwave 
 

Daun nilam yang telah dicacah 

dimasukkan ke dalam alat distilasi 

sebanyak 100 gram, kemudian ditambah 

dengan aquades sebanyak 100 mL. 

Ekstraksi dilakukan selama 1,5 jam 

dengan daya oven  microwave 500 watt 

dan temperatur 100°C. Minyak atsiri 

daun nilam yang diperoleh dari 

hidrodistilasi dengan oven microwave ini 

dipisahkan dari air dan dikeringkan 

dengan Na2SO4 untuk memisahkan air 

dari minyaknya. Minyak atsiri yang telah 

bebas dari air ditentukan persen kadar 

serta massa jenisnya ditentukan persen 

kadar minyak serta massa jenisnya. 

Komponen minyak atsiri nilam 

dari kedua metode diidentifikasi 

menggunakan Gas Chromatography 

dengan detektor Mass Spectrometer 

(GC-MS). 
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e. Persiapan uji aktivitas 

antimiroba minyak atsiri daun 

nilam 

 

Konsentrasi minyak atsiri dibuat 

20%, 40% dan 60% v/v dengan 

pengenceran menggunakan etanol 

absolut. Kontrol positif digunakan 

amoxan untuk uji aktivitas antibakteri 

dan ketokonazol untuk uji aktivitas 

antijamur dengan konsentrasi 

konsentrasi kontrol positif 20% v/v. 

Kontrol negatif yang digunakan adalah 

etanol absolut.  

Mikroba yang digunakan adalah 

bakteri Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Salmonella enteritidis, dan 

jamur Candida albicans. Aktivitas 

antimikroba minyak atsiri daun nilam 

dilakukan menggunakan metode uji 

difusi agar (Kirby Bauer Method). 

 

f. Uji aktivitas antibakteri minyak 

atsiri daun nilam 

 

Cawan petri yang telah 

distrerilisasi, dimasukkan 1 mL larutan 

NB yang berisi biakan bakteri, kemudian 

tambahkan 15 mL NA (Nutrient Agar)  

lalu  digoyang-goyang agar bakteri 

tersuspensi merata. Media NA dibiarkan 

memadat, kemudian diletakkan kertas 

cakram (diameter 6 mm) sebanyak 5 

lembar yang telah diteteskan sampel dan 

kontrol dengan konsentrasi yang telah 

disiapkan  masing-masing sebanyak 10 

µL.  Cawan petri kemudian diinkubasi di 

dalam inkubator pada suhu 37°C selama 

24 jam.  

  

g. Uji aktivitas antijamur minyak 

atsiri daun nilam 

 

Cawan petri yang telah 

distrerilisasi, dimasukkan 1 mL larutan 

water pepton yang berisi biakan jamur, 

kemudian tambahkan 15 mL PDA 

(Potato Dextrose Agar) lalu  digoyang-

goyang pelahan agar jamur tersuspensi 

merata. Media PDA dibiarkan memadat, 

kemudian diletakkan kertas cakram 

(diameter 6 mm) sebanyak 5 lembar 

yang telah diteteskan sampel dan kontrol 

dengan konsentrasi yang telah disiapkan  

masing-masing sebanyak 10 µL. Cawan 

petri kemudian diinkubasi di dalam 

inkubator pada suhu 25 °C selama 48 

jam.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada Tabel 1 dan Tabel 2 dapat 

dilihat bahwa hasil penyulingan dari 

kedua metode hidrodistilasi 

konvensional dan metode hidrodistilasi 

menggunakan oven microwave tidak 

memberikan perbedaan yang signifikan. 

Hidrodistilasi (HD) merupakan 

pendekatan yang paling umum untuk 

ekstraksi minyak atsiri dari tanaman 

medis dan herbal, namun metode 

konvensional memiliki beberapa 

kelemahan, seperti waktu ekstraksi 

panjang, potensi kehilangan konstituen 

yang mudah menguap, penggunaan 

energi yang tinggi dan sebagainya 

karena sumber energi yang digunakan 

berasal dari heating mantle dengan suhu 

100°C. Minyak nilam yang diperoleh 

setelah isolasi selama 6 jam metode HD 

adalah 1,502%, dengan massa jenis 

0,963 g/mL. 

 Hidrodistilasi dengan oven 

microwave (MAHD) merupakan 

pengembangan dari hidrodistilasi 

konvensional, menggunakan aplikator 

energi berupa oven gelombang mikro 

sehingga proses pemanasan berlangsung 

lebih singkat serta ramah lingkungan. 

Minyak nilam yang diperoleh setelah 
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isolasi selama 1,5 jam, daya 500 watt 

dan suhu 100°C dari metode MAHD 

adalah  1,540% dengan massa jenis 

0,959 dan minyak atsiri yang dihasilkan 

berwarna lebih cerah.  

 Hasil analisis GC-MS di atas 

total kandungan senyawa minyak atsiri 

daun nilam metode HD dan MAHD 

masing-masing terdapat 13 senyawa 

yang merupakan kelompok senyawa 

terpen yaitu sesquiterpen hidrokarbon 

(±47%), dan sesquiterpen teroksigenasi 

(±53%). Sesquiterpen merupakan  

kelompok dari senyawa terpenoid yang 

merupakan senyawa bahan alam dan 

terdiri dari gabungan unit-unit 5 atom C 

yang dikenal juga sebagai unit isopren 

(2-metil-1,3-butadiena). Senyawa 

sesquiterpen memiliki tiga unit isopren 

(C15) (Sastrohamidjojo, 1998).

  

Tabel 1. Hasil isolasi minyak daun nilam metode HD dan MAHD 

 HD MAHD 

%  kadar 

Tampilan 

1,502 

kuning 

1,540 

kuning pucat 

Massa jenis 0,963 0,959 

 

Tabel 2. Hasil analisis GC-MS minyak daun nilam HD dan MAHD 

No Komponen Rumus 
Waktu 

Retensi 
% Komponen 

HD MAHD 

1. -patchoulene C15H24 22,979 1,39 1,05 

2. -elemene C 23,215 1,50 1,53 

3. -caryophylene C 24,043 3,09 2,73 

4. azulane C 24,548 10,63 10,42 

5. seychellene C15H24 24,729 4,75 4,49 

6. α-humulene C15H24 24,983 0,72 0,59 

7. 7-methanoazulene C 25,102 3,34 3,30 

8. -gurjunene C15H24 25,221 1,42 1,30 

9. α-Guaiene C15H24 26,148 2,69 2,98 

10. ɗ-Guaiene C15H24 26,385 15,50 16,64 

11. caryophyllene Oxide C15H26O 27,750 0,81 0,79 

12. 1H-naphthalenone C12H20O 29,440 1,17 1,09 

13. patchouli alcohol C15H26O 30,457 53,00 53,10 
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 Gambar 1. Grafik uji aktivitas antimikroba minyak daun nilam metode HD dan MAHD 

 

Daun nilam yang diekstraksi dengan HD 

mengandung beberapa senyawa dalam 

minyak atsirinya seperti patchouli 

alcohol (53,00%), ɗ-guaiene (15,50%), 

azulene (10,63%), seychellene (4,75%), 

methanoazulene (3,34%), -

caryophylene (3,09%), dan lain-lain 

sebanyak ( 9,69%). 

 Ekstraksi dengan teknik MAHD 

mengandung beberapa senyawa dalam 

minyak atsirinya seperti patchouli 

alcohol (53,10%), ɗ-guaiene (16,64%), 

azulene (10,42%), seychellene (4,49%), 

methanoazulene (3,30%), -

caryophylene (2,73%), dan lain-lain 

sebanyak (9,32 %).  

 Kandungan minyak atsiri nilam 

juga telah dilaporkan oleh  Micheal 

Terra (1992), Daniel M (2006), Baby P 

et al., (2007), Guan et al., (1994), 

Supawan et al., (2006) dalam 

Chakrapani et al., pada tahun 2013 

menjelaskan tentang komposisi atau 

senyawa kimia yang terdapat pada 

minyak atsiri nilam umumnya adalah 

seskuiterpen dan seskuiterpen teroksidasi 

seperti -elemene, ɗ-guaiene, azulane, 

caryophyllene, patchouli alcohol,  dan 

sebagainya. 

  Pada Gambar 1 dapat dilihat 

bahwa minyak nilam dapat berperan 

sebagai agen antimikroba, sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan 

organisme uji. Keberhasilan uji aktivitas 

antibakteri minyak nilam (patchouli oil) 

telah dilaporkan oleh Dai et al., pada 

tahun 2012. Mekanisme kerja agen 

antimikroba adalah dengan cara merusak 

lapisan fosfolipid membran sel 

mikroorganisme tersebut yang 

menyebabkan adanya peningkatan 

permeabilitas dan kerusakan membran 

sel diikuti dengan pecahnya sel, 

sehingga menyebabkan hilangnya 

sejumlah konstituen (Jawetz, 2001). 

 Aktivitas minyak nilam  HD dan 

minyak nilam MAHD keduanya lebih 

efektif pada bakteri E. coli dibandingkan 

dengan  bakteri Bacillus subtilis dan  

Salmonella enteritidis. Hal ini 
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ditunjukkan dengan zona bening pada 

masing-masing konsentrasi. E. coli 

merupakan bakteri Gram negatif yang 

memiliki dinding sel yang lebih tipis dan 

banyak mengandung peplidoglikan, 

dibandingkan dengan Bacillus subtilis 

sebagai bakteri Gram positif yang 

memiliki dinding sel yang lebih tebal 

karna memiliki membran dalam dan 

membran luar (Pratiwi, 2008). Bakteri 

Salmonella enteritidis juga merupakan 

bakteri Gram positif, akan tetapi 

diameter daerah hambatnya tidak seperti 

bakteri E.coli.   

 Uji aktivitas antijamur, metode 

HD juga menunjukkan aktivitas yang 

lebih baik. Zona bening yang dihasilkan 

lebih besar dibanding uji aktivitas 

antibakteri, hal ini menunjukkan 

aktivitas antijamur minyak nilam lebih 

efektif dibanding aktivitas 

antibakterinya. Minyak nilam dan 

ketokonazol yang digunakan sama-sama 

lebih ampuh dalam mengendalikan 

pertumbuhan jamur.  

KESIMPULAN 

 

Hasil ekstraksi minyak nilam metode 

hidrodistilasi konvensional (HD) dinilai 

kurang efisien dibanding hidrodistilasi 

menggunakan oven microwave 

(MAHD), kandungan utama minyak 

nilam adalah patchouli alcohol dengan 

kadar minyak HD 53,00%  dan MAHD 

53,00% dan minyak atsiri daun nilam 

metode hidrodistilasi konvensional (HD) 

lebih efektif sebagai agen antimikroba 

dibanding dengan minyak atsiri daun 

nilam metode metode hidrodistilasi 

menggunakan oven microwave 

(MAHD). 
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