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ABSTRACT 

Alpinia malaccensis plants was one of essential oil source which has  antimicrobial 

activity. Isolation of essential oil from Alpinia malaccensis was carried out with 

traditional hydrodistillation method and microwave method. Optimal conditions in the 

traditional method was 6 hours, while the optimal conditions in the microwave method 

were 100 oC, 600 W, and 90 minutes. Isolation of the essential oil from Alpinia 

malaccensis with traditional method produces higher yield (0.009%) compared to 

microwave method (0.002%). Compounds in the essential oil of Alpinia malaccensis 

stem identified by GC-MS. The main component of essential oil rod Alpinia 

malaccensis obtained by using hydrodistillation and microwave-assisted 

hydrodistillation is methyl cinnamic as much as 98.24% and 96.97% respectively. 

Essential oils rod hydrodistillation  of Alpinia malaccensis from traditional 

hydrodistillation method and hydrodistillation microwave  method was active as an 

antimicrobial agent. 
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ABSTRAK 
Tanaman Alpinia malaccensis merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak 

atsiri yang memiliki khasiat antimikroba. Oleh karena itu, dilakukan isolasi minyak 

atsiri dari batang Alpinia malaccensis dengan menggunakan metode hidrodistilasi 

konvensional dan  metode hidrodistilasi menggunakan microwave. Kondisi optimum 

pada metode konvensional yaitu selama 6 jam, sedangkan kondisi optimum pada 

metode microwave yaitu 100 oC, 600 W dan selama 90 menit. Isolasi minyak atsiri 

dari batang Alpinia malaccensis metode konvensional menghasilkan kadar yang lebih 

banyak (0,009%) dibandingkan dengan metode microwave (0,022 %). Kandungan 

senyawa di dalam minyak atsiri dari batang Alpinia malaccensis diidentifikasi dengan 

GC-MS. Komponen utama minyak atsiri batang Alpinia malaccensis yang diperoleh 

dengan menggunakan hydrodistillation dan microwave-assisted hydrodistillation 

adalah metil sinamat masing-masing sebanyak 98,24 % dan 96,97 %. Minyak atsiri 

batang Alpinia malaccensis dari metode hidrodistilasi konvensional dan metode 

hidrodistilasi oven microwave aktif berperan sebagai agen antimikroba  

 

Kata kunci: Alpinia malaccensis, Hidrodistilasi, Microwave , Minyak atsiri  
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PENDAHULUAN 

Minyak atsiri merupakan minyak 

yang mudah menguap pada suhu kamar 

dan memiliki aroma yang khas karena 

mengandung sejumlah senyawa aromatik. 

Minyak atsiri dapat dihasilkan melalui 

penyulingan dari bagian tanaman seperti 

daun, batang, akar, kulit, bunga maupun 

dari biji. (Guenther, 1987). Salah satu 

tanaman asli Indonesia yang dapat 

menghasilkan minyak atsiri yaitu dari 

famili Zingiberaceae. Zingiberaceae 

merupakan salah satu tumbuhan yang 

banyak tersebar pada kawasan hutan 

tropis, terutama Indo-Malaya. Salah satu 

genus dari famili Zingiberaceae yang 

dapat menghasilkan minyak atsiri adalah 

genus Alpinia. Spesien-spesies dari genus 

Alpinia yang terdapat di Indonesia dan 

diketahui menghasilkan minyak atsiri 

antara lain Alpinia malaccensis Roxb. 

Alpinia malaccensis Roxb baik dari 

batang, daun, buah ataupun rimpangnya 

telah digunakan masyarakat sebagai obat 

anti muntah, sedangkan di Ambon, 

rimpangnya dikunyah untuk kesegaran 

mulut dan memperhalus suara. Wangi 

dari minyak rimpang  Alpinia 

malaccensis Roxb digunakan untuk 

rambut (Heyne, 1987). Semua bagian 

tumbuhan Alpinia malaccensis berbau 

harum dan mengandung minyak atsiri. 

Alpinia malaccensis mengandung 

berbagai komponen minyak atsiri, namun 

komponen utamanya adalah metil 

sinamat (Oyen dkk., 1999). 

Minyak Alpinia malaccensis ini 

potensial sebagai bahan baku untuk 

mendapatkan metil sinamat. Metil 

sinamat hasil isolasi dari minyak laja 

gowah dikenal dengan natural methyl 

cinnamate (Riyanto dkk., 2012). Untuk 

memperoleh minyak atsiri dari bahan 

tanaman dapat melalui penyulingan 

dengan metode konvensional seperti 

hidrodistilasi (HD). Namun metode ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama, 

energi yang digunakan besar, dan 

senyawa volatile yang terdapat pada 

minyak atsiri juga berpotensi hilang 

selama proses isolasi (Akhgar dkk., 

2012). Beberapa tahun terakhir, muncul 

metode baru yaitu hidrodistilasi dengan 

memanfaatkan pemanasan dari 

gelombang mikro yang disebut dengan 

metode Microwave-Assisted 

Hydrodistillation (MAHD).  

Dalam penelitian ini, dilakukan 

isolasi minyak atsiri batang Alpinia 

malaccensis Roxb dengan dua metode, 

yaitu hidrodistilasi konvensional dan 

hidrodistilasi menggunakan microwave. 

Pemanfaatan radiasi gelombang mikro 

untuk mempercepat proses pemanasan, 

diharapkan dapat menghasilkan minyak 

atsiri dalam waktu yang lebih cepat, 

memiliki kandungan komponen senyawa 

yang lebih banyak dibandingkan 

pemanasan dengan metode konvensional, 

serta menghasilkan kadar lebih tinggi.  

Penelitian terhadap metode 

pemanfaatan gelombang mikro 

(microwave) dan isolasi minyak atsiri 

dari batang Alpinia malaccensis Roxb 

masih tergolong sedikit. Maka dari itu, 

perlu penelitian mengenai daya, waktu, 

dan kondisi optimal dari isolasi minyak 

atsiri menggunakan microwave serta hasil 

komponen senyawa yang diperoleh dari 

kedua metode. Metode distilasi yang 

berbeda akan mempengaruhi jumlah 

kandungan dan sifat dari komponen 

kimianya. Oleh karena itu, dilakukan 

analisis komponen kimia minyak atsiri 

dari batang Alpinia malaccensis 

menggunakan GC-MS serta uji 

antimikroba. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 
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Alat-alat yang digunakan adalah 

seperangkat alat distilasi air skala 

laboratoriumtipe clavenger, seperangkat 

Microwave MAS II merk Sineo 

dilengkapi peralatan kaca tipe clavenger, 

seperangkat GC-MS, 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-bahan yang digunakan 

adalah akuades, metanol, etanol absolut, 

natrium sulfat anhidrat (Na2SO4), 

Nutrient Agar (Merck, VM264950 115), 

Nutrient Broth (Merck, VM086143 930), 

potato dextrose agar (Merck, VM330230 

141), water pepton (Merck, VM078728 

924), aluminium foil, dan batang Alpinia 

malaccensis Roxb diperoleh di daerah 

Kualu, Kecamatan Tampan, Panam, Kota 

Pekanbaru, Provinsi Riau. 

b. Persiapan Sampel 

 

Sampel batang Alpinia malaccensis 

diperoleh di daerah Kualu, Kecamatan 

Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, 

Provinsi Riau. batang Alpinia 

malaccensis Roxb ditimbang sebanyak 

300 gram kemudian dipotong halus 

sebesar ±1 cm.  

 

c. Hidrodistilasi Konvensional 

 

Batang Alpinia malaccensis yang 

telah dipotong kecil dimasukkan ke 

dalam alat distilasi sebanyak 300 gram, 

kemudian ditambah dengan akuades 

sebanyak 500 mL. Ekstraksi dilakukan 

selama 6 jam hingga diperoleh distilat 

campuran minyak atsiri dan air. Minyak 

atsiri batang Alpinia malaccensis yang 

diperoleh dari hidrodistilasi konvensional 

dipisahkan dari air dan dikeringkan 

dengan Na2SO4 untuk memisahkan air 

dari minyaknya. Minyak atsiri yang telah 

bebas dari air ditentukan persen 

kadarnya.  

 

d. Hidrodistilasi Oven Microwave 

 

Batang Alpinia malaccensis yang 

telah dipotong kecil dimasukkan ke 

dalam alat distilasi sebanyak 200 gram, 

kemudian ditambah dengan aquades 

sebanyak 350 mL. Ekstraksi dilakukan 

selama 90 menit dengan daya oven 

microwave 500 watt dan temperatur 

100°C. Minyak atsiri batang Alpinia 

malaccensis 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 

kadarnya. Komponen minyak atsiri 

batang Alpinia malaccensis dari kedua 

metode dianalisis dengan menggunakan 

Gas Chromatography dengan detektor 

Mass Spectrometer (GC-MS). 

 

e. Persiapan Uji Aktivitas 

Antimikroba Minyak Atsiri 

Batang Alpinia malaccensis  

 

Mikroba yang digunakan adalah 

bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

P. aeruginosa dan jamur Candida 

albicans. Aktivitas antimikroba minyak 

atsiri batang Alpinia malaccensis 

dilakukan menggunakan metode uji difusi 

agar (Kirby Bauer Method). Konsentrasi 

minyak atsiri yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu 250 µg/ml, 350 µg/ml 

dan 500 µg/ml dengan pengenceran 

etanol absolut. Kontrol positif digunakan 

Cefadroxil ® untuk uji aktivitas 

antibakteri dan Ketokonazol®  untuk uji 

aktivitas antijamur dengan konsentrasi 

kontrol positif 20 µg. Kontrol negatif 

yang digunakan adalah etanol absolut.  

 

f. Uji Aktivitas Antibakteri Minyak 

Atsiri Batang Alpinia malaccensis 
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Sebanyak 1 mL larutan NB yang 

berisi biakan bakteri ditambahkan ke 

dalam 15 mL NA (Nutrient Agar) lalu 

dihomogenkan sehingga 

bakteritersuspensi merata. Campuran 

tersebut dimasukkan ke dalam cawan 

petri yang telah distrerilisasi dan 

dibiarkan memadat. Sebanyak 5 lembar 

kertas cakram (diameter 6 mm) yang 

telah ditetesi sampel dan kontrol pada 

cawan petri kemudian diinkubasi di 

dalam inkubator pada suhu 37 °C. 

Diameter daerah bening di sekitar kertas 

cakram diukur setelah inkubasi bakteri 

selama 24 jam.  

 

g. Uji Aktivitas Antijamur Minyak 

Atsiri Batang Alpinia malaccensis 

 

Sebanyak 1 mL larutan WP yang 

berisi biakan jamur ditambahkan ke 

dalam 15 mL PDA lalu dihomogenkan 

sehingga jamur tersuspensi merata. 

Campuran tersebut dimasukkan ke dalam 

cawan petri yang telah distrerilisasi dan 

dibiarkan memadat. Sebanyak 5 lembar 

kertas cakram (diameter 6 mm) yang 

telah ditetesi sampel dan kontrol pada 

cawan petri kemudian diinkubasi di pada  

suhu ruang. Diameter daerah bening di 

sekitar kertas cakram diukur setelah 

inkubasi bakteri selama 48 jam.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Isolasi minyak atsiri dari batang 

Alpinia malaccensis metode 

konvensional dan microwave.  

 

Prinsip kerja hidrodistilasi adalah 

pemanasan bahan bersama air yang 

mendidih. Bahan secara bersamaan 

dipanaskan dan keluar melalui jaringan 

tumbuhan sebagai uap yang terbawa oleh 

uap air. Uap tersebut akan mengalami 

kondensasi dalam kondensor. Hasil 

kondensasi diperoleh berupa cairan yang 

terdiri dari dua lapisan yaitu minyak atsiri 

dan air. Lapisan ini disebabkan oleh 

ketidaklarutan antara keduanya atau 

adanya perbedaan kepolaran (Guenther, 

1987). Lapisan minyak dan air 

dipisahkan, kemudian ditambahkan 

Na2SO4 anhidrat untuk mengikat air 

yang masih bercampur dengan minyak 

atsiri. Selanjutnya minyak atsiri bebas air 

siap dianalisis (Asghari dkk., 2012). 

Hidrodistilasi minyak atsiri pada 

penelitian ini dilakukan dengan 2 cara, 

yaitu metode konvensional dan metode 

microwave. Hidrodistilasi yaitu 

pemisahan komponen suatu campuran 

dari dua jenis cairan atau lebih 

berdasarkan tekanan uap dari masing-

masing zat tersebut (Guenther, 1987). 

Minyak atsiri dari batang Alpinia 

malaccensis yang dihasilkan melalui 

proses hidrodistilasi konvensional dan 

microwave dalam penelitian ini, 

diperoleh berupa cairan berwarna kuning 

dan mempunyai bau menyengat. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa kadar 

dengan nilai 0,009% dihasilkan pada 

metode konvensional sedangkan untuk 

metode microwave dengan nilai 0,002%. 

Persentase kadar menggunakan 

hidrodistilasi microwave dalam penelitian 

ini lebih kecil jika dibandingkan 

menggunakan hidrodistilasi 

konvensional. Hal ini disebabkan proses 

kondensasi pada peralatan kondensor 

dalam metode microwave tidak berjalan 

sempurna, sehingga tidak semua senyawa 

yang terkondensasi sempurna. Akibatnya 

komponen kecil dalam minyak atsiri 

berpotensi hilang selama proses distilasi 

yang menyebabkan kadar dan mutu 

minyak atsiri berkurang. 
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Berdasarkan pengamatan, secara 

garis besar ada perbedaan terhadap hasil 

minyak atsiri. Perbedaan mendasar 

terletak pada sumber energi yang 

digunakan untuk pemanasan sampel dan 

lama waktu proses distilasi. Penggunaan 

alat hidrodistilasi konvensional dilakukan 

selama 6 jam, sedangkan penggunaan 

hidrodistilasi oven microwave 

memerlukan waktu 90 menit. Analisis 

senyawa minyak atsiri dari batang 

Alpinia malaccensis . 

Senyawa penyusun minyak atsiri 

batang Alpina malaccensis dari hasil 

metode konvensional dan metode 

microwave dianalisis dengan instrumen 

GC-MS. Pemisahan masing-masing 

senyawa dalam minyak atsiri batang 

Alpinia malaccensis didasarkan pada 

interaksi masing-masing komponen 

dengan fase diam dan fase gerak pada 

instrumen GC-MS. Analisis GC-MS 

dilakukan untuk mengetahui senyawa 

penyusun minyak atsiri tanaman Alpinia 

malaccensis dengan metode konvensional 

dan metode microwave.kandungan 

minyak atsiri batang Alpinia malaccensis 

pada penelitian ini dilakukan dengan 

analisis spektra massa yang didasarkan 

pada ”base peak” (puncak dasar) dan SI 

(Similarity Index) dengan perbandingan 

spektra dari Wiley 229.LIB. Jika nilai SI 

> 90 maka senyawa yang terdeteksi 

sesuai dengan data pembanding 

sedangkan ”base peak” merupakan 

puncak yang paling besar limpahannya 

dalam spektrum dan diberi harga 100%. 

Hasil analisis dari GC-MS terdapat 

2 spektra yang mempunyai nilai SI > 90 

serta mempunyai ”base peak” dan tren 

pecahan spektra massanya sesuai dengan 

data pembanding. Pada metode 

konvensional yang dianalisis, senyawa 

pada puncak dasar I dengan waktu retensi 

33,200 menit dan SI = 96 mirip dengan 

senyawa metil sinamat dengan rumus 

molekul C10H10O2 dengan m/z 162. 

Spektra massa senyawa I dan spektra 

massa senyawa metil sinamat dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini.

<< Target >> 

Line# : 1 R.Time : 33.200 (Scan# : 3769) Mass Peaks : 40 

Raw Mode : Averaged 33.192-33.208 (3768-3770) Base Peak : 131.05 (600828)

 
Hit# : 1 Entry : 36925 Library : WILEY229.LIB 

SI : 96 Formula :C10H10O2 CAS :103-26-4 Mol Weight :162 Ret Index:0 

Comp Name : METHYL CINNAMATE 

 
(b) 

Gambar 1. (a) Spektra Massa Senyawa I, (b) Spektra Massa Metil sinamat 
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Berdasarkan analisis data GC-MS, 

senyawa I mempunyai indeks kemiripan 

(SI) = 96 dengan metil sinamat. Spektra 

senyawa I dibandingkan dengan metil 

sinamat memiliki nilai SI > 90 sehingga 

dapat dikatakan bahwa tingkat 

kemiripannya cukup tinggi. Dengan 

demikian senyawa I dapat dikatakan 

sebagai metil sinamat, yang merupakan 

senyawa golongan penil propanoid. 

Adapun fragmentasi yang terjadi pada 

metil sinamat adalah sebagai berikut : 

 

OCH3

O

OCH3

O

CO

m/z = 131
  (100%)

M  = 162

m/z = 103

m/z = 77m/z = 51

C4H4

C C C C

 
 

Gambar 2. Fragmentasi metil sinamat 

 

Senyawa pada puncak dasar II dengan 

waktu retensi 38,075 menit dan SI= 97 

mirip dengan farnesol dengan rumus 

molekul C15H26O dengan m/z 222. 

Spektra massa senyawa II dan spektra 

massa senyawa Farnesol dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

<< Target >> 

Line# : 2 R.Time : 38.075 (Scan# : 4354) MassPeaks : 51 

Raw Mode : Averaged 38.067-38.083 (4353-4355) BasePeak : 41.10 (44175) 

   
(a) 

 

Hit# : 1 Entry : 19504 Library : WILEY229.LIB 

SI : 96 Formula :C15H26O CAS :4602-84-0 Mol Weight :222 Ret Index:0 

Comp Name : farnesol 

  
(b) 

Gambar 3. (a) Spektra Massa Senyawa I, (b) Spektra Massa Farnesol 
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Berdasarkan analisis data GC-MS, 

senyawa I mempunyai indeks kemiripan 

(SI) = 96 dengan metil sinamat. Spektra 

pada puncak dasar II dengan waktu 

retensi 38,075 menit dan SI= 97 mirip 

dengan farnesol dengan rumus molekul 

C15H26O dengan m/z 222. Berdasarkan 

analisis data GC-MS, senyawa II 

mempunyai indeks kemiripan (SI) = 96 

dengan senyawa farnesol. Spektra 

senyawa II dibandingkan dengan farnesol 

memiliki nilai SI > 90 sehingga dapat 

dikatakan bahwa tingkat kemiripannya 

cukup tinggi. Dengan demikian, senyawa 

II dapat dikatakan sebagai farnesol, yang 

merupakan senyawa golongan 

seskuiterpen. Hasil GC-MS diperoleh 

senyawa utama minyak atsiri batang 

Alpinia malaccensis dengan metode  

konvensional dan microwave adalah 

metil sinamat (98,24%), farnesol 

(1,76%), sedangkan pada metode 

microwave diperoleh metil sinamat 

(96,97%), farnesol (3,03%).  

2. Uji aktivitas antimikroba minyak 

atsiri batang Alpinia malaccensis 

metode konvensional dan 

microwave  

Metode yang digunakan dalam uji 

aktivitas antimikroba minyak atsiri 

batang Alpinia malaccensis ini adalah 

metode difusi agar menggunakan media 

cakram dimana mikroba yang digunakan 

yaitu bakteri gram positif B. subtilis dan 

bakteri gram negatif P. aeruginosa dan E. 

coli serta jamur Candida albicans yang 

merupakan mikroba yang bersifat 

patogen pada manusia. Uji antimikroba 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

minyak atsiri batang Alpinia malaccensis 

dari metode hidrodistilasi konvensional 

dan metode hidrodistilasi oven 

microwave dapat berperan sebagai agen 

antimikroba.  

Data dari aktivitas penghambatan 

minyak atsiri selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis statistik. Metode 

analisis menggunakan One-Way Anova 

dan dilanjutkan dengan analisa Duncan. 

Berdasarkan uji statistik One-Way Anova 

variasi bakteri, terdapat pengaruh yang 

berbeda secara nyata dari bakteri uji 

terhadap Diameter Daya Hambat (DDH) 

(sig <0,05).  Pada hasil pengujian dapat 

dilihat bahwa kemampuan penghambatan 

minyak atsiri batang Alpinia malaccensis 

pada bakteri gram positif relatif lebih 

kecil dari pada bakteri gram negatif. 

Perbedaan nyata dalam komposisi dan 

struktur dinding sel antara bakteri gram 

negatif dan bakteri gram positif 

menyebabkan kedua respon terhadap 

berbagai perlakuan dan bahan, seperti 

pewarnaan gram dan antibiotik-antibiotik 

tertentu. Berdasarkan uji statistik One-

Way Anova variasi konsentrasi, terdapat 

pengaruh yang berbeda secara nyata dari 

konsentrasi minyak atsiri batang Alpinia 

malaccensis terhadap Diameter Daya 

Hambat (DDH) (sig <0,05). Hasil analisa 

One-Way Anova terhadap pengaruh 

variasi konsentrasi minyak atsiri batang 

Alpinia malaccensis pada masing– 

masing mikroba yang diperoleh dengan 

metode konvensional dan metode 

microwave menunjukkan bahwa variasi 

konsentrasi berbeda nyata terhadap 

diameter zona hambat (DDH) terhadap 

masing–masing mikroba uji (sig <0,05). 

Aktivitas antibakteri B. subtilis pada 

konsentrasi minyak atsiri  diperoleh 

dengan metode konvensional dan 

microwave pada kontrol nyata lebih besar 

dibandingkan diameter  zona bening pada 

konsentrasi minyak atsiri batang Alpinia 

malaccensis konsentrasi lainnya. 

Aktivitas antibakteri P. aeruginosa dan 

E. coli pada konsentrasi minyak atsiri 

yang diperoleh dengan metode 

konvensional dan microwave pada 

konsentrasi 500 nyata lebih besar 

dibandingkan kontrol dan konsentrasi 

minyak atsiri batang Alpinia malaccensis 

350 dan 250 µg/ml. 
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Pengaruh variasi konsentrasi pada 

masing– masing mikroba menunjukkan 
mikroba menunjukkan bahwasanya 

variasi konsentrasi minyak atsiri batang 

Alpinia malaccensis berpengaruh nyata 

terhadap diameter zona hambat pada 

masing–masing mikroba uji. 

 

  Tabel 1. Data penghambatan aktivitas antimikroba minyak batang Alpinia malaccensis   

metode hidrodistilasi konvensional dan microwave.

    Keterangan : Harga rata-rata dengan pangkat huruf yang sama, tidak berbeda secara nyata pada 

tingkat   5% (p>0,05) berdasarkan uji Duncan  

         K  : metode hidrodistilasi konvensional 

      M : metode hidrodistilasi microwave  

                   DDH : diameter daya hambat (mm 

 

Diameter daerah hambat pada 

metode konvensional lebih besar 

dibandingkan pada metode microwave 

pada masing-masing konsentrasi. 

Analisa lebih lanjut dengan Duncan 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

antar konsentrasi dalam menghambat 

pertumbuhan mikroba pada B. subtilis, 

P. aeruginosa, E. coli dan C.albicans. 

Pada mikroba B. subtilis,  P. 

aeruginosa, E. coli dan jamur C. 

albicans  variasi konsentrasi minyak 

atsiri batang Alpinia malaccensis 

metode konvensional dan microwave 

menunjukkan perbedaan yang nyata 

(sig<0,05) pada zona hambat masing- 

masing bakteri uji, perbedaan yang 

tidak berbeda nyata diperoleh pada B. 

variasi konsentrasi minyak atsiri batang 

Alpinia malaccensis yang diperoleh 

dengan metode konvensional 

ditunjukkan oleh konsentrasi 350 µg/ml 

dengan kontrol, terhadap bakteri P. 

aeruginosa. Pengujian secara

Konsentrasi 

minyak 

atsiri 

(µg/ml) 

Minyak 

atsiri 

batang 

Alpinia 

Rata-rata DDH ± SD 

B. subtilis P. aeruginosa E. coli C. albican 

250 

K 4,80 ± 0,01 d 6,20 ± 0,01 c 4,30 ± 0,01 d 4,80 ± 0,01 d 

M 4,40 ± 0,01 d 5,25 ± 0,01 d 3,11 ± 0,01 d 4,40 ± 0,01 d 

350 

K 5,50 ± 0,02 c 7,51 ± 0,01 b 5,14 ± 0,01 c 5,50 ± 0,00 c 

M 5,07 ± 0,01 c 6,21 ± 0,01 c 4,10 ± 0,01 c 5,61 ± 0,01 c 

500 

K 6,45 ± 0,01 b 7,54 ± 0,01 a 6,46 ± 0,01 a 6,51 ± 0,01 a 

M 5,87 ± 0,06 b 7,32 ± 0,01 a 6,53 ± 0,01 a 6,10 ± 0,01 a 

Kontrol 

K 6,63± 0,01a 7,51 ± 0,01 b 6,42 ± 0,01 b 6,40 ± 0,01 b 

M 6,61 ± 0,01 a 
7,s27 ± 0,01 

b 
6,40 ± 0,01 b 6,07 ± 0,01 b 
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keseluruhan menunjukkan minyak 

batang Alpinia malaccensis metode 

hidrodistilasi konvensional dan metode 

hidrodistilasi oven microwave 

mempunyai aktivitas antimikroba, dari 

kedua metode ekstraksi, metode 

konvensional menunjukkan aktivitas 

antimikroba yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode 

microwave. Hasil pengamatan dapat 

disimpulkan bahwasanya peningkatan 

konsentrasi minyak atsiri batang Alpinia 

malaccensis kedua metode 

menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas, sehingga minyak batang 

Alpinia malaccensis dapat 

dipertimbangkan sebagai agen 

antimikroba yang tepat dan efektif 

dalam menghambat atau membunuh 

organisme patogen. Adanya kandungan 

senyawa yang bersifat antimikroba 

tersebut memungkinkan minyak atsiri 

batang Alpinia malaccensis mempunyai 

efek penghambatan terhadap bakteri B. 

subtilis, P. aeruginosa E. coli, dan 

jamur C. albicans. 

 KESIMPULAN 

Hasil ekstraksi minyak batang 

Alpinia malaccensis metode 

hidrodistilasi konvensional (HD) 

menghasilkan kadar 0009% dan 

microwave (MAHD) 0,002%, 

kandungan utama minyak batang 

Alpinia malaccensis adalah metil 

sinamat dengan kadar minyak HD 98, 

24% dan MAHD 96,97% minyak atsiri  
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