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paGana, pr('!duksi bungr;; 

untlLk: setiap iiter n1inyak 1l1av.;ar berharga sekitar 5000 US$ atau setara dengan 45 juta 

rup~ah 

l' . . 

oerbau \VfulgJ, seSURl 

dengan bau tananlan penghasili1ya~ lU11Ui11nya iarut dalan1 pelarut organik~ daJl tiffik 

lanlt dalani air. Dalarn bidang industrL il1inyak atsm digunakan untuk pell1buatan 

biji~ h~tan2_:·lulit. dan akar) Tanan'lan y:-lng n1enghasilkan lnlJ)yak atsin diperkira¥...an 
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panas. 

3. Bau. me;angs~_ng dan kha", untuk tiap jenis minyak atsiri. 

adalah :dntar~-i 0/10042-0J)0084 untuk tiap pcrulx.-:han 1 ue. 

. • ~ t 

uoaK Gupat 1l1engunp. Berdasarkilll kon1posisi buua dan UllSUI-= 

diterpen ("4 lUlit 150terpen\ poiiterpc-1"4 parafirL oletin, dan hidrok~illbon aronlatlk . 

f~01l1ponen hidrokJrbol1 . yang GOill1nan 

i11engakibatkan penurunan 

TIl cngharnbai 
.... 

..... ~ .~ .......... I_~ ..... ,:,·.- • 

.l.!! ~";;,1t:.LLq P,,,·:1l J 

111enenf"t.lkan 

fi.iUru. 

, 
DUll dan sitat Idlas dari senap 

proses yang dapat 

TIluka 
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Pro::;cg hidroiisa tetjad-i daianl ffilr!vak gt'{iri yang me.ngandung ester. rJengan 

yang 

1. PenYl1l1pa.i1al1 bcu\i:t.n: 

sebclurn_ pengecliaf: 

bertahHp yang s~~bah:ian bC:s.Uf dis!~babkaD o1~:h u_dara yang bersuhu (:.ukup tinggi ()leh 

~ kToses ekstraksl, distiiasi: dan pengepre:san 

:It,cbabk_an karcna suhu yang. t~riHliJ. t~nggj. 

h Proses disti.1a.S1 

Perubahan sifat kiJl1ia yang txrjadi :5£:-1::u1.1a prOSf;?-S distilasi terutama dis{~babkan 
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1.3. Sifat-Sifat Bahan Baku dan Produk 

1.3.1. Bahan Baku 

I.3.1.L Hunga Mawa!" 

1-4 

Hunga mawar adaiah suatu jenis tanaman semak yang bisa tumbuh disetiap 

tempa!, tetapi bunga mawar akan tumbuh lebih baik pada ketinggian sekitar i 300 kaki 

diatas pennukaan air 1aut. Bunga flla\:var akan n!nlhuh dengan suhur di1apisan tanah 

humus yang heq1asir, yang bisa sceara langsung lcrkena sinal' matahmi, ler1indun~~ 

dari angin salju yang dingin dan denga11 irigasi yang baik. Biasanya ladang bunga 

mawar memiiiki panjang sekitar 80 mil dan lebar ladangnya sekitar 30 mil. 

Cuaca pada saar pemanenan bunga mawar mempunyai pengaruh yang sanga! 

besar terhadap kualitas dan kuantitas dmi hasii pmlen. Ji..l;.a euaea pacta saat 

pema11cnan lcmbab d.an sering hujan rin!ik-rin!ik, maka akan mcmpcro1cil hasil yang 

sangat banyak dan bisa bertahan selama empat sampai enam rninggu. 

J3unga mawar sangat banyak mmlfaat dalafil kel>,idupa..n sehati-hari, antara lain 

dig\Ll1akan untuk bahan ba..I..-u sirup. Madu dari bunga mawar yang mempunyai fungsi 

melegakml tenggorokan dan meughilangkan bau mulut, jika dieampur dengan cuka 

bisa menghilangkan sakit kepala. Mawar juga bisa digunakan sehagai hahan obat 

aiternatifkaren.a dapat menguatkanjantllng, perut dan hati, 

Bunga mawar terdiri dari banyak spesies, saat ini di Indonesia ada 200 jenis 

bUllga mawar. Ymlg bmlyak digunakan dalam industri mi.l1yak bU.l1ga mawar adaiah 

jenis mawar merah (R. f)amascena), karena dibandingkan dengan jenis bunga mawar 

yang lain mawar ini lehih harum sena paling hanyak ditanam di Indonesia. 

1.3.1.2. Pelarut 

Beberapa hal ymlg perlu diperhatikml dalam menenhLkml jenis pelarut yang 

digunakan daiam proses ekstraksi adaiah : 

a. Seiektititas yaitu keefektit1m pelarut dalam melarutkan zat yang dikehendaki 

dengan cepat dan baik. 

b. Mc:mpunyai lilik didih rendah agar pclaru! dapa! didis!ila.,i pada suhu yang lidak 

terlalu tinggi. 

c. Harga relatif murah 

d. Bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen minyak. 

Pra RenCmla Pabrik !'v1inyak Mawar 
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Salah saw pelarut yang dipilih adalah heksana, karena pada proses ektraksi 

heksana tidak hereaksi dengan minyak Sifat fisika dan kimia dari heksana disajikan 

pada tabd 1.1. 

Tatel L i. Sifo.t fisiko. dan kirnio. dan heksana 

Sitat f:':':'eterangan 

, 

~ B~r"t mr.1p.l~I'1 \ c· ..... j ~..".', rd 
f V_ .. n. ut.·h.:r"L'- i oi)~.J..; ; gr;mn. ...... J. 

i T'en,it~, I n 751f{ II;,:' Cn ,3) ! L..I' ___ '-'_ : _,. _...., ,0-' 1.1.1. 0' 

j Titik didih I 68_90
(" 

L .. _. __ .~. ________ ~ ____ ~_~_. __ .. ~ .. __ ~_ .... ---'-____ ... ~_. ___ .. ~ __ ~~ ___ . __ ~~~ 

1.3.L2. Hanoi 

Rumuskimia 
Berat molek1.Il 
Densitas 
Titik didih 

1.3.2. Produk 

Sitat 

Tabei 1.2. Sifat fisika dan kiInia etanol 

i Keterangan 
I C1l3Cll]Oll 
! 46,07 gr/grrnol 
i 0,815 (gr ! em') 
i 78,soC 

Produk yang dihasiikan adalah minyak atsiri dan bunga mawar dan disebut 

minyak mawar. 

1.3.2.1. Minyak Mawar 

Kandlmgan dari minyak mawar adalah: citronello! (38%), C W C16 paraffins 

(16%), geraniol (14'%), nero! (7%), phenethyl alcohol (2,8%), eugenol methyl ether 

(2,4'{,,,), Eugenol (1,2; , Farnesoi (1,2"/1), linalool (1,4), rose oxide (0,46%), carvone 

(0,41 %), rose furdn (0,l6),~) damascenone (0,14), 'i;} ionone (O,Q3~·{,) [5]. 

wlinyak mawar merniliki sifat-sifat fisis yang diberikan pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Sifat-sifat minyak mawar ! 6 i 

Sifat Keterangan 

I P . , ... -oc' ! u!aran opt 1C I. L:' ) 

O,856-0,~no 

I Indek bias (20nC) 
i Titik didih 
, RaSa 
I Bau 

I 

I V' I ,.arna 

Pra Rencana Pabrik l\1iuyak Mawar 

1,452-1,466 

Agakpahit 
Khas mawar 
Coklat kckuningan 



Bab I Pendahuluan 1-6 

1.4. Kegunaan Produk 

Minyak bunga mawar harganya sangat mahaL karena mi..'lyak yang dihasiIkan 

sangat sedikit dibnadingkan dengan bahan bakunya. l'vii.'l)·i'.k bunga mawar banyak 

digunakan daiam industri parfum, produk-produk u!1mk mandi, sampo, juga dapat 

digunakan dalam indusl1i makanan dan minuman, campuran ballan kosmetik, serta 

arotnaterapi dan spa yang digunakan untuk herendar!l, pijat; penyegar ruangan, 

pctnbcrsiil niangan, 

I.5. Kapasitas produksi 

Produksi minyak mawar di Indonesia sallgat terbatas dan sampai saat illi 

Indoncsia m3sih mcngimpor minyak mawar dari luar ncgcri, o1ch karcna itu pcluang 

untuk membuka pabrik minyak mawar sangatl besar. 

Kapasitas produksi minyak mawar diambil dan data perkembangan essensial 

oil di Indonesia. Adapun data perkembangannya disajikan pada table 1.4 

Tabel 1.4. Data perkembangan industri essensial oil di Indonesia 

Tahun i Ekspor (kg) I Tahlll 
i 

2000 1326076 
1

2000 
! 

2001 i 220416 12001 

2002 1600170 \ 2002 I 
I 

1 1"'00'1 I 1- -
I I , 
i 1 , , 

Rata-rdta peningkatan import pertahun 

Sumber: Hadan Pusat Statisti.k (HPS) Surabaya 

i 599070 
I 
! 402082 

1840926 

i 380449 

I 

! Persentase 
! 

1109.1429 
i 
i -54.7583 

I 
I 5.37557 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa kebutuhan essensial oil didalam negeri belum 

mencuhlpi. 

Tabc1 i.5. Data Import pada lahuTl 2003 dan pcrkiraan 2010 

Tahun Import (kg) 

2003 380449 

20lU 548878.2679 

Pra Rencana Pabrik !v1inyak Mawar 
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Kebutuhan minyak mawar diperkirakan 10 %dari kebutuhan impOll essensial 

oil pada tahun 2010 yaitn - 10%*548878,2679 kgitahun. 

= 54887,83 kg i tahun 

Pabrik pada UmUI1Lllya beroperasi pada 60 % dari kapasitas maksimum, jadi 

kapasitas pabrik minyak mawar adalah = 54887,83kgftahull! 60~·-o 

= 91479,71 = 91480 kgitahun 

Pra Rencana Pabrik Minyak Mawar 




