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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya 

sehingga kegiatan Seminar Nasional Hasil Riset dan Standardisasi III dengan tema “Peranan 

Riset Dalam Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas, dan Bahan Tambang 

Mineral” dapat dilaksanakan dengan baik pada tanggal 23 s/d 25 Okober 2013 di Banda 

Aceh.  

Seminar Nasional Hasil Riset dan Standardisasi Industri III dimaksudkan untuk 

menyampaikan informasi hasil-hasil penelitian serta menyebarluaskan hasil-hasil riset yang 

telah dilakukan oleh lembaga litbang pemerintah pusat dan daerah maupun oleh perguruan 

tinggi negeri dan swasta dalam rangka pengembangan pelaksanaan hilirisasi industri serta 

dapat terjalinnya kerjasama yang lebih baik diantara para Peneliti, Akademisi dan Pemerintah 

Daerah dalam pengembangan hilirisasi industri yang dapat menghasilkan nilai tambah suatu 

produk berbasis sumber daya alam serta dapat meyerap tenaga kerja yang lebih besar. 

Prosiding ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga terutama untuk 

mendukung pengembangan hilirisasi industri. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan prosiding ini. 

Kami selalu terbuka untuk menerima saran-saran dan masukan untuk kesempurnaan prosiding 

ini di masa depan.  

                        

                                                                                                                TIM PENYUNTING 
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PERANAN RISET DALAM MENDUKUNG HILIRISASI INDUSTRI BERBASIS 
AGRO, MIGAS DAN BAHAN TAMBANG MINERAL*) 
 

 
Zakiyudin 
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) 
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 19, Jakarta Selatan - 12950 
 
 
Untuk menyamakan persepsi diantara sesama pemangku kepentingan di dalam pembangunan 
industri, perlu diperhatikan kembali apa yang menjadi arah dan tujuan pembangunan industri 
nasional sebagaimana ditegaskan dalam Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan 
Industri Nasional. Visi pembangunan industri adalah “Menjadikan Indonesia sebagai 
negara industri tangguh di dunia pada tahun 2025”. Sasaran jangka menengah pada tahun 
2014 adalah “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan 
serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”. Upaya mencapai visi tersebut 
dijalankan melalui misi sebagai berikut: 
1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;  
2. Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; 
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri; 
6. Mendorong penyebaran industri ke luar Pulau Jawa; serta 
7. Mendorong peran Industri Kecil & Menengah (IKM) terhadap PDB. 
 
Sedangkan arah Kebijakan Umum Pembangunan Industri dilaksanakan dalam rangka: 
1. Pertumbuhan industri, melalui pengembangan dan penguatan 35 klaster industri prioritas 

(pro growth), 
2. Pemerataan industri, melalui pengembangan dan penguatan industri kecil dan menengah 

(pro growth dan pro job), 
3. Persebaran industri, melalui pengembangan industri unggulan di 33 provinsi dan 

Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota (pro job dan pro poor). 
4. Menjaga keseimbangan lingkungan, melalui pengembangan industri hijau (pro 

environment). 
 
Pembangunan industri nasional hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat berarti. 
Setelah mengalami periode penurunan kinerja akibat dampak krisis ekonomi global pada 
tahun 2007-2009, industri pengolahan non-migas mampu tumbuh dan berkembang secara 
signifikan, dengan capaian sebagai berikut. 
 
Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada Triwulan I tahun 2013 mencapai 6,69%. 
Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (PDB) pada periode yang sama 
sebesar 6,02%. Cabang-cabang industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi antara lain: 
Industri Logam Dasar Besi dan Baja sebesar 13,14%; Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari 
Karet sebesar 11,41%, Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya sebesar 10,51%, serta 
Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya sebesar 7,67%. 
 
*) Kata sambutan Sekretaris BPKIMI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada 
Seminar Nasional Hasil Riset dan Standardisasi III, Banda Aceh, 23-25 Oktober 2013 
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Pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang tinggi tersebut ditopang oleh meningkatnya 
investasi di sektor industri khususnya industri hilir berbasis sumber daya alam, sehingga 
memberikan optimisme bahwa sektor industri masih bisa terus tumbuh tinggi dan menjadi 
motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana kebijakan utama Pemerintah 
untuk mendorong hilirisasi industri. 
 
Ekspor industri non-migas pada Januari-Maret 2013 mencapai US$ 28,26 miliar atau 
memberikan kontribusi sebesar 61,11% dari total ekspor nasional. Sedangkan impor industri 
non-migas mencapai US$ 32,15 miliar, sehingga terdapat defisit sebesar US$ 3,89 miliar. 
Defisit neraca perdagangan tersebut tidaklah terlalu mengkhawatirkan, mengingat sebagian 
besar impor tersebut berupa barang modal dan bahan baku, sebagai akibat dari tumbuhnya 
investasi di sektor industri. Meskipun demikian, kita tetap mendorong agar ekspor produk 
hasil industri kembali meningkat dan berdaya saing tinggi di pasar global. 
 
Sementara itu, nilai investasi PMDN sektor industri non-migas pada Triwulan I tahun 2013 
mencapai Rp 10,92 triliun, atau meningkat sebesar 35,55% terhadap periode yang sama tahun 
2012. Sedangkan nilai investasi PMA sektor industri non-migas mencapai US$ 4,55 milyar 
atau meningkat sebesar 96,83%. Peningkatan investasi yang besar terutama pada cabang 
Industri Logam, Mesin & Elektronik, Industri Kimia & Farmasi, Industri Kendaraan 
Bermotor & Alat Transportasi Lain, serta Industri Kertas & Percetakan. 
 
Dalam rangka menapaki tahun 2013 dan menyambut tahun 2014 yang penuh tantangan dan 
masih adanya ketidakpastian ekonomi global, kita masih memiliki pekerjaan besar untuk 
melaksanakan pembangunan industri nasional, dengan sasaran utama antara lain: 
pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 7,14%, penyerapan tenaga kerja sektor 
industri sebanyak 400 ribu orang, meningkatnya ekspor sektor industri hingga mencapai US$ 
125 miliar, serta investasi PMA sebesar US$ 12 miliar dan investasi PMDN sebesar Rp 42 
Triliun.  
 
Untuk mencapai sasaran pembangunan industri sebagai bagian dari pembangunan industri 
nasional jangka panjang tersebut, diperlukan upaya yang maksimal dan tidak sekedar 
“business as usual”. Untuk itu, sejak tahun 2012 kita bertekad untuk melakukan percepatan 
pertumbuhan industri melalui “Akselerasi Industrialisasi 2012-2014”. Percepatan ini 
bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai katalis utama dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 
 
Upaya percepatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi kekuatan dan 
hambatan, menentukan strategi pokok akselerasi industri, menetapkan fokus akselerasi 
industri pada kelompok industri prioritas tertentu, membuat rencana aksi (action plan) 
inisiatif stratejik sesuai fokus akselerasi dimaksud, serta menentukan kebijakan affirmatif 
untuk mendukung pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 
 
Akselerasi Industrialisasi dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu: 
1. Mendorong Partisipasi Dunia Usaha Dalam Pembangunan Infrastruktur; 
2. Percepatan Proses Pengambilan Keputusan untuk Menyelesaikan Hambatan Birokrasi 

(Debottlenecking); 
3. Reorientasi Kebijakan Ekspor Bahan Mentah dan Sumber Energi; 
4. Mendorong Peningkatan Produktivitas & Daya Saing; 
5. Meningkatkan Integrasi Pasar Domestik. 
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Pada tahap pelaksanaannya, kelima strategi utama di atas dijalankan melalui penerapan pada 6 
(enam) area kebijakan, yaitu: (1) Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri,  
(2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi, (4) 
Penyempurnaan Dan Harmonisasi Regulasi, (5) Kebijakan Fiskal, serta (6) Pembangunan 
SDM Industri. 
 
Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri sebagai implementasi Akselerasi 
Industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian menjalankan tiga program prioritas utama 
pada tahun 2013, yaitu: (1) Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang 
Mineral; (2) Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik dan Ekspor; 
dan (3) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 
 
Sasaran utama dari program tersebut adalah adanya peningkatan nilai tambah industri dalam 
negeri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, penguasaan pasar baik domestik 
maupun ekspor untuk produk-produk hasil industri dalam negeri, serta perluasan penyerapan 
tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. 
 
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menekankan kembali bahwa 
pembangunan sektor industri nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, 
tetapi juga pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sesuai 
dengan kebijakan pembangunan industri sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 28 
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), dimana strategi pembangunan 
industri dijalankan melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu “top-down” dan “bottom-up”. 
 
Pendekatan “top-down” dilaksanakan melalui pengembangan 35 klaster industri prioritas, 
sedangkan pendekatan “bottom-up” dijalankan melalui fokus pengembangan industri 
berdasarkan potensi dan keunggulan komoditi di daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat 
kabupaten/kota.  
 
Pengembangan industri di tingkat provinsi dilakukan melalui pengembangan Industri 
Unggulan Provinsi (IUP), sedangkan pengembangan industri di tingkat kabupaten/kota 
dilakukan melalui pengembangan Kompetensi Inti Industri (KII) Kabupaten/Kota, yang 
masing-masing disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang 
selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian tentang Roadmap 
Pengembangan IUP dan KII Kabupaten/Kota. 
 
Dalam pelaksanaannya, Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan 
Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah dan stakeholder 
terkait lainnya.  
 
Dalam rangka pengembangan Industri Unggulan Provinsi, Kementerian Perindustrian telah 
mengalokasikan Dana Dekonsentrasi yang diberikan melalui Ditjen Industri Agro dan Ditjen 
Industri Kecil dan Menengah (IKM) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat 
Provinsi. Pada tahun 2012, Dana Dekonsentrasi yang telah dialokasikan adalah sebesar Rp 
124,7 milyar. Sedangkan pada tahun 2013, Dana Dekonsentrasi yang dianggarkan adalah 
sebesar Rp 118,5 milyar, yang ditujukan untuk kegiatan pengembangan industri unggulan 
daerah di 33 provinsi di Indonesia.  
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Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan Kompetensi Inti Industri 
Kabupaten/Kota, Kementerian Perindustrian juga telah memfasilitasi berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan pada lokus-lokus pengembangan industri inti tersebut, antara lain: pemberian 
bantuan mesin peralatan, pelatihan keterampilan SDM industri, penumbuhan wirausaha baru 
IKM, pendampingan tenaga ahli dan pendidikan kejuruan, fasilitasi akses permodalan, serta 
fasilitasi pameran produk-produk unggulan daerah. Kementerian Perindustrian juga telah 
memfasilitasi pengembangan IKM melalui pembinaan One Village One Products (OVOP) di 
62 sentra di 55 Kabupaten/Kota pada tahun 2012, serta fasilitasi pemberian Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) sektor industri pada tahun 2012 sebesar Rp 982,3 milyar untuk 43 ribu IKM. 
 
Dalam upaya meningkatkan daya saing industri, peran riset dan inovasi sangat menentukan. 
Terkait dengan pengembangan inovasi, menurut data dari World Economic Forum, Indonesia 
menduduki peringkat yang cukup baik yaitu diurutan 39, namun masih lemah dalam hal 
kesiapan teknologi (technology readiness) yang menduduki urutan 85. Hal ini mencerminkan 
bahwa riset telah  banyak dilakukan, namun hasil risetnya belum dapat dimanfaatkan oleh 
para pengguna teknologi, termasuk oleh masyarakat industri. Saat ini perspektif industri 
terhadap hasil litbang adalah hasil litbangyasa belum bisa dimanfaatkan di industri, 
kemampuan litbangyasa masih lemah, sinergi dan kolaborasi litbangyasa-industri masih 
lemah. Sedangkan untuk kesesuaian teknologi, terungkap bahwa masih adanya 
ketidaksesuaian teknologi terhadap kebutuhan industri, pasokan informasi teknologi masih 
lemah, dan hasil litbang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang harus dipenuhi. 
Untuk keberterimaan teknologi terungkap bahwa keberterimaan teknologi ditentukan oleh 
faktor kesesuaian dengan kebutuhan industri dan industri membutuhkan teknologi yang telah 
teruji (proven technology). 
 
Mengatasi permasalahan tersebut diatas, diperlukan kerjasama lintas sektor yang lebih erat 
lagi dengan pemangku kepentingan (stage horder) terkait yaitu Lembaga Litbang, Perguruan 
Tinggi , Pemerintah Daerah dan Masyarakat Industri. Disamping itu, hasil-hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan harus segera diperkenalkan kepada masyarakat Industri melalui 
berbagai media salah satunya adalah melalui seminar seperti yang akan dilaksanakan pada 
hari ini. Pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam suatu siklus  produk industri tidak dapat 
ditawar lagi.  Siklus yang dimulai dari ide, pengembangan, produksi, distribusi, dan pasar 
membutuhkan sentuhan hasil riset dan teknologi.  Melalui hasil riset dan teknologi tersebut 
akan menentukan nilai tambah dan daya saing produk di pasar dalam dan luar negeri. Oleh 
karena  itu, peran Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi untuk memasok teknologi kepada 
masyarakat industri adalah sangat penting, sehingga arus antara penghasil teknologi dan 
pengguna teknologi tidak terputus, seperti yang terjadi selama ini. Selain itu, program 
hilirisasi industri ini juga akan berjalan dengan baik jika didukung dengan program penelitan 
dan pengembangan yang baik juga dengan melibatkan semua stake holder terkait.  
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SOME INNOVATIONS IN DESIGNING HETEROGENEOUS CATALYSTS 
 
 
 Hadi Nur 
Ibnu Sina Institute for Fundamental Science Studies, Universiti Teknologi Malaysia, 
81310 UTM Skudai, Johor, Malaysia 
e-mail: hadi@kimia.fs.utm.my; website: http://hadinur.com 
 
 
ABSTRACT 
The design and synthesis of particulate materials for new catalyst systems with novel 
properties remain a big challenge today. Here an attempt has been made to synthesize 
particulate materials for several heterogeneous catalytic systems, which contain examples 
from our recent research projects in this area. The catalysts have been designed for single 
centre catalyst, phase-boundary catalyst, bifunctional catalyst, photocatalyst and chiral 
catalyst. In our current research, the conversion of low rank coal to catalyst was also 
demonstrated for the oxidation of styrene with aqueous hydrogen peroxideby sulfonation and 
calcination processes.  
Keywords: Particulate materials; Heterogeneous catalytic system;Synthesis of titanium 

dioxide under magnetic field; Liquid-gas boundary catalyst; Bifunctional 
catalyst; Photocatalyst; Chiral catalyst. 
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ABSTRAK 
Teknologi membran telah diaplikasikan secara luas pada proses pengolahan minyak tanaman, 
terutama pada proses pemurnian minyak kelapa sawit.  Berbagai keuntungan penerapan 
pemisahan dengan membran seperti tingginya kemurnian produk, rendah biaya operasi, dan  
minim pemakaian bahan kimia. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian laboratorium tentang  
pengujian teknologi membran untuk pemisahan dan pemekatan larutan tokoferol. Dua jenis 
membran hollow fiber yang berbeda struktur pori dibandingkan kinerjanya untuk penyaringan 
tokoferol. Struktur pori membran dianalisa dengan scanning electron microscopy (SEM), dan 
proses penyaringan larutan tokoferol dilakukan dengan modul tunggal membran hollow fiber. 
Profil permeabilitas larutan dan tingkat penyisihan larutan tokoferol berkaitan dengan jenis 
membran didiskusikan secara detail pada tulisan ini. 
Kata Kunci : Teknologi membran, tokoferol, pemisahan, minyak tanaman 
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ABSTRAK 
Kelapa adalah salah satu produk andalan daerah Aceh. Sejak turun temurun, masyarakat Aceh 
telah mengolah minyak kelapa dengan menghasilkan 3 produk turunan yaitu minyak simplah, 
minyak pliek-u dan pliek-u. Evaluasi terhadap bentuk pengolahan minyak kelapa perlu 
dilakukan untuk mengetahui berbagai metode pengolahan yang diaplikasikan oleh 
masyarakat. Terdapat beberapa variasi cara pengolahan yang tergantung kepada warisan 
leluhur serta tingkat adaptasi petani terhadap teknologi pengolahannya. Survey telah 
dilakukan terhadap 3 petani di Desa Paya Bing dan Desa Alue Buya Kecamatan Jangka 
Kabupaten Bireun dan Desa Lamreh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Dua 
jenis minyak yaitu minyak simplah dan minyak pliek diambil sebagai sampel dari ketiga 
produsen tersebut lalu dianalisa kualitasnya. Parameter yang diamati adalah kadar air, 
bilangan peroksida dan asam lemak bebas. Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan dalam cara mengolah yang disebabkan oleh tingkat pemahaman petani dan 
persepsi mereka serta jenis minyak yang ingin dihasilkan. Adapun kadar air dan asam lemak 
bebas yang terkandung dalam minyak secara umum belum memenuhi standar mutu SNI, 
namun bilangan peroksida memenuhi standar mutu SNI dengan kisaran 0,85-1,49 mg O2/g 
minyak. Pendekatan teknologi pengolahan terhadap wadah fermentasi dan alat pengering 
dengan temperatur terkontrol dapat diterapkan dalam rangka mempertahankan mutu minyak 
kelapa. 
Kata Kunci : Kelapa, minyak simplah, minyak pliek, dan kualitas 
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ABSTRAK 
Data Lansat TM dan ETM dikaji untuk memetakan sebaran TSM di perairan pantai. Pada 
umumnya TSM terdiri dari lumpur, pasir halus dan jasad-jasad renik yang sebagian besar 
disebabkan karena terjadinya pengikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. 
Pengamatan terhadap sebaran TSM sering dilakukan untuk mengetahui kualitas air di suatu 
perairan, karena nilai TSM yang tinggi menunjukan tingginya tingkat pencemaran dan 
menghambat penetrasi cahaya ke dalam air sehingga mengakibatkan terganggunya proses 
fotosintesis dari biota air. Model algoritma yang diperoleh digunakan untuk menunjukkan 
sebaran TSM data pada citra satelit Lansat, kemudian  pola sebaran TSM tersebut 
dibandingkan dengan pola sebaran TSM data citra satelit Landsat untuk tahun-tahun yang 
berbeda. Citra satelit Landsat yang digunakan adalah pada Tanggal 15 Agustus 2001, Tanggal 
30 Desember 2004, Tanggal 04 Juli 2006. Pengolahan data diawali dengan koreksi geometrik 
untuk mempersamakan posisi pada citra dengan posisi pada peta, selanjutnya dilakukan 
koreksi radiometrik untuk merubah nilai digital number suatu objek menjadi nilai refletansi 
objek tersebut. Yang terakhir adalah melakukan koreksi atmosferik menggunakan model Dark 
Pixels Subtracting Method. Hasil analisis citra multi time series TSM daerah penelitian yaitu 
tahun 2001, 2004 dan 2006 waktu 6 (enam) tahun (2001 - 2006) terlihat perbedaan 
persentase sebarannya akan tetapi dalam hal ini tidak dapat diambil suatu kesimpulan yang 
pasti, karena adanya bencana alam yaitu Tsunami tahun 2004 yang sangat berpengaruh 
terhadap sebaran TSM. 
Keyword: Landsat, TSM, resolusi spasial, kurva nilai spektral 
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ABSTRAK 
Studi tentang rancang bangun oven penghangat untuk menghangatkan pasta cokelat 
menggunakan sistem otomatis telah dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang dan mempelajari karakteristik oven penghangat yang digunakan untuk 
menghangatkan pasta cokelat sebelum di proses ke produk akhir. Oven penghangat cokelat ini 
mempunyai spesifikasi: ukuran (PxLxT) 66 x 86 x 150 cm, capasitas oven maks. 100 
kg/proses, menggunakan 2 unit pemanas jenis turbukar heater arus  AC 220 volt 600 watt, 
dapat beroperasi secara otomatis untuk mengontrol suhu didalam ruang oven. Hasil pengujian 
sistem mekanik dan sistem otomatis menunjukkan semua parameter yang diuji dapat bekerja 
dengan baik dann stabil. Kesimpulannya, oven penghangat ini siap digunakan untuk 
menghangatkan pasta cokelat. 
Kata kunci:  oven, penghangat, otomatis, cokelat 

41 



 

x 
 

METODE MIKROANALISIS PESTISIDA PADA CONTOH AIR LINGKUNGAN 
 
 
Emil Salim P.Siregar 
Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan 
Jl.Medan Tenggara VII Email : emilsalim19@yahoo.com  
 
 
ABSTRAK 
Kimia analitis dihadapkan dengan tantangan pada analisa lebih akurat dalam memantau 
keadaan lingkungan serta proses yang terjadi di dalamnya dan menentukan serangkaian luas 
analit sering hadir dalam jejak lebih kecil pada sejumlah matriks sampel dengan variabel 
komposisi sangat kompleks.  Metodologi kimia analisa baru dalam memantau pestisida di 
lingkungan perairan pada penelitian ini untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan dan 
kimia hijau menggunakan metode mikroekstraksi dengan teknik cairan dispersive ekstraksi. 
Beberapa parameter penting, seperti jenis ekstraksi, disperser solvent , volume, waktu 
ekstraksi, suhu, pH, dan efek garam diselidiki.  Analisis secara simultan dilakukan dengan gas 
kromatografi spektrometri massa (GC-MS). Dalam kondisi optimum, batas linier pada 0.02-
100 mg L-1 dan recoveri ekstraksi yang tinggi berkisar antara 90.95 – 102.90 %. Batas deteksi 
(LOD) yang sangat rendah berada antara 0.0032-0.0174 mg L-1  dan LOQ pada 0.0095 – 
0.0523 untuk sebagian besar analit.  Standar deviasi relatif (RSDs) untuk 3 kelas pestisida, 
terdiri dari 7 grup fungisida, 3 grup herbisida, dan 9 grup insektisida berada pada kisaran  5.08 
- 15.58 %. Metode ini sangat sederhana, cepat dan membutuhkan volume rendah dari sampel
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ABSTRAK 
Penelitian ini mencoba menganalisa sifat fisik kertas yang dibuat dengan memanfaatkan serat 
dari daun nanas dan serat dari jerami padi. Penelitian dilakukan dengan merancang variasi 
komposisi campuran berat dari serat daun nanas dan serat jerami padi dan proses yang 
dilakukan adalah proses soda. Serat daun nanas dan serat jerami padi dimasak dengan 
menggunakan larutan NaOH 1,5% pada suhu 100 0C selama 2 jam kemudian dikeringkan lalu 
pulp atau serat tersebut dicuci bersih. Dari penelitian ini diketahui bahwa untuk serat daun 
nanas dengan gramatur 59,63 g/m2 memiliki indeks tarik 0,0173 kN-m/g dan indeks sobek 
3,1288 mN-m2/g. Untuk kertas yang berkomposisi serat padi dengan gramatur 56,62 g/m2 
memiliki indeks tarik 0,0141 kN-m/g dan indeks sobek 3,6590 mN-m2/g. Komposisi 
campuran yang optimal untuk menghasilkan indeks tarik maksimal pada perbandingan serat 
nanas : serat jerami padi = 40% : 60%, sedangkan komposisi campuran yang menghasilkan 
indeks sobek terbesar adalah komposisi 60% (serat nanas) : 40% (jerami padi)  
Kata kunci : serat daun nanas, serat jerami padi, gramatur, indeks tarik, indeks sobek 
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ABSTRAK 
Proses pengolahan makanan dewasa ini semakin berkembang,  pengunaan waktu dan tekanan 
dalam proses pengolahan makanan sudah dikenal sejak awal dengan proses “puffing” atau 
proses pengolahan makanan dengan menggunakan panas. Proses pengolahan bahan pangan 
dengan cara cepat dengan menggunakan tekanan dalam waktu yang singkat merupakan salah 
satu metode baru yang sedang dikembangkan. Metode ini merupakan salah satu ide yang 
dapat mengoptimalisasi hasil dari penggunaan steam sebagai sumber panas dan tekanan serta 
waktu yang singkat untuk menghasilkan produk yang optimal. Steam yang digunakan berasal 
dari uap air yang masuk kedalam bahan dan uap air akan merusak partikel bahan dan sehingga 
partikel tersebut menjadi rusak dan kerusakan tersebut menjadi permanen atau pembentukan 
snack yang lebih besar serta aman terhadap bahan kimia dalam waktu yang singkat. Proses 
pembentukan struktur bahan pangan ini menggunakan mesin DIC (Détente Instantane 
Controler), proses perubahan struktur bahan ini menggunakan steam dengan T <200 0C, P <2 
MPa. Salah satu sampel yang digunakan adalah buah pisang segar yang dijadikan snack 
pisang dengan menggunakan system DIC dengan waktu 42 s dan tekanan 0,54MPa, yang 
menghasilkan nilai ekspansi 1,93 kali dari produk awal. 
Kata kunci: DIC, ekspansi, pengeringan, snack 
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ABSTRAK 
Salah satu limbah buangan hasil samping dari produk pertanian yang masih mengandung pati 
yang masih dapat dimanfaatkan adalah kulit singkong. Kandungan pati kulit singkong ini 
sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai alternatif bahan baku pembuatan bioplastik. 
Bioplastik atau dikenal juga sebagai plastik biodegradable adalah suatu material berbahan 
plastik yang jika dibuang ke lingkungan dapat diuraikan oleh mikroorganisme di tanah.  
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit singkong sebagai 
bioplastik, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari kulit singkong tersebut. Pada 
penelitian ini telah dilakukan studi pembuatan bioplastik dari pati limbah kulit singkong, 
dengan pencampuran kitosan yang bersifat hidofobik dengan tujuan untuk memperbaiki sifat 
hidrofilisitas dari pati serta penambahan sorbitol sebagai plasticizer untuk memberikan sifat 
elastisitas pada bahan bioplastik. Pembuatan bioplastik diawali dengan melakukan ekstrak 
pati dari kulit singkong, yang selanjutnya pati tersebut digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan bioplastik. Pembuatan bioplastik dilakukan dengan mencampurkan pati, dengan 
kitosan serta sorbitol sebagai plasticizer dengan temperatur gelatinisasi pada suhu 80oC. 
Penambahan kitosan dilakukan pada variasi 0; 10; 20; 30; dan 40 (% b). Sedangkan 
penambahan sorbitol sebagai plasticizer dilakukan pada konsentrasi 40% dari berat pati. Dari 
hasil penelitian diperoleh kondisi terbaik dengan nilai tensile strength sebesar 0,89 MPa, pada 
penambahan kitosan sebanyak 40%, persen elongasi diperoleh nilai sebesar 12,45% yaitu 
pada penambahan kitosan 10%, nilai modulus young diperoleh nilai sebesar 3,9 MPa dengan  
pada penambahan kitosan 40%, serta nilai ketahanan air diperoleh nilai terendah sebesar 14% 
dengan penambahan kitosan 30%. Hasil uji gugus fungsi menggunakan FTIR, menunjukkan 
bahwa bioplastik yang dihasilkan dapat terdegradasi 
Kata kunci : pati kulit singkong, persen elongasi, modulus young,sorbitol, tensile strength. 
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ABSTRAK   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur mikro dari pulp batang pisang yang 
dihasilkan dari percobaan pembuatan pulp batang pisang. Proses pemasakan pulp batang 
pisang dilakukan dengan proses soda. Pemasakan-I, digodok di udara terbuka dengan larutan 
pemasak 2,5% NaOH selama 1 jam, dengan rendemen sebesar 45%. Pemasakan-II, dimasak 
di dalam bejana pemasak bertekanan, dengan larutan pemasak 8% NaOH pada suhu 1550C (5 
atm), dengan rendemen sebesar 38%. Dari hasil identifikasi gugus-gugus fungsi senyawa 
kimia berdasarkan spektrum FTIR untuk rentang dari 4000 cm-1 sampai dengan 2000 cm-1, 
sebanyak 6 (enam) puncak atau peak gugus fungsi senyawa kimia. Dari panjang gelombang 
puncak-puncak tersebut diketahui bahwa gugus-gugus fungsi dari senyawa kimia dari pulp 
batang pisang terdiri atas OH (alkohol, ikatan hidrogen), C-H (Alkana), OH (ikatan hidrogen, 
asam karbohidrat), ikatan rangkap tiga, C ≡ N (nitril) dan C ≡ C (alkuna).  
Kata kunci : Pulp batang pisang, gugus fungsi senyawa kimia, rendemen, FTIR.  
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ABSTRAK 
Kualitas chip dan tepung pisang wak (Musa paradisiaca L.) terhadap tingkat kematangan dan 
suhu pengeringan telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
kematangan dan suhu pengeringan terhadap kualitas pisang wak. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3x3 dengan 2 faktor yaitu faktor tingkat 
kematangan (hijau, semburat dan kuning) dan suhu pengeringan (50 ºC, 60 ºC, 70 ºC). Peubah 
yang diamati adalah kadar air, kadar pati, kadar protein pada chip dan tepung pisang wak. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor tingkat kematangan berpengaruh sangat nyata 
terhadap kadar air chip dan tepung pisang wak  namun berpengaruh tidak nyata terhadap 
kadar pati  dan kadar protein pada chip dan kadar protein chip pisang wak. Tingkat 
kematangan pisang wak yang terbaik terdapat pada semburat. Faktor suhu pengeringan 
berpengaruh sangat nyata terhadap semua peubah yang diamati dan suhu terbaik untuk 
pengeringan adalah 70 ºC. 
Kata kunci: chip, tepung, pisang wak 
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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisa sifat mekanik dan biodegradasi komposit matrik polistirena (PS) 
dengan bahan pengisi pati biji durian (Durio zibethinus) dalam aplikasinya sebagai bahan 
kemasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi bahan baku 
kompsit terhadap nilai kuat tarik dan sifat biodegradasi. Pada penelitian ini sampel disiapkan 
dengan 5 variasi komposisi bahan baku (% berat) : Polistirena : Pati : Gliserol yaitu 95:0:5 ; 
90:5:5 ; 85:10:5 ; 80:15:5 ; 75:20:5. Sampel dicetak menggunakan hotpress sesuai ASTM 
D368. Kemudian dilakukan pengujian sifat mekanik (kuat tarik) dengan menggunakan alat uji 
tarik dan biodegradasi melalui penguburan dalam tanah selama 40 hari (waktu pengamatan 1 
minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan 5 minggu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai kuat tarik dipengaruhi oleh variasi komposisi bahan baku komposit dengan nilai kuat 
tarik optimum didapatkan pada sampel PS-2 (90 % PS : 5% Pati : 5% gliserol) dengan nilai 
kuat tarik 0,55 kgf/mm². Dan hasil uji biodegradasi menunjukkan bahwa pada sampel PS-5 
(75% PS: 20% Pati: 5% gliserol) mulai terdegradasi setelah 4 minggu. 
Kata kunci: polistirena,  pati biji durian, nilai kuat tarik, biodegradasi 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan apakah terdapat interaksi antara gel lidah buaya 
dan suhu rendah serta efektivitas penggunaan lidah buaya dan suhu rendah untuk 
penyimpanan buah anggur. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola 
faktorial 3 x 3 dengan tiga ulangan. Penelitian terdiri dari 2 faktor.Faktor pertama yaitu lama 
pencelupan ke dalam gel lidah buaya yang terdiri dari 30, 60 dan 90 detik. Faktor kedua yaitu 
suhu rendah untuk penyimpanan yang terdiri dari 5 °C, 10 °C, dan 15 °C. Peubah yang 
diamati adalah susut bobot, kadar air, kandungan vitamin C. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan lama pencelupan ke dalam gel lidah buaya berpengaruh sangat nyata 
terhadap susut bobot, kandungan vitamin C, dan berpengaruh nyata terhadap kadar air. 
Sedangkan suhu rendah berpengaruh sangat nyata terhadap susut bobot, kadar air, dan 
kandungan vitamin C. Terdapat interaksi antara lama pencelupan gel lidah buaya dengan suhu 
rendah untuk penyimpanan. Perlakuan lama pencelupan gel lidah buaya selama 90 detik dan 
penggunaan suhu rendah untuk penyimpanan 10 °C merupakan kombinasi perlakuan terbaik. 
Kata Kunci : anggur, gel, lidah buaya, penyimpanan, suhu rendah 
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ABSTRAK 
Kitosan digunakan sebagai pengawet alami pada ikan kembung asin dan aman dikonsusmsi. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukan penerimaan konsumen terhadap ikan 
kembung asin berkitosan pada konsentrasi 2% berada pada tingkat yang baik (43%). Tujuan 
penelitian ini adalah mengukur kemampuan kitosan sebagai antibakteri pada bakteri pathogen. 
Konsentrasi kitosan yang digunakan adalah 0% ; 2%; 4%. Penelitian ini dilakukan dari bulan 
Februari sampai Juni 2013 di Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Universitas Syiah 
Kuala. Inokulasi bakteri dilakukan dengan pour-plate method( teknik lempeng tuang) pada 
media nutrisi agar. Deteksi produksi antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar dengan 
menggunakan paper disk. Bakteri uji pathogen yang digunakan adalah Vibrio sp, Escherichia 
coli dan Staphylococcus aureus. Isolat diukur luas zona hambat yang terbentuk. Data akan 
dianalisis secara deskriptif dan dalam bentuk grafik. Hasil penelitian menunjukan semua 
isolat memiliki kemampuan antibakteri terhadap bakteri pathogen. 
Katakunci: Kitosan, rastrelliger sp, antibakteri 
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ABSTRAK:  
Energi radiasi matahari merupakan salah satu energi alternatif yang dimanfaatkan untuk berbagai 
kepentingan guna menggantikan energi yang dihasilkan oleh minyak bumi. Salah satu pemanfaatan 
dari energi radiasi matahari yang banyak digunakan adalah sebagai alat pengering energi surya. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar air minimum pada kakao, mengetahui laju pengeringan 
dan utuk mengetahui penyebaran temperatur kelembaban relatif dalam alat pengering. Bentuk energi 
yang tak terhabiskan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sebagai bentuk energi 
alternatif. Penelitian ini mengunakan kolektor surya dengan lemari pengering dimana kolektor 
diletakan dengan kemiringan 150, panjang 250 cm dan lebar 80 cm, dan lemari pengeringnya 
tersusun atas enam tingkat dengan tinggi 230 cm dan lebar 89 cm2. Bahan utama adalah kakao 
dengan proses pengeringannya melalui penyerapan panas dari kolektor. Temperatur maksimum 
keluar dari kolektor 68 0C terjadi pada jam 14.00 wib maka panas yang didapat adalah sebesar 6545 
watt. Dan untuk energi pemanasan biji kakao didalam lemari pengering didapat adalah  79, 401 kJ. 
Kata Kunci: Kolektor Surya, Kakao, Lemari Pengering 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh percampuran beberapa jenis serat 
terhadap karakteristik kertas. Pulp Asetosolv pelepah kelapa sawit (OPF) merupakan serat 
yang digunakan dalam kajian ini. Serat sekunder yang digunakan adalah  koran bekas (ONP) 
dan kotak karton gelombang bekas (OCC). Kertas-kertas yang akan dihasilkan dari pada 
pencampuran pulp OPF dengan ONP, pencampuran pulp OPF dengan OCC berdasarkan rasio 
0%:100%, 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%, 80%:20%, 100%:0%. Dari pada penelitian ini 
dapat dihasilkan bahwa penambahan pulpa serat Asetosolv OPF  dapat meningkatkan 
kekuatan tarik kertas OCC dan ONP tetapi menurunkan kekuatan sobek disamping 
meningkatkan derajat kecerahan dan opositas.   
Kata Kunci: asetosolv, karakteristik kertas, pelepah kelapa sawit, serat sekunder  
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ABSTRAK 
Aceh sebagai daerah penghasil kopi dan terkenal didunia, membuat perkembangan dan permintaan 
kopi terus meningkat dari tahun ketahun. Kualitas biji kopi yang baik sesuai dengan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) sangat ditentukan dari proses atau metode pengolahan biji kopi itu sendiri. Proses 
pengeringan biji kopi secara tradisional dengan memanfaatkan energi matahari mempunyai 
kelemahan, karena sangat tergantung pada cuaca. Disamping itu penjemuran pada tempat terbuka 
dapat mengurangi kualitas produk. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka 
direncanakan penggunaan alat pengering buatan dengan menggunakan bahan bakar gas LPG sebagai 
energi panas. Penelitian bertujuan untuk meninjau/mencari temperatur optimal  dalam proses 
pengeringan biji kopi sehingga mendapatkan biji kopi yang berkualitas dan mengetahui cara kerja 
alat pengering kopi dengan menggunakan bahan bakar yaitu menggunakan gas LPG. Memberi 
informasi analisis tentang bagaimana penurunan massa bahan dan kadar air biji kopi selama proses 
pengeringan dengan temperatur yang berbeda-beda; jumlah bahan bakar yang dibutuhkan selama 
proses pengeringan; waktu yang dibutuhkan selama pengeringan serta menghitung ekonomi-teknik 
peralatan pengering biji kopi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat pengering ini mempunyai 
performa yang bagus sebagai pengeringan biji kopi dengan temperatur pengeringan 50 oC selama 
300 menit untuk mencapai kualitas produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu 
dengan kadar air 12-14% dan warna biji kopi yg baik. 
Kata Kunci: Pengeringan kopi, bahan bakar gas, temperatur pengeringan 
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ABSTRAK 
Minyak kelapa mengandung senyawa bioaktif antioksidan polifenol penting untuk kesehatan, 
yang kadarnya dipengaruhi oleh cara dan kondisi mengekstraknya.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mempelajari pengaruh suhu dan lama pemanasan terhadap aktivitas antioksidan pada 
produk minyak kelapa (minyak simplah dan VCO). Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri atas 3 faktor, yaitu jenis minyak yang digunakan 
(M1= minyak simplah, dan M2= VCO), suhu pemanasan  (T) ( T1= 1600 C dan T2= 2000 C), 
dan lama pemanasan  (W) ( W1= 5 menit, W2= 15 menit, dan W3= 25 menit). Parameter yang 
diamati meliputi kadar air, total fenol, aktivitas antioksidan menggunakan DPPH (1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazil) Radical Scavenging Methode, dan asam lemak bebas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan VCO, minyak simplah memiliki kadar 
air dan kadar asam lemak bebas yang lebih tinggi, dan kandungan total fenol dan aktivitas 
antioksidan dengan DPPH yang  lebih rendah. Kadar air minyak simplah 0.29-0.37% sedang 
yang VCO<0.19%. Kadar asam lemak bebas minyak simplah rata-rata 0.43%, sedangkan 
pada VCO 0.35%. Kandungan total fenol minyak simplah dan VCO berturut-turut 21-41 dan 
17-45 mg asam galat/g minyak. Penurunan aktivitas antioksidan yang diukur dengan DPPH 
pada VCO dapat mencapai 72% dari aktivitas antioksidan sebelum pemanasan, dan 
penurunan ini lebih besar dari pada di minyak simplah  (5 vs 2 kali lipat), dan penurunan lebih 
cepat pada 2000C dari yang di suhu 1600C. 
Kata kunci: minyak kelapa, minyak simplah, VCO, pemanasan, fenol, aktivitas antioksida 
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ABSTRAK 
Dalam makalah ini dilaporkan hasil kajian awal tentang karakteristik pasir besi di kawasan 
Krueng Raya, Aceh Besar. Hasil analisa kualitatif dengan difraksi sinar-X diketahui bahwa 
fasa Fe3O4 (magnetite) merupakan fasa mayoritas dalam pasir besi. Sedangkan sampel hasil 
penghalusan dengan teknik mechanical alloying menghasilkan serbuk ukuran naokristal 
dimana ukuran terkecil berada pada bidang kristal (404) yakni 17,4 nm. Hasil observasi sifat 
kemagnetan menunjukkan telah terjadi penurunan nilai magnetisasi saturasi (Ms) dan 
remanen Br yang diikuti peningkatan nilai koersifitas (Hc). Hasil kajian awal memberikan 
indikasi potensi oksida Fe3O4 (magnetite) yang dibutuhkan untuk aplikasi industri bahan 
magnet lunak (soft magnet) seperti transformator, generator dan elektrik motor.  
Kata kunci: Pasir besi, analisa kualitatif, sifat kemagnetan, Aceh Besar 
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ABSTRAK 
Ujicoba peralatan penyulingan minyak sereh wangi sistem uap pada IKM bertujuan untuk 
memanfaatkan potensi sereh wangi;menyebarluaskan informasi tentang teknologi proses 
penyulingan sereh wangi sistem uap kepada petani dan penerapan langsung teknologi proses 
penyulingan sereh wangi sistem uap di IKM (khususnya yang terdapat di Desa Peparik Gaib 
Kecamatan Kota PanjangKabupaten Gayo Lues). Ujicoba peralatan penyulingan minyak 
sereh wangi system uap skala IKM dilakukan di salah satu IKM sereh wangi yang terdapat di 
Desa Peparik Gaib Kecamatan Kota Panjang Kabupaten Gayo Lues, diikuti oleh 10 orang 
petani sereh. Hasil penyulingan pada performance test diketahui bahwa rendemen minyak 
sereh wangi terbaik yaitu sebesar 1% diperoleh pada waktu proses penyulingan selama 5 jam. 
Perolehan rendemen minyak sereh wangi dari hasil ujicoba, performance test dan hasil petani 
pada waktu proses selama 5 jam, masing-masing sebesar 1,2%; 1% dan 0,8%. Rendemen 
yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh bahan baku sereh wangi dan kondisi peralatan 
penyulingan yang digunakan.Kandungan sitronellal pada minyak sereh wangi dari hasil 
ujicoba, performance test dan hasil petani pada waktu proses selama 5 jam, masing-masing 
sebesar 51,067%, 47,837% dan 48,777%. Jumlah kadar sitronellal yang terkandung dalam 
minyak sereh wangi sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku yang digunakan dan 
perlakuan pendahuluan sebelum penyulingan. Komponen-kompenen terbesar yang 
teridentifikasi pada minyak sereh wangi hasil ujicoba dan hasil petani memiliki kesamaan 
yaitu: limonene, sitronellal,  sitronellol,  dan  geraniol. Analisa sifat fisika kimia diketahui 
bahwa minyak sereh wangi hasil performance test dan hasil ujcoba memenuhi persyaratan 
SNI tentang Minyak Sereh, Sedangkan minyak sereh hasil petani tidak memenuhi pada 
parameter uji indeks bias dengan nilai sebesar 1,486. Hasil analisis kelayakan usaha 
penyulingan minyak sereh wangi diketahui bahwa seluruh biaya investasi akan kembali dalam 
jangka waktu 13,23 bulan atau pada operasional penyulingan bulan ke 13. Dari pelaksanaan 
ujicoba ini disarankan kegiatan sosialisasi/ transfer teknologi dilakukan pada peralatan-
peralatan litbang lain yang sifatnya aplikatif, khususnya bagi masyarakat Indutsri skala kecil 
dan menengah. 
Kata kunci : sereh wangi, minyak sereh wangi, penyulingan sistem uap, dan ujicoba 
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ABSTRAK 
Bijih besi yang mengandung mineral magnetik merupakan bahan mentah yang tersedia cukup 
banyak di wilayah Indonesia khususnya di Aceh. Pemanfaatan bijih besi yang ada di Aceh 
masih sangat kurang dan terbatas disebabkan minimnya pengetahuan dan penelitian di bidang 
tersebut. Karena itu dilakukan identifikasi mineral dan sifat magnetik pada batuan bijih besi 
Desa Jantang, Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar untuk memberikan informasi yang 
lebih detail guna meningkatkan nilai ekonomis dari bijih besi tersebut. Pengidentifikasian 
kandungan mineral bijih besi di kawasan Lhoong, Aceh Besar diperoleh melalui informasi 
dari data XRD dimana fasa utama yang dominan adalah Fe2O3 untuk miling 5 jam. Lalu fasa 
magnetite (Fe3O4) mulai muncul saat milling 20 jam dan bertransformasi secara sempurna 
pada 40 jam miling.  
Kata kunci : bijih besi, milling, sifat magnetic, identifikasi mineral  
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ABSTRAK 
Minyak sereh dapur (lemongrass oil) digunakan secara meluas untuk pewangi sabun, 
detergent, pembersih lantai, aerosol, dan aneka jenis produk teknis lainnya. Secara khuus 
minyak sereh dapur digunakan untuk menghasilkan sitral, yang merupakan konstituen utama 
dari minyak tersebut. Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan sitral minyak sereh 
dapur dengan metode penyulingan menghasilkan produk dengan kandungan sitral yang masih 
kurang dari standar perdagangan (minimal 75%). Penelitian ini bertujuan mempelajari proses 
lanjutan untuk meningkatkan kadar sitral dalam minyak sereh menggunakan metode distilasi 
vakum. Kondisi proses distilasi vakum minyak sereh dapur dilakukan pada suhu operasi 
100oC-130°C dan tekanan 50-80 mbar dengan derajat keasaman 5. Hasil GC-MS 
menunjukkan peningkatan konsentrasi sitral dari minyak sereh dapur setelah distilasi vakum. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi suhu dan tekanan memberikan pengaruh pada 
konsentrasi sital yang dihasilkan. Kandungan sitral tertinggi yang didapat diperoleh pada 
kondisi suhu 1300C dan tekanan 70 mbar. Hasil analisis berat jenis, dan indeks bias minyak 
sereh yang dihasilkan masing-masing adalah 0,8833-0,9077 dan 1,4831-1,489.  
Kata kunci: minyak sereh dapur (lemongrass oil), sitral, distilasi vakum  
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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh komposisi abu sekam padi terhadap kuat tekan 
keramik komposit tanah liat/pasir besi/abu sekam padi warna merah muda (pink). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengamati pengaruh komposisi abu sekam padi dan pasir besi terhadap 
kuat tekam keramik komposit berbasis tanah liat. Untuk pembuatan keramik komposit, 
komposisi abu sekam padi divariasikan dari 0% sampai 50% dari komposisi pasir besi. Benda 
uji komposit keramik dibuat dengan ukuran 50 mm x 50 mm x 50 mm dan pengujian kuat 
tekan dilakukan dengan standar ASTM C67. Hasil uji awal terkait kandungan mineral dengan 
mnenggunakan x-rays fluorescence (XRF) menunjukkan bahwa tanah liat memiliki senyawa 
SiO2 (54.48%), Al2O3 (16.77%), Lalu komposisi penyusun pasir besi adalah Fe3O4 (85.80%), 
TiO2 (5.65%). Sementara komposisi utama penyusun abu sekam padi pink adalah SiO2 
(92.40%), K2O (2.73%). Dari hasil pengujian diperoleh kuat tekan yang baik untuk 
pengsubsitusian 20% abu sekam padi pink dari pasir besi adalah 11.62 Mpa. 
Kata Kunci: Tanah liat, pasir besi, abu sekam padi, XRF, kuat tekan. 
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ABSTRAK 
Pidada merah (Sonneratia caseolaris) adalah salah satu tumbuhan penyusun ekosistem 
mangrove dimana buahnya dapat dijadikan sebagai bahan baku makanan dan minuman seperti 
dodol dan sirup. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses pembuatan sirup buah 
pidada merah dan secara khusus bertujuan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi gula dan 
jenis penstabil terhadap mutu sirup buah pidada merah. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap Faktorial pola 4x3x3. Faktor pertama yaitu jenis penstabil (S); 
CMC (S1): gum arab (S2); pektin (S3); agar-agar (S4). Faktor kedua yaitu konsentrasi gula 
(G); 65% (G1), 70% (G2), dan 75% (G3). Analisis dilakukan terhadap buah pidada merah 
segar (kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, vitamin C, pH, dan 
aktivitas antioksidan) dan sirup buah pidada merah yang meliputi uji organoleptik, pH, 
viskositas dan uji vitamin C. Berdasarkan hasil analisis organoleptik jenis penstabil 
berpengaruh sangat nyata terhadap warna, aroma dan rasa. Konsentrasi gula (G) berpengaruh 
sangat nyata terhadap warna dan rasa dan interaksi antara jenis penstabil dan konsentrasi gula  
berpengaruh sangat nyata terhadap rasa sirup buah pidada merah. Sirup yang disimpan selama 
21 hari memiliki kisaran pH 3,80 - 4,68 dengan rata-rata 4,27. Viskositas sirup yang disimpan 
pada hari 0 sampai hari 21 memiliki penurunan viskositas sebesar 67%. Sirup buah pidada 
merah memiliki kadar vitamin C berkisar antara 9,68 – 22 mg/100 g. Formulasi sirup buah 
pidada merah terbaik (penstabil CMC dengan kadar gula 70%) diperoleh dari nilai tertinggi 
uji organoleptik (warna, aroma, rasa) dengan metode rangking. Formulasi sirup terbaik 
kemudian dianalisis total padatan terlarutnya yakni 68,09% dan aktivitas antioksidannya 
53,3%. 
Kata kunci: Pidada merah,  antioksidan, vitamin C  
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ABSTRAK. Dalam penelitian ini dilakukan kajian awal tentang karakteristik pasir besi 
pesisir pantai Gampong Dayah Raya, Banda Aceh. Sampel di-milling menggunakan planetary 
ball mill (Fritsch, P6) selama 20 jam dengan rasio bola dan serbuk 10:1 dan kecepatan putaran 
450 rpm. Hasil identifikasi mineral dengan fluoresensi sinar-X (XRF) menunjukkan bahwa 
sebelum miling diketahui fasa Fe3O4 memiliki persentase sebesar 85.80% dan sesudah miling 
20 jam meningkat menjadi 86.55%. Hasil studi komposisi fasa dengan difraksi sinar-X (XRD) 
diketahui bahwa fasa Fe3O4 (magnetite) merupakan fasa utama dalam pasir besi Gampong 
Dayah Raya.  
Kata Kunci : Pasir besi, uji XRF, XRD, milling, Gampong Dayah Raya. 
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ABSTRAK 
Rusaknya sebuah produk pangan umumnya terjadi akibat aktifitas mikroorganisme, 
penerapan sanitasi yang buruk atau inkonsisten formulasi bahan baku yang digunakan. Halua 
bluek atau dodol Aceh produksi koperasi Pulo Ie Permai di Kabupaten Pidie harus berhenti 
produksi karena permasalahan masa simpan dan kerusakan produk selama proses distribusi. 
Direct interview menunjukkan kompleksnya permasalahan yg terjadi dimana inkonsisten 
bahan baku dan minimnya penerapan hygiene sebagai sumber masalah, sedangkan  penelitian 
pendahuluan menghasilkan formulasi bahan baku terbaik. Minimnya penerapan hygiene 
diselesaikan dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan hygiene oleh dinas setempat, 
sedangkan permasalahan masa simpan ditengahi oleh kombinasi perlakuan jenis dan 
konsentrasi pengawet. Pengamatan menunjukkan bahwa hampir seluruh perlakuan sesua 
dengan standard SNI, dimana kandungan air produk meningkat selama penyimpanan hingga 8 
minggu sedangkan kadar protein dan air menurun selama penyimpanan akibat aktifitas 
mikroba. Hal ini didukung juga dengan hasil pengamatan organoleptik, dimana sejak 
pengamatan minggu ke VI, nilai mutu produk mulai menurun, kecuali untuk produk T1P2, 
yaitu perlakuan pengawet asam sorbet dengan konsentrasu 1000 ppm 
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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi polimer plastik telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan 
manusia. Berbagai keunggulan yang dimiliki plastik menyebabkan material ini banyak 
digunakan untuk berbagai aplikasi. Namun demikian, bahan ini juga menimbulkan 
permasalahan berskala global, baik bagi lingkungan dan kesehatan. Salah satu solusi alternatif 
untuk menjawab permasalahan plastik adalah melalui pengembangan plastik biodegradable  
yaitu dengan menggunakan pati berbahan baku singkong yang tersedia banyak diprovinsi 
Aceh. Penelitian ini mengarahkan peningkatan kualitas plastik biodegradable dengan sifat 
mekanik yang baik dan  dinilai akan saling menutupi kelemahan antar keduanya. Penelitian 
ini mengkaji perbandingan komposisi campuran pati tapioka dan poly(NIPAM)-Kitosan 
polimer dan RBDPO sebagai pemlastis yang menjadi titik kritis untuk mendapatkan plastik 
dengan sifat biodegradasi yang baik. Tujuan penelitian ini adalah Sintesis plastik 
biodegradable dari pati tapioka dan  poly(NIPAM)-Kitosan dengan RBDPO sebagai pemlastis 
yang akan dimanfaatkan untuk kemasan makanan. Pemanfaatan sumber alam bahan baku 
kitosan dari limbah kulit udang dan pati tapioka dari ubi kayu. Fokus utama yang ingin 
dicapai yaitu memperoleh informasi pengaruh komposisi poly(NIPAM)-Kitosan, pati tapioka 
dan RBDPO sebagai pemlastis dan karakterisasi plastik biodegradable terhadap sifat mekanik 
dan kemampuan biodegradasinya. Percobaan yang dilakukan meliputi ekstraksi pati tapioka 
dari ubi kayu, grafting poly(NIPAM)-Kitosan dan sintesis plastik biodegradable dengan cara 
blending pada berbagai komposisi, analisis dan karakterisasi. Dari hasil penelitian ini 
pencampuran poly(NIPAM)-khitosan dan pati terbaik terdapat pada rasio 60/40, RBDPO 0,6 
gram dengan nilai tensile strenght sebesar 7,134 Mpa, dan elongasi sebesar  8,65%. 
Karakterisasi plastik biodegradabel yang dihasilkan dianalisa sifat mekanik dan gugus fungsi 
dengan Fourier Transform infra Red (FTIR). 
Kata kunci : Plastik biodegradable, pati tapioka,NIPAM, kitosan, RBDPO. 
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ABSTRAK 
Perancangan peralatan penyulingan minyak atsiri jahe system kukus terdiri atas ketel suling, 
sumber uap panas, kondesor, tangki pemisah minyak/Florentine dan pompa sirkulasi air 
pendingin. Volume ketel suling 392,5 liter dengan dimensi tinggi 1000 mm dan diameter 500 
mm, ketel suling terbuat dari bahan steinless steel dengan ketebalan 1.8 mm dan pipa 
pendingin terbuat dari bahan Baja tahan karat (pipa galvanis). Bahan baku jahe sebelum di 
kukus dilakukan pembersihan dari tanah dan peranjangan dengan ketebalan 1-2 mm, 
kemudian dimasukkan kedalam ketel suling dengan waktu pengukusan 6 jam. Api 
pengukusan tidak boleh besar dan harus stabil sehingga minyak jahe yang dihasilkan tidak 
berwarna hitam. Rendemen minyak jahe yang dihasil 0.2% – 0.23% berat basah. Ampas jahe 
dari hasil penyulingan dapat digunakan untuk ektraksi oleoresin jahe. Mutu minyak jahe 
sangat dipengaruhi oleh umur tanaman jahe dan daerah tanaman jahe. Hasil Analisa GCMS 
menunjukkan komponen utama minyak atsiri jahe terdiri dari Alpha-pinene 3,69%, 
Camphene 13,2%, Eucalypton 5,42%, Borneol 3,05%, Z-Citral 4.37%, E-Citral 4,07%, 2,6-
Octadienal 3,19%, Benzene 15,07%, Curcumene 19,46%, Zingiberence 12,40%, Cyclohexene 
9,21%, Beta-Sesquiphellandrene 6,87%. Hasil analisa mutu menunjukkan minyak jahe hasil 
penyulingan sistem kukus untuk parameter indeks Bias dan berat jenis memenuhi persyaratan 
mutu SNI minyak jahe No. 06-1312-1998.  
Kata kunci: Gingiberence, minyak jahe, Sistem Kukus 
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