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POTENSI AGRIBISNIS REMPAH DAN ATSIRI DI PROPINSI ACEH  
 

Nurliani Bermawie  

Kementerian Pertanian 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 
Jl Tentara Pelajar No. 3, Bogor 16111, telp 0251 8321879, fax 0251 8327010 

Website:www.balittro.litbang.deptan.go.id 
 

ABSTRAK 

Rempah dan atsriri merupakan komoditi ekspor nasional yang sangat penting.  Beberapa 
tanaman rempah antara lain cengkeh,pala, lada,vanilli sedangkan tanaman atsiri nilam, serai wangi dan 
akar wangi.  Propinsi Aceh secara topografi sangat cocok untuk usaha perkebunan seperti rempah dan 
atsiri, lahan yang potensial untuk budidaya tanaman perkebunan, kultur masyarakat Aceh yang sudah 
sejak lama membudidayakan rempah dan menyuling tanaman atsiri, permintaan pasar terhadap 
komoditi perkebunan semakin meningkat, membaiknya iklim usaha pasca konflik, dan adanya rencana 
strategis pemerintah propinsi Aceh dalam pengembangan perkebunan.  Selain itu Propinsi Aceh 
memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam agribisnis rempah dan atsiri antara lain 
kekayaan ragam jenis rempah dan atsiri yang berpotensi untuk dikembangkan secara komersial seperti 
pala dan nilam, potensi sumberdaya alam, kelembagaan  dan potensi pemasaran baik secara domestik 
maupun ekspor.  Potensi ini perlu direalisasikan dengan pengembangan komoditi perkebunan di 
propinsi Aceh terutama untuk komoditi rempah dan atsiri seperti cengkeh, pala, kayumanis, kapolaga, 
nilam, seraiwangi, jahe yang permintaannya semakin meningkat, dan memiliki nilai tambah tinggi 
baik di pasar domestik maupun internasional. 

Kata kunci: Rempah, atsiri, agribisnis, Propinsi Aceh. 

 

 
PENGAWASAN  OBAT DAN MAKANAN DI PROVINSI ACEH  

 
 

Muliawarman 

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Prov. Aceh 
 

 
ABSTRAK 

 
Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Banda Aceh adalah instansi  pemerintah 

yang bertugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Pada tahun 
2011 telah dilakukan pengujian terhadap  obat yang beredar di Provinsi Aceh, dari hasil 
pengujian tersebut diketahui   501 produk obat memenuhi syarat (MS) dan 6 produk tidak 
memenuhi syarat. Demikian juga produk kosmetik 457 memenuhi syarat (MS) dan 162 tidak 
memenuhi syarat (TMS) demikian juga produk Narcotik/NAPZA 97 memenuhi syarat (MS). 
Untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi dirinya sendiri dalam bentuk 
penyebaran informasi langsung kepada masyarakat.  

Kata Kunci: pengawasan, obat, makanan, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat 
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DAERAH POTENSI PENGEMBANGAN NILAM  
DI PROPINSI ACEH 

 
YYuuffnniiaattii  ZZAA**  

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Prov. Aceh 
 
 

ABSTRAK 
 

Propinsi Aceh merupakan penghasil nilam terbesar di Indonesia dengan luas areal 
3.082 ha dan produksi sebanyak 655 ton. Kualitas minyak nilam Aceh tergolong khas yang 
berbeda dengan daerah lainnya. Terdapat beberapa kabupaten yang merupakan sentra 
produksi nilam yaitu kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil 
(Anonimous, 1970). Saat ini budidaya nilam sudah berkembang luas di kabupaten lainnya 
seperti Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Aceh Tenggara dan 
sebagian Aceh Besar. Ada beberapa permasalahan dalam pengembangan nilam di Propinsi 
Aceh yaitu: (a) Belum terbentuknya kawasan pengembangan nilam, (b) Tidak kontinyunya 
produksi , (c) Lemahnya kelembagaan petani ( kelompok petani dan petani penangkar ) dan 
permodalan petani, (d) Lemahnya kerjasama industri, eksportir dan petani produsen serta 
belum terbentuknya jejaring yang kuat, (e) Mutu minyak nilam belum merata, (f) Lemahnya 
sistem pemasaran , (g) Belum ada sentuhan teknologi dalam budidaya dan pengolahan nilam 
(h) Kualitas SDM petani nilam relatif masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
perlu dilakukan beberapa upaya yaitu sistim budidaya nilam secara tradisional harus dirubah 
menjadi sistem budidaya intensif, perlu dilakukan upaya pengendalian hama dan penyakit 
secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan, perlu dibentuk 
kelembagaan usaha bersama ( KUB) untuk melakukan kerjasama  dengan pengusaha terutama 
yang tergabung dalam Asosiasi Pengekspor Minyak Atsiri Indonesia dan perlu pembangunan 
sarana dan prasarana pada kawasan pengembangan usaha tani nilam untuk    memperlancar 
trasportasi dan perekonomian wilayah pengembangan nilam. 

 
Kata Kunci: nilam, minyak atsiri, mutu, industri 

 
 

PERANAN  STANDAR DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO 
 
 

Aan Yulistia 
Balai Riset dan Standardisai Industri Banda Aceh 

Jln. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh 
 

ABSTRAK 
 

 Indonesia merupakan negara penghasil sumber daya alam khususnya hasil pertanian, 
dengan kemampuan produksinya yang besar dan sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan 
pangan dalam negeri serta untuk ekspor.  Salah satu kendala dalam pengembangan industri 
adalah perlunya riset dan penerapan standar untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu 
berkompetisi baik di pasar lokal ataupun global. Pemahaman akan standar, proses sertifikasi 
dan kegiatan riset yang mendukung penerapan standar menjadi sangat penting.   

Kata kunci : standar, agro, global, sertifikasi 
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PEMETAAN DAN ANALISIS POTENSI LIMBAH PADAT PABRIK 
KELAPA SAWIT DI PROVINSI ACEH SEBAGAI SUMBER ENERGI 
ALTERNATIF BERBASIS MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH  

 
 

Mahidin1,2, I. Machdar1,2, M. Faisal1,2 dan M. Nizar2,3 

1Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala 
2Prodi Magíster Teknik Kimia, PPs Unsyiah 

3Walhi Aceh 
Email: mahidin@unsyiah.ac.id 

 
 

ABSTRAK 
 

Pemanfaatan tandan kosong pabrik pengolah kelapa sawit (PKS) sebagai sumber 
energi alternatif untuk pembangkit listrik merupakan bagian dari skema MPB karena secara 
langsung dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga berkontribusi langsung bagi 
pembangunan secara berkelanjutan. Pemanfaatan tandan kosong ini sangat potensial 
dilakukan di Aceh mengingat setiap tahunnya dihasilkan 724.185 ton/tahun dari 22 PKS yang 
saat ini aktif. Penelitian bertujuan untuk mengkaji potensi energi listrik dari tandan kosong 
sawit (TKS) secara teoritik menggunakan data survei lapangan dan data sekunder. Metode 
estimasi potensi TKS, besarnya listrik yang dapat dihasilkan dan pengurangan emisi yang 
terjadi dilakukan menurut metode AMS-I.D: Pembangkitan listrik terbarukan untuk jaringan 
dan AMS-III.E: Pencegahan produksi metan dari pembusukan biomasa melalui pengendalian 
pembakaran. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan listrik yang menggunakan 
bahan bakar fosil pada 22 pabrik PKS sebesar 43,64 GW(e). Listrik tersebut berpotensi untuk 
diproduksi dengan memanfaatkan sekitar 75% TKS sehingga dihasilkan pengurangan emisi 
GRK sebesar 152.809,04 tCO2e/tahun. Pengurangan emisi ini berasal dari penggantian bahan 
bakar fosil dengan TKS dan penghindaran pembentukan metana.  
 

Kata kunci: clean development mechanism, limbah padat kelapa sawit, emisi 

 

KOMPOSISI KIMIA DAN SIFAT-SIFAT FISIKOKIMIA MINYAK 
NILAM (POGOSTEMON CABLIN) DARI TIGA  

DAERAH TUMBUH BERBEDA  
 
 

Yuliani Aisyah 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh 
E-mail: yuli_stp@yahoo.com 

 
 

ABSTRACT 
 

This study was carried out in order to characterize patchouli oil from three different 
growing origins, Aceh (Southern Aceh), Batang (Central Java) and Turi (Yogyakarta). The 
chemical composition of patchouli oil from three different growing origins has been 
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determined using gas chromatography mass spectrofotometer. The identification of physico 
chemical properties was carried out using hyperchem program. It has been identified 15 
components in the patchouli oil from Shouthern Aceh, 25 components in the patchouli oil 
from Central Java and 24 components in patchouli oil from Yogyakarta. All the patcouli oil 
from three different growing origins can be classified into hydrocarbon sesquiterpenes and 
oxygenated sesquiterpenes. The patchouli oil have some major components, namely patchouli 
alcohol, σ-guaiene, α-guaiene, seychellene and α-patchoulene. The proportion of those five 
components in the three patchouli oil were found to be different, however the highest of 
oxygenated sesquiterpenes components were found in the patchouli oil from Central Java and 
Yogyakarta.  
 
Key words : patchouli oil, chemical composition, physico chemical properties  
 

OTOMATISASI  ALAT PENGADUK DENGAN PUTARAN MOTOR, 
WAKTU PROSES DAN VOLUME AIR TERKONTROL  

SECARA DIGITAL  
 
 

Mahlinda 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
E-mail: mahlinibr_aceh@yahoo.com 

 
 

ABSTRAK 
 

Studi tentang desain peralatan pengaduk multi fungsi menggunakan sistem otomatis 
telah dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mendesain 
pengaduk otomatis dengan kecepatan pengadukan dapat diatur dengan mudah dan dilengkapi 
dengan pengukur air otomatis yang digunakan untuk mengisi air kedalam adonan. Hasil 
penelitian menunjukkan spesifikasi alat pengaduk multi fungsi ini adalah:  ukuran P 68 x L 22 
x T 95 cm, sumber arus 220 volt 4 amper, kapasitas maksimum adonan adalah 5 kg. Pengaduk 
multi fungsi ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengaduk konvensional 
antara lain kecepatan pengaduk dapat dikontrol dengan mudah, mempunyai pengatur waktu 
digital untuk mengatur waktu operasi dan dilengkapi juga dengan pengukur air yang 
digunakan untuk mengisi air kedalam adonan.    

Kata kunci: alat pengaduk, otomatis, adonan, multi fungsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

PENGGUNAAN ABU PEMBAKARAN LIMBAH KELOPAK JANTUNG 
PISANG SEBAGAI KATALIS TRANSESTERIFIKASI MINYAK JARAK 

MENJADI BIODIESEL 
 
 

Husni Husin 
Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis 

Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 
Darussalam, Banda Aceh - 23111, Indonesia,Telepon: 0651-7412973 

email: husni_husin2002@yahoo.com 
 

ABSTRAK 

Studi penggunaan abu kelopak jantung pisang untuk katalis transesterifikasi minyak 
jarak menjadi biodiesel telah dilakukan. Katalis disiapkan dengan cara pembakaran kelopak 
jantung pisang pada temperatur ruang. Hasil analisa dengan difraksi sinar-x (XRD) 
menunjukkan bahwa abu kelopak jantung pisang banyak mengandung K2CO3. Penggunaan 
katalis abu kelopak jantung pisang menunjukkan perolehan (yield) biodiesel yang tinggi 
(85,68%) dengan kadar sabun rendah (0,32%). Perolehan biodiesel ini berdasarkan 
perbandingan minyak dan methanol (1:7) dan 5% katalis. Biodiesel yang diproduksi 
menggunakan katalis ini, “green” ramah lingkungan memiliki kualitas yang sama seperti 
persyaratan yang ditetapkan oleh standar Indonesia dan internasional. 

Kata kunci : Abu, Katalis, Kelopak Jantung pisang, Minyak jarak, transesterifikasi,        
                       biodiesel  

 

PEMANFAATAN  CANGKANG SAWIT SEBAGAI  
BAHAN BAKAR BRIKET 

 
 

Abdul Thalib 

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 
Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh 

 
 

ABSTRAK 
 

Pemerintah mengenai konversi energi yang diarahkan pemanfaatan sumber nabati 
dengan kewajiban memanfaatkan sumber energi setempat, harus ditindaklanjuti baik oleh 
lembaga pemerintah maupun masyarakat. Propinsi Aceh memiliki potensi sumber energi dari 
bahan nabati yang berlimpah, khususnya limbah padat cangkang sawit. Penelitian 
pemanfaatan limbah padat cangkang sawit sebagai bahan bakar dilaksanakan di Baristand 
Industri Banda Aceh. Teknologi pembuatan briket dari bahan baku cangkang sawit 
menggunakan bahan perekat tepung kanji dengan konsentrasi 10%, 15% dan 20%. Namun 
dari hasil uji pendahuluan menunjukkan konsentrasi tepung kanji 10% memberikan hasil yang 
lebih baik. Perbandingan larutan bahan perekat dengan serbuk arang adalah 1 : 5, dimana I 
liter larutan perekat tepung kanji dicapur dengan 5 kilogram bahan serbuk arang. Produk 
briket yang dihasilkan kemudian diuji mutu terhadap parameter kadar air, kadar abu, hilang 
pijar, kuat tekan dan nilai kalor. Sebagai perbandingan juga dilakukan terhadap bahan baku 
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tempurung kelapa dan kayu. Dari hasil uji mutu menunjukkan produk briket dengan perlakuan 
bahan baku cangkang sawit pada konsentrasi perekat 10% memberikan rata-rata hasil uji: 
kadar air 5,51% ;kadar abu 2,82% ;hilang pijar 45,25% ;kuat tekan 2,71 kg/cm2 dan kalori 
7374,31 kal/gr. Briket tempurung kelapa dengan kadar air 7,11%; kadar abu 2,38%; hilang 
pijar 50,85%; kuat tekan 3,34 kg/cm2 dan kalori 6725,37 kal/gr sedangkan briket arang kayu 
dengan kadar air 5,95%; kadar abu 2,29%; hilang pijar 71,35%; kuat tekan 2,71 kg/cm2 dan 
kalori 6535,5 kal/gr. Dari hasil pengujian mutu menunjukan bahwa semua parameter uji 
sesuai SNI Briket Arang Kayu telah memenuhi baku mutu kecuali kadar hilang pijar belum 
memenuhi persyaratan.  
 
Kata Kunci : cangkang sawit, briket arang, bahan bakar 

 
 

KAJIAN SIFAT-SIFAT MEKANIK KOMPOSIT SERAT KENAF 
 
 

Sri Aprilia1, Amri Amin2 

1Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 
2Fakultas Teknik Universitas Abulyatama 

E-mail: sriaprilia@yahoo.com 
 
 

ABSTRAK 
 

Serat kenaf adalah salah satu serat alam yang dapat diperkuat sebagai komposit 
dengan beberapa polimer sejenis. Telah dilakukan penelitian tentang komposit serat kenaf 
yang diperkuat oleh polimer; polipropilena, silanized-polistirena, poliester yang menghasilkan 
sifat-sifat mekanik yang sangat baik seperti kekuatan stensile, modulus lentur, kekuatan 
lentur. Semua menunjukkan hasil yang baik sebagai bahan komposit yang dapat digunakan 
untuk penggunaan secara komersial. Karena bahan serat kenaf yang diperkuat oleh komposit 
polimer memiliki kekuatan tinggi, sebagai alternatif bahan yang murah, dan ramah terhadap 
lingkungan 
 

Kata kunci: Serat kenaf, sifat-sifat mekanik, polimer penguat, komposit    

 

KARBOKSIMETILASI SELULOSA BAKTERIAL (NATA DE COCO) 
 
 

Murna Muzaifa 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Unsyiah -Banda Aceh 23111 
E-mail: murnaihsan@yahoo.co.id 

 
 

ABSTRAK 
 

Telah dilakukan karboksimetilasi selulosa bakterial (nata de coco)  menjadi CMC 
(carboxymethyl cellulose).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  karakteristik CMC 
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yang  dihasilkan dengan melihat pengaruh konsentrasi  NaOH dan jumlah  NaMCA yang 
digunakan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri atas dua 
faktor yaitu konsentrasi NaOH (10%, 15%, and 20%)  dan jumlah NaMCA (10g, 13g dan16 
g). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi NaOH dan jumlah NaMCA berpengaruh 
sangat nyata terhadap kadar air, derajat eterifikas dan rendemen CMC yang dihasilkan. 
Kombinasi perlakuan terbaik diperoleh pada kombinasi perlakuan NaOH 15% dan NaMCA 
16g dengan karakteristik sebagai berikut: kadar air 10,12%, Derajat eterifiksi 0,9 dan  
rendemen  40,40% . 
 

Kata kunci :  karboksimetilasi, CMC, selulosa bacterial, nata de coco 

 
PENINGKATAN KADAR PATCHOULI ALCOHOL MINYAK NILAM 

RAKYAT DENGAN DISTILASI VAKUM 
 
 

Fitriana Djafar, Cut Marina 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jln. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur, Banda Aceh 23236 
 

 
ABSTRAK. 

 
 Penelitian mengenai Peningkatan Kadar Patchouli Alcohol Minyak Nilam Rakyat 
dengan Distilasi Vakum telah dilakukan. Penelitian ini dikembangkan karena Aceh 
merupakan salah satu penghasil minyak nilam terbesar di Indonesia, dengan kualitas yang 
lebih baik dibandingkan dengan minyak nilam yang dihasilkan dari daerah lain. Akan tetapi, 
minyak nilam hasil penyulingan rakyat ini masih terkendala pada mutunya, yaitu kadar 
patchouli alcohol yang masih belum memenuhi SNI 06-2388-2006. Untuk meningkatkan 
kadar patchouli alcohol dapat dilakukan dengan proses distilasi vakum menggunakan kolom 
isian. Pada penelitian ini dilakukan beberapa perlakuan dengan memvariasikan tekanan 
(143,61 mbar, 121,66 mbar dan 88,54 mbar) dan temperatur (130 oC, 140 oC dan 150 oC). 
Variabel tetap yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume minyak nilam sebanyak 
250 ml, tinggi kolom isian 30 cm dengan jenis bahan isian raschigring dan waktu proses 5 
jam. Kondisi distilasi vakum optimum diperoleh pada tekanan 88,54 mbar dan temperatur 150 
oC, yang dapat meningkatkan kadar patchouli alcohol dari 16,02% menjadi 34,67%. 
 
Kata kunci : distilasi vakum, minyak nilam, patchouli alcohol 
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EKSTRAKSI MINYAK ATSIRI DARI DAUN JERUK PURUT (Citrus 
hystrix D. C.) DENGAN MENGGUNAKAN PELARUT 

 
 

Pocut Nurul Alam, M.Dani Supardan 
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 

Darussalam, Banda Aceh 23111 
 
 

ABSTRAK 
 

Minyak atsiri dihasilkan dari tanaman dan mempunyai sifat mudah menguap pada 
suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, berbau wangi sesuai dengan bau tanaman 
penghasilnya, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Minyak atsiri 
dapat diperoleh dari daun jeruk purut dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat perbandingan waktu ekstraksi dan rendemen yang diperoleh, 
sehingga minyak yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan proses yang lebih ekonomis. 
Ekstraksi dilakukan pada temperatur 68oC dan dengan variabel waktu ekstraksi 120, 160 dan 
180 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas minyak daun jeruk purut yang 
dihasilkan dipengaruhi oleh variabel-variabel proses tersebut. Warna minyak daun jeruk purut 
merupakan gabungan dari warna kuning muda dan kehijauan. Rendemen minyak daun jeruk 
purut yang diperoleh pada waktu 180 menit sebesar  4,414% dengan nilai bobot jenis 0,872 
gr/ml, indeks bias 1,4495, bilangan asam 3,67, bilangan ester 15,42 dan kelarutan dalam 
alkohol 1 : 4. 
 

Kata kunci : ekstraksi, minyak atsiri, daun jeruk purut, pelarut 

 
EKSTRAKSI ZAT ADITIF KUNYIT DAN ASAM 

SEBAGAI BAHAN PANGAN FUNGSIONAL 
 
 

Nurlaila, Lancy Maurina, Ellysa 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 

Jl.  Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur  
 
 

ABSTRAK 
 

Sejak lama masyarakat sudah mengenal berbagai cara mengolah kunyit (Curcuma 
domestica Val.) dan asam (Tamarindus indica L.), untuk bermacam-macam kebutuhan baik 
untuk tujuan pangan seperti minuman dan bumbu, maupun non pangan seperti obat-obatan 
dan kosmetika. Berbagai cara tradisional yang diaplikasikan tersebut bahkan sampai saat ini 
masih berlangsung. Seiiring dengan kemajuan teknologi, dewasa ini dunia industri sudah 
melakukan pengolahan berbagai produk rempah tersebut. Bisnis tersebut tetap diminati 
hingga saat ini mengingat Indonesia sangat potensial dengan tanaman rempah khususnya 
kunyit dan asam, termasuk di Nanggroe Aceh Darussalam. Rempah-rempah telah luas dikenal 
gunanya sebagai pemberi cita rasa atau bumbu, di samping banyak digunakan untuk jamu 
tradisional. Sifat tersebut disebabkan kandungan zat aktif aromatis di dalamnya. Akhir-akhir 
ini terdapat kecenderungan konsumen untuk mengonsumsi produk yang cepat saji. Salah satu 
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produk yang digemari adalah produk instan. Produk instan bersifat mudah larut, membentuk 
larutan jernih, selain itu juga dapat disiapkan secara cepat dan mudah. Hal ini tertarik untuk 
dipelajari maka pada penelitian ini telah mencoba untuk mengembangkan suatu teknologi 
proses ekstraksi rimpang kunyit dan daun asam jawa dengan menggunakan pelarut air guna 
untuk mendapatkan suatu produk olahan rempah berupa serbuk kunyit asam.  Produk yang 
dihasilkan dari penelitian ini berupa serbuk kering untuk minuman cepat saji dengan formula 
kombinasi rimpang kunyit, gula pasir, daun asam serta bahan tambahan lainnya seperti asam 
sitrat untuk penyegar. Variabel penelitian meliputi variable tetap yaitu berat rimpang kunyit 
100 gram, berat gula pasir 300 gram, berat daun asam jawa 25 gram. Variabel berubah yaitu 
rasio pelarut  yaitu (1:1, 1:1,25, 1:1,5, 1:1,75 dan 1:2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
semakin besar jumlah rasio pelarut yang digunakan maka semakin tinggi kadar kurkumin 
serbuk kunyit asam yang diperoleh. Hasil uji kadar kurkumin serbuk kunyit asam dengan 
menggunakan metode spektrofotometrik, diperoleh kadar tertinggi pada penggunaan rasio 
pelarut 1:2 yaitu 1,27%, hampir sama dengan pada penggunaan rasio 1:1,75 yaitu 1,26%. 
Oleh karena itu maka proses terbaik pada penelitian ini adalah pada  perlakuan penggunaan 
rasio 1:1,75. Pada proses tersebut dihasilkan serbuk kunyit asam dengan bobot produk 303,5 
gram, kadar air 1,63%, kadar abu 0,34%, kadar gula 90,4%. Hasil uji organoleptik pada 
produk serbuk kunyit asam terhadap parameter  warna, rasa dan aroma dengan nilai masing-
masing 4,5, 4,5 dan 4,2 skala hedonik (disukai). 
 
Kata kunci : Ekstraksi, kunyit, kurkumin, daun asam jawa 
 

PEMANFAATAN LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT 
(TKKS) UNTUK PEMBUATAN PAPAN KOMPOSIT DENGAN 

PEREKAT HIGH DENSITY POLIETILEN (HDPE) 
 

Sofyana* dan Hisbullah 
Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik  

Universitas Syiah Kuala – Darussalam Banda Aceh 
*Email : sofyana71@yahoo.co.id 

 
 

ABSTRAK 
 

Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan salah satu limbah padat 
yang dihasilkan dari proses produksi minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, yang sampai 
saat ini penggunaannya hanya sebagai kompos atau pakan ternak. Penggunaan TKKS sebagai 
filler untuk papan komposit merupakan suatu alternatif yang dapat meningkatkan nilai 
ekonomis dari TKKS disamping itu juga dapat menyelesaikan salah satu masalah lingkungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu proses pembuatan papan komposit 
menggunakan limbah TKKS (sebagai filler) yang banyak terdapat di Aceh dengan perekat 
bijih plastik polietilen jenis High Density Polietilen (sebagai matrik). Sebagai Perbandingan 
digunakan juga plastik HDPE daur ulang (sebagai matrik). Untuk meningkatkan sifat fisik 
komposit seperti kekerasan dan kekakuan komposit juga digunakan coupling agent Maleat 
AnHidrat (MAH). Aspek penelitian yang akan dipelajari meliputi: suhu kempa Hot Press 180 

0C tekanan 10 kg/cm2 dan waktu pengempaan selama 15 menit, ukuran partikel TKKS 60 – 
150 mesh,  perbandingan komposisi berat filler : matrik (30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30 (% 
berat)). Hasil penelitian menunjukkan TKKS dengan perekat HDPE dapat menghasilkan 
papan komposit yang memiliki nilai kadar air sebesar 3,89 – 13,8% , pengembangan  tebal 
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1,78 – 3,98% , kuat tarik  5-8,75 kgf/cm2 dan dari hasil uji sifat thermal menggunakan DSC 
diperoleh nilai titik leleh (Tm) 130 – 133 0C. Pengujian terhadap papan komposit didasarkan 
pada JIS A 5908:2003. Kualitas Papan komposit yang dibuat menggunakan matriks HDPE 
komersil memiliki sifat fisik, mekanis dan thermal lebih baik dibandingkan matriks HDPE 
bekas. Komposisi TKKS : HDPE 50:50 memberikan hasil optimum. 

 

Kata Kunci : Tandan Kosong Kelapa Sawit, Papan Komposit, Matrik, Filler, HDPE 
 

 
PENGARUH LAMA PENYIMPANAN NIRA DAN KONSENTRASI 

GULA TERHADAP KUALITAS NATA DE ARENGA 
 
 

Yanti Meldasari Lubis, *Murna Muzaifa 
Staf Pengajar Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unsyiah - Banda Aceh, 23111 

Email : murnathp@yahoo.com 
 

 
ABSTRAK 

 
Telah dilakukan penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan nira 

dan konsentrasi gula terhadap kualitas Nata De Arenga. Penelitian ini menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor,  yaitu lama penyimpanan nira (S) 
dan konsentrasi gula (L).  Lama penyimpanan nira  terdiri atas tiga taraf,  yaitu 0 hari (S1), 1 
hari (S2) dan 2 hari (S3). Konsentrasi gula terdiri atas tiga taraf, yaitu 10% (L1), 15% (L2) dan 
20% (L3).Setiap perlakuan dilakukan tiga kali ulangan sehingga diperoleh 27 satuan 
percobaan.  Nata De Arenga terbaik diperoleh dari kombinasi perlakuan lama fermentasi 2 
hari dan konsentrasi gula 15% dengan rendemen sebesar 53,79%; pH 3,41; ketebalan 0,89 
cm; dan tekstur 87,93cm. 

Kata Kunci : nira  aren, nata ,nata de arenga 

 

PEMBUATAN MEMBRAN ULTRAFILTRASI SELULOSA ASETAT 
DARI SELULOSA PULP KAYU SENGON  

(PARASERIANTHES FALCATARIA) 
 

Cut Meurah Rosnelly 

Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala 
Jl. Tgk. Syeh Abdul Rauf No. 7 Darussalam Banda Aceh  

*E-mail: cutnelly@ymail.com 
 

ABSTRAK 
 

Sengon (Paraserianthes falcataria) merupakan tanaman yang mudah tumbuh, banyak 
terdapat di Indonesian, dan sangat potensial untuk dijadikan sumber bahan baku polimer 
membran karena kandungan selulosa yang cukup tinggi. Melalui proses asetilasi, selulosa 
dapat dijadikan selulosa asetat yang merupakan material membran. Membran banyak 
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digunakan dalam berbagai proses pemisahan. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan 
selulosa pulp kayu sengon dalam  pembuatan membran ultrafiltrasi selulosa asetat. Inversi 
fasa merupakan metoda yang banyak digunakan pada proses pembuatan membran. Pada 
proses tersebut, polimer selulosa diasetat (SDA) dilarutkan dalam pelarut dimetilformamida 
(DMF) dengan perbandingan 1:6 untuk memperoleh larutan cetak serta ditambahankan juga 
polietilen glikol (PEG) 6000 Da dengan rasio PEG/SDA 20%. Larutan tersebut dicetak di atas 
plat kaca dengan ketebalan ± 0,2 mm, didiamkan selama 30 detik dan selanjutnya dicelupkan 
dalam bak koagulasi berisi non-pelarut (air) pada suhu 15 oC dan suhu kamar. Penambahan 
PEG menghasilkan membran dengan lapisan yang lebih tebal, kuat tarik yang lebih besar, dan 
menekan terbentuknya makrovoid. Analisis SEM menunjukkan struktur morfologi membran 
lebih rapat dengan bentuk pori yang lebih teratur. Koagulasi pada suhu tinggi menghasilkan 
membran dengan lapisan yang lebih tipis dan kuat tarik yang lebih rendah. Struktur morfologi 
membran yang dihasilkan lebih rapuh. Membran yang telah dihasilkan masih tergolong jenis 
proses ultrafiltrasi dengan ukuran pori 67 kDa.  

Kata kunci: Sengon, selulosa asetat, inversi fasa, membran ultrafiltrasi 
 
 

KARAKTERISTIK KIMIA TEPUNG IKAN LEUBIM HITAM  
YANG DIBERI ASAM ASKORBAT SELAMA PENYIMPANAN 

 
 

Zalniati Fonna Rozali    
 Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh 

 
  

ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi 
asam askorbat dan lama penyimpanan terhadap karakteristik kimia tepung ikan leubim hitam. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan 2 perlakuan 
dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan  konsentrasi asam 
askorbat dan lama penyimpanan memberikan pengaruh terhadap karakteristik kimia tepung 
ikan,leubim hitam, meliputi kadar air, kadar protein, kadar lemak, bilangan peroksida dan 
kadar abu. Tepung ikan leubim hitam dengan karakteristik kimia terbaik diperoleh dari 
perlakuan A3L1, yaitu tepung ikan leubim hitam dengan konsentrasi asam askorbat 0,06% 
pada penyimpanan 1 minggu dengan karakteristik produk yaitu bilangan peroksida 4,976 mg 
O2/100 g sampel, kadar protein 67,29%, kadar lemak 2,07%, kadar air 7,99%, dan kadar abu 
20,8%.  
 
Kata kunci: tepung ikan, ikan leubim hitam  
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PREDIKSI KANDUNGAN LEMAK DAN PROTEIN SUSU SEGAR 
SECARA SIMULTAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ANALISIS 

TERBARU NEAR INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS) DAN 
CHEMOMETRICS 

 
1Hesti Meilina, 2Alfian Putra 

1Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala,  
Darussalam, Banda Aceh 

2Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Buket Rata, Lhokseumawe 
Email: hesti_meilina@hotmail.com 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi potensi Near infrared spectroscopy 
(NIRS) dan chemometrics dalam memprediksi kandungan lemak dan protein dalam sampel 
susu segar dengan menggunakan metode regresi partial least square (PLS). Spektra sampel 
susu segar diperoleh dengan menggunakan NIRSystems 6500 (FossNIR-Systems, Laurel, 
USA) dan kuvet kaca dengan ketebalan 1 mm. Spektra yang diperoleh sebanyak 3 spektrum 
untuk setiap sampel pada panjang gelombang 400-2500 nm dalam bentuk transmittance. 
Dalam membuat model kalibrasi, tidak ada perlakuan matematis yang dilakukan pada spektra 
susu segar. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa NIRS dan chemometrics dapat 
memprediksi kandungan lemak dan protein secara simultan dengan tingkat akurasi R2 > 0.9.  
 
Kata Kunci: lemak, protein, susu segar, near infrared spectroscopy, chemometrics 

 
 

PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADABLE DARI CAMPURAN PATI 
UBI JALAR  (Ipomoea batatas) DAN SELULOSA RESIDU RUMPUT 

LAUT (Eucheuma spinossum) DENGAN GLISEROL SEBAGAI 
PLASTICIZER 

 
 

Yuli Darni1, Umi Fathanah2  
1Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Lampung 

2Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala 
1E-mail: darni_yuli@yahoo.com 

 
 

ABSTRAK 
 

Plastik biodegradable atau bioplastik adalah plastik yang dapat terurai secara alami 
dan terbuat dari material yang dapat diperbaharui seperti pati, selulosa, lignin, serta protein 
dan lipid yang terdapat dalam hewan. Dalam penelitian ini dilakukan studi mengenai 
pembuatan bioplastik campuran pati ubi jalar, selulosa residu Eucheuma spinossum dan 
gliserol sebagai plasticizer dengan melakukan variasi temperatur gelatinisasi yaitu pada T = 
80, 90, dan 100oC serta variasi rasio berat antara pati dan selulosa yaitu 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 dan 
10:0 (m/m). Pengamatan sifat fisik dan penyerapan air dilakukan terhadap film plastik yang 
dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada temperatur 80oC pati tidak 
tergelatinisasi. Pati tergelatinisasi pada temperatur 90 dan 100oC. Sifat mekanik terbaik 
ditunjukkan oleh bioplastik pada temperatur gelatinisasi 100oC dan rasio pati-selulosa 7:3 
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dengan nilai tensile strength 8,167 MPa dan modulus Young 40,753 MPa.  Penambahan 
selulosa di atas 10% cenderung meningkatkan penyerapan air. 
 
Kata kunci : gliserol , pati ubi jalar, plasticizer, plastik biodegradable, selulosa 
 

 
POTENSI PEMANFAATAN TEKNIK SPEKTROSKOPI PLASMA 

LASER (LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY, LIBS) 
UNTUK ALAT ANALISA CEPAT DAN EFISIEN PRODUK AGRO 

 
Nasrullah Idris  

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Syiah Kuala 

Jl. Syech Abd. Rauf No. 3 Darussalam, Banda Aceh 23111 Aceh, Indonesia  
email: nasrul76@hotmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Teknik spektroskopi plasma laser sekarang menjadi sebuah teknik analitik yang 

sedang berkembang dengan sangat pesat (emerging analytical tool) dikarenakan kelebihan-
kelebihan khas teknik ini dibandingkan dengan teknik analitik konvensional lainnya. 
Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain kebebasan dari prosedur persiapan sampel yang 
rumit, melelahkan dan membahayakan lingkungan, tidak merusak sampel, kemampuan 
deteksi secara simultan banyak analit, kemampuan analisa yang cepat dan efisien dan 
kemampuan untuk analisa in situ. Teknik ini berbasis pada penguunaan laser daya tinggi  
(laser neodium yttrium aluminum garnet-Nd-YAG, laser carbondioxide CO2) untuk 
menghasilkan plasma pada sampel yang diuji. Emisi plasma tersebut (pancaran gelombang 
elektromagnetik) dikirim menggunakan serat optik lewar melalui sebuah spektrograf untuk 
kemudian dideteksi menggunakan detektor optik ((intensified charge coupled device, ICCD) 
atau susunan dioda). Data yang direkam dengan detektor tersebut berupa garis emisi spektral 
pada panjang gelombang tertentu dengan intensitas tertentu. Panjang gelombang pemancarnya 
menyatakan menunjukkan identitas unsur pemancar emisi sedangkan intensitas emisi 
menyatakan jumlah (konsentrasi) kandungannya dalam sampel yang diuji. Beberapa 
penelitian telah dilakukan untuk menguji sampel yang merupakan produk agro seperti beras. 
Hasilnya menunjukkan bahwa teknik ini memiliki potensi yang sangat bagus diterapkan untuk 
standarisasi produk agro.  
 
Kata kunci: Laser, spektroskopi plasma laser, teknik analitik, produk agro 
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KOMPOSISI SERANGGA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN 
PERANNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS  

 
Suwarno, Seumenika Fitrializmah, dan Abdul Hadi Mahmud 

Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh 23111  
email: j_suwarno@yahoo.com 

 
ABSTRAK 

Penelitian tentang komposisi serangga perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis 
Jaqc.) telah dilakukan dari bulan Mei sampai Agustus 2011di Kecamatan Tadu Raya 
Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi serangga pada 
areal tanaman kelapa sawit yang telah berbuah dan perananya terhadap produktivitas. 
Sampling dilakukan terhadap serangga diurnal dan nokturnal. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ditemukan sebanyak 50 famili serangga diurnal, sedangkan serangga nokturnal hanya 
30 famili. Famili-famili serangga diurnal yang tertangkap pada umumnya tergolong ke dalam 
ordo Hymenoptera (42%) dan Lepidoptera (16%), sedangkan serangga nokturnal didominasi 
oleh ordo Coleoptera (34%) dan Hymenoptera (27%). Serangga hama penting yang 
ditemukan adalah kumbang badak (Scarabaeidae), belalang (Acrididae dan Gryllidae), ulat 
api (Limacodidae) dan ulat kantong (Psychidae). Serangan yang terjadi belum menunjukkan 
taraf yang merugikan secara ekonomi. 
 

Kata kunci : komposisi, serangga, diurnal, nokturnal, kelapa sawit 
 

PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA NILAM 
(Pogostemon cablin BENTH) MENGGUNAKAN VARIETAS UNGGUL 

                                            
Idawanni, Fenty Ferayanti 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Prov. Aceh 
 

ABSTRAK 
Perbaikan Teknologi Budidaya Nilam (Pogostemon cablin Benth)  Menggunakan 

Varietas Unggul dilaksanakan di Desa Kuala Bakong Kecamatan Sampoiniet Kabupaten 
Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas lahan budidaya0.6 hektar yang 
melibatkan 3 petani kooperator. Pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi 
budidaya nilam yang sesuai dengan menggunakan tiga varietas unggul. Paket teknologi yang 
digunakan yaitu dosis pupuk yang terdiri dari Paket A (pupuk kandang 15 t/ha, Urea 280 
kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan KCl 150 kg/ha) dan Paket B (pupuk kandang 15 t/ha, Urea 200 
kg/ha, SP-36 70 kg/ha dan KCl 140 kg/ha). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa parameter  
pertumbuhan vegetatif yang meliputi tinggi tanaman, lebar kanopi dan jumlah cabang 
tertinggi di miliki oleh varietas Sidikalang yaitu dengan rata–rata tinggi tanaman (88.97 cm); 
lebar kanopi (106.5 cm); dan jumlah cabang (15.10 bh). Sedangkan yang terendah dijumpai 
pada varietas Lhokseumawe : tinggi tanaman (85.08 cm); lebar kanopi (100.8 cm); jumlah 
cabang (13.43 bh). Produksi terna basah dan terna kering per hektar tertinggi ditunjukkan oleh 
varietas Sidikalang yaitu berat basah 15.5 ton/ha dan berat kering 5 ton/ha. Terendah 
ditunjukkan oleh Varietas Lhokseumawe yaitu berat basah 14.5 ton/ha dan berat kering 4.7 
ton/ha. 

Kata kunci: varietas unggul, nilam, paket teknologi 


