TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Tumbuhan Lada
2.1.1. Lada secara Umum
Genus Piper ditemukan oleh Linnaeus dan memiliki banyak spesies.
Sekitar 600 – 2.000 spesies di antaranya tersebar di daerah tropis. Dari jumlah
tersebut, terdapat beberapa spesies yang telah dibudidayakan (Rukmana, 2003).
2.1.2. Deskripsi Tumbuhan
Lada merupakan tanaman rempah yang sudah lama ditanam di Indonesia.
Tanaman ini berasal dari Ghats-Malabar India dan di negara asalnya terdapat tidak
kurang dari 600 jenis varietas, sementara itu di Indonesia terdapat tidak kurang dari
40 varietas. Adapun varietas lada yang banyak dikembangkan di Indonesia antara
lain: Jambi, Lampung, Bulok Belantung, Muntok atau Bangka. Di alam sendiri
mungkin sudah terjadi evaluasi perkayaan plasma nutfah lada sebagai akibat mutasi
alami yang mungkin saja dapat timbul dalam upaya penyesuaian diri (aklimatisasi)
dengan keadaan lingkungan daerah penanamannya. Secara umum syarat tanaman lada
minimal mempunyai :
1. Elevasi (ketinggian) berkisar dari 10–500 m dpl,
2. Curah hujan di atas 2.000 mm per tahun,
3. Suhu berkisar antara 25º - 26,5º C
4. Ketinggian air tanah relatif dalam (air tanah 0,5 M di bawah tanah) sedangkan
untuk tanah gambut tidak ditolerir oleh tanaman lada.

2.1.3. Biji Lada
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Buah merupakan produksi pokok daripada hasil tanaman lada. Buah lada
mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:
Bentuk dan warna buah: buah lada berbentuk bulat, berbiji keras dan berkulit buah
yang lunak. Kulit buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang tua
berwarna kuning. Dan apabila buah sudah masak berwarna merah, berlendir
dengan rasa manis. Maka buah lada disukai burungburung berkicau. Sesudah
dikeringkan lada itu berwarna hitam. Kedudukan buah: buah lada merupakan buah
duduk, yang melekat pada malai. Besar kulit dan bijinya 4-6 mm. Sedangkan
besarnya biji 3-4 mm. Berat 100 biji kurang lebih 38 gr atau rata-rata 4,5 gr.
Keadaan kulit buah: kulit buah atau pericarp terdiri dari 3 bagian, ialah:
a. Epicarp = kulit luar
b. Mesocarp = kulit tengah
c. Endocarp = kulit dalam
Biji: di dalam kulit ini terdapat biji-biji yang merupakan produk dari lada, biji-biji
ini juga mempunyai lapisan kulit yang keras (Sutarno dan Agus Andoko, 2005).
2.1.4. Sistematika Tumbuhan
Sistematika tumbuhan lada adalah sebagai berikut :
Divisi

:

Spermatophyta

Anak divisi

:

Angiospermae

Kelas

:

Dicotyledoneae

Bangsa

:

Piperales

Suku

:

Piperaceae

Marga

:

Piper

Spesies

:

Piper nigrum L.
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2.1.5. Kandungan Kimia
Kandungan kimia dari buah lada adalah minyak atsiri mengandung
felandren, dipenten, kariopilen, enthoksilin, limonen, alkaloida piperina dan
kavisina.
2.2. Minyak Atsiri
Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak
ini disebut juga minyak menguap (volatile oil), minyak eteris (ethereal oil), atau
minyak esensial (essential oil). Dalam keadaan segar dan murni, minyak atsiri
umumnya tidak berwarna, namun pada penyimpanan lama warnanya berubah
menjadi lebih gelap karena oksidasi. Untuk mencegahnya, minyak atsiri harus
terlindung dari pengaruh cahaya, diisi penuh, ditutup rapat serta disimpan di
tempat yang kering dan gelap (Gunawan & Mulyani, 2004).
2.2.1. Keberadaan Minyak Atsiri pada Tumbuhan
Dalam tumbuhan, minyak atsiri terdapat dalam berbagai jaringan, seperti
di dalam rambut kelenjar (pada suku Labiatae), di dalam sel-sel parenkim (pada
suku Zingiberaceae dan Piperaceae), di dalam saluran minyak (pada suku
Umbelliferae), di dalam rongga-rongga skizogen dan lisigen (pada suku
Myrtaceae, Pinaceae dan Rutaceae), terkandung di dalam semua jaringan (pada
suku Coniferae).
Pada tumbuhan, minyak atsiri berperan sebagai pengusir serangga
pemakan daun. Sebaliknya minyak atsiri dapat berfungsi sebagai penarik serangga
guna membantu proses penyerbukan dan sebagai cadangan makanan (Gunawan &
Mulyani, 2004).
2.2.2. Komposisi Kimia Minyak Atsiri
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Pada umumnya perbedaan komposisi minyak atsiri disebabkan perbedaan
jenis tanaman penghasil, kondisi iklim, tanah tempat tumbuh, umur panen, metode
ekstraksi yang digunakan dan cara penyimpanan minyak (Ketaren, 1985).
Minyak atsiri biasanya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia
yang terbentuk dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), serta
beberapa persenyawaan kimia yang mengandung unsur Nitrogen (N) dan
Belerang (S). Pada umumnya komponen kimia minyak atsiri dibagi menjadi dua
golongan yaitu :
a. Golongan Hidrokarbon (Terpen)
Persenyawaan yang termasuk golongan ini terbentuk dari unsur Karbon
(C) dan Hidrogen (H). Jenis hidrokarbon yang terdapat dalam minyak atsiri
sebagian besar terdiri dari monoterpen (2 unit isopren) dan sesquiterpen (3 unit
isopren).
b. Golongan Hidrokarbon Teroksigenasi (Terpenoid)
Komponen kimia dari golongan persenyawaan ini terbentuk dari unsur
Karbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen (O). Persenyawaan yang termasuk dalam
golongan ini adalah persenyawaan alkohol, aldehid, keton, ester, eter dan
peroksid. Ikatan karbon yang terdapat dalam molekulnya dapat terdiri dari ikatan
tunggal, ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Golongan hidrokarbon
teroksigenasi merupakan senyawa yang penting dalam minyak atsiri karena
umumnya mempunyai aroma yang lebih wangi (Ketaren, 1985).

2.2.3. Sifat Fisikokimia Minyak Atsiri
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Analisa sifat fisikokimia dilakukan untuk mendeteksi pemalsuan,
mengevaluasi mutu dan kemurnian minyak serta mengidentifikasi jenis dan
kegunaan minyak atsiri.
2.2.3.1. Sifat Fisika Minyak Atsiri
Masing-masing minyak atsiri mempunyai konstituen kimia yang berbeda,
tetapi dari segi fisikanya banyak yang sama. Minyak atsiri yang baru diekstraksi
(masih segar) umumnya tidak berwarna atau berwarna kekuning-kuningan. Sifatsifat fisika minyak atsiri, yaitu 1) bau yang karakteristik, 2) mempunyai indeks
bias yang tinggi, 3) bersifat optis aktif dan 4) mempunyai sudut putar optik
(optical rotation) yang spesifik. Parameter yang dapat digunakan untuk tetapan
fisika minyak atsitri antara lain :
a. Bobot Jenis
Bobot jenis adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu 250C
terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Penentuan bobot jenis
menggunakan alat piknometer. Bobot jenis merupakan salah satu kriteria penting
dalam menentukan mutu dan kemurnian minyak atsiri (Guenther, 1987).
b. Indeks Bias
Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara
dan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Jika cahaya melewati media kurang
padat ke media lebih padat, maka sinar akan membelok atau “membias” dari garis
normal.

Penentuan indeks bias menggunakan alat refraktometer. Indeks bias

berguna untuk identifikasi suatu zat dan deteksi ketidakmurnian (Guenther, 1987).

c. Putaran Optik
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Setiap jenis minyak atsiri mempunyai kemampuan memutar bidang
polarisasi cahaya ke arah kiri atau kanan. Besarnya pemutaran bidang polarisasi
ditentukan oleh jenis minyak atsiri, suhu dan panjang gelombang cahaya yang
digunakan. Penentuan putaran optik menggunakan alat polarimeter (Ketaren,
1985).
2.2.3.2. Sifat Kimia Minyak Atsiri
Minyak atsiri mempunyai sifat kimia yang khas, dimana perubahan sifat
kimia minyak atsiri merupakan ciri dari kerusakan minyak yang mengakibatkan
perubahan sifat kimia minyak, misalnya oleh proses oksidasi, hidrolisis dan
polimerisasi (resinifikasi).
a. Oksidasi
Reaksi oksidasi pada minyak atsiri terutama terjadi pada ikatan rangkap
dalam terpen. Peroksida yang bersifat labil akan berisomerisasi dengan adanya air,
sehingga membentuk senyawa aldehid, asam organik dan keton yang
menyebabkan perubahan bau yang tidak dikehendaki (Ketaren, 1985).
b. Hidrolisis
Proses hirolisis terjadi dalam minyak atsiri yang mengandung ester. Proses
hidrolisis ester merupakan proses pemisahan gugus OR dalam molekul ester
sehingga terbentuk asam bebas dan alkohol. Ester akan terhidrolisis secara
sempurna dengan adanya air dan asam sebagai katalisator (Ketaren, 1985).
c. Resinifikasi (polimerisasi)
Beberapa fraksi dalam minyak atsiri dapat membentuk resin, yang
merupakan senyawa polimer. Resin ini dapat terbentuk selama proses pengolahan
(ekstraksi) minyak yang mempergunakan tekanan dan suhu tinggi serta selama
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penyimpanan. Resinifikasi menyebabkan minyak atsiri memadat dan berwarna
gelap (cokelat) (Ketaren, 1985).
2.3. Cara Isolasi Minyak Atsiri
Isolasi minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 1)
penyulingan (distillation), 2) pengepresan (pressing), 3) ekstraksi dengan pelarut
menguap (solvent extraction), 4) ekstraksi dengan lemak padat, 5) ecuelle.
2.3.1. Metode Penyulingan
a. Penyulingan dengan air (water distillation)
Pada metode ini, bahan tumbuhan direbus dalam air mendidih dalam satu
wadah. Minyak atsiri akan dibawa oleh uap air yang kemudian didinginkan
dengan mengalirkannya melalui pendingin. Hasil sulingan adalah minyak atsiri
yang belum murni. Perlakuan ini sesuai untuk minyak atsiri yang tidak rusak oleh
pemanasan (Guenther, 1987).
b. Penyulingan dengan air dan uap (water and steam distillation)
Bahan tumbuhan yang akan disuling dengan metode penyulingan air dan
uap ditempatkan dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengah berlobanglobang yang ditopang di atas dasar alat penyulingan. Ketel diisi dengan air sampai
permukaan air berada tidak jauh di bawah saringan, uap air akan naik bersama
minyak atsiri kemudian dialirkan melalui pendingin. Hasil sulingannya adalah
minyak atsiri yang belum murni (Guenther, 1987).

c. Penyulingan dengan uap (Steam distillation)
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Pada metode ini bahan tumbuhan dialiri uap panas dengan tekanan tinggi.
Uap air selanjutnya dialirkan melalui pendingin dan hasil sulingan adalah minyak
atsiri yang belum murni. Cara ini baik digunakan untuk bahan tumbuhan yang
mempunyai titik didih yang tinggi (Guenther, 1987).
2.3.2. Metode Pengepresan
Ekstraksi minyak atsiri dengan cara pengepresan umumnya dilakukan
terhadap bahan berupa biji, buah, atau kulit buah yang memiliki kandungan
minyak atsiri yang cukup tinggi. Akibat tekanan pengepresan, maka sel-sel yang
mengandung minyak atsiri akan pecah dan minyak atsiri akan mengalir ke
permukaan bahan. (Ketaren, 1985).
2.3.3. Ekstraksi dengan Pelarut Menguap
Prinsipnya adalah melarutkan minyak atsiri dalam pelarut organik yang
mudah menguap. Ekstraksi dengan pelarut organik pada umumnya digunakan
mengekstraksi minyak atsiri yang mudah rusak oleh pemanasan uap dan air,
terutama untuk mengekstraksi minyak atsiri yang berasal dari bunga misalnya
bunga cempaka, melati, mawar dan kenanga. Pelarut yang umum digunakan
adalah petroleum eter, karbon tetra klorida dan sebagainya (Ketaren, 1985).
2.3.4. Ekstraksi dengan Lemak Padat
Proses ini umumnya digunakan untuk mengekstraksi bunga-bungaan,
untuk mendapatkan mutu dan rendeman minyak atsiri yang tinggi. Metode
ekstraksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu enfleurasi dan maserasi.

a. Enfleurasi (Enfleurage)
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Pada proses ini, absorbsi minyak atsiri oleh lemak digunakan pada suhu
rendah (keadaan dingin) sehingga minyak terhindar dari kerusakan yang
disebabkan oleh panas. Metode ini digunakan untuk mengekstraksi beberapa jenis
minyak bunga yang masih melanjutkan kegiatan fisiologisnya dan memproduksi
minyak setelah bunga dipetik. Hasilnya disebut ekstrait (Ketaren, 1985).
b. Maserasi (Maceration)
Pada cara ini absorbsi minyak atsiri oleh lemak dalam keadaan panas pada
suhu 80oC selama 1,5 jam. Cara ini dilakukan terhadap bahan tumbuhan yang bila
dilakukan penyulingan atau enfleurasi akan menghasilkan minyak atsiri dengan
rendeman yang rendah. Setelah selesai pemanasan, campuran disaring panaspanas, jika perlu kelebihan lemak pada ampas disiram dengan air panas.
Kemudian

dilakukan

penyulingan

untuk

memperoleh

minyak

atsiri

(Ketaren, 1985).
2.3.5. Ecuelle
Metode ini digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri yang terdapat pada
buah-buahan seperti jeruk dengan cara menembus lapisan epidermis sampai ke
dalam jaringan yang mengandung minyak atsiri. Buah-buahan digelindingkan di
atas papan yang permukaannya bergerigi runcing untuk melukai kulit buah.
Kemudian tetesan minyak yang keluar dikumpulkan dalam suatu wadah (Claus,
1970).
2.4. Kromatografi Gas
Kromatografi gas digunakan untuk memisahkan komponen campuran
kimia dalam suatu bahan, berdasarkan perbedaan polaritas campuran komponenkomponen sampel. Fase gerak akan membawa campuran sampel menuju kolom
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fasa diam. Campuran dalam fase gerak akan berinteraksi dengan fase diam. Setiap
komponen yang terdapat dalam campuran berinteraksi dengan kecepatan dan
intensitas yang berbeda dimana interaksi komponen sampel dengan fase diam
dengan waktu yang paling singkat akan keluar pertama dari kolom dan yang
paling lama akan keluar paling akhir (Eaton, 1998).
Waktu yang menunjukkan berapa lama suatu senyawa tertahan di kolom
disebut waktu tambat (waktu retensi, retention time, Rt) yang diukur mulai saat
penyuntikan sampel sampai saat elusi terjadi (dihasilkan puncak atau peak)
(Gritter, dkk., 1991).
Menurut Eaton (1989), hal yang mempengaruhi waktu retensi (Rt) yaitu :
1. Sifat senyawa sampel, semakin sama kepolaran molekul sampel dengan
kolom fasa diam dan makin kurang keatsiriannya maka akan tertahan lebih
lama di kolom dan sebaliknya.
2. Sifat adsorben, semakin sama kepolaran maka senyawa akan semakin
lama tertahan dan sebaliknya.
3. Konsentrasi adsorben, semakin banyak adsorben maka senyawa semakin
lama tertahan dan sebaliknya.
4. Temperatur kolom, semakin rendah temperatur maka senyawa semakin
lama tertahan dan sebaliknya.
5. Aliran gas pembawa, semakin lemah aliran gas maka senyawa semakin
lama tertahan dan sebaliknya.
6. Panjang kolom, semakin panjang kolom, akan menahan senyawa lebih
lama dan sebaliknya.
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Bagian utama dari kromatografi gas adalah gas pembawa, sistem injeksi,
kolom, fase diam, suhu, dan detektor.
2.4.1. Gas Pembawa
Gas pembawa harus memenuhi persyaratan antara lain harus inert, murni,
dan mudah diperoleh. Pemilihan gas pembawa tergantung pada detektor yang
dipakai. Keuntungannya adalah karena semua gas ini harus tidak reaktif, dapat
dibeli dalam keadaan murni dan kering yang dapat dikemas dalam tangki
bertekanan tinggi. Gas pembawa yang sering dipakai adalah Helium (He), Argon
(Ar), Nitrogen (N 2 ), Hidrogen (H 2 ), dan Karbon dioksida (CO 2 ) (Agusta, 2000).
2.4.2. Sistem Injeksi
Cuplikan dimasukkan ke dalam ruang suntik melalui gerbang suntik
(injection port), biasanya berupa lubang yang ditutupi dengan septum atau
pemisah karet (rubber septum). Ruang suntik harus dipanaskan tersendiri, terpisah
dari kolom, dan biasanya pada suhu 10-15oC lebih tinggi dari suhu kolom. Jadi
seluruh cuplikan diuapkan segera setelah disuntikkan dan dibawa ke kolom
(Gritter, dkk., 1991).
2.4.3. Kolom
Kolom dapat dibuat dari tembaga, baja nirkarat (stainless steel),
aluminium, dan kaca yang berbentuk lurus, lengkung, melingkar. Ada dua macam
kolom, yaitu kolom kemas dan kolom kapiler (Agusta, 2000; MCNair dan
Bonelli, 1988).
Kolom kemas adalah pipa yang terbuat dari logam, kaca atau plastik yang
berisi penyangga padat yang inert. Fase diam, baik berwujud padat maupun cair,
diserap atau terikat secara kimia pada permukaan penyangga padat tersebut.
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Kolom kemas (packed column) mempunyai diameter 0,5 cm dan panjang sampai
5-10 meter m (Agusta, 2000).
Kolom kapiler kini lebih banyak digunakan untuk menganalisis komponen
minyak atsiri. Hal ini disebabkan oleh kelebihan kolom tersebut yang memberikan
hasil analisis dengan daya pisah yang tinggi dan sekaligus memiliki sensitivitas
yang tinggi. Bahan kolom biasanya dari gelas baja tahan karat atau silika. Fase
diam bersifat sebagai cairan berupa lapisan film dilapiskan pada dinding kolom
bagian dalam. Keuntungan kolom kapiler adalah jumlah sampel yang dibutuhkan
sedikit dan pemisahan lebih sempurna. Kolom kapiler biasanya mempunyai
diameter 0,1 mm dan mencapai panjang 30 m (Agusta, 2000).
2.4.4. Fase Diam
Fase diam dibedakan berdasarkan kepolarannya, yaitu nonpolar, sedikit
polar, semi polar, polar dan sangat polar. Berdasarkan kepolaran minyak atsiri
yang non polar sampai sedikit polar, maka untuk keperluan analisis sebaiknya
digunakan kolom fase diam yang bersifat sedikit polar, misalnya SE-52 dan SE-54
(Agusta, 2000).
2.4.5. Suhu
Tekanan uap sangat tergantung pada suhu, maka suhu merupakan faktor
utama dalam GC. Pada GC-MS terdapat tiga pengendali suhu yang berbeda, yaitu
: suhu injektor, suhu kolom, suhu detektor.
Suhu injektor
Suhu pada injektor harus cukup panas untuk menguapkan cuplikan
sedemikian cepat. Tapi sebaliknya, suhu harus cukup rendah untuk mencegah
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peruraian atau penataan ulang kimiawi (rearrangement) akibat panas (McNair dan
Bonelli, 1988).
Suhu Kolom
Pemisahan dapat dilakukan pada suhu tetap (isotermal), atau pada suhu
yang berubah secara terkendali (suhu diprogram, temperature programming). GC
isotermal paling baik dilakukan pada analisis rutin atau jika kita mengetahui agak
banyak mengenai sifat sampel yang akan dipisahkan. Pilihan awal yang baik
adalah suhu beberapa derajat di bawah titik didih komponen utama sampel. Pada
GC suhu diprogram, suhu dinaikkan mulai dari suhu tertentu sampai suhu tertentu
yang lain dengan laju yang diketahui dan terkendali dalam waktu tertentu.
Penaikkan suhu dapat secara linear dengan laju yang kita tentukan, bertahap,
isotermal yang diikuti dengan peningkatan secara linear, linear diikuti dengan
isotermal, atau multilinear (laju berbeda saat berlainan) (Gritter, dkk., 1991).
Suhu Detektor
Detektor harus cukup panas sehingga cuplikan dan air atau hasil samping
yang terbentuk pada proses pengionan tidak mengembun (McNair dan Bonelli,
1988).
2.4.6. Detektor
Menurut McNair dan Bonelli (1988) ada dua detektor yang populer yaitu
detektor hantar-termal (thermal conductivity detector) dan detektor pengion nyala
(flame ionization detector).
a. Detektor hantar-termal (Thermal Conductivity Detector , TCD)
Detektor ini menggunakan kawat pijar wolfram yang dipanaskan dengan
dialiri arus listrik yang tetap. Gas pembawa mengalir terus menerus melewati
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kawat pijar yang panas itu dan suhu dibuat dengan laju tetap. Bila molekul
cuplikan yang bercampur dengan gas pembawa melewati kawat pijar meningkat.
Perubahan tahanan ini mudah diukur dengan jembatan Wheatstone dan sinyalnya
ditangkap oleh perekam dan tampak sebagai suatu puncak. Prinsip kerjanya
didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan suatu gas menghantar panas dari
kawat pijar merupakan fungsi bobot molekul gas tersebut.
b. Detektor pengion nyala (Flame Ionization Detector , FID)
Hidrogen dan udara digunakan untuk menghasilkan nyala. Suatu elektroda
pengumpul yang bertegangan arus searah ditempatkan diatas nyala dan mengukur
hantaran nyala. Dengan hidrogen murni, hantaran sangat rendah, tetapi ketika
senyawa organik dibakar, hantaran naik dan arus yang mengalir dapat diperkuat
ke perekam.
Jenis detektor lain adalah Flame Photometric Detector (FPD) yang
digunakan untuk indikasi selektif dari fosfor dan sulfur. Nitrogen Phosphorous
Detector (NPD) yang digunakan untuk senyawa-senyawa yang mengandung
nitrogen dan fosfor. Electron Capture Detector (ECD) yang digunakan untuk
senyawa-senyawa organik kelompok elektrofilik (elektro negatif), seperti halogen,
peroksida dan nitro. Mass Spectrometric Detector (MSD) yaitu merupakan
sambungan langsung dari suatu spektrometer massa dengan suatu kolom dalam
kromatografi gas kapiler.
2.5. Spektrometri Massa (MS)
Pada spektrometri massa EI-MS molekul senyawa organik (sampel)
ditembak dengan berkas elektron dan menghasilkan ion bermuatan positif yang
mempunyai energi yang tinggi karena lepasnya elektron dari molekul yang dapat
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pecah menjadi ion positif yang lebih kecil (ion fragmen). Spektrum massa
merupakan grafik antara limpahan relatif lawan perbandingan massa/muatan (m/z,
m/e) (Sastrohamidjojo, 1985).
Keuntungan utama spektrometri massa sebagai metode analisis yaitu
metode ini lebih sensitif dan spesifik untuk identifikasi senyawa yang tidak
diketahui atau untuk menetapkan keberadaan senyawa tertentu. Hal ini disebabkan
adanya pola fragmentasi yang khas sehingga dapat memberikan informasi
mengenai bobot molekul dan rumus molekul. Puncak ion molekul penting
dikenali karena memberikan bobot molekul senyawa yang diperiksa. Puncak
paling kuat (tertinggi) pada spektrum, disebut puncak dasar (base peak),
dinyatakan dengan nilai 100% dan kekuatan puncak lain, termasuk puncak ion
molekulnya dinyatakan sebagai persentase puncak dasar tersebut (Silverstein,
1984).
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