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ABSTRAK 
 
 Leda (Eucalyptus deglupta) merupakan salah satu jenis tanaman Hutan Tanaman Industri 
yang dipersiapkan untuk pulp dan kertas. Untuk memperoleh nilai yang lebih dari tanaman ini maka 
perlu dimanfaatkan bagian selain kayunya dalam hal ini adalah daunnya yang mengandung minyak 
atsiri. Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui rendemen dan kualitas minyak atsiri leda, 
juga untuk mengetahui pengaruh lama waktu penyimpanan daunnya. 
 Daun leda dalam tanaman ini diperoleh di Hutan Pendidikan Wanagama, Gunung Kidul. 
Minyak atsiri diperoleh dengan cara distilasi pada 150 gr (berat kering tanur) daun yang sudah 
dipotong dengan ukuran 1 x 1 cm selama 6 jam dengan 2 kali ulangan. Pemasakan berdasarkan 
lama penyimpanan daunnya yaitu 1 sampai 6 hari. Minyak yang telah diperoleh tiap harinya 
dihitung rendemennya. Minyak dari daun yang disimpan pada 1, 2 dan 3 hari dicampurkan menjadi 
satu (penyimpanan pendek) demikian halnya pada 4, 5, dan 6 hari (penyimpanan lama) untuk 
diukur berat jenis, indeks bias, kelarutan dalam 80 % alkohol, dan komponen utama minyak. 
Penentuan komponen utama minyak memakai alat Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-
MS) Shimadzu QP-500. 
 Hasil pengujian menunjukkan rerata rendemen minyak berkisar antara 0.46 – 0.80 ml/100 
gr dengan nilai tertinggi diperoleh pada penyimpanan daun 4 hari. Rerata berat jenis, indeks bias, 
dan kelarutan dalam alkohol 80 % berkisar antara 0,722-0,877; 1,475-1,469 and 1:1 secara 
berurutan. Komponen utama minyak terdiri dari trans-nerolidol (terbesar), alpha-phelandrene, 
cymene dan caryophyllene. Lama penyimpanan 4-6 hari cenderung memberikan nilai berat jenis 
dan trans-nerolidol yang lebih tinggi. 

Kata kunci : Eucalyptus deglupta, minyak atsiri, daun, pengaruh penyimpanan 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Leda (Eucalypus deglupta) merupakan 

salah satu dari ± 112 spesies Eucalypus yang 
ada. Leda merupakan satu-satunya dari 
spesies Eucalyptus yang dapat tumbuh secara 
alamiah dengan baik di daerah bagian Utara 
katulistiwa, serta cukup tahan terhadap kondisi 
curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 
(anonimus, 1981). Ciri dari tanaman leda ini 
adalah memiliki kulit batang yang halus (licin), 
mengelupas tipis dan berwarna doreng antara 
hijau, kuning dan putih (Heyne, 1976). Di 
Indonesia, leda ditanam di areal HTI dengan 
tujuan pemanfaatan batangnya sebagai bahan 
baku pembuatan pulp. 
 Seperti halnya spesies Eucalyptus 
yang lain, pada bagian daun dari tanaman leda 
juga terdapat kandungan minyak atsiri. Hal ini 

merupakan nilai lebih tersendiri dari leda, 
karena selain batangnya, bagian daunnya juga 
dapat dimanfaatkan. Minyak atsiri pada daun 
leda banyak dimanfaatkan pada industri obat-
obatan, makanan dan kosmetik. 
 Ada beberapa hal yang dapat 
mempengaruhi kualitas dan kuantitas minyak 
atsiri dari daun, antara lain adalah : umur 
tanaman, tempat tumbuh serta perlakuan 
terhadap daun dari mulai pemetikan sampai 
dengan pemrosesan (Guenther, 1987). Dalam 
makalah ini akan dikemukakan pengaruh lama 
penyimpanan daun terhadap rendemen dan 
kualitas minyak atsiri yang dihasilkan dari daun 
leda. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui sifat-sifat minyak atsiri dari daun 
leda, serta mengetahui pengaruh lama 
penyimpanan daun leda terhadap rendemen 
dan kualitas minyak atsiri yang dihasilkan. 
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II. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

A. Bahan 
Daun leda yang diambil dari tanaman   

yang tumbuh di Hutan Pendidikan Wanagama. 
Air dan beberapa bahan kimia digunakan 
sebagai bahan penguji.  
 
B. Metode Penelitian 

Melakukan destilasi daun leda dengan 
variasi lama penyimpanan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 
hari dengan asumsi bahwa rendemen dan 
kualitas minyak atsiri yang dihasikan 
dipengaruhi oleh lama penyimpanan. 

Metode penelitian yang digunakan 
mengacu pada penelitian Yatagai dan 
Takahashi (1984) yang telah dimodifikasi. Daun 
yang sudah disimpan selama 1 hari dipotong 
dengan gunting menjadi ukuran 1x1 cm, 
ditimbang sebanyak 150 g, kemudian 
didestilasi dengan metode perebusan selama 6 
jam. Ditimbang pula sampel sebanyak 2 g 
untuk pengukuran kadar air. Daun yang sudah 
disimpan selama 2, 3, 4, 5 dan 6 hari juga 
mendapat perlakuan yang sama. 

Minyak yang dihasilkan pada masing-
masing destilasi kemudian diukur rendemennya. 
Minyak hasil destilasi hari ke 1, 2 dan 3 
kemudian dicampur menjadi satu dan disebut 
minyak dengan waktu penyimpanan pendek 
dan minyak hasil destilasi hari ke 4, 5 dan 6 
juga dicampur menjadi satu dan disebut minyak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dengan waktu penyimpanan panjang. 
Selanjutnya dilakukan pengujian kualitas 
terhadap masing-masing campuran, yang 
meliputi : berat jenis, kelarutan dalam alkohol 
80%, indeks bias, dan kandungan kimianya. 

Identifikasi dan kuantifikasi komponen 
dilakukan dengan kromatografi gas-
spektrofotometer massa (GC-MS), dengan 
kolom DB-5 (30 m), ionisasi 70ev, suhu kolom 
dari 60 C

0 
ditahan selama 1 menit, kemudian 

dinaikkan sampai 220 C
0
dengan laju 3 C

0
/menit. 

Suhu permukaan untuk MS adalah 250 C
0
, gas 

pembawa adalah helium. Selain dengan NIST 
Library, pengenalan komponen utama juga 
merujuk pustaka dari Yatagai dan Takahashi 
(1984). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Rendemen 
Rendemen minyak yang dihasilkan dari 

destilasi hari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Kadar air daun setelah dilakukan 
penyimpanan selama 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 hari 
dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tabel 1. Rendemen Minyak Leda (%) 

 

 Waktu Penyimpanan (hari) Ulangan 

1  2  3  4  5  6  

 
1 
2 
3 

 
0,56 
0,48 
0,39 

 
0,48 
0,44 
0,47 

 
0,41 
0,44 
0,61 

 
0,86 
0,50 
0,61 

 
0,54 
0,52 
0,70 

 
0,38 
0,29 
0,47 

0,48 0,46 0,49 0,66 0,59 0,38    Rerata 

Rerata 1-3 hari 
0,48 

Rerata 4-6 hari 
0,54 

 

Tabel 2. Kadar Air daun Leda (%) 

Waktu Penyimpanan (hari) Ulangan 

1  2  3  4  5  6  

 
1 
2 
3 

 
58,31 
56,35 
59,36 

 
57,90 
57,99 
54.15 

 
52,86 
56,21 
50,08 

 
50,46 
51,46 
48,17 

 
24,91 
50,57 
50,32 

 
16,75 
36,26 
28,35 

58,01 57,96 53,05 50,03 41,93 27,12 Rerata 

Rerata 1-3 hari 
56,34 

Rerata 4-6 hari 
39,69 
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Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata 
rendemen minyak pada waktu penyimpanan 
panjang lebih tinggi dari pada rata-rata 
rendemen minyak pada waktu penyimpanan 
pendek. Kemungkinan hal ini terjadi karena sel 
minyak daun leda berada pada jaringan bunga 
karang yang letaknya di tengah daun, sehingga 
tidak mudah menguap selama waktu 
penyimpanan. Hal ini berbeda dengan daun 
kayu putih yang sel minyaknya berada tepat di 
bawah jaringan epidermis sehingga minyaknya 
mudah menguap pada waktu dilakukan 
penyimpanan. Kemungkinan lain adalah karena 
kadar air yang tinggi di dalam daun leda yang 
mengalami waktu penyimpanan pendek, seperti 
dapat dilihat pada Tabel 2, menyebabkan 
jumlah daun yang lebih sedikit pada berat yang 
sama jika dibandingkan dengan daun yang 
mengalami waktu penyimpanan yang lebih 
panjang. Pada saat penyimpanan, terjadi 
penguapan air yang menyebabkan 
menurunnya berat daun pada jumlah yang 
sama. 

Jika dibandingkan dengan 3 spesies 
Eucalyptus yang lain, rendemen minyak daun 
leda ini lebih rendah dari E. polybractea (1,5 – 
2,5%) dan E. australiana (2 - 4%), tetapi lebih 
tinggi dari E. urophylla (0,31%).  

B. Berat Jenis 
Pada Tabel 3 dapat dilihat berat jenis 

dari minyak hasil destilasi daun leda dengan 
waktu penyimpanan pendek dan waktu 
penyimpanan panjang. 

 

Tabel 3. Berat Jenis Minyak Leda 

Waktu Penyimpanan Ulangan 

1-3 hari 4-6 hari 

 

1 

2 

3 

 

0,790 

0,869 

0,722 

 

0,803 

0,877 

0,778 

Rerata 0,793 0,819 

 

 Rata-rata berat jenis minyak leda pada 
waktu penyimpanan pendek adalah 0,793 dan 
waktu penyimpanan panjang adalah 0,819. 
Hasil tersebut menunjukkan pengaruh 
penyimpanan sampai 6 hari relatif kecil pada 
minyak leda. Berat jenis minyak leda hampir 
sama dengan minyak Eucayptus yang lain yaitu 

E. polybractea (0,92-0,93), E. australiana (0,90), 
dan E. urophylla (0,81) (Guenther, 1949;1972). 

C. Indeks Bias 
Indek bias minyak leda waktu penyimpanan 

pendek dan waktu penyimpanan panjang dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Indeks Bias Minyak Leda 

Waktu Penyimpanan Ulangan 

1-3 hari 4-6 hari 

 

1 

2 

3 

 

1,476 

1,475 

1,477 

 

1,476 

1,477 

1,479 

Rerata 1,476 1,477 

 

 Rerata indeks bias minyak leda pada 
waktu penyimpanan pendek adalah 1,476 dan 
waktu penyimpanan panjang adalah 1,477. 
Seperti halnya pada parameter berat jenis, 
hasil ini menunjukkan bahwa waktu 
penyimpanan tidak memberikan perbedaan 
mencolok pada indeks bias minyak leda. Indeks 
bias minyak leda hampir sama dengan minyak 
Eucayptus yang lain yaitu E. polybractea 
(1,4594-1,4616), E. australiana (1,4660-1,4695), 
dan E. urophylla (1,4635). 

D. Kelarutan dalam Alkohol 80% 

Kelarutan minyak leda dalam alkohol 80 % 
menurut waktu penyimpanan pendek dan 
waktu penyimpanan panjang dapat dilihat pada 
Tabel 5. 

 

Tabel 5. Kelarutan Minyak Leda dalam Alkohol 
80 % 

Waktu Penyimpanan Ulangan 

1-3 hari 4-6 hari 

 

1 

2 

3 

 

1 : 1 

1 : 1 

1 : 1 

 

1 : 1 

1 : 1 

1 : 1 

Rerata 1 : 1 1 : 1 
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Rerata nilai kelarutan minyak leda 
dalam alkohol 80 % pada waktu penyimpanan 
pendek maupun waktu penyimpanan panjang 
adalah 1 : 1. Hasil di atas menunjukkan bahwa 
kelarutan minyak leda dalam alkohol 80 % tidak 
banyak dipengaruhi lama penyimpanan sampai 
6 hari. Kelarutan  minyak leda dalam alkohol 
80 % hampir sama dengan minyak Eucayptus 
yang lain yaitu E. polybractea (1:1), E. 
australiana (1:1,3), dan E. urophylla (1:9,33). 

E. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia minyak hasil destilasi 
daun leda ini dianalisis dengan menggunakan 
metode GC-MS. Pada Tabel 6 dapat dilihat 7 
komponen utama dari minyak hasil destilasi 
daun leda dengan waktu penyimpanan pendek 
dan waktu penyimpanan panjang. 

Isomer senyawa-senyawa yang 
ditemukan dalam jumlah besar di dalam minyak 
hasil destilasi daun leda adalah trans-nerolidol, 
alpha-phelandrene, cymene dan caryophyllene. 
Trans-nerolidol merupakan komponen terbesar 
dari minyak leda yang nilainya berkisar 22,55 – 
82,56 %. Lama penyimpanan panjang 
cenderung memberikan nilai kandungan trans 
nerolidol yang lebih besar. Hal ini diduga 
disebabkan karena kandungan senyawa yang 
mudah menguap seperti alpha-phelandrene 
dan cymene telah banyak menguap pada 
waktu penyimpanan panjang sehingga 
presentase senyawa yang tidak mudah 
menguap seperti trans-nerolidol menjadi lebih 
besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak seperti minyak atsiri dari spesies 
Eucalyptus yang lain, misalnya Eucalyptus 
polybractea dengan kandungan sineol 75-80% 
(Agusta, 2000), kandungan sineol dari minyak 
leda ini sangat kecil (bukan termasuk 7 
komponen utama). Hal ini menunjukkan bahwa 
minyak leda kurang bagus jika digunakan 
sebagai bahan obat-obatan, tetapi dengan 
kandungan trans-nerolidol yang tinggi minyak 
leda ini sangat baik jika digunakan dalam 
industri bahan pewangi.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Daun leda memiliki rendemen minyak atsiri 
berkisar antara 0,38% sampai dengan 
0,66%. 

2. Sifat fisik minyak atsiri leda yang terdiri dari 
BJ, indeks bias dan kelarutan dalam 
alkohol 80% secara berurutan adalah 
berkisar antara 0,722-0,877; 1,475-1,479 
dan 1:1. 

3. Komponen utama minyak atsiri leda adalah 
trans nerolidol. 

4. Lama penyimpanan daun leda cenderung 
memberikan rendemen lebih banyak pada 
batas tertentu dan cenderung 
meningkatkan kandungan trans nerolidol. 

 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
menggunakan metode destilasi yang lain untuk 
memperoleh rendemen yang lebih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Saran 

 
       Tabel 6. Komponen Utama Minyak Leda (%) 

Lama Penyimpanan 

        1 - 3 hari                         4 - 6 hari 

Ulangan 

Komponen 

1 2 1 2 

1. Alpha-phellandrene (C10H16) 

2. Benzene/Cymene (C10H14) 

3. Caryophyllene (C15H24) 

4. 3-Penten-2-one,3,4-dimethyl 
(C7H12O) 

5. Trans-nerolidol (C15H26O) 

6. 1,3,8-p-Menthatriene (C10H14) 

7. 3-cyclohexane-1-methanol, 
α,α,4trimethyl-acetate (C12H20O2) 

- 

29,01 

- 

- 

 

60,41 

9,11 

1,47 

64,77 

11,56 

0,09 

- 

 

22,5 

- 

1,03 

13,53 

- 

1,76 

2,15 

 

82,56 

- 

- 

34,76 

6,30 

- 

- 

 

58,94 

- 

- 
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