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ABSTRAK 

Produksi minyak Sumbawa saat ini masih terbatas, hal ini dikarenakan bahan campuran 

dan proses pembuatan minyak Sumbawa masih sangat dirahasiakan. Selain itu, produk minyak 

Sumbawa yang beredar dimasyarakat belum terstandarisasi dan analisis komposisi kimia minyak 

Sumbawa belum banyak dilakukan, seperti analisis kimia minyak Sumbawa dengan campuran 18 

jenis kayu dari Desa Benete Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga pada penelitian ini, dilakukan 

studi proses produksi dan identifikasi senyawa dalam minyak Sumbawa yang dibuat di Desa 

Benete, Kecamatan, Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Tahapan dalam penelitian ini yaitu studi 

proses produksi minyak sumbawa dengan bahan buah kelapa, jahe dan 18 jenis kayu diantaranya 

kasagaloka dan secang. Ekstraksi minyak Sumbawa dengan pelarut metanol, Diklorometana 

(DCM) dan n-Heksan yang kemudian dilakukan analisis GC-MS pada masing-masing hasil 

ekstraksi. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuatan minyak sumbawa melalui 

pencampuran antara minyak kelapa dan rempah atau 18 jenis kayu yang disertai dengan 

pemanasan dan pengadukan. Identifikasi minyak Sumbawa dengan GC-MS menghasilkan 

senyawa-senyawa seperti asam linoleat dengan % area pada masing-masing ekstrak metanol, 

DCM dan n-heksan sebesar 13,80% (ekstrak Metanol); 8,29% (ekstrak DCM), 41,12% (ekstrak 

n-Heksan), asam palmitat 19,58% (ekstrak n-Heksan); asam stearat 5,78%, (ekstrak n-Heksan); 

Metil laurat (ekstrak DCM), 13,01 %; asam miristat 7,28% (Ekstrak DCM); dan asam laurat-1-

hidroksimetil-1,2-etanadil-ester 9,50% (n-Heksan). Senyawa yang lebih dominan yaitu senyawa 

asam linoleat yang berperan sebagai antioksidan, antidiabetes, mengurangi rasa sakit dan 

menghentikan peradangan. 
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ABSTRACT 

The production of Sumbawa oil recently still limited, because the mixture and production 

process of Sumbawa oil are still confindential. The product of Sumbawa oil which has been 

exists in public mostly unstandarized yet and chemical analyze about composition of Sumbawa 

has not much been done as if the chemical analyzes of Sumbawa oil with 18 mixture of different 

kinds of woods from Benete village, Maluk Subdistrict, Sumbawa Barat Regency. Therefore in 

this research, includes production study process and identification compound of Sumbawa oil 

that made in Benete Village, Maluk subdistrict, West Sumbawa Regency. The step on this 

research is production study process Sumbawa oil with coconut, ginger and 18 kinds of wood 

such as abrus preacatorius L and caesalpinia sappan L. Sumbawa oil extraction process was 



using methanol, dextraction product. Based on the research, Sumbawa oil production process 

through mixing of coconute oil and spices or 18 kinds of wood that later would be stiring and 

heating. The identification of Sumbawa oil with GC-MS produce compounds such as linoleic 

acid 8,29% (DCM extract), 41,12% (n-Heksan extract), palmitic acid 19,58% (n-Heksan extract); 

stearic acid 5,78%, (n-Heksan extract); lauric methyl (DCM extract), 13,01%; myristic methyl 

7,28% (DCM extract); dan Dodecanoic acid, 1 (hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl ester 9,50% (n-

heksan extract). The dominant compound is linoleic acid that its function as antioxidant, 

antidiabetic, and redrucing pain and stopping inflamantory.   
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PENDAHULUAN 

Minyak Sumbawa adalah salah satu 

obat tradisional asli Sumbawa yang terbuat 

dari campuran bahan alami seperti tumbuh-

tumbuhan (bagian akar, batang, daun, biji, 

dan buah) tanpa ada campuran bahan kimia 

sintesis. Minyak ini, berbentuk cair yang 

dapat digunakan sebagai obat luar 

(digosokkan) maupun obat dalam 

(diminum). Diantara khasiatnya yang telah 

terbukti yaitu dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit seperti memar, 

salah urat, pegal linu, luka karena infeksi, 

penyakit kulit, sakit gigi dan lain-lain 

(Katno, dkk; 2011). 

Produksi minyak Sumbawa saat ini 

masih terbatas, hal ini dikarenakan bahan 

campuran dan proses pembuatan minyak 

Sumbawa masih sangat dirahasiakan 

diantara para produsen dan konsumen. 

Selain itu, produk minyak sumbawa yang 

beredar di masyarakat masih belum 

terstandarisasi dan  penelitian mengenai 

kandungan senyawa kimia minyak 

Sumbawa belum banyak dilakukan pada 

berbagai produk minyak Sumbawa yang 

campuran bahan pembuatannya yang 

berbeda-beda. Salah satu produk minyak 

Sumbawa yang belum dianalisis bahan 

campurannya yang berupa 18 jenis kayu 

yaitu produk minyak Sumbawa dari Desa 

Benete Kabupaten Sumbawa Barat. 

Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, diantaranya Permatasari (2013) 

di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten 

Sumbawa Besar, diperoleh ramuan yang 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

minyak Sumbawa terdiri dari 59 jenis 

tumbuhan tergabung dalam 28 familia, 

diantaranya yaitu; jahe, ketumbar, kelor, 

sagaloka, alang-alang, cengkeh, kamboja, 

kelapa, merica, kayu manis, bidara upas, 

bidara laut dan lain-lain. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yunita (2013) yang 

melakukan identifikasi kandungan senyawa 

kimia yang terkandung pada salah satu 

minyak Sumbawa yang berasal dari Desa 

Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante, 

Kabupaten Sumbawa Besar, hasilnya 

menunjukkan bahwa minyak Sumbawa 

tersebut mengandung senyawa-senyawa 

kimia berupa asam-asam lemak organik 

yaitu asam laurat, asam miristat, asam 

karilat, asam kaprat, asam palmitat, asam 

oleat dan asam stearat. Senyawa metabolit 

sekunder yang teridentifikasi pada produk 

minyak Sumbawa tersebut, sebagian besar 

memiliki sifat antimikroba dan antivirus, 

antiprotozoa (nematoda) dan mampu 

menjaga kesehatan kulit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka dilakukan studi proses produksi dan 

identifikasi kimia minyak Sumbawa dengan 

teknik GC-MS dari Desa Benete, Kecamatan 

Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat agar 



berbagai kandungan minyak Sumbawa dapat 

diketahui dan sebagai referensi bagi 

masyarakat untuk lebih mengenal berbagai 

jenis produk minyak Sumbawa sebagai obat 

tradisional dan minyak Sumbawa dapat 

diproduksi secara masal. 

 

 

INSTRUMEN GC-MS 

GC-MS dikondisikan dengan suhu injeksi 

290°C. Kolom yang digunakan adalah RTx-

65TG capillary column (30 m x 0,25 mm, 

Supelco, USA). Suhu kolom mula-mula 

adalah 40°C dan suhu akhirnya adalah 

280°C, dengan kenaikan suhu 80°C/menit. 

Detektor yang digunakan adalah FID (Flame 

Ionization Detector) dengan suhu detektor 

300°C.Gas pembawa yang digunakan adalah 

helium dengan kecepatan alir 30 mL/menit. 

 

METODE 

 

1. Studi Proses Produksi Minyak Sumbawa 

Proses pembuatan minyak sumbawa 

asal desa Benete, Kecamatan Maluk, 

Kabupaten Sumbawa Barat meliputi 2 

tahapan yaitu pembuatan minyak kelapa dan 

penambahan rempah ke dalam minyak 

kelapa. 

a) Pembuatan Minyak Kelapa 

Sebanyak 5 buah kelapa diparut 

untuk diperkecil ukurannya. Kemudian 

ditambahkan air sebanyak 1,5 liter dan 

diperas sehingga diperoleh santan. Setelah 

itu, santan yang diperoleh dibuat menjadi 

minyak melalui cara basah atau pemecahan 

sistem emulsi santan secara termal. Santan 

ditampung menggunakan wadah berupa 

wajan dan dilakukan pemansan serta 

pengadukan diatas tungku selama ± 2,5 jam 

hingga terbentuk minyak dan residu. 

b) Penambahan Bahan Rempah/ Tumbuhan 

Proses selanjutnya pada saat minyak 

kelapa dan residu sudah terbentuk di wajan, 

api tungku diperkecil kemudian rempah-

rempah lainnya seperti jahe dan 18 jenis 

kayu yang sudah diperkecil ukurannya 

dimasukan kedalam wajan tersebut di sertai 

pengadukan kembali selama ± 10 menit. 

Minyak yang diperoleh disaring dan produk 

minyak Sumbawa murni dimasukan ke 

dalam botol. 

 

 

2. Ekstraksi 

Sebanyak 100 ml minyak Sumbawa 

di ekstraksi 3 kali dengan 100 ml metanol 

menggunakan corong pisah. Ekstrak 

metanol atau lapisan bawah yang didapat 

dicampur kemudian dievaporasi dan 

selanjutnya dianalisis dengan GC. Lapisan 

atas atau minyak Sumbawa yang tersisa 

setealah ekstraksi diambil dan ditambahkan 

pelarut DCM sebanyak 100 ml kemudian 

diekstraksi 1 kali. Bagian bawah setelah 

diektraksi dengan DCM diambil dan 

dilakukan analisis GC. Sisa ekstrak DCM 

ditambahkan dengan pelarut n-heksan 

sebanayak 100 ml kemudian diekstraksi 1 

kali. Bagian bawah dari ekstrak n-heksan 

diambil untuk dianalisis GC. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Studi Proses Produksi 

Pada penelitian ini, studi proses 

produksi minyak Sumbawa dilakukan di 

Desa Benete, Kecamatan Maluk, 

Kabupaten Sumbawa Barat. Bahan-

bahan yang digunakan dalam 

pembuatan minyak Sumbawa tersebut 

yakni kelapa yang sudah tua, jahe dan 

delapan belas jenis kayu. Salah satu 

kayu yang digunakan yaitu kayu kasaga 

loka, kayu secang dan batang polak. 

     
(a)     (b) 



   
        (c)              

Gambar 4.1Bahan-bahan pembuatan minyak 

Sumbawa 

(a) Kelapa yang sudah tua, (b) Jahe, dan (c) 

Delapan belas jenis kayu. 

 

a. Pembuatan Minyak Kelapa 

Pembuatan minyak kelapa 

menggunakan 5 buah kelapa tua. Hal ini 

dikarenakan pada kelapa muda daging 

buah belum terbentuk secara sempurna 

dan berstektur lunak sedangkan pada 

kelapa tua daging buah tumbuh sempurna 

dan teksturnya keras. Secara kimia kelapa 

tua dipilih sebagai bahan penbuatan 

minyak karena kandungan asam lemak 

jenuh mencapai lebih dari 90%. Berikut 

gambar proses pembuatan minyak 

kelapa: 

        
(1)            (2) 

  
       (3) 

Gambar 4.2 Proses pembuatan minyak 

Sumbawa(1) Kelapa parut, (2) Santan 

kelapa,(3) Pemanasan santan kelapa 

 

b. Penambahan Bahan 

Rempah/Tumbuhan 

Proses selanjutnya pada saat 

minyak kelapa dan residu atau protein 

yang telah terdenaturasi sudah terbentuk 

di wajan setelah pemanasan dan 

pengadukan selama ± 2,5 jam, api tungku 

diperkecil kemudian rempah-rempah 

lainnya seperti jahe dan 18 jenis kayu 

diantaranya kasaga loka, batang polak, 

kayu seceng dimasukan kedalam wajan. 

Rempah-rempah tersebut diperkecil 

ukurannya untuk memperbesar luas 

permukaan  sehingga akan memperbesar 

kontak antara minyak dengan kandungan 

yang terdapat di dalam rempah. 

Selanjutnya, dilakukan proses 

pengadukan kembali selama ± 10 menit 

kemudian minyak yang diproleh disaring 

dan diproleh produk minyak Sumbawa 

yang telah terpisah dari residu. 

  
(1)                          (2) 

 
              (3) 

Gambar 4.3 Proses penambahan bahan 

rempah/tumbuhan (1) Semua bahan yang 

sudah dihaluskan, (2) Hasil pemanasan 

kelapa dan bahan yang telah dihaluskan, (3) 

Minyak Sumbawa 

 

Campuran dari berbagai senyawa 

bahan rempah jahe dan 18 jenis kayu serta 

komponen minyak kelapa inilah yang 

disebut minyak Sumbawa. Sedangkan residu 

dari minyak Sumbawa dapat dijadikan 

makanan tradisional. 

 

2. Partisi (Ekstraksi) Minyak Sumbawa 



Minyak Sumbawa dengan massa 

jenis berkisar 644,58 mg/ml (Yunita, 

2013) dipartisi dengan tiga jenis pelarut 

yang berbeda kepolarannya. Adapun 

pelarut-pelarut yang digunakan antara 

lain; metanol dengan massa jenis 790 

mg/ml, DCM (diklorometana) dengan 

massa jenis 1330 mg/ml, dan n-heksana 

dengan massa jenis 660 mg/ml. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

senyawa-senyawa yang terkandung 

dalam masing masing pelarut yang 

memiliki kepolaran yang berbeda. 

Ekstrak sampel dengan metanol 

menghasilkan dua fase yaitu lapisan atas  

dan lapisan bawah pada corong pisah. 

Jika dilihat dari massa jenisnya, massa 

jenis minyak Sumbawa lebih kecil 

dibandingkan metanol. Hal ini 

menyebabkan terbentuknya lapisan atas 

yaitu minyak Sumbawa dan lapisan 

bawah merupakan ekstrak metanol. 

Lapisan bawah tersebut merupakan 

senyawa-senyawa yang sifatnya polar 

sedangkan lapisan atas merupakan 

senyawa minyak yang sifat komponen 

non polar. Kemudian fase organik atau 

lapisan atas dengan DCM tidak terbentuk 

dua lapisan atau menyatu, hal ini 

dikarenakan sifat DCM yang semipolar 

dapat melarutkan senyawa-senyawa baik 

yang sedikit polar ataupun yang 

mengarah sedikit non polar. Menyatunya 

ekstrak tersebut juga disebabkan karena 

proses solvatasi atau intraksi antar 

molekul DCM dengan minyak 

membentuk gaya dipol yaitu atom Cl 

pada DCM dan atom H pada minyak. 

Proses ekstraksi juga dipengaruhi 

kuantitas pelarut, semakin banyak pelarut 

DCM maka semakin besar pula interaksi 

antar molekul (Sudarma, 2014). Sehingga 

untuk dapat mengetahui kandungan dari 

ekstrak DCM setelah dilakukan proses 

ekstraksi dan didiamkan selama ± 5 

menit bagian bawah dari ekstrak tersebut 

diambil sebanyak ± 1 ml. Jika dilihat dari 

massa jenisnya, massa jenis DCM lebih 

besar dibandingkan massa jenis minyak 

Sumbawa sehingga diasumsikan setelah 

didiamkan senyawa-senyawa minyak 

yang sangat non polar atau tidak bisa 

larut dalam DCM akan berada dibagian 

atas meskipun ekstrak DCM menyatu 

dengan minyak dan tidak terlihat jelas 

perbedaannya. Sampel bagian bawah 

ekstrak DCM yang telah diambil 

kemudian dianalisis dengan GC-MS. 

Selanjutnya sisa ekstrak DCM 

ditambahkan pelarut n-heksan yang 

ternyata setelah diekstraksi tetap menyatu 

dengan sampel, hal ini dikarenakan 

senyawa minyak bersifat non polar dan 

dengan adanya penambahan n-heksane 

akan menambah sifat non polar dalam 

sisa ekstrak DCM sesuai dengan prinsip 

solvatasi. Bagian bawah setelah 

diekstraksi dengan n-heksan diambil 

sebanyak ± 1 ml dan dilakukan analisis 

GC-MS. 

 

3. Analisis GC-MS 

a. Hasil analisis GC-MS dari ekstrak n-

heksana minyak Sumbawa  

 

 
Gambar 4.8 Kromatogram pemisahan 

ekstrak n-heksana minyak Sumbawa 

 

Berdasarkan hasil analisis GC-MS 

dari ekstrak n-heksana minyak Sumbawa, 

terdapat 3 senyawa mayor dengan 

persentase area di atas 5%, antara lain: 

senyawa asam linoleat pada puncak 17 



dengan persen area sebesar 41,12%; 

senyawa asam palmitat pada puncak 14 

dengan persen area sebesar 19,58%; dan 

senyawa asam stearat pada puncak 18 

dengan persen area sebesar 5,78%. 

 

 

 

 

b. Hasil analisis GC-MS dari ekstrak 

DCM  minyak Sumbawa  

 

 
Gambar 4.9 Kromatogram pemisahan 

ekstrak DCM minyak Sumbawa 

 

Berdasarkan hasil analisis GC-MS 

dari ekstrak DCM minyak Sumbawa 

terdapat 5 senyawa mayor dengan 

persentase area di atas 5%, antara lain: 

senyawa metil laurat pada puncak 6 dengan 

persen area sebesar 13,01%; senyawa asam 

linoleat pada puncak 19 dengan persen area 

sebesar 8,29%; senyawa metil miristat pada 

puncak 9 dengan persen area sebesar 7,82%; 

dan senyawa-senyawa pada puncak 28 dan 

23 yang tidak teridentifikasi oleh library 

GC-MS dengan persen area masing-masing 

sebesar 6,39% dan 5,32% 

 

c. Hasil analisis GC-MS dari ekstrak 

Metanol  minyak Sumbawa  

 
Gambar 4.10 Kromatogram pemisahan 

ekstrak metanol minyak Sumbawa 

 

Berdasarkan hasil analisis GC-MS 

dari ekstrak metanol minyak terdapat 7 

senyawa mayor dengan persentase area di 

atas 5%, antara lain: senyawa asam linoleat 

pada puncak 14 dengan persen area sebesar 

13,80%; senyawa asam dodekanoat-1-

(hidrosimetil)-1,2-etanedil ester pada puncak 

27 dengan persen area sebesar 9,50%; dan 5 

senyawa masing-masing pada puncak 23,22, 

15, 26, dan 8 yang tidak teridentifikasi oleh 

library GC-MS dengan persen area masing-

masing sebesar 8,24%,7,73%, 7,60%, 

6,64%, dan 5,10%. 

 

4. Identifikasi Senyawa-senyawa Mayor 

Hasil Analisis GC-MS Minyak Sumbawa 

Berdasarkan Fragmentasi Ion 

 

Adapun senyawa-senyawa mayor 

dari masing-masing ekstrak dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 di bawah ini. 

Minyak Sumbawa 

Komponen 

Mayor 

Ekstra

k n-

heksan

a 

Ekstra

k 

DCM 

Ekstra

k 

Metan

ol 

Asam linoleat 41,12 8,29 13,80 

Asam palmitat 19,58 - - 

Asam stearat 5,78 - - 

Metil laurat - 13,01 - 

Metil miristat  - 7,28 - 



Dodecanoic 

acid, 1-

(hidroksimethil

)-1,2-etanedil 

ester 

- - 9,50 

 

a. Asam Linoleat 

Asam linoleat merupakan salah satu 

senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan 

dalam tubuh yang dapat melindungi 

membrane sel dari kerusakan (Ha, et al., 

1990). Pada penderita diabetes, ditemukan 

kurangnya kadar asam lemak linoleat dalam 

tubuh karena asam linoleat berperan dalam 

menormalkan toleransi glukosa darah pada 

penderita diabetes (Houseknecht, et al., 

1998). 

Dalam sebuah paten penemuan dari 

Kalyana Sundram,disebutkan bahwa asam 

linoleat berperan dalam menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah. Selain itu, dalam 

paten yang lain dikemukakan bahwa 

penggunaan asam linoleat atau konjugatnya 

dapat mencegah dan memperbaiki hipertensi 

(Iwata, et al., 2005). Selain fungsi di atas, 

paten lain juga telah menyebutkan bahwa 

senyawa asam linoleat yang juga disebut 

dengan istilah omega 6 mampu mencegah 

dan dan mengobati penyakit rematik dan 

penyakit penurunan fungsi persendian 

lainnya. Omega 6 dapat mengurangi rasa 

sakit, menghentikan peradangan, dan 

menghentikan proses kerusakan jaringan 

sendi dengan cara menekan kadar senyawa 

yang memicu terjadinya radang dan 

kerusakan pada sendi (Menard, et al., 2002). 

 

 
Gambar 4.23 Struktur asam linoleat 

 

b. Asam Palmitat 

Hexadecanoic acid atau asam 

palmitat  merupakan asam  lemak jenuh 

yang tersusun dari 16 atom karbon dan 

produk awal dalam proses biosintesis asam 

lemak dan  salah satu dari banyaknya asam 

lemak jenuh  yang ditemukan dalam hewan 

dan tumbuh-tumbuhan. Hexadecanoic acid 

memiliki sifat antioxidant, 

hypocholesterolemic, nematicide, pesticide, 

antifungi dan antimitotic (Rusdy, dkk., 2011 

dalam Padmini, dkk., 2010). Asam Palmitat 

juga disebut asam heksadekanoik adalah 

asam lemak jenuh utama dalam produk 

daging dan susu. Asam palmitat merupakan 

komponen utama minyak dari pohon kelapa 

(minyak sawit dan minyak kelapa). Retinil 

palmitat merupakan antioksidan dan sumber 

vitamin A yang ditambahkan ke dalam susu 

rendah lemak (Anonim, 2016). 

 

Gambar 4.24 Struktur asam palmitat 

 

c. Asam stearat 

Asam stearat merupakan asam lemak 

padat yang ditemukan dalam kebanyakan 

minyak dan lemak hewani dan nabati, 

biasanya tercampur dengan asam palmitat 

dan oleat sebagai gliserida. Asam stearat 

banyak digunakan dalam pembuatan sabun 

dan lilin, sebagai pemlastik dalam karet, dan 

juga digunakan dalam obat-obatan dan 

kosmetik (Pudjaatmaka, 2002). Asam stearat 

diketahui memiliki potensi sebagai agen 

sitotoksik untuk tindakan antipoliferasi dan 

sebagai induser untuk mencegah terjadinya 

stres oksidatif serta sebagai pengubah jalur 

sinyal intraseluler (Januar, dkk., 2014). 

 

 
Gambar 4.25 Struktur asam stearat 

 

d. Metil Laurat 



Metil laurat merupakan bahan baku 

atau bahan dasar bagi banyak industri, 

termasuk industri surfaktan yang dapat 

diisolasi dari minyak kelapa. Metil laurat 

merupakan salah satu metil ester yang 

terdapat dalam produk transesterifikasi 

minyak nabati. Transesterifikasi minyak 

tumbuhan merupakan proses penggunaan 

alkohol (seperti metanol dan etanol) dengan 

bantuan katalis, untuk memutuskan secara 

kimiawi molekul minyak nabati menjadi 

metil atau etil ester dengan gliserol sebagai 

produk sampingnya (Arbianti, dkk., 2008). 

Manfaat dari asam laurat antara lain dapat 

membunuh berbagai macam jenis mikroba 

yang membran selnya asal asam lemak (lipid 

coated microorganism) (Edahwati, 2011). 

 
Gambar 4.26 Struktur metil laurat 

 

e. Metil Mirisat 

Asam miristat sering disebut 

asam tetradekanoat, yaitu yang keadaan 

biasa dalam asam lemak jenuh dengan 

bentuk molekul CH3(CH2)12COOH. 

Miristat adalah garam atau ester dari 

asam miristat. 

Asam-asam lemak 

karboksilatnya dengan rantai alifatik, 

yang menentukan jenuh atau tidak jenuh. 

Asam-asam lemaknya diproleh dari 

lemak alam  dan minyak mungkin 

diambil untuk mempunyai paling sedikit 

8 atom karbon beberapa asam-asam 

lemak alam  mempunyai rata-rata nomor 

atom karbon, karena biosintesisnya 

meliputi asetil CoA, sebuah koenzim 

yang membawa dua karbon dalam atom 

group. 

Ester isopropil mirsistat 

digunakan dalam  kosmetik dan beberapa 

metode pemisahan pada kesehatan 

dimana absorpsi baik melewati kulit 

(Wibowo, 2008). 

 
      Gambar 4.27 Struktur Metil Miristat 

 

f. Asam Dodekanoat, 1-(Hidroksimetil)-

1,2-Etanadiyl Ester 

Asam dodekanoat, 1-(hidroksimetil)-

1,2-etanadiyl ester merupkan senyawa 

yang dihasilkan dari reaksi antara asam 

laurat dengan gliserol atau disebut juga 

dilaurat gliserol. Oleh karena itu, 

senyawa tersebut merupakan turunan 

senyawa gliserol atau minyak yang 

banyak digunakan sebagai pelembab kulit 

dalam campuran kosmetik dan dapat 

berperan sebagai obat antimalaria 

(Anonim, 2014). 

 

 
Gambar 4.28 Struktur asam laurat-1-

hidroksimetil-1,2-etanadil-ester. 

 

KESIMPULAN  

 

1. Proses pembuatan minyak Sumbawa dari 

Desa Benete dapat dilakukan dengan 

pencampuran minyak kelapa dengan jahe 

dan 18 jenis kayu yang disertai 

pengadukan dan pemanasan. 

 

2. Identifikasi minyak Sumbawa 

menggunakan GC-MS menghasilkan 6 

senyawa kimia utama yaitu asam  

linoleat, asam palmitat, asam stearat,  

Metil laurat, asam miristat dan asam  

laurat-1-hidroksimetil-1,2-etanadil-ester . 

Senyawa yang lebih dominan yaitu 

senyawa asam linoleat yang berperan 

sebagai antioksidan, antidiabetes, 

mengurangi rasa sakit dan menghentikan 

peradangan. 
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