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Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol.
Biaya 

Satuan
Total

Pengumpulan Data Uang Harian OH 24 250,000 6,000,000
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6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran 
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

 

          Industri pengolahan minyak sereh wangi merupakan salah satu aktivitas industri yang 
memberikan kontribusi besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat terutama para 
pelaku usaha yang terlibat yaitu petani dan pelaku industri pengolahan minyak sereh wangi. 
Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah dilakukan terdapat permasalahan utama tidak 
adanya kerjasama antara pelaku industri penyulingan minyak sereh wangi, sehingga nilai 
ekonomis, sosial dan lingkungan belum tercapai sesuai yang diinginkan.
          Tujuan utama penelitian ini yaitu menentukan model simbiosis industri yang tepat 
untuk industri pengolahan minyak sereh wangi skala kecil dan menengah sehingga dapat 
mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki serta dapat mengintegrasikannya 
dengan industri lainnya (simbiosis industri).
          Metode pendekatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan target luaran 
adalah melakukan tahapan penelitian dengan terstruktur dimulai dari studi pendahuluan, 
perumusan masalah dan penentuan tujuan penelitian, studi pustaka, menentukan langkah-
langkah penelitian, pengumpulan data-data yang dibutuhkan, perancangan model simbiosis 
industri,perancangan metode untuk implementasi model, serta terakhir analisis hasil 
implementasi dan perbaikan model.
          Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun. Hasil yang telah diperoleh pada tahun 
pertama penelitian adalah model simbiosis industri antar pelaku industri penyulingan sereh 
wangi pada saat ini dan model simbiosis yang diusulkan. Pada tahun kedua penelitian 
dilakukan perancangan metode yang tepat untuk mengimplementasikan model simbiosis 
industri yang diperoleh pada tahun pertama. Dari metode implementasi tersebut diharapkan 
industri berwawasan lingkungan menuju zero waste dapat tercapai dan tiga pilar dalam 
pembangunan berkelanjutan dapat terwujud . Adapun luaran dari semua rangkaian kegiatan 
yang diusulkan untuk dua tahun penelitian adalah metode implementasi model simbiosis 
industri penyulingan sereh wangi skala kecil dan menengah. Selain itu artikel ilmiah yang 
disubmit di Journal of Industrial Ecology atau Journal of Cleaner Production.
          Dengan dirancangnya metode implementasi model simbiosis industri yang tepat untuk 
penyulingan sereh wangi dalam hal ini dengan skala kecil dan menengah diharapkan dapat 
mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada melalui sistem industri yang efisien, 
terintegrasi, berwawasan lingkungan dan relatif mudah untuk dikelola.
          TKT dari penelitian yang diusulkan masuk TKT jenis Sosial Humaniora dan Pendidikan 
mempuyai level 3 dengan status Rancangan dan Metodologi Penelitian tersusun komplit. 
Indikator tercapainya TKT ini adalah: rancangan metodologi penelitian telah disusun; 
rancangan pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun; 
Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan;. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah 
dilakukan; Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun; desain litbang telah 
komplit. Hasil penelitian pada tahun pertama dan kedua menunjukkan enam indikator 
tersebut sudah tercapai.
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B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

 

Sereh Wangi; Penyulingan; Simbiosis Industri; Metode Implementasi

 
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di 
setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

:: repository.unisba.ac.id ::



1 
 

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil pelaksanaan penelitian, data yang diperoleh dan analisis 

yang telah dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara, 

pengamatan langsung, studi dokumen atau data sekunder, serta uji coba atau melakukan 

pengujian-pengujian untuk mendapatkan data mengenai model simbiosis industri penyulingan 

sereh wangi. Pengumpulan data yang dilakukan untuk tahun kedua penelitian dimulai dari 

bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2019, dengan mendatangi beberapa tempat 

penyulingan minyak sereh wangi yang akan dijadikan tempat sebagai pilot project untuk 

implementasi model simbiosis industri penyulingan minyak sereh wangi.  

Uraian hasil penelitian pada tahun kedua ini akan mengikuti diagram alir penelitian yang 

dilakukan dengan memperhatikan hasil penelitian pada tahun-tahun sebelumnya, serta hasil 

penelitian yang diperoleh pada tahun pertama.  Hal ini dilakukan agar benang merah antara 

hasil yang diperoleh pada setiap tahapannya terlihat jelas. Memperhatikan hal tersebut maka 

terlebih dahulu akan dicantumkan diagram alir penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1. 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
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Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 
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I.  Hasil Penelitian Pendahuluan  

1.1 Pelaku usaha penyulingan sereh wangi di Jawa Barat 

Budi daya sereh wangi belum menjadi prioritas utama di Jawa Barat, pemerintah daerah pada 

saat ini sedang fokus pada tanaman kopi dan teh. Diperoleh informasi Dinas Perkebunan 

Provinsi Jawa Barat belum menyebarkan benih sereh wangi kepada petani untuk 

pengembangan budidaya sereh wangi. Berdasarkan data yang diperoleh perkembangan 

komoditi sereh wangi di Jawa Barat  pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 
Komoditi Sereh Wangi 

 

 

1.2 Hasil identifikasi teknologi penyulingan minyak sereh wangi 

Informasi atau data yang memadai mengenai teknologi yang biasa digunakan untuk 

penyulingan sereh wangi sangat berguna untuk memodelkan sistem industri penyulingan sereh 

wangi serta untuk melakukan analisis kelayakan bisnis dari aspek teknis. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dari survey lapangan ke beberapa tempat penyulingan minyak sereh wangi di 

Provinsi Jawa Barat, diperoleh hasil teknologi yang digunakan untuk penyulingan minyak 

sereh wangi menggunakan dua cara dari tiga cara penyulingan minyak atsiri yaitu 

:: repository.unisba.ac.id ::



4 
 

1)    Penyulingan dengan air (water distillation) 

Teknologi penyulingan dengan air merupakan cara paling mudah dibanding metode 

lainnya. Pada cara ini, bahan tanaman dimasukkan dalam ketel suling yang sudah diisi air 

sehingga bahan baku daun sereh bercampur dengan air. Cara ini relatif sederhana, 

demikian juga bahan untuk ketel pun yang mudah didapat. Beberapa penyuling bahkan 

dapat mengunakan drum bekas oli, minyak tanah, atau drum bekas aspal sebagai ketel. 

Perbandingan air dan bahan baku daun harus seimbang. Bahan baku dimasukkan dan 

dipadatkan, selanjutnya ketel ditutup rapat agar tidak ada celah untuk uap keluar. Uap 

yang hasil perebusan air dan bahan dialirkan melalui pipa menuju ketel kondensator yang 

mengandung air dingin sehingga terjadi pengembunan (kondensasi). Selanjutnya air dan 

minyak ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak ini berdasarkan 

perbedaan berat jenis. Cara ini dilakukan di Gunung Halu Cililin serta di Kampung 

Palugon Cilacap Jawa Tengah. 

 

 

Gambar 2. Penyulingan minyak sereh wangi di Kampung Palugon Cilacap Jawa Tengah 

2)    Penyulingan dengan air dan uap (water and steam distillation) 

Teknologi ini disebut juga sistim kukus. Cara pengukusan, bahan diletakkan pada piringan 

besi berlubang seperti ayakan yang terletak beberapa centi diatas permukaan air. Pada 

prinsipnya, cara ini menggunakan uap bertekanan rendah, dibandingkan dengan cara water 

distillation perbedaannya terletak pada pemisahan bahan dan air. Namun penempatan 

keduanya masih dalam satu ketel. Air dimasukkan kedalam ketel hingga 1/3 bagian. Lalu 

bahan dimasukkan kedalam ketel sampai padat dan tutup rapat.  

Saat direbus dan air mendidih, uap yang terbentukakan melalui sarangan lewat lubang-

lubang kecil dan melewati celah-celah bahan. Minyak atsiri yang terdapat pada bahan ikut 

bersama uap panas melalui pipa menuju ketel kondensator. Kemudian, uap air dan minyak 
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akan mengembun dan ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan terjadi berdasaran 

berat jenis. Keuntungan dari cara ini adalah uap yang masuk terjadi secara merata kedalam 

jaringan bahan dan suhu dapat dipertahankan sampai 100°C. Cara ini dibandingkan 

dengan penyulingan air, hasil rendemen minyak lebih besar, mutunya lebih baik dan waktu 

yang lebih singkat, tempat penyulingan yang melakukan cara ini Balitro Lembang, Desa 

Cimungkal Sumedang dan Desa Ciapus Bogor. 

 

      

                         (a)                                                              (b) 

          
                               (c)                                                                (d) 

Gambar 3. Penyulingan minyak sereh wangi di Balitro Manoko Lembang 

 

1.3 Gambaran umum rantai pasok minyak sereh wangi 

Memperhatikan data dan informasi yang diperoleh, maka tim peneliti mencoba untuk 

membuat model pemetaan rantai pasok; untuk mengetahui aliran supply  atau pasokan sereh 

wangi sehingga dapat dianalisis kemungkinan kontinuitas pasokan sereh serta kemungkinan 

potensi pasar yang akan dimasuki apabila kegiatan industri penyulingan sereh wangi telah 

dilakukan. Model pemetaan rantai pasok dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini; 
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Gambar 4 Model Pemetaan Rantai Pasok 

 

II. Hasil Penelitian Tahun Pertama (Tahun 2018) 

2.1 Identifikasi Karakteristik Industri Hulu dan Hilir 

Industri hulu merupakan salah satu jenis industri yang digolongkan berdasarkan proses 

produksinya. Industri hulu merupakan sebutan bagi industri yang hanya menyediakan bahan 

baku untuk digunakan oleh industri lainnya. Adapun industri hulu ini berarti mengolah bahan 

untuk menjadi bahan baku yang lain. Industri hulu memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Sifatnya tidak padat karya 

2. Industri ini kegiatan utamanya hanya menyediakan bahan baku industri lain 

Industri hulu ini memiliki sifat hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri 

lain. Tujuan dari industri hulu lebih rinci adalah sebagai berikut: 

 Mengolah kekayaan alam menjadi berbagai barang setengah jadi yang bermanfaat 

sebagai bahan baku bagi industri lain 

 Membuka lapangan pekerjaan 

 Menambah keuntungan 

Industri hilir merupakan salah satu jenis golongan industri berdasarkan proses produksinya. 

Industri hilir merupakan sebutan bagi industri yang hanya mengolah barang setengah jadi 

menjadi barang jadi yang siap dipakai. Jadi industri hilir mendapatkan bahan baku dari industri 

lain, yakni industri hulu yang menyediakan barang setengah jadi. Industri ini sama halnya 

dengan industri non ekstratif yang mendapatkan bahan baku dari tempat lain. Industri hilir 

menyediakan barang- barang yang siap dipakai oleh konsumen secara langsung. 

 Adapun tujuan dari industri hilir lebih rinci adalah sebagai berikut: 

 Menyediakan barang- barang jadi yang siap dikonsumsi masyarakat 

 Mengolah dari barang setengah jadi maupun dari barang mentah 
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 Membuka lapangan pekerjaan 

 Mencari laba untuk menggerakkan roda perekonomian 

2.2 Identifikasi Karakteristik Industri Penyulingan Minyak Sereh Wangi 

      Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder dari Dinas Perkebunan Jawa Barat diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Kultur teknis sereh wangi tidak banyak memerlukan persyaratan. Sereh wangi mempunyai 

syarat tumbuh sebagai berikut : hidup pada ketinggian 200 – 1.000 m dpl dengan ketinggian 

yang ideal 350  – 600 m dpl. Pada ketinggian ini sereh wangi menghasilkan rendemen dan 

mutu minyak atsiri yang baik. Suhu tumbuh optimum 180 – 250 C, memerlukan curah hujan 

sepanjang tahun sekitar 1.800 – 2.500 mm/thn dan distribusi hujan merata sepanjang 10 bulan. 

Curah hujan berfungsi sebagai pelarut zat nutrisi, pembentukan sari pati dan gula serta 

membantu pembentukan sel dan enzim. Memerlukan sinar matahari yang cukup karena mampu 

meningkatkan kadar minyaknya. 

      Sereh wangi cocok tumbuh pada tanah yang subur, gembur dan mengandung banyak bahan 

organik, pH tanah optimum 6,0 – 7,5, Cocok tumbuh pada berbagai kontur tanah (datar, miring, 

atau berbukit-bukit), akan tetapi tanah mediteran kuning coklat atau coklai berpasir sangat 

cocok untuk media tumbuh sereh. 

Manfaat tanaman sereh wangi mempunyai beberapa kegunaan salah satunya adalah sebagai 

vegetasi konservasi yaitu potensial untuk mencegah terjadinya erosi tanah dan merehabilitasi 

lahan-lahan kritis. Tanaman sereh terutama batang dan daun bisa dimanfaatkan 

sebagai pengusir nyamuk karena mengandung zat-zat seperti geraniol, metil heptenon, terpen-

terpen, terpen-alkohol, asam-asam organik, dan terutama sitronelal sebagai obat nyamuk 

semprot.  Dan minyak sereh wangi sebagai hasil produksi dari tanaman sereh wangi berguna 

sebagai bahan bio-aditif bahan bakar minyak. 

Standar teknis budidaya tanaman perkebunan; sereh wangi termasuk tanaman semusim 

dengan jarak tanam 2 x 1 m2, populasi/Ha 10.000 Ph/rmp, batas minimal usaha 500 m2. 

Standar rasio penggunaan tenaga kerja lapangan 2 orang/Ha/tahun.Wujud produksi pada saat 

panen berupa daun basah, sedangkan wujud produksi dalam perdagangan berupa minyak sereh 

wangi dengan rendemen 0,8- 0,99%.  
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Tabel 2 Kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman sereh wangi 

 

Penghasil sereh wangi yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah penghasil  sereh wangi 

khusus di wilayah Jawa Barat, yang akan digunakan untuk memetakan model simbiosis industri 

penyulingan sereh wangi. Data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan Penghasil sereh wangi 

di Jawa Barat tersebar di beberapa tempat antara lain Kabupaten Bandung Barat, Kota Ciamis, 

Kota Garut dan Kabupaten Subang. Berdasarkan data tersebut maka tim peneliti melakukan 
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survey lapangan ke lokasi perkebunan sereh wangi yang ada di kota-kota tersebut, di bawah 

ini diuraikan hasil survey yang diperoleh sebagai berikut: 

2.2.1. Hasil Survey ke Desa Bojong Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung 

Pada tanggal 3 Maret 2018 Survey awal untuk melihat lokasi penyulingan sereh wangi di 

Desa Bojong dan menjajaki waktu untuk mengadakan pelatihan kepada masyarakat Desa 

Bojong. Tim bertemu dengan salah seorang petani sereh wangi, yang bersangkutan 

mengemukakan penyulingan sementara sedang tidak berjalan, karena kekurangan bahan baku 

yaitu sereh wanginya. Pada saat ini petani yang menanam sereh wangi berkurang karena bibit 

yang ditanam hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

  

          

Gambar 5 Survey awal tentang rencana budidaya sereh wangi di Desa Bojong 

Pada tanggal 4 April 2018 melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Bojong dan 

masyarakat setempat untuk mengidentifikasi potensi masyarakat setempat terutama  dalam 

memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD diskusi 
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diperoleh informasi sebagai berikut: Desa Bojong mempunyai luas sekitar 756 hektar, jumlah 

penduduk 6738 jiwa, terdapat 4 dusun, 10 RW dan  41 RT. Mata pencaharian masyarakat Desa 

Bojong terdiri dari pengrajin bata merah, kuli bangunan dan karyawan pabrik. Pada tahun 80an  

masyarakat Desa Bojong 80% pengrajin bata merah, tetapi sekarang beralih ke Pertanian. 

Permasalahan yang terdapat di Desa Bojong pada saat ini adalah: 

 Banyak lahan kosong bekas penggunaan bahan baku bata merah yang tidak dimanfaatkan 

 Petani sudah mulai beralih ke penanaman serehwangi tetapi masih banyak yang belum 

mengetahui bagaimana budi daya sereh wangi dan proses penyulingan yang baik sehingga 

diperoleh hasil rendeman yang berkualitas tinggi. Ketua RW 03 mengungkapkan ada lahan 

yang belum ditanamisereh wangi, karena bibitnya sulit diperoleh dan harus membeli, 

mereka minta bantuan untuk dicarikan jalan keluar. 

2.2.2 Hasil Survey Ke Desa Gunung Halu Cililin 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Idin salah seorang penyuling di desa Gunung 

Halu yang bersangkutan mempunyai ketel penyulingan dengan kapasitas 7 kuintal sereh wangi 

dan dapat menghasilkan 5% minyak dari sereh wangi yang disuling (sekitar 4 – 5 ons/kuintal). 

Tetapi jika sereh wanginya dicampur dengan sereh wangi jenis lain, maka hanya dapat 

menghasilkan 3 ons minyak sereh wangi. Setiap hari minimal dilakukan 4 kali penyulingan 

sereh wangi.  Proses simbiosis sudah berjalan secara baik dengan menggunakan bahan bakar 

dari limbah sereh wangi. Proses pemanasan hanya memerlukan waktu satu setengah jam 

dengan bahan bakar limbah sereh wangi sehingga dapat dilakukan penyulingan. 

2.2.3 Hasil Survey ke Desa Ciseupan Kecamatan Cibodas Cangkuang Ciwidey 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja tempat penyulingan sereh wangi milik Pak Haji 

Dedi, mesin penyulingan yang ada di lokasi tersebut mempunyai kapasitas 7 kuintal.  Bahan 

bakar yang digunakan adalah ampas dari sereh wangi, setiap hari dapat dilakukan dua kali 

penyulingan. Setiap kali penyulingan minimal memerlukan waktu 4 jam yaitu memasak air 1 

jam, mengisi dengan sereh wangi 1 jam, dan proses penyulingan sampai keluar minyak 2 jam. 

Tangki pendingim mempunyai kapasitas 2000 liter, dengan Panjang spiral untuk mengalirkan 

hasil penyulingan sebanyak 8 putaran atau kurang lebih 20 meter. 

Kebun sereh wangi yang dikelola Haji Dedi seluas 30 hektar, dimana di dalamnya terdapat 3 

jenis sereh wangi yaitu sereh tembaga, sereh sabun dan sereh bogor. Sereh sabun dan sereh 

Bogor dapat dipanen setiap 2,5 bulan, sedangksan sereh tembaga dapat dipanen setelah 3 bulan. 

Setiap 7 kuintal sereh tembaga  dan sereh Bogor yang disuling dapat menghasilkan 4 – 5 kg 
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minyak sereh wangi, sedangkan untuk sereh sabun hanya dapat menghasilkan maksimal 3 kg 

minyak sereh wangi.  

2.2.4 Hasil Survey di Desa Pagar Gunung  Kecamatan Kotanopan  Kabupaten 

Mandailing Natal  Sumatera Utara. 

Sistem penyulingan sereh wangi prinsipnya hampir sama, yaitu daun sereh wangi dikukus lalu 

uapnya didinginkan agar menjadi cair.  Cairan mengandung minyak dan air ditampung di 

dalam ember, didiamkan sebentar  agar minyak dan air terpisah, air di bawah dan minyak ada 

di bagian atas. Minyak sereh wangi  yang ada di bagian atas diambil dengan gayung dan 

disimpan di dalam jerigen. 

Penyulingan sereh wangi di Desa Pagar Gunung  berbeda dengan di tempat lain dalam hal 

penanganan bahan baku untuk pengisian  ke dalam ketel dan pembongkaran dari ketel  setelah 

selesai disuling. Kapasitas penyulingan satu ton diisi ke dalam ketel dengan tiga carangka besi 

kapasitas sepertiga ton yang dikatrol ketika pengisian dan pembongkarannya. Cara ini  dapat 

mempercepat waktu operasi dan menghemat tenaga. Perbedaan lainnya yaitu lobang pengaliran 

uap ke pipa terletak di bagian atas ketel, tidak seperti biasanya yang terletak di tutup ketel. Hal 

ini mengurangi pekerjaan buka sambung pipa ketika membuka tutup ketel. Foto sistem 

penyulingan di Desa Pagar Gunung ditunjukkan pada Gambar 6 sampai 9. 

 

 

           
 
Gambar 6 Lobang pengaliran Uap                            Gambar 7 Pipa aliran uap di dalam ketel 
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Gambar 8 Ketel Penyulingan                        Gambar 9 Aliran pipa hasil penyilingan ke kolam 

 

2.3 Identifikasi Karakteristik Industri di Sekitar Penyulingan Sereh Wangi 

     Aliran proses ini dibutuhkan untuk membuat atau memetakan model simbiosis industri 

penyulingan sereh wangi. Data yang diperoleh dari Balitro  Manoko Lembang memperlihatkan 

aliran proses industri minyak sereh wangi seperti terlihat pada gambar 10, sedangkan skema 

rantai perdagangan minyak atsiri dapat dilihat pada gambar 11. 

 

Gambar 10 Aliran proses industri minyak sereh wangi 
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 Gambar 11 Skema rantai perdagangan domestik minyak atsiri  
(sumber:Dewan Atsiri Indonesia) 

 

2.4 Identifikasi Model Simbiosis Industri Penyulingan Sereh Wangi 

Terdapat 9 lokasi yang telah disurvey  dalam penelitian ini untuk melihat proses penyulingan 

sereh wangi yaitu: 

1. Desa Bojong Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung 

2. Desa Gunung Halu Kecamatan Gunung Halu Cililin Kabupaten Bandung Barat 

3. Desa Ciseupan Kecamatan Cibodas Cangkuang Ciwidey 

4. Desa Pagar Gunung  Kecamatan Kotanopan  Kabupaten Mandailing Natal  Sumatera 

Utara 

5. Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut 

6. Balitro  Manoko Lembang 

7. Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumendang 

8. Kampung Palugon Cilacap Jawa Tengah. 

9. Desa Ciapus Bogor. 

Teknologi penyulingan yang digunakan pada sembilan lokasi tersebut adalah penyulingan 

dengan air dan uap (water and steam distillation), teknologi ini disebut juga sistim kukus. Cara 

pengukusan, bahan diletakkan pada piringan besi berlubang seperti ayakan yang terletak 

beberapa centimeter diatas permukaan air. Pada prinsipnya, cara ini menggunakan uap 

bertekanan rendah, dibandingkan dengan cara water distillation perbedaannya terletak pada 

pemisahan bahan dan air. Namun penempatan keduanya masih dalam satu ketel, air 
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dimasukkan kedalam ketel hingga 1/3 bagian, kemudian bahan dimasukkan kedalam ketel 

sampai padat dan tutup rapat.  

Saat direbus dan air mendidih, uap yang terbentuk akan melalui sarangan lewat lubang-

lubang kecil dan melewati celah-celah bahan. Minyak atsiri yang terdapat pada bahan ikut 

bersama uap panas melalui pipa menuju ketel kondensator. Kemudian, uap air dan minyak akan 

mengembun dan ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan terjadi berdasarkan berat jenis. 

Keuntungan dari cara ini adalah uap yang masuk terjadi secara merata kedalam jaringan bahan 

dan suhu dapat dipertahankan sampai 100°C. Cara ini dibandingkan dengan penyulingan air, 

hasil rendemen minyak lebih besar, mutunya lebih baik dan waktu yang lebih singkat, tempat 

penyulingan yang melakukan cara ini Balitro Lembang, Desa Cimungkal Sumedang, Desa 

Ciapus Bogor, Desa Ciseupan Ciwidey dan Desa Kotanopan Mandailing Natal. Lokasi lain 

yang disurvey masih menggunakan proses penyulingan secara konvensional. 

Memperhatikan proses penyulingan sereh wangi yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang 

disurvey dapat diidentifikasi beberapa alternative model simbiosis industri penyulingan sereh 

wangi sebagai berikut: 

1. Alternatif 1: Simbiosis industri penyulingan sereh wangi dan peternakan, di Desa Manoko 

Lembang dan Desa Cimungkal Wado Sumedang proses simbiosis industri yang terjadi 

adalah sebagai berikut: Sereh wangi yang sudah dipanen dibawa ke lokasi penyulingan dan 

dilakukan proses penyulingan dengan teknologi water distillation. Bahan bakar yang 

digunakan adalah gas dari kotoran sapi yang dialirkan melalui pipa. Limbah sereh wangi 

yang dihasilkan digunakan sebagai pakan ternak sapi, dan kotoran sapi digunakan untuk 

bahan bakar proses penyulingan sereh wangi. Model simbiosis industri alternatif 1 ini dapat 

dilihat pada  gambar 12. 
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Gambar 12. Model Simbiosis Industri Penyulingan Sereh Wangi di Desa Manoko 

Lembang dan Desa Cimungkal Wado Sumedang 

 

2. Alternatif 2: Simbiosis industri penyulingan sereh wangi di Desa Gunung Halu Cililin, 

Desa Bojong Kecamatan  Nagreg,  Desa Ciseupan Kecamatan Cibodas, dan Desa Ciapus 

Bogor, proses simbiosis industri yang terjadi adalah sebagai berikut: Sereh wangi yang 

sudah dipanen dibawa ke lokasi penyulingan dan dilakukan proses penyulingan dengan 

teknologi water distillation. Bahan bakar yang digunakan untuk proses penyulingan sereh 

wangi di lokasi tersebut adalah limbah sereh wangi yang sudah dikeringkan, sehingga 

limbah yang dihasilkan betul-betul zero waste. Model simbiosis industri alternatif 2 ini 

dapat dilihat pada  gambar 13. 
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Gambar 13. Model Simbiosis Industri Penyulingan Sereh Wangi di Desa Gunung Halu 
Cililin, Desa Bojong Kecamatan  Nagreg,  Desa Ciseupan Kecamatan Cibodas dan  

Desa Ciapus Bogor 
 
3. Alternatif 3: Simbiosis industri penyulingan sereh wangi di Desa Pagar Gunung Mandailing 

Natal, dan Desa Palugon Cilacap Jawa Tengah, proses simbiosis industri yang terjadi 

adalah sebagai berikut: Sereh wangi yang sudah dipanen dibawa ke lokasi penyulingan dan 

dilakukan proses penyulingan dengan teknologi water distillation. Bahan bakar yang 

digunakan untuk proses penyulingan sereh wangi di lokasi tersebut adalah kayu bakar yang 

masih banyak tersebar di lokasi. Sedangkan limbah sereh yang dihasilkan digunakan untuk 

pupuk tanaman sereh wangi sendiri. Model simbiosis industri alternatif 3 ini dapat dilihat 

pada  gambar 14. 
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Gambar 14. Model Simbiosis Industri Penyulingan Sereh Wangi di Desa Pagar 

Gunung Mandailing Natal dan Desa Palugon  Cilacap Jawa Tengah 

 

2.5 Perancangan Model Simbiosis industri pada penyulingan minyak sereh wangi skala 

kecil dan menengah  

Pada tahap ini dihasilkan bagaimana industri penyulingan sereh wangi berinteraksi dengan 

sistem lain terutama dengan sistem yang dapat mengolah limbah atau sisa produksi dari industri 

penyulingan sereh wangi sehingga dapat dibuat sebuah sistem industri yang terintegrasi, 

berwawasan lingkungan dan menuju zero waste. Berdasarkan alternatif-alternatif  model 

simbiosis industri yang terdapat di lokasi-lokasi tempat penelitian, maka diusulkan model 

simbiosis seperti digambarkan pada gambar 15. 
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Gambar 15 Model Simbiosis industri yang diusulkan  
untuk industri penyulingan sereh wangi 

 
III. Hasil Penelitian Tahun Kedua (Tahun 2019) 

3.1 Analisis Hasil Perancangan Model Simbiosis Industri Penyulingan Minyak Sereh 

Wangi 

Pada tahap ini akan dianalisis lebih lanjut bagaimana industri penyulingan sereh wangi 

berinteraksi dengan sistem lain terutama dengan sistem yang dapat mengolah limbah atau sisa 

produksi dari industri penyulingan sereh wangi sehingga dapat dibuat sebuah sistem industri 

yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan menuju zero waste. Model simbiosis industri ini  

diperoleh pada tahun pertama (tahun 2018). Hasil analisis dari tahap perancangan model 

simbiosis industri akan menjadi input bagi perancangan metode implementasi di tahun kedua 

(2019).  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk setiap alternatif model simbiosis industri 

penyulingan minyak sereh wangi terutama berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan dari 

masing-masing alternatif sebagai berikut: 

1. Alternatif 1: Proses simbiosis industri penyulingan sereh wangi yang terjadi adalah antara 

petani sereh wangi,  industri penyulingan sereh wangi dengan peternak sapi. Proses 

penyulingan dilakukan dengan teknologi water distillation, dengan menggunakan bahan 

:: repository.unisba.ac.id ::



19 
 

bakar gas dari kotoran sapi yang dialirkan melalui pipa. Limbah sereh wangi digunakan 

sebagai pakan ternak sapi, dan kotoran sapi digunakan untuk bahan bakar proses 

penyulingan sereh wangi, begitu terus sehingga terjadi satu siklus yang menghasilkan zero 

waste. Untuk menghasilkan siklus yang terus menerus untuk proses penyulingan sereh 

wangi dan dengan kualitas rendeman sereh wangi yang memenuhi syarat perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor yaitu: 

a. Luas lahan minimal yang dapat menghasilkan jumlah sereh wangi sesuai kapasitas ketel 

penyulingan. 

b. Jumlah sapi minimal sehingga dapat menghasilkan gas yang berasal dari kotoran sapi 

sebagai bahan bakar untuk proses penyulingan sereh wangi 

c. Kesesuaian pakan ternak sapi yang berasal dari limbah sereh wangi. 

d. Instalasi untuk proses pembuatan biogas  

2. Alternatif 2: Proses simbiosis industri penyulingan sereh wangi yang terjadi adalah antara 

petani sereh wangi dengan industri penyulingan sereh wangi. Sereh wangi yang sudah 

dipanen dibawa ke lokasi penyulingan dan dilakukan proses penyulingan dengan teknologi 

water distillation. Bahan bakar yang digunakan untuk proses penyulingan sereh wangi di 

lokasi tersebut adalah limbah sereh wangi yang sudah dikeringkan, sehingga limbah yang 

dihasilkan betul-betul zero waste. Untuk menghasilkan siklus yang terus menerus untuk 

proses penyulingan sereh wangi dan dengan kualitas rendeman sereh wangi yang 

memenuhi syarat perlu dipertimbangkan beberapa faktor yaitu: 

a. Luas lahan minimal yang dapat menghasilkan jumlah sereh wangi sesuai kapasitas ketel 

penyulingan. 

b. Jumlah limbah sereh wangi minimal yang dihasilkan sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan bakar penyulingan sereh wangi per satu kali penyulingan 

c. Cuaca yang sesuai untuk menjemur limbah sereh wangi sehingga dapat digunakan 

untuk bahan bakar proses penyulingan. 

d. Jika cuaca tidak mendukung perlu difikirkan alternatif untuk proses pengeringan 

limbah sereh wangi. 

3. Alternatif 3: Proses simbiosis industri penyulingan sereh wangi yang terjadi antara petani 

sereh wangi, industri penyulingan sereh wangi dan dinas Kehutanan. Sereh wangi yang 

sudah dipanen dibawa ke lokasi penyulingan dan dilakukan proses penyulingan dengan 

teknologi water distillation. Bahan bakar yang digunakan untuk proses penyulingan sereh 

wangi di lokasi tersebut adalah kayu bakar yang masih banyak tersebar di lokasi. 

Sedangkan limbah sereh yang dihasilkan digunakan untuk pupuk tanaman sereh wangi 
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sendiri. Untuk menghasilkan siklus yang terus menerus untuk proses penyulingan sereh 

wangi dan dengan kualitas rendeman sereh wangi yang memenuhi syarat perlu 

dipertimbangkan beberapa faktor yaitu: 

a. Luas lahan minimal yang dapat menghasilkan jumlah sereh wangi sesuai kapasitas ketel 

penyulingan. 

b. Proses pengomposan limbah sereh wangi sehingga menjadi pupuk untuk tanaman sereh 

wangi atau tanaman lainnya. 

c. Jika kayu bakar semakin menipis maka perlu difikirkan alternatifbahan bakar lainnya 

untuk proses penyulingan sereh wangi. 

3.2 Identifikasi Metode Implementasi Model Simbiosis Industri Penyulingan Minyak 

Sereh Wangi 

Berdasarkan hasil studi pustaka dan survey lapangan diharapkan dapat diperoleh metode 

yang tepat untuk mengimplementasikan model simbiosis industri pada industri penyulingan 

sereh wangi. Pada tahun kedua tim peneliti kembali melakukan survey lapangan untuk 

menentukan lokasi yang akan dijadikan pilot project untuk proses implementasi pada tahap 

berikutnya.  

Memperhatikan hasil survey lapangan pada tahun pertama pilihan untuk lokasi yang akan 

dijadikan tempat implementasi model simbiosis jatuh pada Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung 

Halu Cililin Kabupaten Bandung Barat. Sehingga kembali dilakukan survey pada tahun kedua 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 9 April 2019 berkunjung ke Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung Halu, untuk 

melakukan Focus Grup Discussion (FGD) dengan para petani sereh wangi, penyuling sereh 

wangi, pengepul minyak sereh wangi dan pihak-pihak lain yang terlibat, dihadiri sekitar 30 

orang. Berdasarkan  FGD diperoleh hasil sebagai berikut: 

Terdapat 3 dusun di Desa Sirnajaya yang masyarakatnya melakukan budidaya serehwangi 

yaitu Dusun Pesanggrahan, Dusun Cidadap, dan Dusun Cicurug.  

Luas wilayah Desa Sirnajaya  = 2.867.700 ha 

Luas wilayah Dusun Pesanggrahan =     826.825 ha 

Luas wilayah Dusun Cidadap  =     921.137 ha 

Luas wilayah Dusun Cicurug  = 1.191.738 ha 

Sekitar 80 hektar tanah desa digunakan untuk budidaya sereh wangi dari 120 hektar tanah 

desa yang ada. Di desa ini terdapat 24 pabrik penyulingan sereh wangi, sekitar 40% 

penduduk Desa Sirnajaya menanam sereh wangi baik di tanah sendiri, tanah desa, tanah 
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perhutani  dan perkebunan. Tetapi penduduk  lebih dominan menanam  di tanah sendiri, 

dan dari waktu ke waktu jumlah petani sereh wangi semakin meningkat. Petani lebih 

banyak memilih sereh wangi daripada kopi karena setiap 3 bulan sekali dapat memanen, 

setelah 6 bulan panen awal. Jenis sereh wangi yang terdapat di desa ini ada tiga yaitu sereh 

wangi, sereh sayur dan sereh sabun. Minyak dari sereh wangi mempunyai harga cukup 

tinggi dibandingkan minyak dari jenis sereh lainnya. Selain menjadi petani sereh wangi, 

ada juga penduduk yang beternak kaming dan sapi, kotoran yang dihasilkan dari beternak 

baru dimanfaatkan sebagai pupuk. 

Terdapat beberapa harapan yang diinginkan penduduk Desa Sirnajaya yaitu: 

a. Adanya kerjasama antara petani, peternak dan penyuling sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian rakyat.  

b. Ada satu wadah yang dapat menstabilkan fluktuasi harga yang tajam, sehingga 

pendapatan yang diperoleh petani semakin baik, karena selama ini yang menikmati 

keuntungan tertinggi adalah para pengepul.  

c. Diberikan pelatihan untuk produk-produk yang dapat dihasilkan dari hasil penyulingan 

sereh wangi selain minyak sereh wangi. 

2. Tanggal 26 April 2019 kembali melakukan survey ke Desa Sirnajaya Kecamatan Gunung 

Halu yaitu ke Kampung Babakan Garut RT3 RW 6. Di desa ini terdapat 2 pabrik 

penyulingan sereh wangi dengan luas kebun sereh wangi sekitar 25 hektar. Kapasitas ketel 

penyulingan 300 kg, dari 1 ton daun sereh wangi menghasilkan 7 kg minyak sereh wangi. 

1 kali penyulingan selama dua jam menghasilkan kurang lebih 2 kg minyak sereh wangi. 

Selama ini limbah sereh wangi digunakan untuk pembakaran dan sisa pembakaran 

digunakan untuk pupuk. Hasil penyulingan ditampung oleh pengepul dengan harga yang 

ditentukan oleh pengepul. 

3. Tanggal 5 – 6 Juli 2019 kembali mencari lokasi untuk implementasi penyulingan sereh 

wangi ke beberapa tempat yaitu: 

a. Desa Cicadas Kecamatan Rongga menemui salah seorang petani dan penyuling sereh 

wangi yaitu Bapak Aep Saepudin. Ternyata di Desa ini 90 % penduduknya adalah 

petani dan penyuling sereh wangi, Pak Aep sendiri melakukakan budidaya sereh wangi 

di tanahnya sendiri seluas setengah hektar. Yang bersangkutan mempunyai instalasi 

mesin penyulingan sendiri dengan kapasitas 7 kuintal dan dapat menghasilkan 6 – 7 kg 

minyak sereh wangi.Idealnya untuk proses penyulingan satu hari 3 kali dan diperlukan 

1,5 kuintal sereh wangi dan setelah dijemur menyusut menjadi 1,2 kuintal sereh wangi. 
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Kendala yang dialami petani dan penyuling sereh wangi adalah harga minyak yang 

tidak stabil dan ditentukan oleh pengepul. 

b. Desa Sindagjaya Kampung Sindangpalay, di desa ini menemui salah seorang penyuling 

sereh wangi yaitu Bapak Sudrajat yang mempunyai tempat penyulingan sendiri dengan 

kapasitas penyulingan 600 kg dan minyak yang dihasilkan sekitar 3,5 kg minyak sereh 

wangi. Berbeda dengan desa-desa lainnya yang dikunjungi di desa ini kendala 

utamanya adalah kekurangan air, karena hutan ditanami pohon pinus dan tanaman sereh 

wangi. 

c. Kampung Sindangsari Desa Cilangari RT 2 RW 3, diterima oleh Kepala Desa yang 

juga penyuling sereh wangi.  Desa Cilangari mempunyai 4 Dusun, 18 RW dan 60 RT. 

Di setiap dusun di Desa Cilangari terdapat sekitar 20 penyuling sereh wangi. Pada 

musim kemarau jumlah daun sereh wangi kurang tetapi minyak yang dihasilkan 

mempunyai rendemen bagus, sedangkan pada musim penghujan daun yang dihasilkan 

banyak tetapi  rendeman minyak yang dihasilkan jelek. 

4. Tanggal 1 – 2 Agustus 2019 Survey kembali ke Desa Cicadas Kecamatan Rongga. Setelah 

dilakukan beberapa kali survey di sekitar desa Sirnajaya kecamatan Gunung Halu, tim 

peneliti menelusuri lebih jauh melewati Kecamatan Gunung Halu  ternyata terdapat satu 

desa yang bernama Desa Cicadas Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dimana 

hampir 90% penduduknya melakukan budidaya sereh wangi dan proses penyulingan sereh 

wangi. Didesa ini terdapat kurang lebih 50 tempat penyulingan yang letaknya tidak jauh 

dari jalan utama. Berdasarkan kondisi lokasi survey dan mata pncaharian penduduknya 

maka diputuskan desa Cicadas menjadi tempat untuk proses implementasi model simbiosis 

industri. Pada survey kali ini ditentukan tiga titik sebagai lokasi implementasi model 

simbios industri penyulingan sereh wangi. Pada kesempatan kali ini pula tim peneliti 

menemui kepala Desa Cicadas untuk membicarakan mengenai kerjasama yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kepala Desa menyambut baik niat 

tim peneliti dan menunggu tindakan selanjutnya untuk proses implementasi. 

Berdasarkan hasil kunjungan ke beberapa lokasi ternyata model simbiosis yang banyak 

diterapkan oleh penyuling sereh wangi adalah alternatif 2: Proses simbiosis industri 

penyulingan sereh wangi yang terjadi adalah antara petani sereh wangi dengan industri 

penyulingan sereh wangi. Sereh wangi yang sudah dipanen dibawa ke lokasi penyulingan dan 

dilakukan proses penyulingan dengan teknologi water distillation. Bahan bakar yang 

:: repository.unisba.ac.id ::



23 
 

digunakan untuk proses penyulingan sereh wangi di lokasi tersebut adalah limbah sereh wangi 

yang sudah dikeringkan, sehingga limbah yang dihasilkan betul-betul zero waste. 

3.3 Pemetaan Aliran Proses 

Dari hasil identifikasi karakteristik industri penyulingan sereh wangi yang dikunjungi dan 

akan dijadikan tempat implementasi model simbiosis industri diperoleh 3  alternatif pemetaan 

aliran proses.sebagai berikut: 

 

a. Alternatif satu : 

 

                                                                                         

                                     

             

                   Pupuk dari limbah       
   sereh wangi                                
 

 

  

 

                     

b. Alternatif dua : 

 

                                                                                         

                                     

              Bahan bakar proses 
           penyulingan 
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c. Alternatif tiga : 

 

d.                                                                                          

e.                                      

 Pupuk dari kotoran 
      ternak          

                    
                              
 

           Pakan ternak 

  

 

 

3.4 Perancangan Metode Implementasi Model Simbiosis Industri Penyulingan Minyak 

Sereh Wangi 

Kegiatan ini direncanakan dilakukan pada tahun kedua (2019), yang dimaksud dengan metode 

implementasi adalah cara atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan 

model simbiosis industri yang telah dirumuskan pada tahun pertama. Proses perancangan metode 

implementasi yaitu membuat pilot project langsung di lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Daerah 

yang akan dijadikan pilot project untuk implementasi model simbiosis industri penyulingan sereh wangi 

pada tahap berikutnya yaitu Desa Cicadas Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Pada saat 

penelitian dilakukan petani yang merangkap penyuling melakukan proses penyulingan dengan 

memanfaatkan limbah sereh wangi sebagai bahan bakarnya. 

Hampir 90 persen penduduk Desa Cicadas selain menjadi petani di sawah , melakukan budidaya sereh 

wangi dan proses penyulingannya, juga mempunyai ternak kambing. Kotoran yang dihasilkan dibuang 

begitu saja tidak dimanfaatkan, berdasarkan hal tersebut maka tim peneliti akan mencoba 

mengimplementasikan alternatif ketiga yaitu memanfaatkan limbah sereh wangi sebagai pakan ternak 

dan memanfaatkan kotoran ternak kambing sebagai bahan bakar proses penyulingan sereh wangi. 

Pada saat penelitian ini sedang berlangsung ditentukan satu lokasi sebagai kebun percobaan budidaya 

sereh wangi sekitar 2400 m2 lahan yang dikelola oleh petani setempat, tim peneliti menyewa lahan 

tersebut untuk proses penelitian. Satu lokasi lain ditentukan  untuk tempat implementasi model 

simbiosis alternatif ketiga, lokasi yang dipilih adalah tempat penyulingan milik pak Aep Saepudin yang 

merupakan tokoh masyarakat setempat. Pak Aep mempunyai lahan budidaya sereh wangi, tempat 

penyulingan dan berternak kambing, sehingga lokasinya sangat sesuai dijadikan tempat untuk proses 

implementasi model simbiosis industri. Selain itu Pak Aep sudah mendi mitra tim peneliti selama 

hampir satu tahun terakhir. Foto-foto berikut memperlihatkan lokasi yang dijadikan kebun percobaan 

Petani sereh wangi 
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dan model simbiosis industri penyulingan sereh wangi. 
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3.5 Analisis Hasil Perancangan Metode Implementasi Model Simbiosis Industri 

Penyulingan Minyak Sereh Wangi 

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa lokasi diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: 

a. Petani sudah memahami bagaimana memanfaatkan limbah yang diperoleh dari proses 

penyulingan sereh wangi yaitu dengan memanfaatkan sebagai bahan bakar untuk proses 

penyulingan atau dijadikan pupuk/kompos. 

b. Hampir 90% petani/penyuling di Desa Rongga memanfaatkan limbah sereh wangi sebagai 

bahan bakar penyulingan, dengan syarat limbah tersebut dalam kondisi kering, sangat 

jarang ditemukan petani yang menggunakan kayu bakar untuk bahan bakarnya. 

c. Di sisi lain banyak petani/penyuling yang mempunyai ternak kambing, tetapi kotoran 

kambingnya belum dimanfaatkan secara maksimal dibiarkan begitu saja atau sebagian 

kecil yang memanfaatkan sebagai pupuk. 
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d. Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat setempat dalam proses penyulingan 

sangat memudahkan tim peneliti untuk merancang metoda implementasi yang sesuai 

dengan keadan setempat. Hanya tinggal merubah perilaku zero waste lebih baik lagi 

dengan mengintegrasikan sistem pertanian, penyulingan dan peternakan, sehingga model 

simbiosis industry penyulingan yang diharapkan dapat terwujud. 

e. Pada awalnya tim peneliti akan meniru model simbiosis industri penyulingan sereh wangi 

yang dilakukan oleh Balitro Lembang, yaitu memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas 

untuk penyulingan sereh wangi dan limbah sereh wangi sebagai pakan ternak sapi. Tetapi 

kenyataan di lapangan tidak ada yang berternak sapi, lebih dominan bertenak kambing, 

sehingga diputuskan model simbiosis yang akan diterapkan dengan menginterasikan 

penyulingan sereh wangi dan peternakan kambing. 

 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tahun pertama adalah: 

1. Permintaan minyak sereh wangi ke Indonesia setiap tahunnya lebih dari dua ribu ton, dan 

baru dapat memenuhi sekitar 8%. Negara-negara yang menjadi pasar minyak sereh wangi 

di dunia antara lain negara-negara Timur Tengah dan Cina. 

2. Teknologi yang digunakan untuk penyulingan minyak sereh wangi menggunakan dua cara 

dari tiga cara penyulingan minyak atsiri yaitu penyulingan dengan air (water distillation) 

dan penyulingan dengan air dan uap (water and steam distillation). 

3. Untuk proses budidaya dan penyulingan sereh wangi, serta pemanfaatan limbah sereh wangi 

menjadi bahan bakar sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca 

4. Diperoleh satu model simbiosis industri yang mungkin diterapkan di lokasi-lokasi 

penyulingan sereh wangi di Jawa Barat, dan dapat diimplementasikan untuk industri 

penyulingan sereh wangi skala kecil dan menengah. Model simbiosis industri ini 

memanfaatkan limbah serehwangi sebagai bahan bakar untuk proses penyulingan 

serehwangi atau memanfaatkannya sebagai pakan ternak. 

5. Tim peneliti akan mengimplementasikan alternatif ketiga yaitu memanfaatkan limbah sereh wangi 

sebagai pakan ternak dan memanfaatkan kotoran ternak kambing sebagai bahan bakar proses 

penyulingan sereh wangi. 
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 Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian berikutnya: 

1. Diharapkan Pemerintah Daerah setempat ikut mendukung proses penyulingan sereh wangi 

yang dilakukan para petani mengingat permintaan pasar yang cukup memberikan banyak 

peluang. 

2. Perlu bantuan pelatihan bagi para petani dari Dinas Pertanian/Perkebunan untuk proses 

budi daya sereh wangi yang baik. 

3. Perlu dibentuk kelompok tani dan koperasi agar proses supply chain untuk budidaya sereh 

wangi, penyulingan dan pemasaran minyak sereh wangi berjalan dengan lancar, sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

1. Membuat makalah untuk publikasi hasil penelitian di SIRES 2018, pada tahun 

pertama penelitian ini dihasilkan satu buah artikel yang berjudul Industrial Symbiosis Of 

Fragrant Lemongrass Distillation In West Java yang dipresentasikan pada Science and 

Technology Research Forum 2018 (SIRES 2018), dan pada saat ini sudah mendapatkan 

informasi untuk diterbitkan dalam prosiding internasional yang terindeks Scopus. 

2. Mendapatkan Hak Cipta Model Simbiosis Industri Penyulingan Sereh Wangi Skala 

Kecil Dan Menengah,  dengan   No. Pendaftaran:  EC00201858733   Tahun Pelaksanaan  

2018, Status:  Granted  |   No. HKI:000128449        

3. Menyusun draft artikel dengan judul Cleaner production  in the  industrial symbiosis 

model of fragrant lemonggrass distillation  to reduce waste, untuk dikirimkan ke  Journal 

of Industrial Ecology atau Journal of Cleaner Production.  

4. Membuat makalah untuk publikasi hasil penelitian di SIRES 2019, pada tahun kedua 

penelitian mengirimkan satu buah artikel berjudul Implementation supply chain 

management concept in the industrial symbiosis of the fragrant lemongrass distillation 

yang dipresentasikan pada Science and Technology Research Forum 2019 (SIRES 2019), 

dan pada saat artikel sedang proses review untuk diterbitkan dalam prosiding internasional 

yang terindeks Scopus. 

5. Menyusun draft buku ajar, masih proses pembuatan.  
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E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 

 

Pada awal penelitian dilakukan tidak ada persyaratan adanya mitra, tetapi pada saat 
pelaksanaan tim peneliti mendapatkan banyak bantuan dan suport berupa kesempatan untuk 
mengeksplor lebih jauh mengenai proses penyulingan minyak sereh wangi. Informasi yang 
diperlukan banyak diperioleh dari petani/penyuling setempat serta dari Kepala Desa yang 
membuka diri untuk melakukan diskusi dan memberikan kesempatan untuk langsung terjun ke 
lapangan melihat lokasi-lokasi penyulingan. Hal ini memudahkan tim peneliti dalam 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk jalannya penelitian ini. 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Terdapat beberapa kendala pada saat melakukan penelitian yaitu: 

1. Lokasi penelitian terutama tanaman sereh wangi yang berada di pelosok pada dataran tinggi dan 

seringkali prasarana jalan menuju lokasi sulit dilalui mobil 

2. Tempat penyulingan biasanya berada di lembah dan hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau 

naik motor khusus karena medan yang cukup terjal 

3. Budidaya sereh wangi sangat tergantung cuaca, penanaman sereh wangi tidak dapat dilakukan jika 

musim kemarau, tetapi sebaliknya panen tidak dapat dilakukan jika musim penghujan karena hasil 

rendeman yang diperoleh tidak baik. Limbah sereh wangi dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar 

jika dalam kondisi kering.  

4. Petani dan penyuling sereh wangi seringali mengeluhkan harga yang ditentukan oleh pengepul, 

padahal mereka mengetahui harga pasaran cukup tinggi 

5. Pengepul kurang bisa menerima kunjungan tim peneliti dengan baik 

6. Proses submit artikel sampai dengan proses diterbitkan memerlukan waktu lama 

. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

Rencana tahapan berikutnya setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah: 

1. Secara umum jadwal pelaksanaan penelitian tersebut mengacu pada metodologi penelitian 

yang dikemukakan sebelumnya. Rincian jadwal penelitian selama 2 tahun dapat dilihat pada 

tabel 3. 

2. Melakukan proses implementasi model simbiosis industri penyulingan sereh wangi pada 

lokasi yang dijadikan pilot project, dengan membuat proposal Penelitan Terapan Unggulan 
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Perguruan Tinggi (PTUPT) yang dibiayai Ristek Dikti.  

3. Jika proposal PTUPT tidak disetujui, maka tim peneliti tetap akan melanjutkan proses 

implementasi dengan mencari bantuan dana dari lembaga lain. 

4. Meneruskan proses penyempurnaan pembuatan buku ajar yang merupakan salah satu luaran 

tambahan. 

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

 
 

 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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