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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara di wilayah tropis yang dikenal 

sebagai penghasil rempah-rempah. Hal ini menjadikan rempah-rempah 

menjadi salah satu dari 10 komoditi potensial yang dijadikan sebagai 

pemasukan bagi kegiatan ekspor di Indonesia.  Menurut data pada website 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ada setidaknya 10 negara 

yang melakukan impor rempah–rempah dari Indonesia dan penghasilan 

tertinggi yang didapatkan Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat. 

 

GAMBAR 1 
Rempah yang di ekspor oleh Indonesia 
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Kekayaan rempah-rempah di kepulauan Indonesia adalah awal 

mula petaka dan penyebab penjajahan bangsa asing di Indonesia. Rempah-

rempah sendiri adalah daya tarik kepulauan Indonesia yang menarik 
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bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai Indonesia. Perkiraan jumlah 

rempah-rempah sampai saat ini adalah sekitar 400-500 rempah-rempah di 

dunia dengan Asia Tenggara sebagai pusat rempah-rempah dunia. Di Asia 

Tenggara sendiri terdapat setidaknya 275 jenis rempah-rempah (Hakim, 

2015). Menurut KBBI, rempah-rempah sendiri diketahui merupakan 

berbagai jenis hasil tanaman yang beraroma seperti pala, cengkih, lada, 

untuk memberikan bau dan rasa khusus pada makanan. Selain menjadi 

penambah cita rasa, rempah-rempah juga dapat diolah menjadi berbagai 

macam bentuk dan manfaat seperti dapat digunakan sebagai obat-obatan 

dan dapat diolah juga menjadi aromaterapi dengan berbagai macam bentuk 

karena memiliki wangi atau aroma yang khas. Berdasarkan data pada buku 

Indonesian Essential Oil: The Scents of Natural Life, setidaknya terdapat 

40 jenis tanaman Indonesia yang berpotensi sebagai sumber aromaterapi 

(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011) 

Aromaterapi berasal dari kata aroma yang berarti harum atau 

wangi, dan therapy yang dapat diartikan sebagai cara pengobatan atau 

penyembuhan (Jaelani, 2017). Sehingga, aromaterapi dapat diartikan 

sebagai suatu cara perawatan tubuh dan atau penyembuhan penyakit 

dengan menggunakan minyak esensial dengan konsentrasi yang tinggi dan 

berasal dari ekstraksi tumbuhan-tumbuhan serta penggunaannya dapat  

melalui massage, dicampur ke dalam air mandi, ataupun dalam bentuk 

yang murni.  

Minyak esensial atau dikenal sebagai minyak atsiri adalah 

ekstraksi dari berbagai macam tanaman, seperti bunga, daun, kayu, getah, 
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dan ranting (Devereux, 2002). Minyak diekstraksi dari tanaman dengan 

berbagai cara, tergantung lagi pada spesies tertentu. Ada beberapa cara 

untuk memproduksi minyak atsiri yaitu dengan enfleurage atau penyarian 

dengan lemak dingin, penyarian dengan pelarut yang mudah menguap, 

penyarian dengan lemak panas, dan hidrodistilasi atau distilasi uap 

(Koensoemardiyah, 2010). Minyak atsiri sangat serbaguna dan juga 

tersedia dalam berbagai macam bentuk sehingga sangat mudah digunakan. 

Dalam penggunaannya juga minyak atsiri digunakan sesuai dengan 

kebutuhan karena sangat bervariasi. Ragam minyak atsiri baru sangat 

berpeluang juga untuk dikembangkan, mengingat tujuan penurunannya 

masih terbuka luas dengan berkembangnya industri makanan, minuman, 

obat-obatan, aromaterapi, dan sebagainya (Armando, 2009) 

Penggunaan aromaterapi sendiri pertama kali ditemukan sejak 

zaman Mesir Kuno. Sejak 5000 tahun yang lalu, bangsa Mesir telah 

menggunakan getah dan minyak dari tumbuhan yang ada di sekitar negeri 

itu untuk perawatan tubuh, dupa pengharum ruangan, maupun obat 

berbagai penyakit (Jaelani, 2017). Berdasarkan beberapa penelitian, 

aromaterapi terbukti mampu memberi manfaat untuk kesehatan fisik dan 

mental bagi manusia. Aromaterapi dapat membantu manusia dalam 

relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, mengobati masalah pernapasan, 

meredakan nyeri dan peradangan, mengurangi rasa mual, menghilangkan 

depresi, kekebalan tubuh dapat meningkat, dan terdapat manfaat lainnya 

untuk kesehatan manusia. Adapun cara bekerja dari minyak astiri yaitu 

senyawa dalam minyak astiri yang masuk ke dalam tubuh mampu 
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memengaruhi sistem emosi pada manusia. Aroma yang mampu tercium 

oleh hidung manusia akan mengirim sinyal-sinyal kimiawi melalui syaraf 

ke dalam sistem otak (Nurcahyo, 2016) 

Seiring dengan berjalannya waktu, aromaterapi tersedia dalam 

berbagai macam bentuk seperti dupa aromaterapi, garam aromaterapi, 

sabun aromaterapi, dan yang sangat digemari pada dewasa ini adalah lilin 

aromaterapi. Untuk lilin sendiri sudah digunakan oleh orang Mesir sejak 

tahun 3000 SM dan dijadikan sebagai sumber penerangan. Dengan 

menyebarnya penerangan listrik saat ini, sekarang lilin memiliki banyak 

kegunaan selain menjadi alat untuk penerangan yaitu dapat digunakan 

untuk upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan 

(Records, 2017).  

Lilin aromaterapi pada dasarnya hanya dibuat dari wax (bahan 

baku lilin), sumbu, dan minyak esensial. Sayangnya, tidak semua bahan 

yang digunakan untuk membuat lilin berasal dari bahan-bahan yang aman 

dan mampu menjamin relaksasi penggunanya.  Salah satu bahan dasar lilin 

yang umum digunakan adalah paraffin wax.  

Lilin parafin merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari 

proses pemurnian minyak. Melalui proses dewaxing yang dialami minyak 

mentah, lilin parafin diperoleh dan kemudian diproses lebih lanjut untuk 

digunakan dalam produk (Banyan Tree, 2018). Pada tahun 2009, sebuah 

penelitian oleh South Carolina State University menemukan bahwa 

membakar lilin parafin mengeluarkan asap berbahaya (toluena dan 

benzena) yang terkait dengan asma dan kanker paru-paru. Selain itu, 
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sebuah studi lainnya yang dilakukan oleh Maastricht University juga 

menemukan tingkat hidrokarbon polisiklik yang berpotensi karsinogenik 

(paparan bahan yang dapat memicu kanker) di gereja-gereja dikarenakan 

pembakaran lilin parafin berkualitas rendah selama periode yang lama. 

Minyak mentah yang merupakan asal dari lilin parafin dianggap sangat 

tidak berkelanjutan (sustainable) karena minyak ini tidak dapat 

diperbaharui dan diketahui dapat memancarkan polusi partikel dalam 

jumlah besar ketika dibakar. 

Terdapat beberapa alternatif dari paraffin wax, misalnya beeswax, 

soy wax, palm wax, dan lain-lain. Beeswax merupakan salah satu bahan 

baku pembuatan lilin yang diproduksi secara alami oleh lebah spesies Apis 

Mellifera dan Apis Cerana (Fratini, Cilia, Turchi, & Felicioli, 2016). 

Selain terjamin keamanannya, beeswax juga sangat baik untuk digunakan 

sebagai bahan pembuatan lilin. Hal ini dikarenakan oleh karakteristik 

beeswax yang ketika dibakar akan menghasilkan cahaya yang lebih terang 

dan bersih karena memancarkan ion negatif yang dikenal membantu 

membersihkan udara. Beeswax juga berbau harum ketika dibakar tanpa 

bahan kimia atau aroma tambahan, karena secara alami beeswax memiliki 

aroma dari madu dan nektar bunga yang ditemukan di sarang madu.  

Lilin Aromaterapi sendiri memiliki banyak aroma yang beredar di 

pasaran, seperti lavender, jasmine, tea tree, lemon, mawar, vanilla, dan 

masih banyak lagi. Sayangnya diantara begitu banyak aroma, sangat 

jarang ditemukan aroma khas rempah-rempah Indonesia. Menurut data 
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pada Dewan Atsiri Indonesia, saat ini aroma rempah yang populer dalam 

pasar dunia antara lain pala dan cengkeh (Dewan Atsiri Indonesia, 2010) 

 Lilin aromaterapi rempah sudah terbukti dapat membantu 

mengatasi stres, menghilangkan kecemasan, serta mengatur suasana hati 

melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan. Salah satunya adalah 

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, di mana dalam situsnya 

tertulis beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari menghirup lilin 

aromaterapi, salah satunya yaitu mempertahankan konsentrasi dengan 

menghirup aroma daun kemangi.  

Dalam industri hospitality, lilin aromaterapi seringkali digunakan 

sebagai pemberi aroma atau wangi yang khas pada setiap sudut hotel 

sehingga menciptakan adanya sense of place. Hal ini berkaitan dengan 

bagaimana hotel membangun hubungan dengan tamu melalui sense of 

place. Dalam penelitiannya, Najafi menyatakan bahwa beberapa tempat 

yang memiliki sense of place yang tinggi, maka akan mendorong orang 

diam di sana dan tinggal lebih lama (Mina Najafi & Shariff, 2011). 

Adanya sense of place ini sangat menguntungkan hotel karena memiliki 

keunikan yang akan selalu diingat oleh tamu dan meningkatkan kunjungan 

tamu untuk datang ke hotel. 

Hal ini juga dapat mendukung hotel dalam meningkatkan guest 

experience, atau pengalaman yang berkesan untuk setiap tamunya. 

Pengalaman ini dapat diberikan melalui pelayanan dari setiap staf hotel 

kepada setiap tamu hotelnya, pemandangan yang ditawarkan, jasa yang 

diberikan oleh hotel tersebut, dan masih banyak lagi pengalaman yang 
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dapat dirasakan oleh tamu. Lilin aromaterapi rempah dapat menjadi salah 

satu bentuk pengalaman yang diberikan oleh hotel. Apalagi dengan bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh hotel yang umumnya bersifat intangible 

atau tidak dapat dilihat wujudnya, menjadi tangible atau dapat dilihat 

wujudnya, yaitu melalui bentuk, warna, serta aroma yang dapat dirasakan 

oleh tamu. 

Selain digunakan sebagai pemberi aroma khas pada hotel, lilin 

aromaterapi juga digunakan untuk spa dan kegunaannya adalah untuk 

memberikan relaksasi pada tamu. Apabila hotel tidak teliti dan 

menggunakan lilin aromaterapi yang menggunakan bahan berbahaya, 

seperti parafin, maka hotel juga sedang membahayakan tamunya. Maka 

dari itu penggunaan bahan alami  untuk pembuatan lilin aromaterapi 

sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan tamu yang 

menggunakannya.  

Selain industri hospitality, lilin aromaterapi juga erat kaitannya 

dengan pariwisata berkelanjutan karena berkaitan dengan beberapa aspek 

yaitu dari aspek lingkungan dan aspek ekonomi. Dalam aspek lingkungan, 

penggunaan lilin aromaterapi yang berasal dari bahan alami dapat 

membantu membersihkan udara karena sifat dari bahan alami untuk 

pembuatan lilin aromaterapi ini dapat mengurangi polutan udara, seperti 

bakteri, debu, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip 

pariwisata berkelanjutan, yaitu lingkungan. Lilin aromaterapi rempah 

berbahan dasar beeswax ini dapat mengurangi limbah sarang lebah dengan 

mendaur ulang sarang lebah menjadi beeswax yang aman untuk 
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digunakan. Trend menggunakan beeswax sebagai bahan dasar pun jika 

dikembangkan dapat meningkatkan permintaan beeswax sehingga semakin 

banyak sarang lebah yang dapat didaur ulang dan mengurangi limbah 

sarang lebah. 

Selain itu, dalam aspek ekonomi, lilin aromaterapi yang 

memanfaatkan bahan alami serta rempah-rempah dapat meningkatkan 

nilai ekonomi dari penggunaan rempah-rempah sendiri dan dapat 

dijadikan sebagai peluang baru untuk membuka suatu usaha. Apalagi ada 

banyak rempah-rempah Indonesia yang dapat menghasilkan minyak atsiri, 

yang kemudian dapat digunakan sebagai aroma dari lilin aromaterapi. Hal 

ini tentunya akan membuat rempah-rempah yang jarang dimanfaatkan, 

semakin dicari dan kemudian dapat memperkenalkan serta menjadi daya 

tarik untuk diperjual-belikan di dalam Indonesia hingga ke mancanegara. 

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang 

memiliki kinerja ekonomi yang paling hebat. Hal ini dilansir dari situs 

Badan Ekonomi Kreatif, dimana pada tahun 2015 pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah 4.79%. Angka ini lebih tinggi 

daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 

2.4%. Hal ini menjadi alasan yang bagi pemerintah Indonesia untuk 

semakin memperkuat fondasi perekonomian Indonesia, terutama pada 

sektor riil, salah satunya adalah ekonomi kreatif.  

Presiden Joko Widodo optimis bahwa industri ekonomi kreatif 

yang mengandalkan keunggulan sumber daya manusia, seperti karya seni, 

inovasi, teknologi, dan ide-ide kreatif lainnya, dapat menjadi tulang 
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punggung dari perekonomian Indonesia (Bekraf, 2015). Untuk 

mewujudkan hal tersebut, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, Presiden Joko 

Widodo membentuk lembaga baru yang bernama Badan Ekonomi Kreatif 

(Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi 

kreatif di Indonesia, serta bertugas untuk membantu presiden dalam 

merumuskan, menetapkan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang 

ekonomi kreatif. 

Dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif, produk lilin 

aromaterapi rempah ini dapat dijadikan souvenir yang mampu 

menonjolkan sisi Indonesia. Apalagi ketika bahan-bahan yang digunakan 

adalah buatan asli dari Indonesia, maka hal ini juga akan semakin 

meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, ide produk lilin rempah 

ini juga dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah untuk 

menjadi peluang bisnis baru. 

Menurut Riset Pacific Asia Travel Association (PATA) pada tahun 

2018 menyebutkan, ada tiga kategori turis dalam berbelanja dan salah 

satunya adalah souvenir shopper. Souvenir shopper adalah mereka yang 

berbelanja hanya untuk membeli cinderamata bagi keluarga atau temannya 

ketika kembali dari perjalanan. Pada data Biro Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia menyebutkan, pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran turis 

domestik ketika berwisata mencapai angka Rp 959.000 dalam satu 

kunjungan. Untuk turis mancanegara, rata-rata mereka menghabiskan 

US$ 1.100- US$ 1.200 dalam satu kunjungan wisata (Ermaningtiastuti, 
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2019) Sehingga souvenir lilin aromaterapi rempah ini dapat dikatakan 

memiliki peluang untuk dijual sebagai souvenir aromaterapi khas 

Indonesia. 

 Buku panduan membuat lilin aromaterapi rempah berbahan dasar 

beeswax ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat Indonesia serta 

pelaku bisnis yang menggunakan aromaterapi agar dapat memilih produk 

aromaterapi yang tepat dan aman bagi penggunanya. Selain itu, penulis 

juga berharap buku panduan ini dapat membantu mengenalkan rempah-

rempah Indonesia dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya, 

tidak sebagai bahan makanan saja, namun dapat juga dimanfaatkan 

sebagai bahan-bahan aromaterapi yang aman dan bermanfaat.  

 Buku panduan yang penulis susun ini juga harapannya dapat 

menginspirasi dan membantu pembacanya untuk membuat usaha baru, 

yaitu lilin aromaterapi, dan berkreasi dengan lilin tersebut. 

 

B.  Tujuan 

Tujuan penulis menyusun buku panduan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan edukasi mengenai bahan-bahan yang aman untuk 

pembuatan lilin aromaterapi. 

2. Memberikan edukasi mengenai penggunaan rempah-rempah Asia yang 

dapat dijadikan sebagai aroma untuk lilin aromaterapi, serta manfaat 

dari rempah-rempah tersebut. 

3. Memberikan edukasi dan mengasah keahlian dalam membuat lilin 

aromaterapi menggunakan bahan-bahan alami. 


