


PARFUMPARFUM

Parfum adalah campuran dari zat pewangi yg Parfum adalah campuran dari zat pewangi yg 

dilarutkan dalam pelarut yang sesuaidilarutkan dalam pelarut yang sesuai

Zat pewangi dpt berasal dari minyak atsiri atau dibuat sintetisZat pewangi dpt berasal dari minyak atsiri atau dibuat sintetis

Parfum digunakan untuk memberikan keharuman pada Parfum digunakan untuk memberikan keharuman pada 

badan. Merupakan larutan minyak wangi dalam etanol badan. Merupakan larutan minyak wangi dalam etanol 

95% yg sudah didenaturasi. Kadar M.Wangi berkisar 5% 95% yg sudah didenaturasi. Kadar M.Wangi berkisar 5% --

22,5%, sediaan biasanya dalam bentuk larutan.22,5%, sediaan biasanya dalam bentuk larutan.

Eau de Cologne atau Eau de toilette adalah sediaan kosmetik yg Eau de Cologne atau Eau de toilette adalah sediaan kosmetik yg 

digunakan ut mengharumkan badan atau baju. Merupakan digunakan ut mengharumkan badan atau baju. Merupakan 

larutan M.Wangi dlm etanol larutan M.Wangi dlm etanol 7575% atau % atau 8585%. Kadar M.Wangi %. Kadar M.Wangi 

berkisar berkisar 11,,2525% % -- 55%. Sediaan ini biasa dlm btk cair atau aerosol%. Sediaan ini biasa dlm btk cair atau aerosol



Kosmetik pengharum tubuh (fragrance) atau parfum Kosmetik pengharum tubuh (fragrance) atau parfum 

sdh menjadi bgn dari kehidupan umat manusia.sdh menjadi bgn dari kehidupan umat manusia.

Catatan paling tua berasal dari bangsa Mesir Kuno yg Catatan paling tua berasal dari bangsa Mesir Kuno yg 

mengunakan bhn aromatik dalamkehidupan seharimengunakan bhn aromatik dalamkehidupan sehari--

hari, baik utk kecantikan maupun utk keagamaan.hari, baik utk kecantikan maupun utk keagamaan.

Wewangian yg terhirup dari piramid kuburan Wewangian yg terhirup dari piramid kuburan 

Firaun saat pertamakali dibuka Firaun saat pertamakali dibuka 19261926, berasal dari , berasal dari 

minyak binatang dan resin atau balsam yg dicampur minyak binatang dan resin atau balsam yg dicampur minyak binatang dan resin atau balsam yg dicampur minyak binatang dan resin atau balsam yg dicampur 

dg minyak kelapa atau dg minyak kelapa atau valerianvalerian..

Parfum kuno bangsa Yahudi berasal dari batang Parfum kuno bangsa Yahudi berasal dari batang 

pohon pohon myrrhmyrrh yg terkenal di Arab.yg terkenal di Arab.

KamferKamfer merupakan parfum yg berasal dari China.merupakan parfum yg berasal dari China.

Cinnamon, Cinnamon, sandalwoodsandalwood (cendana)(cendana) adalah parfum adalah parfum 

dari India yg sdh merupakan kehidupan seharidari India yg sdh merupakan kehidupan sehari--hari.hari.

ParfumParfum--parfum di atas diperdagangkan sampai ke parfum di atas diperdagangkan sampai ke 

daratan Eropah oleh bangsa Phonesia. daratan Eropah oleh bangsa Phonesia. 

Negeri yg kini terkenal dg parfumnya adlh PerancisNegeri yg kini terkenal dg parfumnya adlh Perancis



FUNGSI PARFUM DALAM KEHIDUPAN FUNGSI PARFUM DALAM KEHIDUPAN 

MANUSIAMANUSIA

Dapat memberikan kesenangan hidupDapat memberikan kesenangan hidup

Dapat mempengaruhi kejiwaan dan syarafDapat mempengaruhi kejiwaan dan syaraf

Memberikan wewangian kpd bahan yg tdk wangi Memberikan wewangian kpd bahan yg tdk wangi 

dan menghilangkan bau yg tidak enak pd berbagai dan menghilangkan bau yg tidak enak pd berbagai 

macam hsl industri textil, kulit, kertas, karet, plastikmacam hsl industri textil, kulit, kertas, karet, plastik

Dapat melindungi manusia dari penyakit yg Dapat melindungi manusia dari penyakit yg Dapat melindungi manusia dari penyakit yg Dapat melindungi manusia dari penyakit yg 

disebabkan bakteridisebabkan bakteri

Dapat menetralisir keracunan makanan krn    Dapat menetralisir keracunan makanan krn    

bakteri tertentubakteri tertentu

Dapat mengobati sakit kepalaDapat mengobati sakit kepala

Dapat membantu proses pencernaanDapat membantu proses pencernaan

Dapat menambah selera makanDapat menambah selera makan

Dapat meningkatkan kepercayaan diriDapat meningkatkan kepercayaan diri

Dapat menarik perhatian lawan jenisDapat menarik perhatian lawan jenis



TUMBUHANTUMBUHAN
SEKRESI BINATANGSEKRESI BINATANG
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TUMBUHANTUMBUHAN
SEKRESI BINATANGSEKRESI BINATANG

BAHAN KIMIABAHAN KIMIA



PARFUM YG BERASAL DARI TUMBUHANPARFUM YG BERASAL DARI TUMBUHAN

MINYAK ATSIRI DIPEROLEHMINYAK ATSIRI DIPEROLEH dari bermacamdari bermacam--macam macam 

tumbuhan dari bagiantumbuhan dari bagian--bagian tertentu seperti:bagian tertentu seperti:

•• Bunga: rose, lavender, orange blossom (b’limau)Bunga: rose, lavender, orange blossom (b’limau)

•• Biji: caraway (jintan), almond (Biji: caraway (jintan), almond (prunus amygdalusprunus amygdalus))

•• Daun: bay (d’salam), thyme, patchoull (nilam)Daun: bay (d’salam), thyme, patchoull (nilam)

•• Kayu: sandalwood (cendana), cedar, aloeKayu: sandalwood (cendana), cedar, aloe•• Kayu: sandalwood (cendana), cedar, aloeKayu: sandalwood (cendana), cedar, aloe

•• Kulit kayu: cinnamon, cascarillaKulit kayu: cinnamon, cascarilla

•• Buah: lemon (citrus), nutmeg (pala)Buah: lemon (citrus), nutmeg (pala)

•• Minyak bunga: jasmin absolute, rose absoluteMinyak bunga: jasmin absolute, rose absolute

•• Resin, gum, balsam bhn tdk menguap yg diperoleh  Resin, gum, balsam bhn tdk menguap yg diperoleh  

dr tanaman tetapi bhn ini mengandung minyak  dr tanaman tetapi bhn ini mengandung minyak  

menguap yg beraroma dan kental: gum styrax,  menguap yg beraroma dan kental: gum styrax,  

balsam peru, benzoin, myrrh.balsam peru, benzoin, myrrh.



PARFUM DARI SEKRESI BINATANGPARFUM DARI SEKRESI BINATANG

Musk: dari kelenjar dekat organ seks Musk: dari kelenjar dekat organ seks 

rusa (musk deer)rusa (musk deer)

Civet: dari musang (civet catz)Civet: dari musang (civet catz)Civet: dari musang (civet catz)Civet: dari musang (civet catz)

Ambergris: dari usus halus sperm whale Ambergris: dari usus halus sperm whale 

(ikan paus yg mengandung spermaceti)(ikan paus yg mengandung spermaceti)

Castereum: dari berangCastereum: dari berang--berangberang



PARFUM DARI BAHAN KIMIA PARFUM DARI BAHAN KIMIA 

(ISOLAT)(ISOLAT)

EUGINOL: biasanya diperoleh dari EUGINOL: biasanya diperoleh dari 

minyak cengkehminyak cengkeh

CITRAL: dari minyak lemongrasCITRAL: dari minyak lemongras

GERANIOL: dari minyak citronellaGERANIOL: dari minyak citronellaGERANIOL: dari minyak citronellaGERANIOL: dari minyak citronella

Produk isolat diturunkan langsung dari masingProduk isolat diturunkan langsung dari masing--

masing minyak atsiri melalui reaksi kimia, masing minyak atsiri melalui reaksi kimia, 

senyawa ini tidak ada dalam alam, bahan ini senyawa ini tidak ada dalam alam, bahan ini 

merupakan produk esterifikasi seperti: formiat, merupakan produk esterifikasi seperti: formiat, 

asetat, propionat, dan esterasetat, propionat, dan ester--ester dari citronellol, ester dari citronellol, 

linalool, geraniol, terpinol, dan lain sebagainya linalool, geraniol, terpinol, dan lain sebagainya 



PARFUM DARI BAHAN KIMIA PARFUM DARI BAHAN KIMIA 

(organic sintetik)(organic sintetik)

Bahan organic sintetik terdiri dari alkohol aromatic Bahan organic sintetik terdiri dari alkohol aromatic 

dan alkohol lemak (fatty alkohol) yg biasanya memdan alkohol lemak (fatty alkohol) yg biasanya mem--

punyai bau, esterpunyai bau, ester--ester dan aldehida.ester dan aldehida.

Phenyl ethyl alkohol: salah satu bhn dsr parfum rosePhenyl ethyl alkohol: salah satu bhn dsr parfum rosePhenyl ethyl alkohol: salah satu bhn dsr parfum rosePhenyl ethyl alkohol: salah satu bhn dsr parfum rose

Cinnamyl alkohol: suatu Cinnamyl alkohol: suatu fixatif fixatif dan digunakan dalam parfum dan digunakan dalam parfum 

lilaclilac

Terpineol:Terpineol: terdapat dalam minyak pine tetapi dibuat dari  terdapat dalam minyak pine tetapi dibuat dari  

terpentin,terpentin, suatu minyak atsirisuatu minyak atsiri

Amyl cinnamic aldehyde, salah satu bhn dasar parfum jasminAmyl cinnamic aldehyde, salah satu bhn dasar parfum jasmin

EsterEster--ester dari bau karakteristik buahester dari bau karakteristik buah--buahan: methyl phenyl buahan: methyl phenyl 

carbinyl acetate yg digunakan dlm parfum gardenia & jasmine carbinyl acetate yg digunakan dlm parfum gardenia & jasmine 

dan benzyl acetate yg digunakan dalam floral parfumdan benzyl acetate yg digunakan dalam floral parfum



Berdasarkan macam & sumber Berdasarkan macam & sumber 

komponen zat pewangi yg terdapat komponen zat pewangi yg terdapat 

dalam parfum maka parfum dibagi dalam parfum maka parfum dibagi 

2 2 golongan :golongan :

Parfum yg berasal dari minyak atsiri Parfum yg berasal dari minyak atsiri 

(parfum alamiah)(parfum alamiah)

Parfum sintetisParfum sintetis

Parfum semi sintetisParfum semi sintetis



Zat pewangi (odoriferous Zat pewangi (odoriferous Zat pewangi (odoriferous Zat pewangi (odoriferous 

substances)substances)substances)substances)

Komposisi kimia parfumKomposisi kimia parfumKomposisi kimia parfumKomposisi kimia parfumKomposisi kimia parfumKomposisi kimia parfumKomposisi kimia parfumKomposisi kimia parfum

Zat pengikat (fixatives)Zat pengikat (fixatives)Zat pengikat (fixatives)Zat pengikat (fixatives)

Bahan pelarut atau pengencer Bahan pelarut atau pengencer Bahan pelarut atau pengencer Bahan pelarut atau pengencer 

(diluent)(diluent)(diluent)(diluent)



Komponen pewangi t’diri dari Komponen pewangi t’diri dari Komponen pewangi t’diri dari Komponen pewangi t’diri dari 

persenyawaan kimia yg persenyawaan kimia yg persenyawaan kimia yg persenyawaan kimia yg 

menghasilkan bau wangi yg menghasilkan bau wangi yg menghasilkan bau wangi yg menghasilkan bau wangi yg 

diperoleh dari minyak atsiri atau diperoleh dari minyak atsiri atau diperoleh dari minyak atsiri atau diperoleh dari minyak atsiri atau 

dihasilkan sec’ sintetis.dihasilkan sec’ sintetis.dihasilkan sec’ sintetis.dihasilkan sec’ sintetis.

Zat PewangiZat PewangiZat PewangiZat PewangiZat PewangiZat PewangiZat PewangiZat Pewangi

dihasilkan sec’ sintetis.dihasilkan sec’ sintetis.dihasilkan sec’ sintetis.dihasilkan sec’ sintetis.

Pada umumnya parfum mengandung Pada umumnya parfum mengandung Pada umumnya parfum mengandung Pada umumnya parfum mengandung 

zat pewangi zat pewangi zat pewangi zat pewangi 2222% (weak parfum) % (weak parfum) % (weak parfum) % (weak parfum) 

sampai sampai sampai sampai 10101010% atau % atau % atau % atau 22222222,,,,5555% (strong % (strong % (strong % (strong 

parfum) dan selebihnya adalah bhn parfum) dan selebihnya adalah bhn parfum) dan selebihnya adalah bhn parfum) dan selebihnya adalah bhn 

pengencer dan zat pengikat.pengencer dan zat pengikat.pengencer dan zat pengikat.pengencer dan zat pengikat.



Minyak rose (rodhihol) diperoleh dr Minyak rose (rodhihol) diperoleh dr Minyak rose (rodhihol) diperoleh dr Minyak rose (rodhihol) diperoleh dr 

hsl ekstraksi bunga mawar dan mrpk hsl ekstraksi bunga mawar dan mrpk hsl ekstraksi bunga mawar dan mrpk hsl ekstraksi bunga mawar dan mrpk 

jenis pewangi yg mahal (queen of jenis pewangi yg mahal (queen of jenis pewangi yg mahal (queen of jenis pewangi yg mahal (queen of 

flowers). Minyak ini mengandung flowers). Minyak ini mengandung flowers). Minyak ini mengandung flowers). Minyak ini mengandung 

sejumlah besar geraniol, sitronellol sejumlah besar geraniol, sitronellol sejumlah besar geraniol, sitronellol sejumlah besar geraniol, sitronellol 

Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri Komposisi kimia dr bbrp jenis m’ atsiri 

sejumlah besar geraniol, sitronellol sejumlah besar geraniol, sitronellol sejumlah besar geraniol, sitronellol sejumlah besar geraniol, sitronellol 

dan sejumlah kecil ester dan dan sejumlah kecil ester dan dan sejumlah kecil ester dan dan sejumlah kecil ester dan 

sebanyak sebanyak sebanyak sebanyak 20202020% fraksi tdk berbau t’diri % fraksi tdk berbau t’diri % fraksi tdk berbau t’diri % fraksi tdk berbau t’diri 

dari hidrokarbon b’bentuk padat.dari hidrokarbon b’bentuk padat.dari hidrokarbon b’bentuk padat.dari hidrokarbon b’bentuk padat.

Minyak bergamot dari hsl pengepresMinyak bergamot dari hsl pengepresMinyak bergamot dari hsl pengepresMinyak bergamot dari hsl pengepres----

an buah citrus bergamia Rissoan buah citrus bergamia Rissoan buah citrus bergamia Rissoan buah citrus bergamia Risso



Wangi parfum akan cepat menguap tanpa Wangi parfum akan cepat menguap tanpa 

zat pengikat karena pd umumnya zat zat pengikat karena pd umumnya zat 

pewagi dlm alkohol lbh cepat menguap pewagi dlm alkohol lbh cepat menguap 

dari alkohol sendiridari alkohol sendiri

Zat pengikat adlh suatu persenyawaan yg Zat pengikat adlh suatu persenyawaan yg 

Zat Pengikat (fixative)Zat Pengikat (fixative)

Zat pengikat adlh suatu persenyawaan yg Zat pengikat adlh suatu persenyawaan yg 

memiliki daya menguap yg lbh rendah dari memiliki daya menguap yg lbh rendah dari 

zat pewangi atau m’atsiri serta dapat zat pewangi atau m’atsiri serta dapat 

m’hambat atau mengurangi kecepatan m’hambat atau mengurangi kecepatan 

penguapan zat pewangi.Penambahan zat penguapan zat pewangi.Penambahan zat 

pengikat b’tujuan mempertahankan pengikat b’tujuan mempertahankan 

komponen yg dpt menguap agar dapat komponen yg dpt menguap agar dapat 

dipertahankan utk jangka lbh lamadipertahankan utk jangka lbh lama



Larut sempurna dlm etanol, m’atsiri, dan Larut sempurna dlm etanol, m’atsiri, dan 

persyaratan aromatik berwujud cairpersyaratan aromatik berwujud cair

Mudah digunakan dlm parfum beralkohol Mudah digunakan dlm parfum beralkohol 

dan bahan berupa bubuk atau padatandan bahan berupa bubuk atau padatan

Mengurangi daya menyerap parfum dan Mengurangi daya menyerap parfum dan 

menghasilkan c’puran wangi yg harmonismenghasilkan c’puran wangi yg harmonis

Zat pengikat yg ideal: Zat pengikat yg ideal: 

menghasilkan c’puran wangi yg harmonismenghasilkan c’puran wangi yg harmonis

Berada dalam keadaan murni sehingga Berada dalam keadaan murni sehingga 

efektif jk digunakan dalam jumlah kecilefektif jk digunakan dalam jumlah kecil

Pada umumnya zat pengikat b’asal dari Pada umumnya zat pengikat b’asal dari 

bhn nabati, hewani dan sentetisbhn nabati, hewani dan sentetis

Zat pengikat nabati berasal dr gol: gum, Zat pengikat nabati berasal dr gol: gum, 

resin, lilin dan bbrp m’atsiri b’ttk didih tingiresin, lilin dan bbrp m’atsiri b’ttk didih tingi



Bhn pelarut yg baik digunakan: etil alkoholBhn pelarut yg baik digunakan: etil alkohol

Fungsi bhn pengencer: menurunkan Fungsi bhn pengencer: menurunkan 

konsentrasi zat pewangi dlm parfum sampai konsentrasi zat pewangi dlm parfum sampai 

konsentrasi tertentu, shg dihslkan intensitas konsentrasi tertentu, shg dihslkan intensitas 

wangi yg dikehendakiwangi yg dikehendaki

Bahan pelarut atau pengencer Bahan pelarut atau pengencer 

Terdapat Terdapat 5 5 metode cara ekstraksi parfum:metode cara ekstraksi parfum:

–– Distilasi (penyulingan)Distilasi (penyulingan)

–– PengepresanPengepresan

–– EnfleurageEnfleurage (ekstraksi dg lemak dingin)(ekstraksi dg lemak dingin)

–– MaserasiMaserasi (ekstraksi dg lemak panas)(ekstraksi dg lemak panas)

–– Ekstraksi dg pelarutEkstraksi dg pelarut



Distilasi atau penyulingan: proses pemisahan Distilasi atau penyulingan: proses pemisahan 
komponen yg berupa cairan atau padatan dari komponen yg berupa cairan atau padatan dari 2 2 
mcm campuran atau lbh berdasarkan titik uapnya mcm campuran atau lbh berdasarkan titik uapnya 
dan proses ini dilakukan thdp m’atsiri yg tdk larut dan proses ini dilakukan thdp m’atsiri yg tdk larut 
dlm air dan tidak rusak oleh uap.dlm air dan tidak rusak oleh uap.

Kelemahan distilasi adalah:Kelemahan distilasi adalah:

DistilasiDistilasi

Kelemahan distilasi adalah:Kelemahan distilasi adalah:

Tdk baik digunakan utk jenis minyak yg Tdk baik digunakan utk jenis minyak yg 
mengalami kerusakan oleh panas & airmengalami kerusakan oleh panas & air

M’atsiri yg mengandung fraksi ester akan M’atsiri yg mengandung fraksi ester akan 
terhidrolisa krn adanya air & panasterhidrolisa krn adanya air & panas

Komp’ minyak yg larut dlm air tdk dpt diekstraksi Komp’ minyak yg larut dlm air tdk dpt diekstraksi 

Komp’ minyak dg ttk didih tinggi, sbgn tdk ikut Komp’ minyak dg ttk didih tinggi, sbgn tdk ikut 
tersuling dan tetap tinggal dlm bahantersuling dan tetap tinggal dlm bahan



Cara pengepresan umumnya dilakukan thdp Cara pengepresan umumnya dilakukan thdp 

bahan brp biji, buah atau kulit buah yg dihasilkan bahan brp biji, buah atau kulit buah yg dihasilkan 

dari tanaman yg termasuk famili citrus, krn dari tanaman yg termasuk famili citrus, krn 

minyak dr tanaman citrus akan mengalami minyak dr tanaman citrus akan mengalami 

kerusakan jk diekstraksi dg penyulingan. kerusakan jk diekstraksi dg penyulingan. 

PENGEPRESANPENGEPRESAN

kerusakan jk diekstraksi dg penyulingan. kerusakan jk diekstraksi dg penyulingan. 

Dengan tekanan pengepresan, selDengan tekanan pengepresan, sel--sel yg sel yg 

mengandung minyak akan pecah dan minyak mengandung minyak akan pecah dan minyak 

akan mengalir ke permukaan bahanakan mengalir ke permukaan bahan

Contoh: M’lemon, M’bergamot (kulit jeruk Contoh: M’lemon, M’bergamot (kulit jeruk 

mandarin)mandarin)



Pada proses ini absorbsi m’atsiri oleh lemak Pada proses ini absorbsi m’atsiri oleh lemak 

dilakukan pd suhu rendah, shgg minyak dilakukan pd suhu rendah, shgg minyak 

terhindar dr kerusakan yg disebabkan panasterhindar dr kerusakan yg disebabkan panas

Metode ini banyak diterapkan untuk mengMetode ini banyak diterapkan untuk meng--

ekstraksi bbrp jenis minyak bunga spt: melati, ekstraksi bbrp jenis minyak bunga spt: melati, 

Ekstraksi dg lemak dingin (enfleurage)Ekstraksi dg lemak dingin (enfleurage)

ekstraksi bbrp jenis minyak bunga spt: melati, ekstraksi bbrp jenis minyak bunga spt: melati, 

sedap malam, mawar, yg msh melanjutkan kesedap malam, mawar, yg msh melanjutkan ke--

giatan fisiologisnya & memproduksi minyak giatan fisiologisnya & memproduksi minyak 

set‘ bunga dipetikset‘ bunga dipetik

Proses ini m’hslkan rendemen minyak lbh tingProses ini m’hslkan rendemen minyak lbh ting--

gi, kelemahannya memerlukan waktu lbh lama, gi, kelemahannya memerlukan waktu lbh lama, 

m’butuhkan tenaga trampil & berpengalamanm’butuhkan tenaga trampil & berpengalaman



Pada proses ini, absorbsi minyak atsiri oleh lemak Pada proses ini, absorbsi minyak atsiri oleh lemak 

dilakukan dalam keadaan hangatdilakukan dalam keadaan hangat

Alat yg digunakan dan proses pencampuran bunga Alat yg digunakan dan proses pencampuran bunga 

dg lemak sama spt pada enfleuragedg lemak sama spt pada enfleurage

Kebaikan cara ini: daya absorbsi lemak terhadap Kebaikan cara ini: daya absorbsi lemak terhadap 

bau bertambah besar dan kelemahannya krn bau bertambah besar dan kelemahannya krn 

MASERASI MASERASI 

bau bertambah besar dan kelemahannya krn bau bertambah besar dan kelemahannya krn 

kemungkinan sbgn komponen minyak mengalami kemungkinan sbgn komponen minyak mengalami 

kerusakan dg panas, shgg cara ini jarang digunakankerusakan dg panas, shgg cara ini jarang digunakan

Dilakukan thdp bbrp jenis bunga: mawar, orange, yg Dilakukan thdp bbrp jenis bunga: mawar, orange, yg 

kegiatan fisiologisnya terhenti set’ pemetikan. kegiatan fisiologisnya terhenti set’ pemetikan. 

Bunga tsb jk disuling hanya menghslkan sejumlah Bunga tsb jk disuling hanya menghslkan sejumlah 

minyak yg diproduksi oleh bunga pd saat ekstraksi minyak yg diproduksi oleh bunga pd saat ekstraksi 

& seterusnya akan mati & tdk memproduksi minyak& seterusnya akan mati & tdk memproduksi minyak



Cara ini digunakan ut minyak bunga yg mudah rusak Cara ini digunakan ut minyak bunga yg mudah rusak 

oleh pemanasan, oleh uap dan airoleh pemanasan, oleh uap dan air

Cara ini terutama ut minyak bunga: cempaka, melati, Cara ini terutama ut minyak bunga: cempaka, melati, 

mawar, lavender, kenanga dllmawar, lavender, kenanga dll

Produk yg dihslkan brp Produk yg dihslkan brp concreteconcrete dan dan absoluteabsolute yg yg 

bersifat larut dlm etanol dan bau yg dihslkan hampir bersifat larut dlm etanol dan bau yg dihslkan hampir 

EKTRAKSI DENGAN PELARUT MENGUAPEKTRAKSI DENGAN PELARUT MENGUAP

bersifat larut dlm etanol dan bau yg dihslkan hampir bersifat larut dlm etanol dan bau yg dihslkan hampir 

menyamai bau minyak bunga alamiah.menyamai bau minyak bunga alamiah.

Minyak bunga hsl ekstraksi dg pelarut menguap ini Minyak bunga hsl ekstraksi dg pelarut menguap ini 

masih memiliki bau asli bunga alamiah dan lbh baik masih memiliki bau asli bunga alamiah dan lbh baik 

mutunya dibanding dgn bunga hasil penyulingan.mutunya dibanding dgn bunga hasil penyulingan.

Biaya relatif lbh mahal OKI baik digunakan Biaya relatif lbh mahal OKI baik digunakan 

thdpminyak dg nilai ekonomis tinggi spt minyak thdpminyak dg nilai ekonomis tinggi spt minyak 

melati, sedap malam, akasia, mimosa dan violetmelati, sedap malam, akasia, mimosa dan violet



KUALITAS BAHAN DASAR PARFUMKUALITAS BAHAN DASAR PARFUM

Poucher membagi kualitas bahan dasar Poucher membagi kualitas bahan dasar 

parfum berdasarkan daya menguap bahan parfum berdasarkan daya menguap bahan 

(volatilitas):(volatilitas):

•• Tinggi (top notes) sangat mudah Tinggi (top notes) sangat mudah 

menguap, skala menguap, skala 11--1414, misalnya minyak , misalnya minyak 

citruscitruscitruscitrus

•• Menengah (middle notes) tdk terlalu Menengah (middle notes) tdk terlalu 

mudah menguap, skala mudah menguap, skala 1515--6060, misalnya , misalnya 

terpeneterpene

•• Rendah atau dasar (basic notes) sukar Rendah atau dasar (basic notes) sukar 

menguap, skala menguap, skala 6060--100100, misalnya minyak , misalnya minyak 

kesturi, vanilinkesturi, vanilin



ThankThank--youyou
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ThankThank--youyou

see you next see you next 

weekweek



Beberapa tips agar parfum y Beberapa tips agar parfum y 

digunakan tetap wangidigunakan tetap wangi

��Pakai dipagi hariPakai dipagi hari

Gunakan parfum dg wangi yang netralGunakan parfum dg wangi yang netral

Gunakan parfum pada bagian bawah tubuh Gunakan parfum pada bagian bawah tubuh 
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Gunakan parfum pada bagian bawah tubuh Gunakan parfum pada bagian bawah tubuh 
anda anda 

Semprot pada bagian y tersembunyi, pada Semprot pada bagian y tersembunyi, pada 
malam hari gunakan parfum y membuat anda malam hari gunakan parfum y membuat anda 
seksi a menarik,semprotkan pada belakang seksi a menarik,semprotkan pada belakang 
telinga a pada bagian leher, sehingga telinga a pada bagian leher, sehingga 
wanginya bisa tercium.wanginya bisa tercium.



Beberapa tips agar parfum y Beberapa tips agar parfum y 

digunakan tetap wangidigunakan tetap wangi

��Biarkan membaur dan meresap. Biarkan membaur dan meresap. 

Saat menyemprot parfum angkat tinggiSaat menyemprot parfum angkat tinggi2 2 
botolnya serta beri jarak beberapa inci dari botolnya serta beri jarak beberapa inci dari 
tubuh lalu semprot satu kali saja pada bagian tubuh lalu semprot satu kali saja pada bagian 
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tubuh lalu semprot satu kali saja pada bagian tubuh lalu semprot satu kali saja pada bagian 
tubuh,kemudian biarkan cairan meresap ke tubuh,kemudian biarkan cairan meresap ke 
tubuh.tubuh.

Gunakan secukupnyaGunakan secukupnya


