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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Kayu manis  

2.1.1 Kayu manis  

 Kayu manis merupakan produk rempah-rempah yang paling banyak 

dijumpai di Indonesia. Ada empat jenis kulit kayu manis dalam dunia perdagangan 

ekspor maupun lokal, yaitu : Cinnamomum burmanii, Cinnamomum zeylanicum, 

Cinnamomum cassia, Cinnamomum cillialawan. Cinnamomum burmanii ini 

berasal dari Indonesia (Rismunandar dan Paimin, 2001). Bentuk kayu manis seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar berikut. 

 

 

 

 

    

                                            Gambar 2. 1 Kayu Manis 

2.1.2 Klasifikasi Tanaman Kayu manis ( Cinnamomum burmanni ) 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Gymnospermae  

Subdivisi  : Spermatophyta  

Kelas   : Dicotyledonae  

Subkelas  : Dialypetalae  

Ordo   : Policarpicae  

Famili   : Lauraceae  

Genus   : Cinnamomum  

Spesies  : Cinnamomum burmanni (Rismunandar dan Paimin 2001) 

Daun kayu manis duduknya bersilang atau dalam rangkaian spiral. 

Panjangnya sekitar 9–12 cm dan lebar 3,4–5,4 cm, tergantung jenisnya. Warna 

pucuknya kemerahan, sedangkan daun tuanya hijau tua. Bunganya berkelamin 
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dua atau bunga sempurna dengan warna kuning, ukurannya kecil. Buahnya adalah 

buah buni, berbiji satu dan berdaging. Bentuknya bulat memanjang, buah muda 

berwarna hijau tua dan buah tua berwarna ungu tua (Rismunandar dan Paimin, 

2001). 

2.1.3 Kandungan Kimia  

Manis Minyak atsiri yang berasal dari kulit komponen terbesarnya ialah 

sinamaldehida 60–70% ditambah dengan eugenol, beberapa jenis aldehida, benzyl-

benzoat, phelandrene dan lain–lainnya. Kadar eugenol rata–rata 80–90%. Dalam 

kulit masih banyak komponen–komponen kimiawi misalnya: damar, pelekat, tanin, 

zat penyamak, gula, kalsium, oksalat, dua jenis insektisida cinnzelanin dan 

cinnzelanol, kumarin dan sebagainya (Rimunandar dan Paimin, 2001).  

Kulit kayu manis mempunyai rasa pedas dan manis, berbau wangi, serta 

bersifat hangat. Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam kayu manis 

diantaranya minyak atsiri eugenol, safrole, sinamaldehide, tannin, kalsium oksalat, 

damar dan zat penyamak (Rahmawati, 2016). 

2.2 Kulit 

2.2.1 Definisi Kulit 

Kulit adalah organ yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa 2 m2 dengan berat kira-kira 

16% berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital vserta merupakan 

cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitive, 

bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan juga bergantung pada 

lokasi tubuh (Tortora, Derrickson, 2009). Kulit mempunyai berbagai fungsi seperti 

sebagai perlindung, pengantar haba, penyerap, indera perasa, dan fungsi pergetahan 

(Setiabudi, 2008) 

2.2.2 Anatomi Kulit 

Kulit terdiri dari tiga lapisan: epidermis, dermis, dan jaringan subkutis. 

Epidermis, lapisan terluar kulit, terdiri dari empat jenis sel: keratinosit, yang 

merupakan sel terbanyak yang menghasilkan keratin; melanosit sel, yang 

menghasilkan pigmen; sel Langerhans, sel fagositik berperan dalam pengambilan 

dan pengolahan antigen, dan sel Merkel, sel neuroencokrin yang fungsinya belum 

diketahui (Sander, 2004). 
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a. Lapisan Epidermis 

 Lapisan epidermis terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum 

granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Stratum korneum adalah 

lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang 

mati. Stratum lusidum terdapat langsung di bawah lapisan korneum, merupakan 

lapisan sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein 

yang disebut eleidin. Lapisan tersebut tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki 

(Djuanda, 2003). 

 Stratum granulosum terdiri atas 2 atau 3 lapis sel-sel gepeng dengan 

sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. Butir-butir kasar ini terdiri 

atas keratohialin. Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk 

poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. 

Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen, dan inti terletak 

ditengah-tengah. Sel-sel ini makin dekat ke permukaan makin gepeng bentuknya. 

Di antara sel-sel stratum spinosum terdapat jembatan-jembatan antar sel yang 

terdiri atas protoplasma dan tonofibril atau keratin. Pelekatan antar jembatan-

jembatan ini membentuk penebalan bulat kecil yang disebut nodulus Bizzozero. Di 

antara sel-sel spinosum terdapat pula sel Langerhans. Sel-sel stratum spinosum 

mengandung banyak glikogen (Djuanda, 2003).  

Stratum germinativum terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun 

vertical pada perbatasan dermo-epidermal berbasis seperti pagar (palisade). Lapisan 

ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Sel-sel basal ini mengalami 

mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan ini terdiri atas dua jenis sel yaitu sel-sel 

yang berbentuk kolumnar dengan protoplasma basofilik inti lonjong dan besar, 

dihubungkan satu dengan lain oleh jembatang antar sel, dan sel pembentuk melanin 

atau clear cell yang merupakan sel-sel berwarna muda, dengan sitoplasma basofilik 

dan inti gelap, dan mengandung butir pigmen (melanosomes) (Djuanda, 2003).  

b. Lapisan Dermis  

Lapisan yang terletak dibawah lapisan epidermis adalah lapisan dermis yang 

jauh lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan 

fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar 

dibagi Universitas Sumatera Utara menjadi 2 bagian yakni pars papilare yaitu 
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bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah, 

dan pars retikulare yaitu bagian bawahnya yang menonjol kea rah subkutan, bagian 

ini terdiri atas serabut-serabut penunjang misalnya serabut kolagen, elastin dan 

retikulin. Dasar lapisan ini terdiri atas cairan kental asam hialuronat dan kondroitin 

sulfat, di bagian ini terdapat pula fibroblast, membentuk ikatan yang mengandung 

hidrksiprolin dan hidroksisilin. Kolagen muda bersifat lentur dengan bertambah 

umur menjadi kurang larut sehingga makin stabil. Retikulin mirip kolagen muda. 

Serabut elastin biasanya bergelombang, berbentuk amorf dan mudah mengembang 

serta lebih elastis (Djuanda, 2003).  

c. Lapisan Subkutis  

 Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis yang terdiri atas jaringan ikat 

longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, 

dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini 

membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh trabekula yang 

fibrosa. Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adipose, berfungsi sebagai 

cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, 

dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama bergantung pada 

lokasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm, di daerah kelopak mata dan 

penis sangat sedikit. Lapisan lemak ini juga merupakan bantalan (Djuanda, 2003).  

Vaskularisasi di kulit diatur oleh 2 pleksus, yaitu pleksus yang terletak di 

bagian atas dermis (pleksus superficial) dan yang terletak di subkutis (pleksus 

profunda). Pleksus yang di dermis bagian atas mengadakan anastomosis di papil 

dermis, pleksus yang di subkutis dan di pars retikulare juga mengadakan 

anastomosis, di bagian ini pembuluh darah berukuran lebih besar. Bergandengan 

dengan pembuluh darah teedapat saluran getah bening (Djuanda, 2003).  

2.2.3 Fungsi Kulit 

Fungsi kulit yang paling penting adalah sebagai pelindung (barier) antara 

individu dengan lingkungan sekitarnya. Barier ini harus dilewati oleh parasit 

apabila hendak masuk kedalam lingkungan internal suatu individu, dan barier akan 

rusak apabila terjadi luka tembus dan kandungan tubuh mengalir ke luar. Akan 

tetapi, barier mempunyai lebih banyak sifat yang kompleks.  
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Ketika lapisan beruturut-turut terlepas, perspirasi kulit terjadi peningkatan 

secara perlahan. Akan tetapi, pada suatu titik tertentu kenaikan hilangnya air terjadi 

dengan cepat karena fungsi barier kulit telah rusak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

terdapat barier air yang nyata di dalam epidermis dan kehilangan air transepidermal 

bukan saja merupakan fungsi dari ketebalan stratum korneum secara keseluruhan 

(Jayadi, 2000). 

2.3 Tinjauan Stapylococcus aereus 

2..3.1 Staphylococcus aureus 

 

 Gambar 2. 2 Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus adalah bakteri berbentuk kokkus, bersifat gram 

positif, biasanya tersusun dalam rangkaian tidak beraturan seperti buah anggur. 

Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa 

manusia, menyebabkan penanahan, abses, berbagai infeksi piogen dan bahkan 

septikimia yang fatal. Staphylococcus aureus mengandung polisakarida dan protein 

yang berfungsi sebagai anti gen dan merupakan substansi penting di dalam struktur 

dinding sel, tidak membentuk spora, dan tidak membentuk flagel (Jawets, 1996). 

2.3.2 Klasfikasi Staphylococcus aureus 

Klasfikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut :  

Divisi  : Protophyta atau Schizophyta 

Kelas   : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku   : Micrococcaceae 

Marga   :Staphylococcus  

Spesies   :Staphylococcus aureus 

2.3.3 Patogenitas 

Infeksi-infeksi piogen pada kulit merupakan salah satu bentuk tersering 

penyakit Staphylococcus aureus. Enterokolitis Staphylococcus aureus terjadi 

setelah pertumbuhan berlebihan flora usus normal. Pada kasus keracunan makanan 
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disebabkan masuknya enterotoksin yang telah dibentuk sebelumnya oleh 

Staphylococcus aureus yang mencemari makanan, yang dibiarkan dalam suhu 

ruangan atau suhu yang lebih tinggi. 2-7 jam setelah toksin masuk mulut timbul 

muntah-muntah berat dan mendadak disusul diare seperti air. 

2.4 Sabun Cair 

2.4.1 Definisi sabun cair 

 Sabun adalah sediaan yang merupakan suatu campuran yang mengandung 

berbagai macam surfaktan yang digunakan bersama dengan air untuk mencuci dan 

membersihkan kotoran yang biasanya berupa lemak (Ertel, 2006). Penggunaan 

surfaktan sintetik sering digunakan untuk meningkatkan peampilan dari sabun, 

meningkakan kenyamanan pada kulit, iritasi rendah, dan dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pembusaan. Jumlah surfaktan sintetik yang digunakan 

berkisar pada range level dari 5% hingga 80%. (Barel et al, 2009). 

Sabun cair mudah ditempatkan dalam botol pengemas sederhana dan 

formulasinya mengandung antara lain surfaktan seperti lauryl sulphates, humektan 

seperti gliserin, foam booster seperti betaine, dan fragrane untuk menambah aroma 

yang menyenangkan dari sabun cair (Tardos, 2005). Suatu sediaan sabun cair dapat 

di formulasikan dengan bahan-bahan yakni : 

1. Surfaktan primer  

Yang berfungsi untuk detergensi dan pembusaan. Secara umum, surfaktan 

anionic digunakan karena memiliki sifat pembusaan yang baik. Selain itu, dapat 

pula digunakan surfaktan kationik, namun surfaktan ini memiliki sifat 

mengiritasi khususnya pada mata, sehingga perlu adanya kombinasi dengan 

surfaktan nonionik atau amfoter. (Rieger, 2000) 

2. Surfaktan Sekunder  

Surfaktan yang bekerja mengatasi dan memperbaiki fungsi dari surfaktan primer 

berkaitan dengan detergensi dan pembusaan. Beberapa dari jenis surfaktan 

nonionic dapat digunakan karena busa yang dihasilkan lebih banyak dan stabil. 

(Rieger, 2000) 

3. Bahan aditif yakni bahan tambahan berguna untuk meningkatkan minat 

konsumen terhadap produk sabun. Bahan aditif tersebut umumnya : 
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a. Pengatur viskositas, sabun cair biasanya diaplikasikan dengan pmpa pada 

wadah atau dituang langsung. Kekentaln sabun cair perlu diperhatikan 

karena kaitannya dengan preparasi, aplikasi dan aktivitas penghantaran. 

(Buchmann, 2001) 

b. Humektan, bahan ini dapat menambah fungsi sabun cair yaitu memberikan 

kesan lembut pada kulit. Permintaan konsumen terhadap produk tidak hanya 

sekedar membersihkan kulit tetapi juga memberikan kesan lembut pada kulit 

dan dapat melembabkannya. Oleh karena itu, perlu penambahan suatu bahan 

yang dapat memberikan keuntungan tersebut. Gliserin dan asam lemak bebas 

merupakan bahan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Bahan tambahan lain yang dapat diunakan antara lain 

Vitamin E, ojoba oil, lanolin, glyceryl stearat, cetyl ester, beeswax, dan 

mineral oil (Barel et al, 009). 

c. Agen pengkelat, merupakan bahan yang dapat mengkelat ion Ca dan Mg 

pada saat pencucian dengan air sadah. Bahan pengkelat yang digunakan 

EDTA. 

d. Pengawet, merupakan bahan aditif untuk mempertahankan sediaan sabun 

agar tahan terhadap jamur. 

e. Pengharum, merupakan bahan aditif yang penting pada produk cleansing 

yang dapat mempengaruhi penerimaan konsumen. Pengharum yang 

digunakan tidak boleh menyebabkan perubahan stabilitas atau perubahan 

produk akhir. Jumlah  fragrance yang digunakan pada sabun cair tergantung 

dari kebutuhan konsumen, biasanya berkisar dari 0,3 % ( untuk kulit sensitif) 

hingga 1,5% (untuk sabun deodoran) (Barel et al, 2009). 

2.4.2 Mekanisme Pembersihan sabun cair 

Tegangan antar muka anatara kotoran dan permukaan kulit diturunkan oleh 

surfaktan dalam sabun cair. Surfaktan terdiri atas bagian polar dan nonpolar. Bagian 

polar berinteraksi dengan air, sedangkan bagian nonpolar berinteraksi dengan 

kotoran yang biasanya berupa lemak. Surfaktan tersebut akan membentuk misel 

dengan kotoran yang berada di bagian dalam. Bagian luar misel yang bersifat polar 

akan berinteraksi dengan air sehingga saat pembilasan akan terbawa oleh air dengan 

membawa kotoran (Tardos, 2005). 
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2.5 Uji Karakteristik Fisik Sediaan Sabun Cair  

Ada beberapa uji karakteristik mutu sabun mandi cair sesuai SNI 4085:2017 

dapat dilihat pada Tabel II.1.  

Tabel II. 1 Syarat mutu sediaan sabun mandi cair. (Sumber : Anonim, 2017) 

 

1. Uji Organoleptis 

Uji organoleptis sesaui SNI di0maksudkan untuk melihat tampilan fisik 

suatu  sediaan yang meliputi bentuk yang homogen, warna khas dan bau khas. 

2. Uji pH 

Uji pH bertujuan mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan 

sehingga tidak mengiritasi kulit. Pada SNI syarat sabun mandi dengan bahan 

dasar deterjen adalah 6-8. 

3. Uji Viskositas 

Apabila nilai viskositas sediaan krim dibandingkan terhadap sediaan satu sama 

lainnya, maka terlihat perbedaan viskositas (Fitriansyah dan Gozali, 2014). 

4. Bobot jenis 

Bobot jenis yang dipersyaratkan SNI untuk sediaan sabun mandi bebahan dasar 

deterjen maupun sabun adalah 1,01 – 1,10. 

 

NO 

 

Kriteria uji 

 

Satuan 

 

Persyatratan  

Jenis S Jenis D 

1. Keadaan :  

- Bentuk  

- Bau  

- Warna  

  

Cairan homogen 

Khas 

Khas  

 

Cairan homogen 

Khas 

Khas 

    2. pH, 25oC  8-11 6-8 

 

3. 

 

Alkali bebas  

( dihitung sebagai 

NaOH) 

 

% 

 

Maks. 0,1 

 

Tidak 

dipersyaratkan 

    4. Bahan aktif % Min. 15 Min. 10 

    5.  Bobot jenis, 25oC  1,01-1,10 1,01-1,10 

    6. Cemaran mikroba 

Angka lempeng 

total 

 

Koloni/g 

 

Maks. 1x105 

 

Maks. 1x105 



12 

 

 

 

2.6 Cocamydopropyl Betaine 

Gambar 2. 3 Struktur Kimia Cocamidopropyl betaine 

Surfaktan (surface active agent) adalah suatu senyawa yang pada 

konsentrasi rendah memiliki sifat untuk teradsorpsi pada permukaan (surface) 

ataupun antarmuka (interface) dari suatu sistem dan mampu menurunkan energi 

bebas permukaan maupun energi bebas antarmuka (Rosen, 2004). 

Meskipun betaine umumnya digolongkan ke dalam surfaktan amfoterik, 

sebenernya penggolongan ini tidak tepat karena surfaktan ini tidak pernah ada 

dalam bentuk anionik tunggal. Alkyl betaine selalu bermuatan positif, sehingga 

dikelompokkan sebagai surfaktan kationik. Namun karena surfaktan ini juga 

memiliki gugus bermuatan negatif dalam kondisi pH netral dan basa, maka sering 

dianggap sebagai surfaktan amfoter. (Harun, 2014) 

Betaine adalah surfaktan dengan sifat pembusa, pembasah, dan pengemulsi 

yang baik, khusunya dengan keberadaan surfaktan anionik (Barel et al, 2009). Daya 

busanya tidak dipengaruhi oleh pH dan sifatnya kompatibel dengan surfaktan 

anionik, kationik, maupun anonionik (Rieger dan Rhein, 1997). Betaine relatif tidak 

mengiritasi, bahkan dengan adanya betaine dapat menurunkan efek iritasi surfaktan 

anionik. Hal ini terbukti dari penelitian Teglia dan Secchi (1994), Cocoamidopropyl 

betaine dapat menurunkan iritasi dengan efek yang mirip dengan wheat protein 

ketika ditambahankamn ke larutan sodium lauryl sulfate. Baik wheat protein 

maupun Cocoamidopropyl betaine dapat melindungi kulit dari iritasi (Barel et al, 

2009). 
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1.7 Komponen Tambahan Dalam Formula  

2.7.1 Gliserin 

                    Gambar 2. 4 Struktur Kimia Gliserin 

 (Sumber: Rowe et.al, 2009) 

Gliserin, atau juga sering dikenal sebagai gliserol, merupakan unsur 

kimiawi yang bersifat organik. Unsur yang memiliki rumus kimiawi C2H5(OH)3 

pertama kali ditemukan pada tahun 1770 gram/mol oleh ilmuwan Scheel Nama 

gliserin berasal dari kata ‘glyceros’ yang berarti manis dalam bahasa Yunani. Nama 

tersebut diberikan oleh ilmuwan Chevreul yang melanjutkan penelitian Scheel. 16 

Gliserin dapat meleleh pada suhu 18°C sehingga pada suhu ruang gliserin berbentuk 

cairan. Gliserin mengandung tiga gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik dengan 

nama IUPAC untuk unsur ini adalah 1,2,3 – propanetriol. Gliserin tidak ditemukan 

dalam keadaan bebas di alam, melainkan dihasilkan sebagai hasil samping dari 

berbagai macam proses kimiawi. Kandungan gliserin baik untuk kulit karena 

berfungsi sebagai pelembab pada kulit dan membentuk fasa gel pada sabun 

(Rahadiana dkk., 2014). 

1.7.2 Sodium Luryl Sulfate 

Gambar 2. 5 Struktur kimia sodium lauryl sulfate 

(Sumber : salager, 2002) 

Memiliki sinomin Dodecyl alcohol hydrogen sulfate, sodium salt, lauryl 

sodium sulfate, lauryl sulfate, sodium salt, SLS, Texapon. Dengan rumus molekul 

C12H25NaO4S dan berat molekul 288,38 gram/mol. Putih atau krem hingga 

berwarna kuning pucat kristal, serpih, atau bubuk yang memiliki nuansa halus, 

sabun, rasa pahit, dan bau zat lemak yang samar. Sodium lauryl sulfate stabil pada 

kondisi penyimpanan normal. Namun, dalam larutan, dalam kondisi ekstrim, yaitu 

pH 2,5 atau Di bawah, ia mengalami hidrolisis menjadi lauril alkohol dan natrium 
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bisulfat. Disimpan dalam wadah yang tertutup rapat jauh dari zat pengoksidasi kuat 

di tempat sejuk dan kering. Sodium lauryl sulfate adalah surfaktan anionik yang 

digunakan secara luas berbagai formulasi farmasi nonparenteral dan kosmetik. SLS 

adalah deterjen dan zat pembasah yang efektif baik dalam basa maupun kondisi 

asam.  

Sodium dodesil sulfat (SDS atau NaDS) atau Sodium lauryl sulfate 

(C12H25SO4Na) adalah surfaktan anionik yang digunakan dalam produk industri 

seperti produk pembersih lantai, sabun pencuci mobil, dan beberapa kebutuhan 

rumah tangga seperti sabun, pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Molekul ini 

mempunyai bagian hidrofobik yang mengandung 12 atom karbon dan yang 

mengikat gugus sulfat yang menjadikannya sebagai senyawa ampifilik. Struktur 

senyawa ini adalah:  

Sodium lauryl sulfate adalah nama pasaran dari sodium dodesil sulfat yang 

merupakan surfaktan anionik. Seperti semua jenis surfaktan untuk deterjen 

(termasuk sabun), sodium lauryl sulfate dapat menghilangkan lemak dari kulit, 

tetapi dapat 16 menyebabkan iritasi pada mata. 

2.7.3 Natrium Klorida 

Natrium Klorida merupakan salah satu bahan yang digunakan oleh 

masyarakat dalam pengolahan makanan dan bahan baku dalam berbagai industri 

kimia. Industri kimia yang paling banyak menggunakan Natrium Klorida sebagai 

bahan bakunya adalah industry Chlor Alkali. Produk utama dari industri ini adalah 

Chlorine (Cl2) dan Natrium Hidroksida (NaOH), yang banyak dibutuhkan oleh 

industri lain, seperti industri kertas, tekstil, deterjen, sabun dan pengolahan air 

limbah (Lesdantina, 2009). 

 Natrium adalah logam putih perak yang lunak, yang melebur pada 97,50C. 

Natrium teroksidasi dengan cepat dalam udara lembab, maka harus disimpan 

terendam seluruhnya dalam pelarut nafta atau silena. Logam ini bereaksi keras 

dengan air, membentuk Natrium Hidroksida (NaOH) dan Hidrogen. Dalam garam-

garamnya natrium berada sebagai kation monovalent Na+ . Garam ini membentuk 

larutan tak berwarna, hamper semua garam natrium larut dalam air (Vogel 1979).  
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2.7.4 Na-EDTA 

 

                  Gambar 2. 6 Struktur Na - EDTA 

Sumber : (Anonim, 2005)                   

   Memiliki nama lain Edetate sodium, edetic acid tetrasodium salt; EDTA 

tetrasodium, N,N0-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine] tetrasodium 

salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, (ethylenedinitrilo) 

tetraacetic acid tetrasodium salt, Sequestrene NA4, tetracemate tetrasodium, 

tetracemin, tetrasodium edetate, Versene. Dengan rumus molekul C10H12N2Na4O8 

dan berat molekul 380,20 gram/mol. Serta titik lebur > 300oC. Memiliki pH 11,3 

dalam 1% w/v dalam air. Pemerian serbuk kristal putih. Larut dalam air. Na EDTA 

digunakan sebagai Chellating agent dan juga sebagai pengawet anti mikroba. Pada 

sediaan topikal, Na EDTA digunakan sebagai chellating agent  dengan kadar 0,01-

0,1%. Inkompatibilitas dengan agen pengoksidasi kuat, basa kuat, dan logam 

polivalen. 

2.7.5 DMDM hydantoin (Pubchem, 2004) 

 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia DMDM hydantoin                                               

(Sumber: Anonim, 2004) 

Memiliki sinomin DMDM Hydantoin, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5 

dimethylimidazolidine-2,4-dione, Dmdmh, Glydant, Dimethyloldimethyl  

hydantoin, 1,3-Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin, Glycoserve-DMDMH, Dantoin 

dmdmh 55. Dengan rumus molekul C7H12N2O4 dengan berat molekul 188.183 

g/mol. DMDM hydantoin adalah formaldehyde releaser pengawet antimikroba 

dengan nama dagang Glydant. DMDM hydantoin merupakan senyawa organik 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22DMDM%20Hydantoin%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221%2C3-Bis(hydroxymethyl)-5%2C5-dimethylimidazolidine-2%2C4-dione%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%221%2C3-Bis(hydroxymethyl)-5%2C5-dimethylimidazolidine-2%2C4-dione%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Dmdmh%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Glydant%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Dimethyloldimethyl%20hydantoin%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Dimethyloldimethyl%20hydantoin%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Glycoserve-DMDMH%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Dantoin%20dmdmh%2055%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%22Dantoin%20dmdmh%2055%22%5BCompleteSynonym%5D%20AND%2022947%5BStandardizedCID%5D
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C7H12N2O4&sort=mw&sort_dir=asc
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yang termasuk kelas senyawa yang dikenal sebagai hydantoins. Hal ini digunakan 

dalam industri kosmetik dan ditemukan dalam produk seperti shampoo, kondisioner 

rambut, gel rambut, Rite Aid Liquid Pelumas, dan produk perawatan kulit. DMDM 

hydantoin bekerja sebagai pengawet karena formaldehida dirilis membuat 

lingkungan yang kurang menguntungkan bagi mikroorganisme. 

2.7.6 Aqua destilata 

 Memiliki nama lain yaitu Aqua, Aqua purificata, Hydrogen Oxide. Dengan 

rumus molekul C3H8O3 dan berat molekul 92,09. Jernih, tidak berwarna, tidak 

berasa. Inkompakbilitas dengan metal alkali, dan oksidanya seperti kalsium 

oksida, dan magnesium oksida, garam anhidrat, bahan organik dan kalsium karbid. 

Penggunaan sebagai Pelarut. Air banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan dan 

pelarut dalam pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif 

farmasi dan intermediet, dan reagen  nalitis. nilai spesifik dari air yang digunakan 

untuk aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100% (Rowe et al., 2009). 
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