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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kulit memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam 

gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan terjadi melalui berbagai 

macam proses biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-

menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati). Untuk menjaga 

kesehatan kulit maka telah banyak beredar berbagai macam produk kosmetik, 

salah satunya dalam bentuk sedian sabun. Selain sabun, dapat digunakan juga 

scrub untuk membantu melakukan pengelupasan sel kulit mati (Montagna, 

Renault, Debreuil dalam Tranggono dan latifah, 2007). 

Kosmetika berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti berhias. 

Bahan yang digunakan dalam kosmetika dapat menggunakan bahan alam 

maupun bahan sintetik selama digunakan secara aman. Pengertian kosmetika 

adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 

luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian 

luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi  atau memelihara tubuh pada kondisi baik (SK MENKES no. 

1176/2010). 

Sabun mandi adalah senyawa natrium atau kalium dengan asam 

lemak dari minyak nabati dan atau lemak hewani dan berbentuk padat, lunak 

atau cair, berbusa, digunakan sebagai pembersih, dengan menambahkan zat 

pewangi, dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan (Badan 

Standarisasi Nasional, 1994). Salah satu parameter penting yang perlu 

diperhatikan dalam penentuan mutu sabun mandi adalah banyaknya busa 

yang dihasilkan. Busa mempunyai peranan penting dalam proses 

pembersihan kulit dan menghantarkan wangi dari sabun (Hernani et al., 

2010). Scrubbing merupakan teknologi yang bertujuan untuk mengangkat 

sel-sel kulit mati dari permukaan kulit dengan maksud memperbaiki 

penampilan kulit. Scrub yang memiliki tekstur kasar bisa dimasukkan dalam
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pembuatan  sabun mandi. Dengan sabun yang mengandung scrub, 

maka pengelupasan sel kulit mati dan kotoran yang menempel menjadi lebih 

mudah (Moskowitz R, 2007).  

Minyak kelapa menjadi salah satu minyak yang direkomendasikan 

dalam setiap pembuatan sabun karena akan menghasilkan sabun yang keras 

dengan busa melimpah yang tahan lama (Harper, 2014). Minyak sawit biasa 

digunakan bersama minyak kelapa dalam pembuatan sabun karena 

menghasilkan sabun yang lembut, keras dan busa yang stabil (Harper, 2014). 

Rice bran oil tinggi akan kandungan viamin E merupakan basis yang baik 

untuk melembutkan kulit dan sebagai pengganti olive oil yang mahal (Trew 

and Gould, 2010). 

Indonesia merupakan salah satu pengekspor kayu manis terbesar di 

dunia. Menurut Darmin, sebesar 70 persen kebutuhan dunia terhadap kayu 

manis dipasok dari Indonesia. Kayu manis merupakan bagian dari bumbu 

dapur yang masih jarang penggunaannya pada sediaan kosmetik. Kayu manis 

dapat ditambahkan pada sabun untuk memberikan tekstur dan ketertarikan 

terhadap penggunaannya. Selain itu manfaat kayu manis pada sabun dapat 

sebagai scrubing dan aromaterapik karena tekstur dan aroma tajam yang 

dimiliki (Harper, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan pembuatan sabun 

batang serbuk kayu manis. Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan 

didapatkan sabun yang dapat memberikan kelembaban pada kulit dengan 

busa melimpah yang memiliki aktivitas sebagai scrubing dan diterima oleh 

konsumen dengan baik.  

Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas sabun yang dihasilkan, maka 

akan dilakukan uji karakteristik fisik pada formulasi sediaan sabun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh konsentrasi minyak kelapa (20%,25%, 30%) : 

minyak sawit (30%,25%,20%) dengan rice bran oil 50% pada setiap formula 

sabun batang scrub kayu manis terhadap karakteristik fisik (organoleptik, 

kekerasan, pH, busa dan kadar alkali bebas/asam lemak bebas) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi minyak kelapa (20%,25%, 

30%) : minyak sawit (30%,25%,20%) dengan rice bran oil 50% pada setiap 

formula sabun batang scrub kayu manis terhadap karakteristik fisik 

(organoleptik, kekerasan, pH, busa dan kadar alkali bebas/asam lemak 

bebas). 

1.4 Hipotesis 

Perbedaan konsentrasi minyak kelapa (20%,25%, 30%) : minyak sawit 

(30%,25%,20%) dengan rice bran oil 50% dapat menghasilkan karakteristik 

fisik (organoleptik, kekerasan, pH, busa dan kadar alkali bebas/asam lemak 

bebas) yang berbeda. Penggunaan kombinasi serbuk kayu manis dapat 

meningkatkan efektifitas pengangkatan sel kulit mati.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis perbedaan hasil 

dengan penggunaan beberapa konsentrasi minyak minyak kelapa (20%,25%, 

30%) : minyak sawit (30%,25%,20%) dengan rice bran oil 50% pada 

formulasi sabun batang dan tentang manfaat kayu manis sebagai bahan 

scrubing tubuh pada sediaan sabun batang. 

 


