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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit 

Kulit merupakan pembungkus yang elastis terletak paling luar,  

melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia, merupakan alat tubuh 

yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira-kira 15% dari berat tubuh dan luas 

kulit orang dewasa 1,5𝑚2. Kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta sangat 

bervariasi pada  keadaan  iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi 

tubuh serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya. Kulit 

merupakan organ yang vital dan esensial serta merupakan cermin kesehatan dan  

kehidupan (Djuanda, 2007). Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu epidermis 

(kulit ari) sebagai lapisan yang paling luar dan Dermis (korium, kutis, kulit 

jangat). Sedangkan subkutis atau jaringan lemak terletak dibawah dermis 

(Tranggono & latifah, 2007). 

 

Gambar 2. 1 Lapisan-lapisan Kulit (Michalun & Dinardo, 2004)
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Sel-sel keratinosit pada lapisan basal atau lapisan induk akan 

memperbanyak diri, berdiferensiasi, berdesak menuju ke permukaan kulit 

sehinggga akhirnya menjadi sel-sel yang mati, kering dan pipih dalam stratum 

corneum. Proses pendewasaan dari stratum sampai menjadi sel tanduk dalam 

stratum corneum dinamakan kerainisasi yang lamanya 14-21 hari dan sering 

disebut juga Cell Turn Over Time. Terdapat 4 tipe ikatan dalam keratin yaitu, 

ikatan amida/peptida (-CO-NH-), ikatan garam (mis.-COO- +NH3-), ikatan 

hidrogen (-CO...NH- atau –CO... HO-) dan ikatan sulfida (-S-S-). Ikatan garam 

yang kemungkinan besar berperan penting dalam menghubungkan rantai keratin. 

Rantai ini paling jelas terlihat di dalam suatu lingkungan asam lemah (pH sekitar 

4), namun lebih jarang terdapat di dalam lingkungan alkalis atau asam kuat, 

karena dalam keadaan ini keratin akan membengkak dan kehilangan daya tahan 

mekanis dan kimianya. Pembengkakan dan pelunakan keratin oleh larutan alkalis 

dimanfaatkan dalam sejumlah preparat kosmetik: sabun dan krim cukur, larutan 

pengerting dingin (cold-wave) dan krim penghilang rambut (Tranggono & latifah, 

2007). 

Marchionini (1929) menemukan bahwa stratum corneum dilapisi oleh 

suatu lapisan tipis lembab yang bersifat asam, sehingga ia menamakannya sebagai 

“mantel asam kulit” (sauremantel). Tingkat keasamannya (pH) berbeda antara 

yang ditemukan oleh Marchionini dan oleh peneliti-peneliti lainnya, tetapi 

umumnya berkisar antara 4,5-6,5 bersifat asam lemah. Tranggono (1987): pada 

400 orang Indonesia, ditemukan nilai pH pria 5,60± 0,8 dan wanita 5,86 ± 0,02 

(Tranggono & latifah, 2007). 

Menurut Tranggono dan latifah (2007) ada tiga fungsi pokok “ mantel 

asam kulit” yaitu; 

1. Sebagai penyangga (buffer yang berusaha menetralisir bahan kimia 

yang terlalu asam atau terlalu alkalis yang masuk ke kulit). 

2. Membunuh dengan sifat asamnya  atau setidaknya menekan 

pertumbuhan mikroorganisme yang membahayakan kulit. 

3. Dengan sifat lembabnya sedikit banyak mencegah kekeringan kulit. 
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”Mantel asam” kulit disebut sebagai “ the first line barrier of the skin” 

(perlindungan pertama kulit). 

2.2 Kosmetik 

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 membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, 2013). Menurut 

Tranggono dan Latifah (2007) penggolongan kosmetik berdasarkan kegunaannya 

bagi kulit; 

1) Kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetics)  

Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di 

dalamnya : 

a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser) : sabun, cleansing cream, 

cleansing milk, dan penyegar kulit (freshener). 

b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizer 

cream, night cream, anti wrinkle cream. 

c. Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream dan sunscreen 

foundation, sun block cream / lotion. 

d. Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (peeling), misalnya 

scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai 

pengamplas. 

2) Kosmetik riasan (dekoratif atau make up) 

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga 

menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek 

psikologis yang baik, seperti percaya diri. Dalam kosmetik riasan, peran zat 

warna dan pewangi sangat besar.  
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2.3 Sabun 

2.3.1 Definisi Sabun 

Sabun adalah senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari 

minyak nabati atau hewani yang berbentuk padat, lunak atau cair, berbusa 

digunakan sebagai pembersih, dengan menambahkan zat pewangi, dan bahan 

lainnya yang tidak membahayakan kesehatan (SNI, 1994). Dua komponen utama 

penyusun sabun adalah asam lemak dan alkali. Asam lemak merupakan asam 

karboksilat yang berantai panjang yang dapat bersifat jenuh atau tidak jenuh, 

dengan panjang rantai berbeda-beda tetapi bukan siklik atau bercabang. Asam-

asam lemak dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam 

lemak tak jenuh. Penggolongan tersebut berdasarkan perbedaan bobot molekul 

dan derajat ketidakjenuhannya (Winarno, 1997). Pemilihan jenis asam lemak 

menentukan karakteristik sabun yang dihasilkan, karena setiap jenis asam lemak 

akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun (Corredoira & Pandolfi, 1996 

dalam Widiyanti, 2009).  

Tabel 2. 1 Pengaruh Asam Lemak Terhadap Karakteristik Sabun (Cavitch, 2001) 

Asam Lemak Karakteristik Sabun 

Asam laurat (𝐶12𝐻24𝑂2) 

 

Keras (konsistensi tinggi), daya detergensi 

(kemampuan membersihkan) tinggi, kelarutan 

tinggi dan menghasilkan busa yang lembut 

Asam linoleat (𝐶18𝐻32𝑂2) Melembabkan kulit 

Asam miristat (𝐶14𝐻28𝑂2) Keras, daya detergensi tinggi dan 

menghasilkan busa yang lembut 

Asam oleat (𝐶18𝐻34𝑂2) Melembabkan kulit 

Asam palmitat (𝐶16𝐻32𝑂2) Keras dan menghasilkan busa yang stabil 

Asam risinoleat (𝐶18𝐻34𝑂2) Melembabkan kulit, menghasilkan busa yang 

stabil dan lembut 

Asam stearat (𝐶18𝐻36𝑂2) Keras dan menghasilkan busa yang stabil 
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Sabun dapat dibuat melalui dua proses, yaitu saponifikasi dan netralisasi. 

Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, 

sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. 

Pada proses saponifikasi akan diperoleh produk samping yaitu gliserol, sedangkan 

proses netralisasi tidak menghasilkan gliserol (Spitz, 1996).  

 

Gambar 2. 2 Proses Saponifikasi (Spitz, 2016) 

  

Gambar 2. 3 Proses Netralisasi (Spitz, 2016) 

Sabun mempunyai dua struktur gugus yang berbeda yaitu gugus 

hidrofobik 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)14 dan gugus hidrofilik(𝐶𝑂2𝑁𝑎). Gugus hidrofilik berfungsi 

untuk mengikat air sedangkan gugus hidrofobik berfungsi untuk mengikat lemak 

atau minyak (Chantra, 2012). Kedua gugus tersebut dapat menurunkan tegangan 

permukaan sehingga sabun dapat mengikat kotoran berupa minyak atau lemak 

yang menempel di kulit (Ghaim & Elizabeth, 1995 dalam widiyanti, 2009). 
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Gambar 2. 4 Mekanisme Kerja Sabun Sebagai Pembersih (Gaboya, 2012) 

Sabun diproduksi dan diklasifikasikan menjadi beberapa grade mutu. 

Sabun dengan grade mutu A diproduksi oleh bahan baku minyak atau lemak yang 

terbaik dan mengandung sedikit atau tidak mengandung alkali bebas. Sabun 

dengan grade B diperoleh dari bahan baku minyak atau lemak dengan kualitas 

yang lebih rendah dan mengandung sedikit alkali, namun kandungan alkali 

tersebut tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Sedangkan sabun dengan kualitas C 

mengandung alkali bebas yang relatif tinggi berasal dari bahan baku lemak atau 

minyak yang berwarna gelap (Kamikaze, 2002). 

Ada beberapa kriteria uji sebagai syarat mutu sabun mandi menurut SNI 

2016 yaitu kadar air, total lemak, bahan tak larut dalam etanol, alkali bebas 

(NaOH), asam lemak bebas, kadar klorida dan lemak tidak tersabunkan (SNI, 

2016). 

 

2.3.2 Proses Pembuatan Sabun 

Menurut (Pierce, 2013) Proses pembuatan sabun tidak hanya terdiri dari satu 

metode tetapi terdiri dari empat metode dasar; 

a. The Cold Process of Soap Making 

Proses Cold of Soap Making pertama kali dilakukan dengan membuat larutan 

alkali. Selanjutnya, ukur minyak yang akan digunakan. Kemudian, campurkan 

minyak dan setelah minyak ini tercampur dengan baik, tambahkan larutan alkali 

di atasnya. Aduk campuran alkali dan minyak serta tambahkan beberapa bahan 
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tambahan atau aditif yang ingin ditambahkan seperti warna, pewangi, minyak 

esensial, dll. Setelah itu,  tuangkan campuran tersebut ke dalam cetakan. Biarkan 

campuran sabun dingin dan mengeras. Ketika dingin dan mengeras dapat  

dipotong ke ukuran yang  diinginkan. 

b. The Melt and Pour Process of Soap Making 

The Melt and Pour Process of Soap Making pertama kali dilakukan dengan 

memotong basis sabun yang dimiliki dan melelehkan dengan menggunakan 

microwave atau sumber pemanas yang dapat melelehkannya. Selanjutnya, 

mengukur dan menuangkan ekstra di wadah lain. Kemudian, setelah dasar sabun 

meleleh, tuangkan ekstra dan bahan aditif pada dasar sabun yang meleleh itu. 

Tambahkan pewarna pada sabun secukupnya. Aduk campuran dengan baik tetapi 

hati-hati untuk tidak mengaduk campuran dan membuat gelembung. Setelah itu, 

tuangkan campuran sabun ke dalam cetakan. Biarkan sabun dingin dan mengeras 

di dalam lemari es. Biasanya, hanya butuh beberapa jam untuk mengeras. 

c. The Re-batch Process of Soap Making 

Proses Re-batch Process of Soap Making pertama dilakukan dengan 

mengukur basis sabun sehingga akan lebih mudah untuk mencair. Setelah itu, bisa 

mulai mencairkannya dengan air atau susu jika mau. campurkan bahan aditif yang 

ingin ditambahkan atau ekstra. Kemudian, campurkan menggunakan spatula. Lalu 

mulailah meletakkan sabun rebatch ke dalam cetakan dan biarkan mengeras. 

d. The Hot Process of Soap Making 

The Hot Process of Soap Making pertama kali dilakukan dengan membuat 

larutan alkali seperti dalam cold proses. Selanjutnya, ukur minyak dan aduk 

dengan baik. Jika menggunakan minyak padat, cairkan terlebih dahulu sebelum 

mencampurnya dengan minyak cair. Tambahkan bahan aditif lainnya pada 

minyak dan kemudian tambahkan larutan alkali. Campurkan campuran dan 

setelah itu, mulailah memasak campuran tersebut di atas ketel atau casserole, dll. 

Memasak biasanya membutuhkan waktu karena harus menunggu sampai sabun 

membesar, mengental dan menjadi berminyak. Saat memasak, dapat 
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menambahkan warna dan wewangian jika mau. Sabun sudah matang jika sudah 

mengembang dan sudah dapat meletakkannya di atas cetakan dan biarkan 

mengeras sebelum memotongnya menjadi beberapa bagian. 

2.3.3 Contoh Formula Sabun 

2.3.3.1 Formula 1 

300g minyak kelapa 

600 g Minyak pomace zaitun  

300g minyak sawit 

Ekstrak dan minyak esensial (NB: Tambahkan jumlah yang diperlukan sesuai 

resep yang diikuti) 

375 ml air yang disaring dingin 

168g natrium hidroksida (soda kaustik) (Harper, 2014) 

2.3.3.2 Formula 2 

24 oz. Distilled Water  

9 oz. Sodium Hydroxide  

20 oz. Palm Oil  

17 oz. Coconut Oil  

16 oz. Safflower Oil  

8 oz. Olive Oil  

3 oz. Sweet Almond Oil (Johnson, 2014) 

2.3.3.3 Formula 3 

1.6 ounces lye (2% superfat) 

3.6 ounces distilled water 

3.3 ounces palm oil (30%) 

2.8 ounces coconut oil (25%) 

1.7 ounces mango butter (15%) 

1.1 ounces cocoa butter (10%) 

1.1 ounces olive oil pomace (10%) 

1.1 ounces palm kernel flakes (10%) 

0.5 ounce balsam Peru essential oil (Fiola, 2016) 
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2.4 Monografi Bahan 

2.4.1 Minyak Kelapa 

Padat pada suhu di bawah 76 ° F (24 ° C), ini adalah minyak dengan berat 

medium dengan masa simpan sekitar 2–4 tahun. Pada kulit, minyak kelapa 

mengandung beberapa antioksidan yang sangat kuat yang dapat membantu 

mencegah penuaan kulit, dan membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan 

oleh cahaya dan radiasi. Dapat melembutkan, melembabkan, dan menenangkan 

kulit pecah-pecah dan gatal. Dalam sabun, minyak kelapa menciptakan banyak 

gelembung besar. Meskipun membuat  sabun batang yang keras, namun sangat 

cepat larut dalam air, membuatnya menjadi sabun yang bagus untuk kondisi air 

yang keras. Sangat baik dalam pembersihan dan dalam penambahan jumlah 

banyak bisa sangat mengeringkan kulit (Ahnert, 2015). 

Tabel 2. 2 Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa 

Fatty acid Percentage (%) 

Lauric  54 

Linoleic 2 2 

Myristic 23 23 

Oleic 8 8 

Palmitic 8 8 

Stearic 5 5 

Iodine value 8 8 

  Sumber ; Hornsey, 2014  

2.4.2 Minyak Sawit 

Minyak kelapa sawit juga dikenal sebagai lemak sayur karena 

menghasilkan sabun yang mirip dengan sabun yang diproduksi oleh lemak sapi 

(juga dikenal sebagai lemak sapi), termasuk kekerasannya dan busa krim. Minyak 

jenuh dan harus dilelehkan, diaduk atau dikocok karena cenderung terpisah dalam 

bentuk padatnya. Minyak sawit baik untuk mendapatkan kekerasan. Gunakan 20 

hingga 30 persen minyak sawit dalam kombinasi dengan minyak kelapa, zaitun, 
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atau minyak safflower. Sabun yang dihasilkan ringan, keras, menghasilkan busa 

yang stabil dan lembut, dan menghasilkan beberapa gelembung. Ketika sering 

digunakan, sabun yang dibuat dengan minyak kelapa sawit baik untuk kulit kering 

dan rusak akibat sinar matahari (Jones, 2011). 

Tabel 2. 3 Komposisi Asam Lemak Minyak Sawit 

Fatty acid Percentage (%) 

Linoleic  11 

Myristic  14 

Oleic  40 

Palmitic  30 

Stearic  4 

Iodine value  50 

 Sumber ; Hornsey, 2014   

2.4.3 Rice Bran Oil 

Rice Bran Oil atau Oryza Sativa (Padi) Minyak dedak padi adalah minyak 

kelas menengah dengan masa simpan 6 bulan hingga satu tahun. Vitamin E dan 

asam lemak tinggi yang membuat kulit lembut dan meningkatkan elastisitas. Ini 

juga membantu regenerasi sel. Dalam sabun, sifat yang dimiliki sama dengan 

minyak zaitun, tetapi bila menambahkan dalam  jumlah banyak membuat sabun 

batang yang lebih keras dan tahan lama (Ahnert, 2015). 

Tabel 2. 4 Komposisi Asam Lemak Rice Bran Oil 

Fatty acid Percentage (%) 

Linoleic  38 

Oleic  48 

Palmitic  11 

Stearic  2 

Iodine value  112 

  Sumber ; Hornsey, 2014  
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2.4.4 NaOH 

Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam 

bentuk pelet, serpihan, dan butiran. NaOH bersifat lembab cair dan secara spontan 

menyerap karbon dioksida dari udara bebas. NaOH juga sangat larut dalam air 

dan akan melepaskan kalor ketika dilarutkan dalam air. Larutan NaOH 

meninggalkan noda kuning pada kain dan kertas (Wade dan Weller, 1994). Ion 

Na+ dari NaOH bereaksi dengan asam lemak membentuk sabun, sehingga NaOH 

dalam sabun sereh berfungsi untuk pembuatan stok sabun (Cavith, 2001).  

Pada proses pembuatan sabun, penambahan NaOH harus tepat  jumlahnya. 

Apabila NaOH terlalu pekat atau berlebih maka alkali bebas yang tidak berikatan 

dengan asam lemak akan terlalu tinggi sehingga memberikan pengaruh negatif 

yaitu iritasi pada kulit. Sebaliknya apabila NaOH yang ditambahkan terlalu sedikit 

jumlahnya, maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam lemak bebas 

yang tinggi. Asam lemak yang tinggi dapat menggangu proses emulsi sabun dan 

kotoran pada saat sabun digunakan (Kirk dkk., 1952). 

2.4.5 Kayu Manis 

Kulit kayu manis (Cinnamomum zeylanicum) antibakteri, antispasmodic, 

antiseptik, afrodisiak, dan antijamur. Bertindak sebagai insektisida dan semprotan 

kamar, dapat dihirup untuk stimulan pernapasan dan peredaran darah. membantu 

kelelahan dan depresi. Minyak kulit adalah racun kulit, jadi jangan digunakan 

pada kulit. Jika ingin aroma cinnamon dapat ditambahkan pada sabun, gunakan 

kayu manis yang biasa dipakai masak sebagai gantinya (Trew & Gould, 2010). 

2.4.6 Pewarna 

Pewarna merupakan zat aditif yang berfungsi untuk memperbaiki 

penampilan asli dari suatu produk. Warna asli sabun adalah putih pucat sehingga 

kurang menarik minat konsumen. Pewarna makanan dapat ditambahkan pada 

proses pembuatan sabun. Pewarna sabun dibolehkan sepanjang memenuhi syarat 

dan peraturan yang ada, pigmen yang dipakai harus stabil dan konsentrasinya 

kecil (0,01-0,5%). Untuk menambah efek berkilau pada sabun dapat ditambahkan 
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titanium dioksida (0,01%). Sabun tanpa warna dan transparan lebih banyak 

diproduksi oleh pabrik pembuatan sabun (Wasitaatmadja, 1997).  

2.4.7 Fragrance 

Fragrance terbuat dari campuran sintesis kimia dan bahan alam untuk 

mendapatkan aroma yang diinginkan. Sementara essensial oil terbuat dari bahan 

alam untuk mendapatkan aromanya (Faiola, 2013). 

 


