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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Minyak Kelapa (Cocos nucifera) mengandung asam laurat yang tinggi dan 

asam miristat sehingga dapat menghasilkan sabun dengan kualitas pembersih 

yang baik, konsistensi kekerasan baik dan menghasilkan busa yang lembut (Trew 

& Gould, 2010). 

Minyak Kelapa Sawit (Elaesis guineensis) akan membuat sabun batang 

yang bagus dan keras bila digunakan dalam kombinasi dengan minyak lain seperti 

minyak kelapa dan minyak zaitun. Pembuatan sabun menggunakan minyak ini 

sebagai basis dan penstabil. Minyak sawit berwarna kuning dan memiliki titik 

leleh yang lebih rendah dekat dengan suhu ruangan. Minyak sawit memiliki 

kekerasan 50 (Trew & Gould, 2010). 

Rice Bran Oil (Oryza sativa) adalah minyak dedak beras yang tinggi akan 

kandungan vitamin E. Rice bran oil berasal dari bagian kulit beras. Banyak yang 

menggunakan minyak ini sebagai pengganti minyak zaitun yang lebih mahal 

dalam pembuatan sabun. Minyak Ini juga bagus untuk sabun cair. Rice bran oil 

memiliki kekerasan 26 (Trew dan Gould, 2010). 

Kayu manis (Cinnamomum cassia) adalah  pohon cemara tropis memiliki 

kulit dan daun yang harum, tebal, bersama dengan buah oval, kebiruan. Kulit kayu 

manis digunakan sebagai obat antiseptik, zat, dan stimulan. Serbuk kayu manis 

memberikan warna coklat dan tekstur pada sabun. Penambahan kayu manis yang 

banyak dapat membuat sabun akhirnya menjadi gatal, tetapi penambahan 

secukupnya akan menambah daya tarik (Trew & Gould, 2010). Kayu manis 

berfungsi sebagai exfoliator (scrub) dalam sediaan sabun mandi (Suwarto dkk, 

2014). 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian optimasi 

formulasi sabun batang scrub kayu manis dengan basis minyak kelapa, minyak
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sawit dan rice bran oil untuk mengetahui karakterfisik pada sediaan sabun dan 

menentukan formula terbaik dalam pembuatan sabun batang scrub kayu manis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

Minyak sawit, minyak kelapa dan 

rice bran oil digunakan sebagai base 

oil, agar dapat menghasilkan sabun 

yang keras, busa melimpah, 

melembutkan dan melembabkan 

kulit. 

Kayu manis berfungsi sebagai 

exfoliator (scrub) dalam sediaan 

sabun mandi (Suwarto dkk, 2014). 

Dibuat Sediaan Sabun batang Scrub 

Formulasi Sediaan Sabun Padat Scrub Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) 

dengan menggunakan minyak kelapa, minyak sawit dan rice bran oil 

Perbedaan konsentrasi minyak sawit dan kelapa yang digunakan akan 

menyebabkan perbedaan setiap karakteristik fisik setiap sediaan. 


