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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui 

kualitas yang dihasilkan dengan penambahan serbuk kayu manis sebagai scrubing 

dan melihat hasil parameter uji terhadap sediaan sabun batang. Adapun tahapan 

yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Desain Penelitian Optimasi Formulasi sediaan sabun batang 

mengandung minyak sawit, minyak kelapa, rice bran oil dan serbuk kayu manis 

(Cinnamomi burmanni)

Formulasi sediaan sabun batang kombinasi minyak sawit, minyak kelapa, 

rice bran oil dan serbuk kayu manis (Cinnamomi burmanni) 

 

 
Formula 1 

Minyak Kelapa 20 % 

Minyak Sawit 30 % 

Rice Bran Oil 50 % 

 
 

Formula 2 

Minyak Kelapa 25 % 

Minyak Sawit 25 % 

Rice Bran Oil 50% 

 
 

Formula 3 

Minyak Kelapa 30 % 

Minyak Sawit 20 % 

Rice Bran Oil 50 % 

 

 

Analisa Data 

Evaluasi Sediaan 

 

Uji Fisik 

 Uji Organoleptik 

 Uji Kekerasan 

Uji Kimia 

 Uji pH 

 Uji Stabilitas Busa 

 Uji Alkali Bebas/Asam 

Lemak Bebas 
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4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah konsentrasi minyak 

kelapa (20%,25%,30%) dan minyak sawit (20%,25%,30%) yang ditambahkan 

pada formula sabun batang scrub kayu manis. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung pada penelitian ini adalah hasil uji karakteristik sabun 

batang scrub kayu manis yang mengandung minyak kelapa, minyak sawit dan rice 

bran oil. 

 

4.3 Alat dan Bahan Penelitian 

4.3.1 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beaker gelas, gelas 

ukur, tabung reaksi, batang pengaduk, pipet tetes, analytical balance, pisau, 

cetakan sabun dan pH meter. 

4.3.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak kelapa (Barco), 

minyak sawit (Bimoli), rice bran oil (Oryza Grace), kayu manis (cinnamomi 

burmanni), NaOH, aquades, pewarna (koepoe-koepoe), fragrance, KOH 0,1 N, 

HCl 0,1 N dan Indikator Fenolftalein 1%. 
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4.4 Prosedur Pembuatan Sabun Batang 

Tabel 4. 1  Formula Sabun Batang Scrub Kayu Manis Hasil Modifikasi Yang 

Akan Di Uji Karaketeristik Fisik 

No. Bahan Kegunaan 
Jumlah g 

F1 F2 F3 

1. Minyak kelapa Minyak 
100g 

(20%) 

125g 

(25%) 

150g 

(30%) 

2. Minyak sawit Minyak 
150g 

(30%) 

125g 

(25%) 

100g 

(20%) 

3. Rice bran oil Minyak 
250g 

(50%) 

250g 

(50%) 

250g 

(50%) 

4. NaOH Alkali 69g 70g 71g 

5. Aqua Pelarut 162g 164g 166g 

6. 
Serbuk Kayu 

manis 
Scrub 5g 5g 5g 

7. Pewarna Pewarna q.s - q.s 

8. 
Cinnamomi 

essential oil 
Fragrance q.s q.s q.s 

Total 100% 

 

Disiapkan alat dan bahan-bahan yang akan digunakan terlebih dahulu, di 

timbang masing-masing bahan yang dibutuhkan pada setiap formula, NaOH 

ditimbang, Larutkan NaOH ke dalam air secara perlahan. Ingat! Jangan pernah 

menuangkan air ke NaOH, melainkan lakukan sebaliknya, tuangkan NaOH ke 

dalam air pelan-pelan. Aduk hingga larut sempurna hingga bening dan suhu tidak 

panas (campuran 1). Ditimbang minyak kelapa, minyak sawit dan rice bran oil 

dalam satu wadah beaker glass dan diaduk sampai homogen (campuran 2). 

Masukkan campuran 1 ke dalam campuran 2 diaduk hingga terbentuk 

trace/emulsi/sediaan kental. Ditambahkan serbuk kayu manis (Cinnamomi 

burmanni), pewarna dan fragrance aduk hingga homogen. Lalu dimasukkan 

dalam cetakan, diamkan 1-3 hari dan dikeluarkan dari cetakan.  
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Gambar 4. 2 Skema Cara Pembuatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiapkan Alat dan Bahan 

 

Masukkan campuran 1 ke dalam campuran 2 diaduk hingga terbentuk 

trace/emulsi/sediaan kental 

Ditimbang masing-masing bahan yang dibutuhkan pada setiap formula 

 

Lalu dimasukkan dalam cetakan, diamkan 1-3 hari dan dikeluarkan dari 

cetakan 

NaOH ditimbang kemudian dilarutkan menggunakan aqua  aduk sempurna 

hingga bening dan suhu tidak panas (campuran 1) 

Ditambahkan serbuk kayu manis (Cinnamomi burmanni), pewarna dan 

fragrance aduk hingga homogen 

Ditimbang minyak kelapa, minyak sawit, rice bran oil dimasukkan dalam satu 

wadah beaker glass dan diaduk sampai homogen (campuran 2) 
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4.4 Prosedur Evaluasi Karakteristik Fisik dan Kimia Sediaan Sabun Batang 

Evaluasi  yang dilakukan untuk menguji karakteristik fisik dan kimia pada 

sediaan Sabun Batang Scrub Kayu Manis. 

4.4.1 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan dengan cara mengamati sediaan sabun batang 

scrub kayu manis yang telah dibuat. Pengamatan meliputi bentuk, warna dan 

aroma (Sukawaty dkk, 2016). 

4.4.2 Uji Kekerasan 

Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan potongan sabun ukuran 

1x1x1 𝑐𝑚3 diletakkan pada hardness tester diputar tuas hingga sabun retak. 

Dilakukan replikasi sebanyak 3x, skala yang diperoleh dicatat dan ditentukan rata-

ratanya (Buntoro, 2010). 

4.4.3 Uji pH 

Uji pH dilakukan dengan cara melarutkan 5 g formula yang akan 

dianalisis. Dilarutkan formula tersebut dalam 10 mL aquadest. Cuci pH meter 

dengan aquadest agar pH meter dimasukan dalam keadaan netral (pH 7). 

Masukkan pH meter dalam formula yang dilarutan. Catat pH yang tampil (Sari 

dkk, 2010). 

4.4.4 Uji Stabilitas Busa  

Uji stabilitas busa dilakukan dengan cara menimbang sabun sebanyak 1 g 

kemudian dilarutkan dalam 10 mL aquadest. Jika diperlukan, campuran dapat 

dipanaskan untuk mempercepat kelarutan pada suhu 70°C (Anonim, 2006). 

Sebanyak 3 mL larutan yang telah dibuat sebelumnya dimasukkan kedalam 

tabung reaksi berskala tambahkan aquadest 3mL kemudian dilakukan pengocokan 

dengan bantuan vortex selama 15 detik. Busa yang terbentuk diamati dan dicatat 

tingginya. Dilakukan replikasi sebanyak 3x, skala yang diperoleh dicatat dan 

ditentukan rata-ratanya. (Buntoro, 2010). 
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4.4.5 Uji Alkali Bebas (NaOH) atau Asam Lemak Bebas (Asam Oleat) 

Larutkan 4 g contoh uji dengan 200 mL etanol netral ke dalam erlenmeyer, 

panaskan di atas penangas air sampai sabun terlarut seluruhnya. Letakkan kertas 

saring pada corong kemudian tuang larutan hingga didapat filtrat. Panaskan filtrat 

dari penentuan bahan tak larut dalam alkohol. Saat hampir mendidih, masukkan 

0,5 mL indikator fenolftalein 1%. Jika larutan tersebut bersifat asam (petunjuk 

fenolftalein tidak berwarna), titrasi dengan larutan standart KOH sampai timbul 

warna merah muda yang stabil. Jika laruan tersebut bersifat alkali petunjuk 

fenolftalein berwarna merah), titrasi dengan larutan standart HCl sampai warna 

merah tepat hilang. Hitung menjadi NaOH jika alkali atau menjdi asam oleat jika 

asam (SNI, 2016) 

Alkali bebas = 
𝟒𝟎 𝒙 𝑽 𝒙 𝑵

𝒃
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan : 

Alkali bebas dalam satuan % fraksi massa 

V = Volume HCl yang digunakan (mL) 

N = Normalitas HCl yang digunakan 

b = Bobot contoh uji (mg) 

40 = Berat ekuivalen NaOH 

 

 

Asam Lemak Bebas = 
𝟐𝟖𝟐 𝒙 𝑽 𝒙 𝑵

𝒃
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 

Keterangan : 

Asam lemak bebas dalam satuan % fraksi massa 

V = Volume KOH yang digunakan (mL) 

N = Normalitas KOH yang digunakan 

b = Bobot contoh uji (mg) 

282 = Berat ekuivalen asam oleat (𝐶18𝐻34𝑂2) 

 

4.4.6 Teknik Analisa Data 

Untuk analisis pemeriksaan organoleptis dilakukan secara visual dengan 

mengamati sediaan sabun setelah pembuatan. Untuk analisis statistika 

karakteristik fisik dan kimia sediaan menggunakan one way Anova dengan 

program SPSS dari data yang diperoleh. Dari data yang didapatkan dilakukan 

analisa statistika dengan derajat kepercayaan α= 0.05.  Untuk mengetahui formula 
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mana yang terdapat perbedaan bermakna, dapat dilihat dari nilai p dan α. Jika 

hasil  yang diperoleh p < α menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, 

sehingga dilanjutkan dengan menggunakan uji Honestly Significant Difference 

(HSD) untuk mengetahui data mana yang berbeda. 

 


