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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

  Kulit merupakan bagian dari tubuh yang sangat penting, dimana kulit 

berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh manusia dari gangguan fisik 

maupun mekanik, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan panas atau dingin, 

gangguan sinar radiasi atau sinar ultraviolet, dan gangguan kuman, jamur, bakteri, 

atau virus. Kulit dapat dengan mudah dilihat, sehingga kulit dapat menjadi salah 

satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dalam melakukan komunikasi baik 

verbal maupun non-verbal. Kulit dapat mempengaruhi penampilan dan 

kepribadiaan seseorang, serta menjadi ciri berbagai tanda kehidupan yaitu ras, 

genetik, estetik, budaya, bangsa, dan agama (Wasitaatmadja, 1997).  

  Sabun merupakan salah satu produk perawatan kulit yang sangat dibutuhan 

dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sabun dalam kehidupan sehari-hari 

digunakan untuk membersihkan kotoran dan minyak dari kulit maupun pakaiaan 

(Horowitz, 2013). Sabun mandi adalah sediaan pembersih kulit yang dibuat dari 

proses saponifikasi atau netralisasi dari lemak, minyak, wax, rosin atau asam 

dengan basa organik atau anorganik tanpa menimbulkan iritasi pada kulit (Badan 

standarisasi nasional, 2016). Sabun bersifat ampifilik yang memiliki gugus 

hidrofolik (polar) dan gugus hidrofobik (non-polar), sehingga sabun dapat mengikat 

kotoran dan molekul lemak dan melarutkannya di air (Nurhadi, 2012). Sabun 

dipasaran terdapat dua bentuk yaitu, sabun padat (batang) dan sabun cair. Sabun 

padat dibuat dengan penambahan NaOH, sedangkan sabun cair dibuat dengan 

penambahan KOH (Purnamawati, 2006). Jenis lemak dan minyak yang sering 

digunakan yaitu, lemak daging kerbau atau domba, minyak kelapa, minyak kelapa 

sawit dan, minyak kedelai (Joshua dan Elizabeth, 2001).  

  Produksi sabun saat ini sangat melimpah namun sebagian besar dalam 

pembuatannya masih menggunakan bahan sintetik yang membahayakan bagi kulit 

manusia karena memiliki pH yang tinggi dan pH yang tinggi dapat menyebabkan 

kulit menjadi iritasi (Wasitaatmadja, 2007). Contoh bahan sintetik yang banyak 

digunakan dalam pembuatan sabun adalah diethanolamine (DEA), Sodium Lauryl 

Sulfate (SLS) dan triclosan yang terdapat hampir di semua sabun mandi yang 
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beredar di pasaran. Sehingga ada banyak penelitian yang mencoba 

memformulasikan sabun dari bahan alami. Sukawaty (2016), melakukan penelitian 

mengenai formulasi sediaan sabun mandi padat ekstrak etanol umbi bawang tiwai 

dengan basis minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak sawit. Hasil yang didapat 

dari penelitian tersebut adalah Sediaan sabun padat ekstrak etanol umbi bawang 

Tiwai (Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.) dapat diformulasikan menjadi sabun 

mandi padat yang memenuhi persyaratan SNI 06-3532-1994 (Sukawaty, 2016). 

  Mengacu dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Sukawaty 

(2016), dilakukan formulasi sediaan sabun padat scrub kayu manis dengan basis 

minyak kelapa, minyak sawit, dan mengganti minyak zaitun dengan minyak 

kedelai. Minyak kelapa merupakan salah satu minyak nabati yang paling sering 

digunakan dalam industri pembuatan sediaan sabun. Minyak kelapa diperoleh dari 

buah kering, kopra, dari buah kelapa. Minyak kelapa sebagian besar terdiri dari 

asam lemak C12 (laurat, 48%) dan C14 (miristat, 18%) (Joshua dan Elizabeth, 2001).  

Minyak kelapa menghasilkan sabun putih yang keras dan busa yang melimpah 

(Gaboya, 2012). Minyak sawit (Palm oil) diperoleh dari buah pohon palem atau 

pohon kelapa sawit (Rondang, 2006). Minyak sawit yang telah dimurnikan terdiri 

dari kebanyakan asam lemak rantai panjang, seperti C16 (palmitat, 44%) dan C18: 1 

(oleat, 41%) (Joshua dan Elizabeth, 2011). Minyak sawit menghasilkan sabun yang 

keras dan busa yang stabil (Gaboya, 2012). Minyak kedelai merupakan jenis 

minyak yang paling sering digunakan dalam pembuatan sabun (Joshua dan 

Elizabeth, 2001). Minyak kedelai terdiri dari asam linolenat yang memiliki sifat 

dapat melembabkan kulit (Gaboya, 2012). Sabun yang dihasilkan dari minyak 

kedelai memiliki gelembung yang lembut dan ringan, busa yang stabil tetapi tidak 

berbuih (Jones, 2011). 

  Penggunaan kayu manis dalam sediaan sabun mandi ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan harga jual dari kayu manis dan untuk memberikan tambahan 

pengatahuan kepada masyarakat bahwa kayu manis tidak hanya digunakan sebagai 

bumbu masakan tapi juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Selain itu 

ketersediaan tanaman kayu manis di lingkungan masyarakat sangat mudah ditemui 

dan mudah didapatkan serta berlimpah dilingkungan masyarakat (Margowati, 

2017). Didalam kayu manis (Cinnamomum burmaannii Nees ex BL) terdapat 
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kandungan senyawa kimia berupa fenol, terpenoid dan saponin yang merupakan 

sumber antioksidan (Selvi, 2003). Selain itu kayu manis juga diketahui sebagai 

salah satu tanaman yang mengandung senyawa sinalamdehid yang memiliki 

aktivitas tabir surya (Tahir, 2002). Tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii) 

merupakan salah satu tanaman khas Indonesia. Tanaman ini tumbuh dan tersebar di 

seluruh pulau di Indonesia, seperti Sulawesi, Sumatra, dan Jawa.  Di Indonesia kayu 

manis sering digunakan sebagai rempah-rempah atau bumbu masakan. Kayu manis 

merupakan salah satu bahan aditif yang dapat ditambahkan kedalam sediaan sabun 

mandi padat yang berfungsi sebagai exfoliator (scrub). Untuk dapat digunakan 

sebagai scrub kayu manis terlebih dahulu dibuat bubuk, sehingga dapat 

ditambahkan kedalam sediaan sabun mandi padat sebagai scrub. Bubuk atau serbuk 

kayu manis diperoleh dengan menggiling kulit kayu manis kering. Selain dari 

penggilingan, bubuk kayu manis diperoleh dari debu hasil penggergajian kulit kayu 

manis. Serbuk kayu manis mempunyai sifat yang sama dengan kulit kayu manis 

karena merupakan produk lanjutan dari kulit kayu manis yang mengandung minyak 

atsiri, berasa pedas, serta mengandung bahan mineral dan kimia organik seperti 

protein, karbohidrat, dan lemak (Suwarto, 2014). 

  Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan pembuatan sediaan sabun 

mandi padat scrub yang di formulasikan dengan menggunakan minyak kelapa : 

minyak sawit (20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 20%) dengan minyak kedelai 

50%, NaOH, aquadest, dan serbuk kayu manis. Dari hasil penelitian ini, diharapkan 

akan didapatkan sediaan sabun mandi padat yang memiliki karakteristik fisika dan 

kimia yang terbaik dari penggunaan konsentrasi minyak kelapa : minyak sawit 

(20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 20%) dengan minyak kedelai (50%) serta 

sediaan sabun mandi padat scrub yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen 

dengan baik.  

  Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik fisika dan kimia sediaan sabun 

mandi padat yang dihasilkan, maka akan dilakukan uji alkali bebas, uji 

organoleptik, uji busa, uji kekerasan sabun, dan uji keasaman (pH) pada sediaan 

sabun mandi padat scrub yang di formulasikan dengan menggunakan minyak 

kelapa : minyak sawit (20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 20%) dengan minyak 

kedelai 50%, NaOH, aquadest, dan serbuk kayu manis. 
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2.1    Rumusan Masalah 

  Bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi minyak kelapa : minyak sawit 

(20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 20%) dengan minyak kedelai 50% terhadap uji 

karakteristik fisika dan kimia sediaan sabun mandi padat scrub yang dihasilkan? 

 

3.1   Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi minyak kelapa : 

minyak sawit (20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 20%) dengan minyak kedelai 

50% terhadap uji karakteristik fisika dan kimia sediaan sabun mandi padat scrub 

yang dihasilkan. 

 

4.1    Hipotesis 

  Penggunaan kombinasi minyak kelapa : minyak sawit (20% : 30%, 25% : 

25%, dan 30% : 20%) dengan minyak kedelai 50% akan menghasilkan karakteristik 

fisika dan kimia sabun yang berbeda. 

 

5.1   Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi minyak kelapa : 

minyak    sawit (20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 20%) dengan minyak 

kedelai 50% yang akan menghasilkan sediaan sabun mandi padat scrub 

dengan karakteristik fisika dan kimia yang terbaik. 

2. Untuk meningkatkan nilai ekonomis dari kayu manis dengan dimanfaatkan 

sebagai scrub dalam sediaan sabun mandi padat. 


