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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Kulit  

  Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki 

fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan 

luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti 

pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-

sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, prouksi sebum dan 

keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya 

sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap 

tekanan dan infeksi dari luar (Tranggono dan Latifah, 2007). Kulit merupakan 

pembungkus yang elastis terletak pada bagian paling luar pada tubuh yang 

berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan 

merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira – kira 15% 

dari berat tubuh dan luas kulit orang dewasa 1,5 cm2. 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. Rata – rata tebal kulit 1-2 cm, paling tebal (6 mm) terdapat di telapak 

tangan dan kaki dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis. Kulit merupakan organ 

yang vital dan esensial serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan (Djuanda, 

2007). 

Menurut Tranggono dan Latifah (2007), kulit terbagi atas dua lapisan 

utama, yaitu: 

1.   Epidermis (kulit ari), sebagai lapisan yang paling luar. 

  Epidermis adalah bagian kulit terluar pada struktur kulit manusia. Ketebalan 

epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 

milimeter, misalnya pada telapak kaki dan telapak tangan, dan lapisan tipis 

berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. 

 Menurut Mescher (2013), Lapisan epidermis terbagi dari bagian terluar 

hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yaitu: 

a.    Lapisan Tanduk (Stratum Corneum)  

b.   Lapisan Jernih (Stratum Lucidum)  
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c.    Lapisan berbutir-butir (Stratum Granulosum)  

d.   Lapisan Malphigi (Stratum Spinosum atau Malphigi Layer)   

e.    Lapisan Basal (Stratum Germinativum atau Membran Basalis) 

2.   Dermis (korium, kutis, kulit jangat). 

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk 

dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastis, 

yang berada didalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin 

mukopolisakarida. Serabut kolagen dapat mencapai 72 persen dari keseluruhan 

berat kulit manusia bebas lemak. 

Didalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, 

papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak 

rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagai serabut lemak yang 

terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (subkutis/hypodermis). 

 

2.2  Tinjauaan Umum Tentang Sabun 

2.2.1  Sejarah Sabun 

 Sabun dikenal sebagai salah satu senyawa kimia tertua di dunia. Sejak 

zaman dahulu, sabun sudah digunakan sebagai kosmetik untuk membersihkan 

tubuh (Muliyawan dan Suriana, 2013). Catatan pertama mengenai penggunaan 

sabun berasal dari Sumeria, bangsa Semit, 4500 tahun yang lalu yang menggunakan 

lemak tumbuhan dan bubuk kayu sebagai pembersih kulit dan baju (Wasitaatmadja, 

1997). 

 Seorang tabib Yunani (Galen, 2 SM) menulis tentang bahan pembersih yang 

disebut sapo yang berkhasiat sebagai pembersih dan menyembuhkan luka. Sejak 

itu penggunaan sabun meluas ke seluruh pelosok dunia melalui perdagangan dan 

penyebaran agama (Wasitaatmadja, 1997). 

 Benua Eropa merupakan daerah yang pertama kali memproduksi sabun 

dalam jumlah banyak. Hal ini tentunya tidak lepas dari ketersediaan bahan baku 

seperti pohon Zaitun dan lain-lain yang melimpah di negara Italia, Spanyol, dan 

Prancis. Ketiga negara inilah yang menjadi pemasok utama bagi negara-negara lain 

yang memproduksi sabun pada saat itu. Dalam pembuatan formula sabun pada saat 

itu masih sangat rahasia karena pada setiap proses pembuatan sabun selalu dijaga 
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oleh para tentara sehingga membuat harga sabun sangatlah mahal seperti yang 

terjadi di negara Inggris. Sementara itu, sabun telah dikenal luas dan di 

komersialkan pertama kali di Amerika pada tahun 1608, hal ini disebabkan karena 

datangnya pembuat sabun dari Eropa yang datang ke Amerika. Pembuatan sabun 

komersial dengan skala besar pertama kali terjadi pada tahun 1791 ketika seorang 

kimiawan Perancis Nicholas Leblanc mematenkan proses pembuatan sabun dengan 

menggunakan bahan yang berasal dari abu soda atau sodium karbonat dari garam 

biasa (Agus, 2011).  

 Berkat perkembangan teknologi, kini tersedia begitu banyak bentuk dan 

aroma sabun yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, tersedia sabun 

khusus untuk masing-masing bagian tubuh. Ada sabun mandi yang bisa digunakan 

untuk membersihkan seluruh tubuh, ada juga sabun khusus untuk muka, kaki, 

hingga sabun untuk mencuci tangan (Muliyawan dan Suriana, 2013).  

 Penggunaan sabun sehari-hari lebih ditunjukkan untuk kesehatan daripada 

kemewahan. Hal yang menarik adalah formula sabun sekarang ternyata tidak jauh 

berbeda dari zaman pertama kali sabun diperkenalkan (Wasitaatmadja, 1997). 

2.2.2 Sabun 

Sabun berasal dari bahasa latin (sapo) yang artinya dalam bahasa latin sama 

dengan (sebum atau tallow), produk sabun yang dihasilkan awalnya diperoleh 

dengan mencampurkan lemak atau minyak dengan abu kayu (alkali) dimana 

campuran tersebut akan menghasilkan reaksi kimia yang disebut dengan 

saponifikasi (Jones, 2011). Arti lain dari sabun yaitu proses reaksi asam lemak 

dengan basa alkali (NaOH atau KOH), dimana reaksi asam lemak dengan NaOH 

(sodium hydroxide) akan menghasilkan sabun padat dan reaksi asam lemak dengan 

KOH (potassium hydroxide) akan menghasilkan sabun cair (Simmons dan 

Appleton, 2007). 

Sabun termasuk salah satu jenis surfaktans, surfaktans adalah senyawa yang 

mampu menurunkan tegangan air dimana surfaktan ini memiliki ujung hidrofobik 

pada bagian ujung rantai molekulnya dan ujung lainnya hidrofilik. Secara umum 

surfaktans memiliki beberapa jenis: surfaktans anionik, surfaktans kationik dan 

surfaktans nonionik.  
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Tabel II. 1 Syarat Mutu Sabun Mandi Padat (Badan Standarisasi Nasional, 2016) 

Kriteria Uji Satuan Mutu 

Kadar air % fraksi massa Maks. 15,0 

Total lemak % fraksi massa Min. 65,0 

Bahan tak larut dalam etanol % fraksi massa Maks. 5,0 

Alkali bebas (dihitung sebagai NaOH) % fraksi massa Maks. 0,1 

Asam lemak bebas (dihitung sebagai Asam Oleat) % fraksi massa Maks. 2,5 

Kadar Klorida % fraksi massa Maks. 1,5 

Lemak tidak tersabunkan % fraksi massa Maks. 0,5 

Catatan: Alkali bebas atau asam lemak bebas merupakan pilihan bergantung pada 

sifatnya asam atau basa. 

 

2.2.3 Saponifikasi 

Saponifikasi adalah reaksi yang terjadi antara minyak atau lemak yang di 

campur dengan alkali atau reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat. 

Reaksi saponifikasi dimulai segera setelah larutan alkali dan minyak bercampur 

(Grosso, 2013). Reaksi saponifikasi ini menghasilkan dua produk, yaitu gliserin dan 

sabun (Jones, 2011).  

Gambar 2. 1 Proses Saponifikasi trigliserida (Joshua dan Elizabeth, 2001). 
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2.2.4 Jenis-jenis Sabun 

Menurut Grosso (2013), sabun berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

1. Sabun padat (batangan) 

 Sabun padat merupakan hasil dari penambahan minyak atau lemak dan 

NaOH sehingga terbentuklah sabun padat. Sabun padat dibedakan menjadi sabun 

opaque, translucent dan transparan (Hambali, 2005). Perbedaan sabun ini dapat 

dilihat dari tingkat transparan sediaan sabun yang dihasilkan, formula dan 

prosesnya yang berbeda. Sabun opaque memiliki tampilan tidak transparan, sabun 

translucent agak transparan dan sabun transparan memiliki tampilan transparan.  

2. Sabun cair 

Sabun cair sebenarnya hampir mirip dengan sabun padat hanya saja pada 

sabun padat digunakan NaOH pada proses pembuatannya sedangkan pada sabun 

cair digunakan KOH (Grosso, 2012). 

2.2.5 Bahan Pembuatan Sabun 

1. Minyak dan Lemak 

 Menurut Joshua dan Elizabeth (2001), perbedaan antara lemak dan minyak 

dapat dilihat dari keadaan fisiknya, lemak adalah zat padat dan minyak adalah 

cairan. Jenis lemak dan minyak yang sering digunakan di seluruh dunia yaitu, lemak 

daging sapi dan domba, minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan 

minyak babassu.  

Minyak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya:  

a. Tallow 

 Tallow merupakan lemak hewani utama dalam pembuatan sabun, tallow 

adalah lemak kerbau atau domba yang dihasilkan oleh industri pengolahan daging 

sebagai hasil samping. Kualitas dari tallow ditentukan dari warna, titer (temperatur 

solidifikasi dari asam lemak), kandungan asam lemak bebas, bilangan saponifikasi, 

dan bilangan iodin. Tallow terdiri dari sebagian besar asam lemak jenuh rantai 

panjang dan tak jenuh, kebanyakan C16 (palmitat, 28%), C18 (stearat, 18%), dan C18: 

1 (oleat, 44%). Tallow dengan kualitas baik biasanya digunakan dalam pembuatan 

sabun mandi dan tallow dengan kualitas rendah digunakan dalam pembuatan sabun 

cuci. 
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b. Coconut oil 

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%).  

Gambar 2. 2 Stuktur Kimia Asam Laurat 

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). 

c. Palm oil 

Minyak kelapa sawit berfungsi sebagai pengganti lemak, diperoleh dari 

buah pohon palem atau pohon kelapa sawit. Minyak kelapa sawit terdiri dari 

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

(oleat, 41%). Sifat dan komposisi dari minyak kelapa sawit lebih mirip dengan 

tallow dibandingkan minyak nabati lainnya.  

Gambar 2. 3 Struktur Kimia Asam Palmitat (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). 

d. Palm kernel oil 

Minyak kernel kelapa sawit (minyak inti kelapa sawit) diperoleh dari biji 

kelapa sawit dan sebagian besar terdiri dari asam lemak rantai pendek, seperti C12 

(laurik, 50%) dan C14 (miristik, 16%). Minyak biji kelapa sawit biasa digunakan 

sebagai pengganti minyak kelapa dalam proses pembuatan sabun, karena minyak 

kernel kelapa sawit memiliki sifat dan komposisi yang mirip dengan minyak kelapa. 
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e. Palm stearin oil 

Minyak sawit stearin terdiri dari asam lemak rantai panjang yang memiliki 

tingkat kejenuhan yang lebih rendah. Minyak sawit stearin adalah minyak yang 

dihasilkan dari ekstraksi asam-asam lemak dari minyak sawit dengan pelarut aseton 

dan heksana. Kandungan asam lemak terbesar dalam minyak ini adalah stearin. 

Palm stearin memiliki sifat yang lebih mirip dengan lemak daripada minyak nabati 

lainnya. 

Tabel II. 2 Pembagian Asam Lemak (Joshua dan Elizabeth, 2001). 

Pembagian Asam 

Lemak 
Tallow Coconut Palm 

Palm 

Stearin 

Palm 

Kernel 

Caprylic (C-8) - 7,4 - - - 

Capric (C-10) - 6,3 - - - 

Lauric (C-12) - 47,8 - - 49,7 

Myristic (C-14) 2,8 18,3 1,1 1,5 15,7 

Palmitic (C-16) 27,8 9,0 43,5 56,5 8,0 

Palmitoleic (C-16:1) - - - 0,2 - 

Stearic (C-18) 17,9 2,8 4,2 4,8 2,4 

Oleic (C-18:1) 43,9 6,3 40,8 29,6 15,2 

Linoleic (C-18:2) 2,3 2,0 10,2 7,2 1,5 

Linolenic (C-18:3) - - - 0,1 - 

 

2. Natrium Hidroksida (NaOH) 

Natrium hidroksida atau sodium hydroxide merupakan basa alkali yang 

sering digunakan dalam pembuatan sabun, NaOH ditambahkan kedalam sabun 

akan menghasilkan sabun padat (Grosso, 2013). 
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 Sifat Fisika dan Kimia NaOH menurut Departemen Kesehatan RI (2014), 

sebagai berikut: 

a. Kandungan   : Natrium Hidroksida mengandung tidak  

kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 

100,5% alkali total, dihitung sebagai NaOH, 

mengandung Na2CO3 tidak lebih dari 3,0%. 

b. Pemerian   : Putih atau praktis putih, keras, rapuh dan   

menunjukkan pecahan hablur. Jika terpapar 

di udara, akan cepat menyerap karbon 

dioksida dan lembab. Massa melebur, 

berbentuk pelet kecil, serpihan atau batang 

atau bentuk lain. 

c. Kelarutan   : Mudah larut dalam air dan dalam etanol. 

d. Wadah dan penyimpanan : Dalam wadah tertutup rapat. 

e. Perhatian   :Hati-hati dalam penanganan natrium  

hidroksida karena merusak jaringan dengan 

cepat. 

3. Pengawet 

Menurut Joshua dan Elizabeth (2001) bahan pengawet pada sabun 

digunakan pada beberapa minyak atau lemak yang dapat teroksidasi, misalnya 

oleat, linoleat, linolenat, dan konsentrasi zat pengatur tertentu, seperti fragriensi 

cenderung mengalami perubahan oksidatif atmosfer yang tidak diinginkan. 

Sehingga bahan pengawet diperlukan untuk mencegah terjadinya oksidasi. 

Pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan sabun mandi padat meliputi etilene 

diamine tetra asetat (EDTA), dietilena triamina penta asetat (DTPA, juga dikenal 

sebagai pentasodium pentate), natrium etidronat atau etana-1-hidroksi-1,1-

diphosphonic acid (EHDP), asam sitrat, magnesium silikat, dan butylated hydroxy 

toluene (BHT). Menurut Ajar (2003) mengatakan bahwa EDTA merupakan bahan 

pengawet yang banyak di pakai pada produk household (produk untuk keperluan 

rumah tangga sehari-hari).  
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4. Pewarna 

Menurut Joshua dan Elizabeth (2001), pewarna digunakan sebagai 

penambah daya tarik dari sediaan sabun, karena warna mempengaruhi penerimaan 

konsumen terhadap produk sabun yang dihasilkan. Beberapa bahan tambahan yang 

biasa digunakan untuk mengubah tampilan sabun seperti titanium dioksida dan zinc 

oksida. Pewarna sabun diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan peraturan 

yang ada, pigmen yang digunakan biasanya stabil dan konsentrasinya kecil sekali 

(0,01 – 0,5%). Titanium dioksida 0,01% ditambahkan pada berbagai sabun untuk 

menimbulkan efek berkilau (Syarif, 1997). 

5. Bahan Aditif Lainnya 

Beberapa bahan tambahan yang dapat digunakan dalam sediaan sabun, yaitu 

garam dan talkum digunakan untuk menambah kekerasan sabun, gandum dan kayu 

manis digunakan sebagai exfoliant (scrub), anti-acne, maupun anti-irritants (Joshua 

dan Elizabeth, 2001). 

2.2.6 Formulasi Sabun Dari Berbagai Jurnal 

1. Formula 1  

Tabel II. 3 Formulasi Sediaan Sabun Mandi Padat Ekstrak Etanol Umbi Bawang 

Tiwai (Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. (Sukawaty, 2016). 

Bahan Junlah (g) 

Ekstrak Umbi Bawang Tiwai 1,2 g 

Minyak Zaitun 10 g 

Minyak Kelapa 20 g 

Minyak Sawit 30 g 

NaOH 8,9 g 

Air Suling 20 g 
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2. Formula 2 

Tabel II. 4 Pengaruh Penambahan Minyak Sawit Pada Karakteristik Sabun 

Transparan (Dyartanti, 2014). 

Bahan Jumlah (g) 

Minyak Kelapa 90 g 

Minyak Sawit 10 g 

Larutan NaOH 30% 65,29 g 

Asam Stearat 34,12 g 

Propilenglikol 34 g 

Gliserin 23,84 g 

Larutan Gula 42, 2 g 

Asam Sitrat 0,3 g 

Etanol 51,2 g 

Pewangi q.s 

 

2.2.7 Prosedur Pembuatan Sabun Secara Umum 

 Menurut Horowitz, (2013) prosedur pembuatan sabun secara umum dibagi 

menjadi, sebagai berikut: 

1. Cold process 

Cold process merupakan metode pembutan sabun tanpa pemanasan, dimana 

langkahnya yaitu NaOH dilarutkan kedalam air sampai larut, kemudian di 

tambahkan dengan minyak atau lemak yang akan digunakan dalam pembuatan 

sabun. 

2. Hot process 

Hot process merupakan metode pembuatan sediaan sabun dengan 

pemanasan. 
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 Menurut Miskah, (2008) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang 

memepengaruhi proses pembuatan sabun, yaitu:  

a. Suhu (T)  

Ditinjau dari ilmu dinamika bahwa reaksi penyabunan merupakan reaksi 

eksotermis maka kenaikan suhu dapat memperkecil reaksi konstanta tetapi jika 

ditinjau dari segi kinetika, kenaikan suhu akan meningkatkan reaksi.  

b. Pengadukan  

Pengadukan dilakukan untuk memperbesar probabilitas tumpukan molekul 

molekul reaktan yang bereaksi. Jika tumbukan antar molekul reaktan semakin 

besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar pula.  

c. Waktu 

Semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula minyak 

yang dapat tersabunkan berarti hasil yang didapat juga semakin tinggi.  

 

2.3 Tinjauaan Umum Tentang Minyak Kelapa 

Minyak kelapa merupakan minyak nabati yang sering digunakan dalam 

industri pembuatan sabun. Minyak kelapa berwarna kuning pucat dan diperoleh 

melalui ekstraksi daging buah yang dikeringkan (kopra). Minyak kelapa memiliki 

kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, terutama asam laurat, sehingga minyak 

kelapa tahan terhadap oksidasi yang menimbulkan bau tengik. Minyak kelapa juga 

memiliki kandungan asam lemak kaproat, kaprilat, dan kaprat (Rohman, 2009). 

Menurut Joshua dan Elizabeth (2001), minyak kelapa sebagian besar terdiri dari 

asam lemak C12 (laurat, 48%) dan C14 (miristat, 18%). Minyak kelapa menghasikan 

busa yang melimpah karena memiliki kandungan asam laurat yang tinggi, dalam 

pembuatan sabun minyak kelapa digunakan 20-30% dari total lemak atau minyak 

yang digunakan (penggunaan dengan persentase yang tinggi dapat menyebabkan 

kulit menjadi kering), dan menghasilkan sabun putih yang keras (Gaboya, 2012). 

 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Minyak Sawit 

Sumber minyak dari kelapa sawit ada dua, yaitu daging buah dan inti buah 

kelapa sawit. Minyak yang diperoleh dari daging buah disebut dengan minyak 

kelapa sawit (palm oil) digunakan sebagai pengganti lemak (tallow), sedangkan 
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minyak yang diperoleh dari biji buah disebut dengan minyak inti sawit (palm kernel 

oil) (Rondang, 2006). Minyak sawit mempunyai ciri-ciri fisik agak kental, berwarna 

kuning jingga kemerah-merahan karena kandungan beta-karoten yang tinggi. 

Minyak sawit yang telah dimurnikan mengandung asam lemak bebas sekitar 5% 

dan karoten atau pro-vitamin E (800-900 ppm) (Liang, 2009). Minyak kelapa sawit 

terdiri dari kebanyakan asam lemak rantai panjang, seperti C16 (palmitat, 44%) dan 

C18: 1 (oleat, 41%). Sifat dan komposisi dari minyak kelapa sawit lebih mirip 

dengan tallow dibandingkan minyak nabati lainnya (Joshua dan Elizabeth, 2001).  

 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Minyak Kedelai 

Minyak kedelai Minyak kedelai dapat dikombinasi dengan minyak kelapa 

dan minyak zaitun. Minyak kedelai terdapat dua macam yaitu, cair dan padat karena 

hidrogenasi, yang menata ulang struktur kimia minyak untuk mengubahnya 

menjadi padatan. Minyak kedelai baik dalam bentuk cair atau padat dapat 

membentuk trace dengan cepat. Cairan (non-terhidrogenasi) menghasilkan sabun 

yang memiliki sifat melembabkan kulit yang lebih baik tetapi hasil yang didapat 

lebih sedikit dari bentuk padat. Sabun yang dihasilkan dari minyak kedelai memiliki 

gelembung yang lembut dan ringan, busa yang stabil tetapi tidak berbuih. (Jones, 

2011). Minyak kedelai menyerap dengan mudah, tidak menyumbat pori-pori, dan 

tidak mahal (Grosso, 2013).  Minyak kedelai terdiri dari asam linolenat yang 

memiliki sifat dapat melembabkan kulit, mengandung vitamin E, dan menghasilkan 

gelembung yang lembut (Gaboya, 2012). 
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2.6 Tinjauan Umum Tentang Tanaman Kayu Manis 

2.6.1 Klasifikasi Tanaman Kayu Manis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Kayu Manis 

Berdasarkan klarifikasinya, kayu manis termasuk kedalam famili 

Lauraceae. Sistematik botanisnya secara lengkap menurut Suwarto (2014) adalah 

sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Magnoliales 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Cinnamomum 

Spesies : Cinnamomum zellanicum, Cinnamomum cassia, Cinnamomum      

                          burmannii. 

Kayu dari pohon kayu manis termasuk kayu lunak dan berwarna putih 

sehingga kayunya tidak dapat dimanfaatkan sebagai kayu bangunan. Kulit batang 

dan kayunya mengandung minyak atsiri (Rismunandar dan Paimin, 2001). Tinggi 

tanaman kayu manis berkisar antara 5-15 m, kulit pohon berwarna abu-abu tua, 

berbau khas, kayunya berwarna merah coklat muda. Daun tunggal, kaku seperti 

kulit, letak berseling, panjang tangkai daun 0,5-1,5 cm, dengan 3 buah tulang daun 

yang tumbuh melengkung. Bentuk daun elips memanjang, panjang 4-14 cm, lebar 

1,5-6 cm, ujung runcing, tepi rata, permukaan atas licin warnanya hijau, permukaan 

bawah bertepung warnanya keabu-abuan. Daun muda berwarna merah pucat. 

Bunganya berkelamin dua atau bunga sempurna dengan warna kuning. Ukurannya 

kecil. Kelopak bunga berjumlah 6 helai dalam dua rangkaian. Bunga ini tidak 
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memiliki tajuk bunga. Benang sarinya berjumlah 12 helai yang terangkai dalam 

empat kelompok, kotak sarinya beruang empat. Persarian berlangsung dengan 

bantuan serangga. Buahnya buah buni, berbiji satu dan berdaging. Bentuknya bulat 

memanjang. Warna buah muda hijau tua dan buah tua ungu tua. Panjang buah 

sekitar 1,3-1,6 cm, dan diameter 0,35-0,75 cm. Panjang biji 0,84-1,32 cm dan 

diameter 0,59-0,68 cm (Rusli dan Abdullah, 1988). 

2.6.2 Kandungan Kimia Tanaman Kayu Manis 

Kayu manis dikenal sebagai tanaman rempah aromatik karena hampir 

seluruh bagian tanaman ini mengandung minyak atsiri. Cinnamaldehyde 

merupakan senyawa khas kayu manis. Senyawa kimia lainnya berupa sinamat 

aldehida, eugenol, dan safrole. Senyawa eugenol pada kayu manis beraroma seperti 

minyak cengkeh, sedangkan safrole beraroma seperti bunga laurel. Setiap jenis 

kayu manis memiliki kelebihan kandungan minyak atsiri yang berbeda. 

Cinnamomum burmannii dan Cinnamomum cassia mengandung sinamat aldehida 

tertinggi pada bagian kulit batang dan rantingnya. Sementara itu, seluruh bagian 

tanaman Cinnamomum zaylanicum mengandung sinamat aldehida dan eugenol. 

Kulit batangnya juga relatif tipis sehingga dapat digulung membentuk pipa 

(Suwarto, 2014). Didalam kayu manis (Cinnamomum burmaannii Nees ex BL) 

terdapat 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). Kulit kayu manis memiliki kandungan 

senyawa kimia yaitu flavonoid, saponin, tanin dan alkaloid (Azima, 2004).  

2.6.3 Serbuk Kayu Manis 

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). 

 


