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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

Minyak kelapa terdiri 

dari asam laurat 48% dan 

miristat 18% (Joshua dan 

Elizabeth, 2001). Minyak 

kelapa dapat 

menghasilkan busa yang 

melimpah dan 

menghasilkan sabun 

berwarna putih yang 

keras (Gaboya, 2012). 

Minyak sawit terdiri 

dari asam palmitat 

44% dan oleat, 41% 

(Joshua dan 

Elizabeth). Minyak 

sawit dapat 

menghasilkan sabun 

yang keras (Gaboya, 

2012). 

Minyak kedelai 

terdiri dari asam 

linolenat yang 

memiliki sifat dapat 

melembabkan kulit 

(Gaboya, 2012).  

 

Serbuk kayu manis kasar dan keras 

digunakan sebagai exfoliant (scrub) 

dalam sediaan sabun mandi 

(Gaboya, 2009).  

Dibuat sediaan sabun padat scrub 

 

Formulasi sediaan sabun padat scrub kayu manis kombinasi minyak kelapa : 

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

50% 

Penggunaan kombinasi minyak dengan konsentrasi yang berbeda pada setiap 

sediaan akan menyebabkan perbedaan karakteristik fisika dan kimia pada setiap 

sediaan yang dihasilkan 
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3.1     Uraian Kerangka Konseptual 

Minyak kelapa terdiri dari asam lemak C12 (laurat, 48%) dan C14 (miristat, 

18%) (Joshua dan Elizabeth, 2001). Minyak kelapa menghasikan busa yang 

melimpah dan menghasilkan sabun putih yang keras (Gaboya, 2012).  

Minyak sawit terdiri dari asam lemak rantai panjang, seperti C16 (palmitat, 

44%) dan C18: 1 (oleat, 41%) (Joshua dan Elizabeth, 2001). Minyak sawit dapat 

menghasilkan sabun yang keras dengan busa yang stabil (Gaboya, 2012). 

Minyak kedelai terdiri dari asam linolenat yang memiliki sifat dapat 

melembabkan kulit (Gaboya, 2012).  

  Kayu manis merupakan tumbuhan asal Indonesia yang mudah didapatkan. 

Kulit batang dan kayunya mengandung minyak atsiri (Rismunandar dan Paimin, 

2001). Serbuk kayu manis kasar dan keras dapat ditambahkan kedalam sediaan 

sabun mandi sebagai scrub (Gaboya, 2009). 

Seperti yang kita ketahui sabun padat merupakan hasil reaksi dari pencampuran 

asam lemak atau minyak dengan NaOH (sodium hydroxide) (Simmons dan 

Appleton, 2007). Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan optimasi formulasi 

sediaan sabun padat scrub kayu manis dengan penggunaan kombinasi minyak 

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

kedelai 50% untuk mengetahui karakteristik fisika dan kimia sediaan sabun mandi 

padat yang dihasilkan. 

 


