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 BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui 

karakteristik fisika dan kimia dari sediaan sabun mandi padat scrub kayu manis 

kombinasi minyak kelapa : minyak sawit (20% : 30%; 25% : 25%; 30% : 20%) 

dengan minyak kedelai 50%. Adapun tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Formulasi Sediaan Sabun Mandi Padat Scrub Kayu Manis dengan Basis Minyak 

Kelapa, Minyak Sawit, dan Minyak Kedelai 

Formula 1 

Minyak Kelapa (20%) 

Minyak Sawit (30%) 

Minyak Kedelai (50%) 

Formula 2 

Minyak Kelapa (25%) 

Minyak Sawit (25%) 

Minyak Kedelai (50%) 

Formula 3 

Minyak Kelapa (30%) 

Minyak Sawit (20%) 

Minyak kedelai (50%) 

Evaluasi Sediaan 

Uji pH Uji Busa Uji 

Organoeptik 

Uji Kekerasan 

Sabun 

Analisis Data 

Uji Alkali 

Bebas atau 

Asam Lemak 
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4.2 Variabel Penelitian 

4.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh kombinasi minyak 

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

kedelai 50% yang ditambahkan pada formula sediaan sabun mandi padat scrub 

kayu manis. 

4.2.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung pada penelitian ini adalah hasil uji karakteristik fisika 

dan kimia sediaan sabun mandi padat scrub kayu manis yang dihasilkan dengan 

kombinasi minyak kelapa : minyak kedelai (20% : 30%, 25% : 25%, dan 30% : 

20%) dengan minyak kedelai 50%. 

 

4.3 Alat dan Bahan Penelitian 

4.3.1 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari timbangan analytical 

balance, spatula, batang pengaduk, beaker gelas, buret, klaf, statif, gelas ukur, 

pipet-tetes, labu ukur, cetakan sabun, pH meter, pisau atau alat pemotong sabun, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, hardness tester, erlenmeyer, penggaris, 

termometer, dan penangas air. 

4.3.2 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah serbuk kayu manis, 

minyak kelapa, minyak sawit, minyak kedelai, NaOH, aquadest, larutan standar 

KOH 0,1 N, alkohol 70%, dan indikator fenolftalein 1%. 
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4.4 Rancangan Formula Sediaan 

4.4.1 Formula Sediaan  

Tabel IV. 1 Formula Sediaan Sabun Padat Scrub 

No. Bahan Kegunaan 
Jumlah 

Formula 1 Formula 2 Formula 3 

1. Minyak kelapa Basis minyak 20% 100g 25% 125g 30% 150g 

2. Minya sawit Basis minyak 30% 150g 25% 125g 20% 100g 

3. Minya kedelai Basis minyak 50% 250g 50% 250g 50% 250g 

4. NaOH Alkali 70g 71g 71g 

5. Aquadest Pelarut  160g 160g 160g 

6. Kayu manis Scrub 10g 10g 10g 

 

4.4.2 Cara Pembuatan  

Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu, di timbang 

masing-masing bahan yang dibutuhkan pada setiap formula. Ukur aquadest, 

masukkan kedalam beker gelas dan timbang NaOH, kemudian larutkan NaOH 

sedikit demi sedikit kedalam beker gelas yang berisi aquadest, sambil diaduk-aduk 

ad larut sempurna (larutan bening) (Campuran 1). Timbang minyak kelapa, minyak 

sawit, dan minyak kedelai, kemudian dicampur dalam satu wadah aduk ad homogen 

(Campuran 2). Masukkan (campuran 1) kedalam (campuran 2) sedikit demi sedikit 

sambil diaduk-aduk ad terbentuk trace (campuran 3). Masukkan serbuk kayu manis 

kedalam (campuran 3) lalu masukkan cetak dan diamkan selama 1-3 hari ad sabun 

mengeras, kemudian keluarkan sediaan dari cetakan. 
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Gambar 4. 2 Skema Cara Pembuatan 

 

4.5  Prosedur Evaluasi Karakteristik Fisik dan Kimia Sediaan Sabun 

4.5.1 Uji Alkali Bebas atau Asam Lemak 

 Uji ini dilakukan dengan mendidihkan 100 ml alkohol menggunakan 

erlenmeyer diatas waterbath, ditambahkan 0,5 ml indikator fenolftalein. Tunggu 

hingga suhu 70℃, kemudian dinetralkan dengan KOH 0,1 N. Masukkan sampel ke 

dalam alkohol netral yang telah dibuat panaskan diatas waterbath untuk membantu 

kelarutan, jika larutan tersebut bersifat asam (penunjuk fenolftalein tidak 

berwarna), titrasi dengan larutan standar KOH sampai timbul warna merah muda 

yang stabil; jika larutan tersebut bersifat alkali (penunjuk fenolftalein berwarna 

merah), titrasi dengan larutan standar HCl sampai warna merah tepat hilang. (Badan 

Standarisasi Nasional, 2016). Persentase alkali bebas dapat dihitung menggunakan 

persamaan sebagai berikut:   

Disiapkan alat dan bahan 

Ditimbang masing-masing bahan yang dibutuhkan pada setiap formula 

Masukkan NaOH kedalam aquadest sedikit demi sedikit, aduk ad larut (campuran 1) 

Masukkan serbuk kayu manis kedalam campuran 3, aduk ad homogen 

Keluarkan sabun dari cetakan 

Campurkan minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak kedelai, aduk ad homogen 

(campuran 2) 

Campuran 2 dimasukkan kedalam campuran 1 sedikit demi sedikit, aduk ad terbentuk 

trace (campuran 3) 

Masukkan cetakkan tunggu ad sabun mengeras 
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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 uji (mg) 

40  : berat ekuivalen NaOH 

Kadar alkali bebas maksimal adalah 0,1% (Badan Standarisasi 

Nasional,2016). Sabun yang mempunyai kadar alkali bebas tinggi atau > 0,1% 

dapat mengakibatkan iritasi pada kulit (Fachmi, 2008). 

Persentase asam lemak dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut:  

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) 

Kadar asam lemak maksimal adalah 2,5% (Badan Standarisasi Nasional, 

2016). 

4.5.2 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan dengan cara mengamati sediaan sabun mandi 

padat scrub kayu manis yang telah dibuat. Pengamatan yang dilakukan meliputi 

warna, bentuk, dan aroma. Pengamatan dilakukan setelah sabun mengeras.  

4.5.3 Uji Keasaman (pH) 

1 g sabun ditimbang dan dilarutkan dengan 10 ml aquadest (jika perlu 

dipanaskan diatas waterbath untuk membantu kelarutan). Uji pengukuran pH 

digunakan pH meter dengan elektroda kaca (Departemen Kesehatan RI, 2014). Uji 

pH dilakukan setelah sabun mengeras. Sabun dengan pH yang terlalu basa dapat 

menyebabkan kulit menjadi iritasi seperti luka, gatal, mengelupas, dan kulit 

menjadi kering (wasitaatmadja, 20017). 
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4.5.4 Uji Busa 

1 g sabun ditimbang masukkan tabung reaksi panjang dan dilarutkan dalam 

10 ml aquadest. Kocok tabung reaksi selama 30 detik catat hasilnya, kemudian 

tunggu 5 menit amati busa yang terbentuk dan catat hasilnya. Lakukan tiga kali 

replikasi, semua hasil dicatat dan ditentukan rata-rata ketinggian busanya. Uji busa 

dilakukan setelah sabun mengeras. Kriteria stabilitas busa yang baik yaitu, apabila 

dalam waktu 5 menit diperoleh kisaran stabilitas busa antara 60-70% (Dragon, 

1969). 

Uji busa =
Tinggi busa akhir

Tinggi busa awal
x 100% 

4.5.5 Uji Kekerasan Sabun 

Potong sabun dengan ukuran 1x1x1 cm diletakkan pada hardness tester 

secara vertical. Hardness tester diputar bagian penekannya dan diamati skala saat 

sabun mulai retak. Skala kekerasan yang diperoleh dicatat. Lakukan tiga kali 

replikasi, semua hasil dicatat dan ditentukan rata-rata kekerasan sabun. Uji 

kekerasan sabun dilakukan setelah sabun mengeras. Uji Kekerasan dinyatakan 

dalam satuan kilogram (Reddy, 2014). 

 

4.6 Analisis Data 

Untuk analisis pemeriksaan organoleptik dilakukan secara visual dengan 

mengamati sediaan setelah sabun mengeras. 

Untuk analisa uji karakteristik fisik dan kimia sediaan sabun digunakan one-way 

Anova (Analysis of variant) dengan menggunakan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) Dari data yang didapatkan dilakukan analisa 

statistika dengan derajat kepercayaan α = 0,05. Jika hasil yang diperoleh F hitung 

> F table, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara formula, 

sehingga dilanjutkan dengan menggunakan uji Post hoc yaitu uji Tukey HSD 

(Honestly Significant Difference Test) untuk mengetahui perbedaan antara formula. 


