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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Pemberian Madu Dengan Konsentrasi 

Berbeda Pada Sabun Mandi Padat 

Pengaruh pemberian madu dengan konsentrasi 

berbeda pada sabun mandi padat yang ditinjau dari asam 

lemak bebas, bobot jenis dan jumlah asam lemak 

ditampilkan pada Tabel 5. Berdasarkan data Tabel 5. 

dapat diketahui bahwa penambahan madu dengan tingkat 

penambahan yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap asam 

lemak bebas, bobot jenis dan jumlah asam lemak. Rataan 

asam lemak bebas, bobot jenis, jumlah asam lemak sabun 

madu padat pada masing-masing perlakuan dan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan’s tertera pada Tabel 5. Data 

analisis ragam dan UJBD asam lemak bebas, bobot jenis 

dan jumlah asam lemak sabun mandi padat madu yang 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 5, 6 dan 7. 
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Tabel 5. Rataan pengaruh pemberian madu dengan 

konsentrasi berbeda pada sabun padat ditinjau 

dari asam lemak bebas, bobot jenis, jumlah 

asam lemak. 

Perlakuan 

Asam lemak 

bebas 

(%) 

Bobot jenis  

(g/ml) 

Jumlah asam 

lemak 

(%) 

P0 0,21±0,01a 0,96±0,02a 66,73±0,46a 

P1 0,33±0,02b 1,09±0,01b 69,45±0,39b 

P2 0,40±0,01c 1,12±0,01c 70,17±0,36c 

P3 0,46±0,03d 1,20±0,00d 72,18±0,32d 

P4 0,61±0,02e 1,21±0,01d 72,93±0,52d 

Keterangan:  Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata diantara perlakuan 

penambahan madu (P<0,01) 

Perlakuan P0 pada sabun padat tanpa penambahan 

madu, P1 dengan penambahan madu sebanyak 5%, P2 

dengan penambahan madu sebanyak 10%, P3 dengan 

penambahan madu sebanyak 15%, P4 dengan 

penambahan madu sebanyak 20%. 

4.1.1. Asam Lemak Bebas 

Data hasil perhitungan nilai asam lemak bebas pada 

sabun mandi padat dengan penambahan madu 

menunjukan adanya perbedaan dari perlakuan terhadap 

nilai asam lemak bebas pada sabun mandi padat. 

Berdasarkan Tabel 5. dapat diperoleh rataan asam lemak 

bebas pada perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa 

penambahan madu menunjukan nilai asam lemak bebas 
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yang paling rendah yaitu 0,21% dan nilai paling tinggi 

pada P4 dengan nilai 0,64%, dari hasil tersebut 

menunjukan terjadi adanya peningkatan dari setiap 

perlakuan mulai dari P0 sampai P4, sehingga semakin 

tinggi penambahan madu yang diberikan maka nilai asam 

lemak bebas pada sabun padat akan semakin meningkat, 

sebaliknya semakin rendah penambahan madu maka nilai 

asam lemak bebas pada sabun mandi padat akan semakin 

rendah. Tinggi rendahnya nilai asam lemak bebas 

disebabkan terdapat kandungan lemak pada madu. 

Jannah (2008) menyatakan bahwa kandungan lemak 

dalam 100 g madu ± 0,1 g 

Berdasarkan hasil analisis varian (ANOVA) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) tehadap  asam lemak bebas pada sabun mandi 

padat, data selengkapnya tersaji pada Lampiran 5. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi pemberian 

madu dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas, 

Tabel 5 menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

madu 20% diperoleh rataan kadar asam lemak bebas 

yang paling tinggi yaitu 0,61 %. Ayu dkk (2010) 

melaporkan bahwa asam lemak bebas yang terlalu tinggi 

akan mempengaruhi proses emulsi sabun dengan kotoran 

dan mengurangi daya ikat sabun terhadap kotoran 

minyak, lemak ataupun keringat. Asam lemak bebas ini 

tidak bisa mengikat kotoran karena bersifat polar, 

berbeda dengan minyak, lemak ataupun keringat kotoran 

yang bersifat non-polar.  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s (Tabel 5) 

menunjukkan bahwa asam lemak bebas memberikan 
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perbedaan yang sangat nyata karena semakin tinggi 

konsentrasi penambahan madu dapat menghasilkan nilai 

asam lemak bebas yang berbeda pada setiap perlakuan. 

Perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa penambahan madu 

menunjukan nilai asam lemak bebas yang paling rendah 

yaitu 0,33%. Sedangkan perlakuan penambahan madu 

dengan proporsi 5% hingga 20% menunjukkan nilai asam 

lemak bebas secara berurutan (%) 0,33; 0,40; 0,46; 0,61. 

Jannah (2008) menyatakan bahwa kandungan lemak 

dalam 100 g madu ± 0,1 g. Semakain tinggi konsentrasi 

pemberian dapat meningkatkan kandungan asam lemak 

bebas pada sabun madu padat. Berdasarkan hasil analisis 

terlihat bahwa asam lemak bebas yang dihasilkan apabila 

dibandingkan dengan standar SNI (asam lemak bebas 

kurang dari 2,5%), maka kandungan asam lemak bebas 

dari sabun padat madu yang diuji telah memenuhi SNI 

karena yang paling tinggi nilai kadar asam lemak bebas 

dari sabun yang di uji adalah 0,61 %. Berdasarkan SNI 

06-3532-1994 kadar asam lemak bebas maksimal adalah 

2,5%, jika kadar asam lemak tinggi pada sabun maka, 

kecenderungan sabun berbau tengik akan semakin besar 

(Putri, 2009). Kadar asam lemak bebas maksimal adalah 

2,5%, sehingga kadar asam lemak bebas pada sabun 

padat madu memenuhi persyaratan mutu sabun mandi 

SNI. 

4.1.2. Bobot Jenis 

Data hasil perhitungan nilai bobot jenis pada sabun 

mandi padat dengan penambahan madu menunjukan 

perbedaan dari perlakuan terhadap bobot jenis pada 
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sabun padat. Berdasarkan Tabel 5. dapat diperoleh rataan 

bobot jenis pada perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa 

penambahan madu menunjukan nilai bobot jenis yang 

paling rendah yaitu 0,96g/ml dan nilai paling tinggi pada 

P4 dengan nilai 1,21g/ml, dari hasil tersebut menunjukan 

terjadi adanya peningkatan dari setiap perlakuan mulai 

dari P0 sampai P4, sehingga semakin tinggi penambahan 

madu yang diberikan maka nilai bobot jenis pada sabun 

padat akan semakin meningkat, sebaliknya semakin 

rendah penambahan madu maka nilai bobot jenis pada 

sabun padat akan semakin rendah.  

Berdasarkan hasil analisis varian (ANOVA) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap bobot jenis pada sabun mandi padat, 

data selengkapnya tersaji pada Lampiran 6. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi pemberian 

madu dapat meningkatkan kadar Berat Jenis, Tabel 5 

menunjukkan bahwa pada perlakuan penambahan madu 

20% diperoleh rataan kadar Berat Jenis yang paling 

tinggi yaitu 1,21 %.  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s (Tabel 5) 

menunjukkan bahwa bobot jenis memberikan perbedaan 

yang sangat nyata karena semakin tinggi konsentrasi 

penambahan madu dapat menghasilkan nilai bobot jenis 

yang berbeda pada setiap perlakuan. Perlakuan kontrol 

(P0) dimana tanpa penambahan madu menunjukan nilai 

bobot jenis yang paling rendah yaitu 0,96g/ml. 

Sedangkan perlakuan penambahan madu dengan proporsi 

5% hingga 20% menunjukkan nilai bobot jenis secara 

berurutan (g/ml) 1,09; 1,12; 1,20; 1,21. Berdasarkan hasil 
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analisis terlihat bahwa bobot jenis yang dihasilkan 

apabila dibandingkan SNI 1994 yaitu berkisar antara 

1,010-1,100 g/ml. Maka  kandungan bobot jenis dari 

sabun padat madu yang diuji tealah mendekati standar 

SNI karena nilai bobot jenis terendah 0,96 (P0) dan yang 

tertinggi 1,21 (P4). Nilai bobot jenis dapat disebabkan 

oleh jenis dan konsentrasi bahan baku dalam larutan. 

Setiap bahan baku yang ditambahkan ke dalam formulasi 

sabun sangat menentukan bobot jenis produk sabun yang 

dihasilkan. Semakin tinggi nilai berat molekul bahan 

baku yang ditambahkan, maka akan semakin tinggi pula 

bobot jenis produk sabun yang dihasilkan (Musy, 

Rumiati, Priyanka. 2003). Gaman dan Sherrington (1990) 

menyatakan bahwa jika suatu bahan dilarutkan dalam air 

dan membentuk larutan, maka bobot jenis/densitasnya 

akan mengalami perubahan. 

4.1.3. Jumlah Asam Lemak 

Data hasil perhitungan nilai jumlah asam lemak 

pada sabun mandi padat dengan penambahan madu 

menunjukan perbedaan dari perlakuan terhadap jumlah 

asam lemak pada sabun padat. Berdasarkan Tabel 5. 

dapat diperoleh rataan jumlah asam lemak pada 

perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa penambahan madu 

menunjukan nilai asam lemak bebas yang paling rendah 

yaitu 66,73% dan nilai paling tinggi pada P4 dengan nilai 

72,93%, dari hasil tersebut menunjukan terjadi adanya 

peningkatan dari setiap perlakuan mulai dari P0 sampai 

P4, sehingga semakin tinggi penambahan madu yang 

diberikan maka nilai jumlah asam lemak pada sabun 
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padat akan semakin meningkat, sebaliknya semakin 

rendah penambahan madu maka nilai asam lemak bebas 

pada sabun padat akan semakin rendah. Tinggi 

rendahnya nilai jumlah asam lemak disebabkan terdapat 

kandungan lemak pada madu. 

Berdasarkan hasil analisis varian (ANOVA) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap jumlah asam lemak terhadap sabun 

mandi padat, data selengkapnya tersaji pada Lampiran 7. 

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi 

pemberian madu dapat meningkatkan kadar jumlah asam 

lemak . Qisti (2009) menyatakan jumlah asam lemak 

merupakan jumlah total seluruh asam lemak pada sabun 

yang telah atau pun yang belum bereaksi dengan alkali. 

Sabun yang berkualitas baik mempunyai kandungan total 

asam lemak minimal 70%, hal ini berarti bahan-bahan 

yang ditambahkan sebagai bahan pengisi dalam 

pembuatan sabun kurang dari 30%. Tujuannya untuk 

meningkatkan efisiensi proses pembersihan kotoran 

berupa minyak atau lemak pada saat sabun digunakan. 

Bahan pengisi yang biasa ditambahkan adalah madu, 

gliserol, waterglass, protein susu dan lain sebagainya. 

Tujuan penambahan bahan pengisi untuk memberikan 

bentuk yang kompak dan padat, melembabkan, 

menambahkan zat gizi yang diperlukan oleh kulit. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s (Tabel 5) 

menunjukkan bahwa jumlah asam lemak memberikan 

perbedaan yang sangat nyata karena adanya proporsi 

penambahan madu sehingga menghasilkan nilai jumlah 

asam lemak yang berbeda pada setiap perlakuan. 
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Perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa penambahan madu 

menunjukan nilai jumlah asam lemak  66,73%  

sedangkan perlakuan penambahan madu dengan proporsi 

5% hingga 20% menunjukan nilai asam lemak bebas 

secara berurutan (%) 69,45; 70,17; 72,18; 72,93. Jannah 

(2008) menyatakan bahwa kandungan lemak dalam 100 g 

madu ± 0,1 g. Semakin tinggi konsentrasi pemberian 

dapat meningkatkan kandungan  jumlah asam lemak pada 

sabun madu padat. Berdasarkan hasil analisis terlihat 

bahwa asam lemak bebas yang dihasilkan apabila 

dibandingkan SNI (1994) jumlah asam lemak minimal 

70%. Maka  kandungan jumlah asam lemak dari sabun 

padat madu yang diuji telah memenuhi SNI karena nilai 

kadar jumlah asam lemak terendah 66,73 (P0). Dalam 

suatu formulasi, asam lemak berperan sebagai pengatur 

konsistensi. Asam lemak diperoleh secara alami melalui 

hidrolisis trigliserida. Asam lemak memiliki kemampuan 

terbatas untuk larut dalam air. Hal ini akan membuat 

sabun menjadi lebih tahan lama pada kondisi setelah 

sabun tesebut digunakan. (William and Schmitt, 2002). 

4.2 Pengaruh Pemberian Madu Dengan Konsentrasi 

Berbeda Pada Sabun Mandi Padat Terhadap Uji 

Organoleptik (Aroma, Warna, Daya Buih) 

Pengaruh pemberian madu dengan konsentrasi 

berbeda pada sabun mandi padat yang ditinjau dari 

organoleptik (aroma, warna, daya buih) dapat dilihat 

pada Tabel 6. Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat 

diketahui bahwa penambahan madu dengan tingkat 
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penambahan yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

organoleptik (aroma, warna, daya buih). Rataan uji 

organoleptik (aroma, warna, daya buih) sabun madu 

padat pada masing-masing perlakuan dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan’s tertera pada Tabel 6. Data analisis 

ragam dan UJBD uji organoleptik (aroma, warna, daya 

buih) sabun mandi padat yang selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 9.1, 9.2 dan 9.3. 

Tabel 6. Rataan pengaruh pemberian madu dengan 

konsentrasi berbeda pada sabun mandi padat 

ditinjau dari organoleptik (aroma, warna, daya 

buih). 

Perlakuan  Aroma Warna Daya buih 

P0 3,98±0,26b 3,85±0,53a 4,14±0,42b 

P1 4,01±0,44b 4,14±0,42b 4,01±0,44a 

P2 3,95±0,46b 3,98±0,30a 3,95±0,46a 

P3 3,80±0,46a 3,86±0,44a 3,86±0,43a 

P4 3,48±0,56a 3,63±0,62a 3,63±0,62a 

Keterangan:  Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

Hasil penelitian organoleptik sabun padat 

menggunakan sistem penilaian hedonik/kesukaan. Hasil 

penilaian terhadap uji kesukaan sabun padat dengan 

penambahan madu dari penilaian rata-rata 30 panelis 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Uji hedonik 

atau uji kesukaan merupakan salah satu jenis uji 
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penerimaan. Panelis dalam uji hedonik ini diminta 

tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya, 

disamping itu juga mengemukakan tingkat kesukaan atau 

ketidaksukaan. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut 

sebagai skala hedonik, misalnya uji hedonik dengan skala 

lima numerik, sangat suka (1), suka (2), netral (3),  tidak 

suka (4),  sangat tidak suka (5) (Rahayu, 1998). 

4.2.1.  Aroma 

Data hasil perhitungan nilai organoleptik terhadap 

aroma pada sabun mandi padat dengan penambahan 

madu menunjukan perbedaan dari perlakuan terhadap uji 

organoleptik terhadap aroma pada sabun padat. 

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat diperoleh rataan uji 

organoleptik terhadap aroma pada perlakuan 20% (P4) 

dimana  penambahan madu menunjukan nilai uji 

organoleptik aroma yang paling rendah yaitu 3,98 

sedangkan (P1) penambahan madu 5% menunjukan nilai 

organoleptik aroma yang tinggi 4,01. Hal ini menunjukan 

semakin tinggi nilai maka panelis tidak menyukai. 

Berdasarkan hasil analisis varian (ANOVA) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap uji organoleptik terhadap aroma sabun 

padat, data selengkapnya tersaji pada Lampiran 9.1. 

Peningkatan nilai kesukaan uji organoleptik terhadap 

aroma sabun padat seiring dengan penambahan madu 

yang diberikan pada setiap perlakuan. Uji organoleptik 

terhadap aroma diperoleh nilai tertinggi 4,01 pada P1 

dengan penambahan madu sebanyak 5% dan diikuti oleh 

P0, P2, P3, P4. Nilai rataan uji organoleptik terhadap 
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aroma mengalami penurunan yang menunjukkan tingkat 

kesukaan yang meningkat. Penambahan madu sebanyak 

20% pada P4 merupakan produk yang sangat disukai 

panelis. Hal ini karena semakin banyak penambahan 

madu, aroma sabun didominasi dengan aroma khas 

madu. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s terhadap aroma 

(Tabel 6) memberikan perbedaan yang sangat nyata 

karena adanya proporsi penambahan madu sehingga 

menghasilkan nilai aroma yang berbeda pada setiap 

perlakuan. Perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa 

penambahan madu menunjukkan nilai jumlah aroma 3,98  

sedangkan perlakuan penambahan madu dengan proporsi 

5% hingga 20% menunjukan nilai organoleptik aroma 

secara berurutan 4,01; 3,95; 3,80; 3,48. Hal ini 

diakibatkan oleh konsentrasi penggunaan minyak kelapa 

lebih besar dibandingkan madu, selain itu aroma madu 

terbentuk dari senyawa asam-asam mudah menguap 

(volatile acids), misalnya formaldehida, asetaldehida, 

aseton, isobutiraldehida dan diasetil (Sihombing, 1997). 

4.2.2.  Warna 

Data hasil perhitungan nilai organoleptik terhadap 

warna pada sabun mandi padat dengan penambahan 

madu menunjukan perbedaan dari perlakuan terhadap uji 

organoleptik terhadap warna pada sabun padat. 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diperoleh rataan uji 

organoleptik terhadap warna pada perlakuan 20% (P4) 

dimana  penambahan madu menunjukan nilai uji 

organoleptik aroma yang paling rendah yaitu 3,63 
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sedangkan (P1) penambahan madu 5% menunjukan nilai 

organoleptik aroma yang tinggi 4,14. Hal ini menunjukan 

semakin tinggi nilai maka panelis tidak menyukai. 

Berdasarkan hasil analisis varian (ANOVA) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap uji organoleptik terhadap warna sabun 

padat, data selengkapnya tersaji pada Lampiran 9.2. 

Peningkatan nilai kesukaan warna sabun padat seiring 

dengan penambahan madu yang diberikan pada setiap 

perlakuan. Uji organoleptik tehadap warna diperoleh nilai 

tertinggi 4,14 pada P1 dengan penambahan madu 

sebanyak 5% dan diikuti oleh P2, P3, P0, P4. Nilai rataan 

uji organoleptik warna mengalami penurunan yang 

menunjukkan tingkat kesukaan yang meningkat. 

Penambahan madu sebanyak 20% pada P4 merupakan 

produk yang sangat disukai panelis. Hal ini karena 

semakin banyak penambahan madu, sabun berwarna 

semakin coklat sehingga daya tarik panelis semakin 

meningkat.   

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s terhadap warna 

(Tabel 6) memberikan perbedaan yang sangat nyata 

karena adanya proporsi penambahan madu sehingga 

menghasilkan nilai warna yang berbeda pada setiap 

perlakuan. Perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa 

penambahan madu menunjukkan nilai jumlah warna 3,85  

sedangkan perlakuan penambahan madu dengan proporsi 

5% hingga 20% menunjukan nilai orgaanoleptik warna 

secara berurutan 4,14; 3,98; 3,86; 3,63. Warna sabun 

dipengaruhi oleh warna bahan baku yang digunakan. 

Surfaktan yang digunakan sebagai bahan baku diduga 



38 
 

mempengaruhi warna sabun padat yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, semakin banyak 

penambahan madu, sabun berwarna semakin coklat dan 

surfaktan dalam bentuk bubuk berwarna putih. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sinatrya (2009), bahwa warna 

bahan pencampur yang digunakan pada pembuatan sabun 

mempengaruhi hasil warna sabun. 

4.2.3.  Daya Buih 

Data hasil perhitungan nilai organoleptik terhadap 

daya buih pada sabun mandi padat dengan penambahan 

madu menunjukan perbedaan dari perlakuan terhadap uji 

organoleptik terhadap daya buih pada sabun padat. 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diperoleh rataan uji 

organoleptik terhadap daya buih pada perlakuan 20% 

(P4) dimana  penambahan madu menunjukan nilai uji 

organoleptik daya buih yang paling rendah yaitu 3,63 

sedangkan perlakuan kontrol (P0) tanpa penambahan 

madu menunjukan nilai organoleptik daya buih yang 

tinggi 4,14. Hal ini menunjukan semakin tinggi nilai 

maka panelis tidak menyukai. 

Berdasarkan hasil analisis varian (ANOVA) 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap uji organoleptik terhadap daya buih 

sabun padat, data selengkapnya tersaji pada Lampiran 

9.3. Peningkatan nilai kesukaan daya buih sabun padat 

seiring dengan penambahan madu yang diberikan pada 

setiap perlakuan. Uji organoleptik terhadap daya buih 

diperoleh nilai tertinggi 4,14 pada P0 tanpa penambahan 

madu dan diikuti oleh P1, P2, P3, P4. Nilai rataan uji 
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organoleptik warna mengalami penurunan yang 

menunjukkan tingkat kesukaan yang meningkat. 

Penambahan madu sebanyak 20% pada P4 merupakan 

produk yang sangat disukai panelis. Busa adalah dispersi 

gas dalam cairan yang distabilkan oleh suatu zat 

pembusa, merupakan struktur yang relatif stabil dan 

terdiri atas kantong-kantong udara yang terbungkus oleh 

lapisan tipis. Menurut Widiyanti (2009), karakteristik 

busa yang dihasilkan oleh sabun dipengaruhi oleh jenis 

asam lemak yang digunakan. Asam laurat dan miristat 

dapat menghasilkan busa yang lembut, sementara asam 

palmitat dan stearat memiliki sifat menstabilkan busa. 

Asam oleat dapat menghasilkan busa yang stabil dan 

lembut. Selain itu stabilitas busa juga dapat ditingkatkan 

dengan menambahkan surfaktan. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s terhadap daya 

buih (Tabel 6) memberikan perbedaan yang sangat nyata 

karena adanya proporsi penambahan madu sehingga 

menghasilkan nilai daya buih yang berbeda pada setiap 

perlakuan. Perlakuan kontrol (P0) dimana tanpa 

penambahan madu menunjukkan nilai jumlah daya buih 

4,14 sedangkan perlakuan penambahan madu dengan 

proporsi 5% hingga 20% menunjukan nilai organoleptik 

daya buih secara berurutan 4,01; 3,95; 3,86; 3,63. Daya 

buih sabun dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. 

Hal ini karena semakin banyak penambahan madu, sabun  

memiliki daya buih yang banyak sehingga daya tarik 

panelis semakin meningkat. Penambahan konsentrasi 

madu dapat menjadi salah satu solusi untuk dapat 

menghasilkan busa yang banyak pada sabun, karena 
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madu mengandung protein yang tinggi sehingga dapat 

menurunkan tegangan permukaan pada sabun (Krell, 

1996). Menurut Mariana (2006), busa dengan luas 

permukaan yang besar memang dapat mengangkat 

kotoran seperti debu dan lemak, tetapi dengan adanya 

surfaktan, pembersihan sudah dapat dilakukan tanpa 

perlu adanya busa yang berlimpah. Surfaktan yang 

digunakan dalam pembuatan sabun merupakan bahan 

aktif untuk menghasilkan busa dan harganya lebih 

murah. Penghasil busa dapat membantu pemerataan 

produk dengan lebih baik saat digunakan. Namun 

akibatnya, ketika dibilas produk ini tidak hanya 

membersihkan tapi juga mengangkat kelembaban dari 

lapisan atas kulit. 

4.3 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik penelitian ini mengunakan 

metode diskritif dengan membandingkan hasil data yang 

diperoleh dengan sitasi yang ada, sehingga didapatkan 

perlakuan terbaik yang sesuai dengan standar yang aman 

untuk digunakan. Syarat untuk keamanan produk sabun 

batang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia 

(SNI) nomor 06-3532-1994, yaitu sabun mandi 

merupakan sabun natrium yang umumnya ditambahkan 

zat pewangi dan digunakan untuk membersihkan tubuh 

manusia dan tidak membahayakan kesehatan,asam lemak 

bebas 2,5%, bobot jenis sabun mandi 1,01-1,10 g/mL, 

Qist (2009) sabun yang berkualitas baik mempunyai 

kandungan total asam lemak minimal 70% 
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Perlakuan terbaik pada penelitian ini dengan syarat 

yang memenuhi standar dan aman digunakan merupakan 

perlakuan 10% dengan rata-rata asam lemak bebas 

0,40%, rata–rata bobot jenis 1,12 g/mL, rata–rata jumlah 

asam lemak 70,17%. Nilai rata–rata dari perlakuan 10% 

sudah mendekati standar yang ditentukan (SNI) nomor 

06-3532-1994. 

Madu memiliki manfaat dalam berbagai aspek, 

antara lain dibidang kosmetika, madu banyak digunakan 

baik dalam bentuk sabun, penyegar dan masker wajah. 

Madu dapat membersihkan kulit mencegah jerawat dan 

memberinya nutrisi yang dibutuhkan (Prasko, 2011). 

Madu juga mengandung vitamin, seperti vitamin E dan 

vitamin C serta vitamin B1, B2 dan B6 (Jannah, 2008). 


