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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Madu 

Madu adalah nektar atau eksudat gula dari tanaman 

yang dikumpulkan oleh lebah madu, diolah dan disimpan 

dalam sarang madu dari lebah Apis mellifera. Madu 

mengandung tidak lebih dari 25% kadar air, 0,25% abu 

dan 8% sukrosa. Madu dapat dibagi menurut asal nektar, 

maupun menurut bentuk madu yang lazim terdapat dalam 

istilah pemasaran. Berbagai jenis madu dapat dihasilkan 

dari berbagai sumber nektar yang dikenal dengan nama 

sebagai berikut:   

1. Madu flora, madu yang dihasilkan dari nektar bunga. 

Bila nektar tersebut berasal dari beraneka ragam 

bunga, maka madu yang dihasilkan disebut madu 

poliflora dan bila dari satu jenis tanaman disebut 

madu monoflora.   

2. Madu ekstra flora, madu yang dihasilkan dari nektar 

yang terdapat diluar bunga yaitu dari bagian tanaman 

lain, seperti daun, cabang atau ranting.   

3. Madu embun, madu yang dihasilkan dari cairan hasil 

sekresi serangga family Lachanidae, Psyllidae atau 

Lechnidae yang diletakkan eksudatnya pada bagian-

bagian tanaman. Cairan ini kemudian dihisap dan 

dikumpulkan oleh lebah madu dibagian tertentu yang 

disebut sarang madu (Sihombing, 1997). 

Menurut Krell (1996), tingkat konsumsi madu 

negara-negara maju seperti, Jerman, Jepang, Inggris dan 

Perancis mencapai 700-1500 g/kapita/tahun, sedangkan 
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untuk negara berkembang kurang dari 70 g/kapita/tahun, 

dan untuk Indonesia kurang dari 20 g/kapita/tahun. 

Menurut Khomsan (2003), Indonesia memiliki tingkat 

konsumsi madu sekitar 15 g/kapita/tahun. Saat ini 

kebutuhan nasional madu ialah 150.000–200.000 

ton/tahun, sedangkan produksi nasional baru mencapai 

20.000–40.000 ton/tahun.  Meskipun tingkat konsumsi 

madu di Indonesia tergolong sangat rendah, namun 

jumlah produksinya masih dibawah permintaan.  Jumlah 

produksinya yang masih di bawah jumlah permintaan  

tersebut  adalah sebuah peluang usaha di bidang 

pemasaran. 

Madu banyak manfaatnya, madu alami sangat 

bernilai dalam menghasilkan energi, juga merupakan 

satu-satunya gula yang mudah dicerna, hanya dalam 

waktu singkat madu alami dapat diserap dalam tubuh 

untuk memulihkan tenaga. Madu bisa digunakan sebagai 

bahan makanan dan minuman, obat-obatan dan keperluan 

industri (Jannah, 2008). 

2.1.1 Komposisi Nutrisi Madu 

Madu mengandung berbagai jenis komponen yang 

sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Komponen 

yang dimaksud yaitu karbohidrat, asam amino, mineral, 

ensim, vitamin dan air. Komposisi nutrisi madu dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi Nutrisi Madu per 100 gram 

Komposisi Jumlah Satuan 

Kalori 328 Kal 

Kadar air 17,2 g 

Protein 0,5 g 

Karbohidrat 82,4 g 

Abu 0,2 g 

Tembaga 4,4 – 9,2 g 

Fosfor 1,9 – 6,3  mg 

Besi 0,06 – 1,5 mg 

Mangan 0,02 – 0,4 mg 

Magnesium 1,2 – 3,5 mg 

Thiamin (B1) 0,1 mg 

Riboflavin (B2) 0,02 mg 

Lemak  0,1 g 

Asam 43,1 g 

pH 3,9 -  

Sumber: Jannah (2008) 

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. Dari segi 

kesehatan, madu sering digunakan untuk obat-obatan. 

Madu merupakan salah satu obat tradisional tertua yang 

dianggap penting untuk penyembuhan penyakit 

pernafasan, infeksi saluran pencernaan dan bermacam-

macam penyakit lainnya. Madu dari segi kecantikan 

dapat digunakan untuk menghaluskan kulit, serta 

pertumbuhan rambut (Sinatrya, 2009). Secara umum 
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madu memiliki pH 3,9 dengan rentang antara 3,4-6,1 dan 

kandungan asam 0,57% dengan rentang 0,17-11,7% 

terutama asam glukonat. 

Persyaratan mutu madu di Indonesia di atur oleh 

Dewan Standarisasi Nasional dengan SNI 01-3545-2004 

mengenai mutu dan cara uji madu. Persyaratan madu 

yang terdapat dalam peraturan disajikan Tabel 2.  

Tabel 2. Persyaratan Mutu Madu (SNI 01-3545-2004) 

No. Jenis uji Satuan Persyaratan 

1 Aktifitas enzim diastase, 

min. 

DN 3 

2 Hidroksimetilfurfural 

(HMF), maks. 

mg/kg 50 

3 Air, maks. % b/b 22 

4 Gula pereduksi (dihitung 

sebagai glukosa), min. 

% b/b 65 

5 Sukrosa, maks. % b/b 5 

6 Keasaman, maks. ml 

NaOH 1 

N/kg 

50 

7 Padatan yang tak larut 

dalam air maks. 

% b/b 0,5 

8 Abu, maks. % b/b 0,5 

9 Cemaran logam 

Timbal (Pb), maks 

Tembaga (Cu), maks. 

 

mg/kg 

mg/kg 

 

1,0 

5,0 

10 Cemaran arsen (As), 

maks. 

mg/kg 0,5 

Sumber: SNI 01-3545-2004 
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2.2 Sabun 

Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci 

dan mengemulsi, terdiri dari dua komponen utama yaitu 

asam lemak dengan rantai karbon C16 (asam palmitat) 

dan sodium atau potasium (Fessenden, 1992). Selain 

merupakan pembersih yang di buat dengan reaksi kimia 

antara kalium atau natrium dengan asam lemak dari 

minyak nabati atau minyak hewani (BSN, 1994). Sabun 

yang dibuat dengan NaOH dikenal dengan sabun keras 

(hard soap), sedangkan sabun yang dibuat dengan KOH 

dikenal dengan sabun lunak (soft soap). Sabun dibuat 

dengan dua cara yaitu proses saponifikasi dan proses 

netralisasi minyak. Proses saponifikasi minyak akan 

memperoleh produk sampingan yaitu gliserol, sedangkan 

proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Proses 

saponifikasi teradi arena reaksi antara trigliserida dengan 

alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi 

asam lemak bebas dengan alkali (Sari, 2010). Reaksi 

kimia pada proses saponifikasi trigliserida dapat dilihat 

pada Gambar 2.   

C3H5(O2CR)3 + 3 NaOH             3 RCOONa +C3H5(OH)3 

Lemak            Kaustik Soda        Sabun           Gliserol 

Gambar 2. Reaksi Saponifikasi Trigliserida   
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Reaksi kimia pada proses netralisasi asam lemak 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

R – COOH         +    NaOH  R  – COONa   +   H2O 

Asam lemak bebas       Alkali          Sabun         Air  

Gambar 3. Reaksi Netralisasi Asam Lemak  

BSN (1994) menyatakan, sabun mandi merupakan 

sabun natrium yang umumnya ditambahkan zat pewangi 

dan digunakan untuk membersihkan tubuh manusia dan 

tidak membahayakan kesehatan. Sabun mandi terdiri atas 

berbagai bentuk seperti berbentuk padat (batang), cair 

dan gel. Menurut Fessenden (1992), sabun mandi batang 

terdiri dari cold-made, opaque dan sabun transparan. 

Sabun mandi cold-made mempunyai kemampuan 

berbusa dengan baik di dalam air yang mengandung 

garam (air sadah). Sabun opaque adalah jenis sabun 

mandi biasa yang berbentuk batang dan tidak transparan. 

Molekul sabun terdiri dari rantai karbon, hidrogen dan 

oksigen yang disusun dalam bagian kepala dan ekor. 

Bagian kepala merupakan gugus hidrofilik (rantai 

karboksil) yang berfungsi untuk mengikat air, sedangkan 

bagian ekor merupakan gugus hidrofobik (rantai 

hidrokarbon) yang berfungsi untuk mengikat kotoran dan 

minyak. 

Sabun adalah surfaktan atau campuran surfaktan 

yang digunakan dengan air untuk mencuci dan 

membersihkan lemak (kotoran) (Nurhadi, 2012). 

Ditambahkan (BSN, 1994) Sabun mandi adalah senyawa 
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natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak 

nabati dan atau lemak hewani dan berbentuk padat, lunak 

atau cair, berbusa, digunakan sebagai pembersih, dengan 

menambahkan zat pewangi, dan bahan lainnya yang tidak 

membahayakan kesehatan melalui suatu proses yang 

dikenal sebagai saponifikasi.  

Sabun mandi kecantikan adalah suatu produk sabun 

untuk perawatan kecantikan kulit wajah dan tubuh 

dengan formulasi yang sesuai untuk kulit. Memberikan 

zat-zat gizi dan nutrisi yang sangat diperlukan kulit dan 

membantu memelihara kulit dengan mempertahankan 

kelembaban kulit serta membantu pertumbuhan sel-sel 

baru jika terjadi kerusakan sel kulit. Menurut Dixon et.al, 

(2013) mengatakan senyawa vitamin D berperan dalam 

perbaikan sel kulit mati karena radiasi sinar matahari.  

Jika sabun dilarutkan di dalam air, ujung hidrofilik 

dari molekulnya ditarik ke dalam air dan melarutkannya, 

tetapi bagian hidrofobik ditolak oleh molekul air. 

Akibatnya, suatu lapisan tipis terbentuk di atas 

permukaan air, dan secara drastis menurunkan tegangan 

permukaan air. Jika larutan sabun tersebut mengenai 

sesuatu yang berlemak atau berminyak, maka bagian 

molekul sabun langsung terorientasi. Hidrofobik 

membalut kotoran yang bersifat minyak, sedang bagian 

hidrofilik tetap larut dalam fase air. Mekanis membilas 

maka minyak dan lemak terdispersi menjadi tetesan-

tetesan kecil dan molekul sabun tersusun sendiri 

mengelilingi permukaannya. Tetesan lemak atau minyak 

yang dikelilingi oleh molekul sabun tersebut disebut 

misela. Karena gugus karboksilat dari molekul sabun 
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terproyeksi ke luar, permukaan misela menjadi 

bermuatan negatif. Seluruh misela menjadi larut dalam 

air dan terbuang bersama air pencuci. Proses 

pembersihan berlangsung dengan menurunkan tegangan 

permukaan air dan mengemulsikan kotoran (Kateren, 

2005). 

2.3 Komposisi Sabun 

Bahan penyusun utma pembuatan sabun adalah 

lemak dan alkali, selain bahan tersebut digunakan bahan 

tambahan lain. Bahan tambahan lain yang digunakan 

sabun adalah bahan pembentuk badan sabun, bahan 

pengisi, bahan pewarna, dan bahan pewangi (Noor, 

2009). Bahan pembuntuk badan sabun (builder) 

diberikan untuk menambah daya cuci sabun, dapat 

diberikan berupa natrium karbonat, natrium silikat, dan 

natrium sulfat. Bahan pengisi (fillers) digunakan untuk 

menambah bobot sabun, menaikan densitas sabun dan 

menambah daya cuci sabun. Bahan pencuci yang 

ditambahkan biasanya adalah koalin, talk, magnesium 

karbonat dan juga soda abu serta natrium silikat yang 

dapat berfungsi pula sebagai antioksidan (Perdana dan 

Hakim, 2010). 

2.3.1. Minyak kelapa 

Minyak kelapa merupakan jenis minyak nabati 

dengan kemampuan tersendiri yang cuku penting dalam 

proses pembuatan sabun. Asam larutan merupakan asam 

lemak dominan yang terdapat dalam dalam minyak 

kelapa yaitu sebesar 48,2% dan berperan dalam 
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pembentukan  sabun dan pembusaan. Titik cair asam 

laurat adalah pada suhu 440C (Kateren, 2005). Komposisi 

minyak kelapa dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Minyak Kelapa 

Vitamin A  1,530 IU Lemak 

Kalori  128  Asam lemak tidak jenuh 

Protein  0 g  Asam lemak jenuh 

Karbohidrat 0g  Kolestrol 

Sumber : Label Barco (Minyak yang digunakan dalam 

penelitian) 

2.3.2 Natrium Hidroksida (NaOH) 

NaOH merupakan salah satu jenis alkali (basa) kuat 

yang bersifat korosif serta mudah menghancurkan 

jaringan organik yang halus. NaOH berbentuk butiran 

padat berwarna putih dan memiliki sifat higroskopis 

(Wade dan Waller, 1994). Ion-ion dari NaOH bereaksi 

dengan asam lemak membentuk sabun. 

2.3.3 Asam Stearat 

Asam stearat dapat berbentuk padatan atau cairan. 

Asam stearat berfungsi untuk mengeraskan dan 

menstabilkan busa. Asam stearat berwarna putih 

kekuningan dan memiliki titik cair pada suhu 56 °C 

(Kateren, 2005). 

2.3.4 Olive oil (Minyak Zaitun) 

Minyak zaitun berasal dari ekstraksi buah zaitun. 

Minyak zaitun dengan kualitas tinggi memiliki warna 

kekuningan. Sabun yang berasal dari minyak zaitun 
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memiliki sifat yang keras tapi lembut bagi kulit. Zaitun 

secara alami mengandung beberapa senyawa yang tak 

tersabunkan seperti fenol, tokoferol, sterol, pigmen, dan 

squalen. Minyak zaitun juga mengandung triasilgliserol 

yang sebagian besar di antaranya berupa asam lemak 

tidak jenuh tunggal jenis oleat. Kandungan asam oleat 

tersebut dapat mencapai 55-83% dari total asam lemak 

dalam minyak zaitun (Noor, 2009). Sabun mandi cair 

yang berasal dari basis minyak zaitun dan kalium 

hidroksida, karakteristik sabun berwarna kining yang 

merupakan warna khas dari basisnya yaitu minyak zaitun 

(Nurhadi, 2012).  

2.3.5 EDTA 

EDTA (ethylene diamine tetra acetate) 

ditambahkan dalam sabun untuk membentuk kompleks 

(pengkelat) ion besi yang mengkatalis proses degradasi 

oksidatif. Degradasi oksidatif akan memutuskan ikatan 

rangkap pada asam lemak membentuk rantai lebih 

pendek, aldehid dan keton yang berbau tidak enak. 

EDTA adalah reagen yang bagus, selain membentuk 

kelat dengan semua kation, kelat ini juga cukup stabil 

untuk metode titriametil. (Wade dan Waller, 1994). 

EDTA digunakan sebagai zat tambahan (additive) pada 

sabun dan berfungsi sebagai antioksidan pada sabun, 

memperlambat proses oksidasi pada rantai alkali tak 

jenuh sabun (Noor, 2009). 


