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RINGKASAN 
 

Potensi jeruk manis peras (Citrus sinensis L. Osbeck) di 
Indonesia sangat tinggi, dimana kementerian pertanian 
mencatat produksi jeruk pada tahun 2014 mencapai 1.999.234 
ton. Jeruk manis memiliki prospek ekonomi yang lebih baik bila 
dijual tidak hanya dalam bentuk buah segar, ditambah lagi 
karena kulitnya lebih sukar dikupas dibandingkan dengan jeruk 
keprok, selain itu juga terlalu banyak residu yang dibuang / tidak 
dimanfaatkan. Menurut Kementrian Pertanian jumlah limbah 
kulit jeruk di Indonesia mencapai 309.678 ton tiap tahunnya. 
Maka dari itu diperlukan inovasi dalam mengolah produk 
tersebut dan salah satunya dijadikan menjadi minyak atsiri. 
Penggunaan terbesar untuk industri minyak atsiri adalah 
sebagai pemberi aroma dan cita rasa pada industri flavor dan 
fragrance. 

Hand sanitizer merupakan produk personal care yang 
berbentuk gel semisolid yang masih dapat mengalir dan 
memiliki bahan aktif yang bersifat antiseptik. Secara khusus 
pemilihan produk hand sanitizer bertujuan untuk kepraktisan 
dan kemudahan saat menggunakannya. Aktifitas masyarakat 
yang semakin meningkat serta diiringi dengan kesadaran untuk 
hidup sehat dan bersih yang juga semakin tinggi saat ini, 
memicu tingginya permintaan produk personal care yang 
praktis, ekonomis serta memiliki fungsi untuk menjaga 
kebersihan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produk 
antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis 
memiliki hasil uji fisik (pH, densitas, viskositas) yang sudah 
sesuai dengan standar, serta memiliki hasil uji mikrobiologi (total 
plate count, luas hambat bakteri) lebih baik jika dibandingkan 
dengan produk kontrol yakni detol. Produk perlakuan terbaik 
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pada penelitian ini diperoleh pada sampel A2 dengan proporsi 
minyak jeruk baby 0,75 : minyak jeruk manis 0,25. Produk 
antiseptik perlakuan terbaik memiliki rerata nilai pH 4,50, rerata 
nilai densitas 0,966g/ml, rerata nilai viskositas 10900cP, rerata 
nilai total plate count 148,6, dan rerata nilai luas hambat bakteri 
6,77mm. 
 Produk perlakuan terbaik diuji sensori yang meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, dan analisis deskriptif. Hasil uji validitas 
data hasil kuisioner dinyatakan valid dengan nilai r-hitung lebih 
tinggi daripada nilai r-tabel. Hasil uji reliabilitas data hasil 
kuisioner dinyatakan reliabel dengan nilai cronbach alpha lebih 
tinggi daripada nilai r-tabel. Hasil analisis deskriptif 
memberitahukan bahwa responden tidak menyukai warna 
(40%),  tidak menyukai kejernihan (53,33%), menyukai aroma 
(76,67%), biasa pada kekentalan (50%), dan menyukai kesan 
lengket (40%) pada produk perlakuan terbaik antiseptik tangan 
jeruk baby dan jeruk manis. 

 
Kata Kunci: Minyak Atsiri, Jeruk Baby, Jeruk Manis, Hand 

Sanitizer 



viii 
 

ERDIANSYAH PUTRA PRATAMA. 125100307111022. 

Aplication of Baby Orange (Citrus sinensis) and Sweet 
Orange (Citrus sinensis L. Osbeck) Essential Oil on 
Formulation Antiseptic Gel (Hand Sanitizer). Minor Thesis. 
Supervisor: Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS and Nur Lailatul 
Rahmah, S.Si., M.Si 

 
 

SUMMARY 
 

The potential of squeezed sweet orange (Citrus sinensis 
L. Osbeck) in Indonesia is very high, where the ministry of 
agriculture noted that citrus production in 2014 reached 
1,999,234 tons. Sweet oranges have better economic prospects 
when sold not only in the form of fresh fruit, because the skin is 
harder to peel than tangerines, besides that too many residues 
are discarded / not utilized. According to the Ministry of 
Agriculture the amount of orange peel waste in Indonesia 
reaches 309,678 tons per year. Therefore, innovation is needed 
in processing these products and one of them is used as 
essential oil. The biggest use for the essential oil industry is to 
provide flavor and flavor to the flavor and fragrance industries. 

Hand sanitizer is a personal care product in the form of 
semisolid gel which can still flow and has an active ingredient 
that is antiseptic. In particular the selection of hand sanitizer 
products aims for practicality and ease when using them. 
Increasing community activities and accompanied by awareness 
of healthy and clean living which is also getting higher at this 
time, triggers high demand for personal care products that are 
practical, economical and have a function to maintain 
cleanliness. 

Based on the results of the study, it is known that the 
hand antiseptic products of essential oils of baby oranges and 
sweet oranges have physical test results (pH, density, viscosity) 
that are in accordance with standards, and have microbiological 
test results (total plate count, bacterial inhibitory area) better 
than with the control product namely detol. The best treatment 
product in this study was obtained in A2 samples with a 
proportion of baby orange oil 0.75: 0.25 sweet orange oil. The 
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best treatment antiseptic product has an average pH value of 
4.50, average density value of 0.966g / ml, average viscosity 
value of 10900cP, average total plate count value of 148.6, and 
average value of bacterial inhibition area of 6.77mm. 

The best treatment products are sensory tested which 
include validity, reliability, and descriptive analysis. The results 
of the data validity test results of the questionnaire are declared 
valid with the r-count value is higher than the r-table value. The 
results of the reliability of the questionnaire data reliability test 
are reliable with the cronbach alpha value higher than the r-table 
value. Descriptive analysis results revealed that respondents did 
not like color (40%), disliked clarity (53.33%), liked aroma 
(76.67%), normal on viscosity (50%), and liked the sticky 
impression (40%) on the best treatment products for hand 
antiseptic baby oranges and sweet oranges 

 
Keywords: Essential Oil, Baby Orange, Sweet Orange, Hand 

Sanitizer 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Jeruk baby (Citrus sinensis) dan jeruk manis (Citrus 
sinensis L. Osbeck) termasuk dalam jenis jeruk manis peras. 
Potensi jeruk manis peras di Indonesia sangat tinggi, dimana 
kementerian pertanian mencatat produksi jeruk pada tahun 
2014 mencapai 1.999.234 ton (Kementerian Pertanian, 2015). 
Jeruk manis memiliki prospek ekonomi yang lebih baik bila dijual 
tidak hanya dalam bentuk buah segar, ditambah lagi karena 
kulitnya lebih sukar dikupas dibandingkan dengan jeruk keprok, 
selain itu juga terlalu banyak residu yang dibuang / tidak 
dimanfaatkan. Menurut Kementrian Pertanian (2013) jumlah 
limbah kulit jeruk di Indonesia mencapai 309.678 ton tiap 
tahunnya. Maka dari itu diperlukan inovasi dalam mengolah 
produk tersebut dan salah satunya dijadikan menjadi minyak 
atsiri. Menurut Hunter (2009) penggunaan terbesar untuk 
industri minyak atsiri adalah sebagai pemberi aroma dan cita 
rasa pada industri flavor dan fragrance. 

 Kulit jeruk mengandung beberapa senyawa yang dapat 
dimanfaatkan lebih lanjut, seperti kandungan minyak atsiri di 
dalamnya. Minyak atsiri dalam kulit jeruk memiliki kandungan 
yang dapat memberikan efek menenangkan. Minyak atsiri yang 
tercium melalui hidung akan melewati reseptor penangkap 
aroma. Reseptor akan mengirimkan sinyal-sinyal kimiawi ke 
otak dan akan mengatur emosi seseorang, sehingga minyak 
atsiri biasa digunakan pada campuran aromaterapi pada bidang 
kesehatan (Rusli, 2010).  

Minyak atsiri merupakan cairan yang mengandung aroma 
khas dari suatu tanaman. Dapat diketahui minyak atsiri banyak 
digunakan sebagai salah satu campuran pada bahan baku pada 
industri makanan, minuman, parfum, diterjen, sabun, kosmetik, 
dan berbagai produk farmasi. Pada industri produk-produk 
farmasi, minyak atsiri dimanfaatkan sebagai pewangi serta 
dapat berfungsi sebagai bahan antimikrobial (Lutony dan 
Rahmayati, 2000). Minyak atsiri dapat mempengaruhi saraf 
manusia (terutama pada indra penciuman) sehingga seringkali 
memberikan efek psikologis tertentu. Setiap senyawa penyusun 
memiliki efek tersendiri, dan campurannya dapat menghasilkan 
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aroma yang berbeda. Menurut Istianto dan Muryati (2016) 
secara kimiawi, minyak atsiri tersusun dari campuran yang rumit 
berbagai senyawa, namun suatu senyawa tertentu biasanya 
bertanggung jawab atas suatu aroma tertentu. Contohnya pada 
minyak atsiri jeruk, tiap varietas jeruk memiliki variasi komposisi 
kandungan senyawa yang berbeda, sehingga menyebabkan 
perbedaan aroma pada setiap jenis minyak atsiri jeruk. 
Walaupun demikian, minyak atsiri jeruk umumnya mengandung 
senyawa dominan yang dikenal dengan nama limonen. 
Kandungan senyawa limonen bervariasi antar varietas jeruk, 
yaitu antara 70-92%. Minyak atsiri memiliki bau yang khas juga 
mempunyai sifat pengikat bahan-bahan pewangi yang lain, 
sehingga minyak atsiri banyak sekali dipakai sebagai bahan 
baku yang penting pembuatan produk-produk farmasi. Salah 
satunya pada produk pembersih tangan (hand sanitizer).  

Produk pembersih tangan tanpa air atau yang lebih 
dikenal dengan hand sanitizer, merupakan produk personal care 
yang berbentuk gel semisolid yang masih dapat mengalir dan 
memiliki bahan aktif yang bersifat antiseptik. Penggunaan 
produk ini cukup luas, salah satunya sebagai pengganti air dan 
sabun untuk mencuci tangan saat sebelum makan. Secara 
khusus produk digunakan ketika air dan sabun untuk mencuci 
tangan tidak tersedia, bukan berarti secara langsung 
menggantikan fungsi air dan sabun akan tetapi lebih pada 
pemilihan kepraktisan dan kemudahan membawa produk. 
Aktifitas masyarakat yang semakin meningkat serta diiringi 
dengan kesadaran untuk hidup sehat dan bersih yang juga 
semakin tinggi saat ini, memicu tingginya permintaan produk 
personal care yang praktis, ekonomis serta memiliki fungsi 
untuk menjaga kebersihan (Rachmawati dan Triyana, 2008). 

 Dalam mendapatkan produk hand sanitizer yang 
memiliki mutu baik tentunya diperlukan formulasi yang tepat. 
Terutama pada konsentrasi minyak atsiri yang ditambahkan, 
serta komposisi bahan-bahan lain juga harus sesuai dengan 
standar produk hand sanitizer yang sudah ada. Pada penelitian 
terdahulu, yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Zetiara 
(2014) didapat formulasi terbaik yang mendapat peringkat 
tertinggi dari parameter kejernihan, kelembapan, dan 
penerimaan secara keseluruhan. Namun, kombinasi bahan 
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tersebut menyebabkan lengket di tangan. Kesan lengket pada 
tangan merupakan akibat dari komposisi formula hand sanitizer 
yang kurang cocok, atau mungkin pada saat proses 
pencampuran bahan kurang homogen. Selain itu konsentrasi 
minyak atsiri pada formulasi hand sanitizer juga menjadi faktor 
utama yang perlu diperhatikan, karena konsentrasi minyak atsiri 
berpengaruh pada sifat produk hand sanitizer, terutama pada 
aroma. Produk hand sanitizer didominasi oleh alkohol yakni 
sekitar 60% sebagai bahan aktif, otomatis aroma produk hand 
sanitizer akan mengikuti aroma alkohol. Oleh karena itu 
konsentrasi minyak atsiri yang ditambahkan sangat 
berpengaruh pada aroma produk hand sanitizer, dimana aroma 
khas dari minyak atsiri akan menutupi aroma dari alkohol, 
sehingga dihasilkan produk hand sanitizer dengan aroma yang 
disukai konsumen. Dari permasalahan tersebut pada penelitian 
ini akan dicari solusi dengan mencari formulasi hand sanitizer 
yang sesuai dengan standar produk hand sanitizer pada 
pasaran, yakni yang memiliki karakteristik fisik baik, efektif 
mengurangi bakteri pada tangan,  serta disukai konsumen. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 
terlebih dahulu proporsi yang tepat sesuai karakteristik fisk dan 
kimia (viskositas, pH, densitas, daya sebar bakteri, dan daya 
hambat bakteri) produk hand sanitizer, selain itu penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui formulasi produk hand 
sanitizer yang disukai oleh kosumen. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini 
antara lain: 

1. Formulasi hand sanitizer mana yang memiliki hasil uji sifat 
fisik yang sesuai standar dan uji mikrobiologi terbaik? 

2. Bagaimana respon uji hedonik produk terbaik dari aplikasi 

minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis pada formulasi 

hand sanitizer oleh responden? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 
1. Mendapatkan formulasi hand sanitizer yang memiliki hasil uji 

fisik yang sesuai standar dan uji mikrobiologi yang terbaik. 

2. Mendapatkan produk hand sanitizer yang dapat diterima dan 

disukai oleh responden. 

  
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan 

informasi pemanfaatan minyak atsiri jeruk sebagai pemberi 

aroma alami pada produk pembersih tangan yang lebih baik dan 

memiliki efek aromaterapi pada penggunanya, sehingga dapat 

meningkatkan pendayagunaan minyak atsiri jeruk manis dan 

dapat mendukung industri lainnya yang saling berkaitan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Minyak Atsiri 

Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam 
tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, karena pada 
suhu kamar mudah menguap. Sebagian orang mengenal 
minyak atsiri dengan sebutan minyak esensial. Istilah esensial 
dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. 
Dalam keadaan segar dan murni, minyak atsiri umumnya tidak 
berwarna. Namun, pada penyimpanan lama minyak atsiri dapat 
teroksidasi. Untuk mencegahnya, minyak atsiri harus disimpan 
dalam bejana gelas yang berwarna gelap, diisi penuh, ditutup 
rapat, serta disimpan di tempat yang kering dan sejuk 
(Gunawan & Mulyani, 2004). Minyak atsiri juga dikenal dengan 
nama eteris atau minyak terbang (volatile oil) yang dihasilkan 
oleh tanaman. Minyak atsiri mudah menguap pada suhu kamar 
tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir (pungent 
taste), berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya, 
umunya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air 
(Sastrohamidjojo, 2004). 

 

 
Gambar 2.1 Minyak Atsiri 

 
Minyak atsiri dapat dibagi menjadi dua kelompok. 

Pertama, minyak atsiri yang dengan mudah dapat dipisahkan 
menjadi komponen-komponen atau penyusun murninya. 
Komponen-komponen ini dapat menjadi bahan dasar untuk 
diproses menjadi produk-produk lain. Contoh kelompok pertama 
ini adalah: minyak sereh minyak daun cengkeh, minyak permen, 
dan minyak terpentin. Biasanya komponen utama yang terdapat 
dalam minyak atsiri tersebut dipisahkan atau diisolasi dengan 
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penyulingan bertingkat atau dengan proses kimia yang 
sederhana. Pada saat isolasi dengan penyulingan bertingkat 
selalu dilakukan dalam keadaan vakum. Hal ini dikerjakan untuk 
menghindari terjadinya isomerisasi, polimerisasi atau peruraian. 
Isolasi yang dapat dilakukan berdasarkan reaksi kimia 
isomerisasi, polimerisasi atau peruraian. Isolasi yang dilakukan 
berdasarkan reaksi kimia hanya terdapat pada beberapa minyak 
atsiri. Kelompok kedua adalah minyak atsiri yang sukar 
dipisahkan menjadi komponen murninya. Contoh kelompok 
kedua adalah: minyak akar wangi, minyak kenanga, dan minyak 
nilam. Lazimnya minyak atsiri tersebut langsung dapat 
digunakan, tanpa diisolasi komponen-komponennya, sebagai 
pewangi berbagai produk (Sastrohamidjojo, 2004). 

 
2.1.1 Penggunaan Minyak Atsiri 

Dalam bidang industri, minyak atsiri digunakan untuk 
pembuatan kosmetik, parfum, antiseptik, obat-obatan, flavour 
agent dalam makanan atau minuman serta sebagai pencampur 
rokok kretek. Beberapa jenis minyak atsiri digunakan sebagai 
bahan astiseptik internal dan eksternal, untuk bahan analgesik, 
haemolitik atau sebagai antizymatik serta sebagai sedavita dan 
stimulans untuk obat sakit perut. Minyak atsiri yang baru 
diekstraksi biasanya tidak berwarna atau berwarna kekuning-
kuningan (Sastrohamidjojo, 2004). Kebanyakan minyak atsiri 
dimanfaatkan sebagai flavor dan fragrance (Hunter, 2009). 

Pemanfaatan minyak atsiri sangat beragam, berbagai 
manfaat yang dimiliki minyak atsiri antara lain sebagai 
aromaterapi yang sifatnya menenangkan kondisi psikis, sebagai 
penambah aroma, dan dapat menambah cita rasa makanan 
(Rusli, 2010). Selain bersifat menenangkan kondisi psikis serta 
penambah aroma dan rasa makanan, minyak atsiri juga dapat 
membantu pencernaan dengan merangsang sistem saraf 
sekresi, sehingga akan meningkatkan sekresi getah lambung 
yang mengandung enzim hanya oleh stimulus aroma dan rasa 
bahan pangan. Selain itu juga dapat merangsang keluar cairan 
getah sehingga ronga mulut dan lambung menjadi basah. 
Beberapa jenis minyak atsiri digunakan sebagai bahan 
antiseptik internal atau eksternal, bahan anal gesik, naeolitik 
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atau sebagai antizimatik, sebagai sedative dan stimulan untuk 
obat sakit perut. (Guenther, 1987). 

 
2.1.2 Proses Ekstraksi Minyak Atsiri 

Minyak atsiri diekstrak dengan beberapa metode dan 
metode-metode tersebut dipilih berdasarkan jenis dari bahan 
pertanian yang digunakan dan minyak apa yang diekstrak. 
Berbagai metode dan cara untuk mengekstraksi minyak atsiri 
dari beberapa tumbuhan aromatik melalui beberapa penelitian. 
Adapun metode yang pernah digunakan adalah metode uap 
atau hidro distilasi, dan beberapa metode yang serupa seperti 
ekstraksi soklet dengan menggunakan pelarut organik, dengan 
tekanan dan distilasi uap lainnya. Kehilangan beberapa ikatan 
volatil dalam proses ekstraksi merupakan salah satu faktor 
penting, lama proses ektraksi, efisiensi ekstraksi, degradasi 
komponen pada saat ekstraksi dan metode ekstrasi yang tepat 
pada bahan baku (Gamiz Gracia, 2000). sesuai dengan standar 
ISO dan AFNOR, minyak atsiri didefinisikan sebagai produk 
yang diperoleh dari proses isolasi secara fisik dari macam-
macam tanaman. metode fisik yang digunakan adalah: destilasi 
(uap, uap dan air, air), expression (juga dikenal dengan cold 
pressing), dan dry distillation (Sawamura, 2010). 

Sebagaian besar minyak atsiri umumnya diperoleh 
dengan cara penyulingan menggunakan uap atau disebut juga 
dengan cara hidrodestilasi (Istianto dan Muryati, 2016). 
Penyulingan dapat didefinisikan sebagai pemisahan komponen-
komponen suatu campuran dari dua jenis cairan atau lebih 
berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing zat 
tersebut. Proses penyulingan dengan demikian merupakan 
proses penting bagi produsen minyak atsiri. Dalam industri 
minyak atsiri dikenal 3 macam metode penyulingan yaitu 
(Sastrohamidjojo, 2004): 
1. Penyulingan dengan air (water distillation) 

Pada metode penyulingan ini bahan baku dimasukan 
langsung ke dalam ketel penyuling yang telah berisi air 
kemudian dipanaskan. Uap yang keluar dari ketel dialirkan 
dengan pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Ketel 
diharuskan terbuat dari bahan anti karat seperti stainless 
steel, tembaga atau besi berlapis aluminium, untuk 
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menjaga mutu minyak atsiri. Uap yang merupakan 
campuran uap air dan minyak akan terkondensasi menjadi 
cair dan ditampung dalam wadah. Selanjutnya cairan 
minyak dan air tersebut dipisahkan dengan separator 
pemisah minyak untuk diambil minyaknya saja. 

2. Penyulingan dengan air dan uap (steam and water 
distillation) 
Penyulingan dengan air dan uap ini biasa dikenal dengan 
sistem kukus. Cara ini sebenarnya mirip dengan sistem 
rebus, hanya saja bahan baku tidak mengalami kontak 
langsung dengan air karena dibatasi dengan saringan 
diatas air. Cara ini adalah yang paling banyak dilakukan 
pada dunia industri karena cukup membutuhkan sedikit air 
sehingga bisa menyingkat waktu proses produksi. Metode 
kukus ini biasa dilengkapi sistem kohobasi yaitu air 
kondensat yang keluar dari separator masuk kembali 
secara otomatis ke dalam ketel agar meminimkan 
kehilangan air. Bagaimanapun cost produksi juga 
diperhitungkan dalam aspek komersial. Disisi lain, sistem 
kukus kohobasi lebih menguntungkan oleh karena 
terbebas dari proses hidrolisa terhadap komponen minyak 
atsiri dan proses difusi minyak dengan air panas. 

3. Penyulingan dengan uap langsung (steam distillation) 
Pada sistem ini bahan baku tidak kontak langsung dengan 
air maupun api namun hanya uap bertekanan tinggi yang 
difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja metode 
ini adalah membuat uap bertekanan tinggi didalam boiler, 
kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa dan masuk 
ketel yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari ketel 
dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat yang 
berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan 
separator yang sesuai berat jenis minyak. Penyulingan 
dengan metode ini biasa dipakai untuk bahan baku yang 
membutuhkan tekanan tinggi pada proses pengeluaran 
minyak dari sel tanaman, misalnya gaharu, cendana, dll. 
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2.2 Jeruk Baby (Citrus sinensis) 

Jeruk baby tergolong dalam jenis jeruk manis peras, jeruk 
manis (Citrus sinensis) merupakan tanaman perdu dengan 
ketinggian 3-10m, memiliki ranting berduri (duri pendek 
berbentuk paku). Tangkai daun panjang 0,5–3,5cm, helaian 
daun bulat telur, elliptis atau memanjang, dengan ujung tumpul 
atau meruncing tumpul. Mahkota bunga berwarna putih atau 
putih kekuningan. Buahnya berbentuk bola, atau bentuk bola 
tertekan berwarna kuning, oranye atau hijau dengan kuning. 
Daging buah kuning muda, oranye kuning atau kemerah-
merahan dengan gelembung yang bersatu dengan yang lain 
(Steenis, 1992). Buah jeruk manis berbentuk bulat atau hampir 
bulat, berukuran agak besar, bertangkai bulat, kulit buah 
berwarna hijau sampai kuning mengkilat. Kulit buah sulit 
dilepaskan. Bunga jeruk manis berukuran agak besar yang 
mempunyai kelopak bunga membentuk cawan bertangkai 
bunganya berwarna atau kuning denga daun bunga sebanyak 5 
helai. Bunga yang masih kuncup berwarna putih atau putih 
kekuningan dan mempunyai 20-30 benang sari (Rukmana, 
2003). 

 
Gambar 2.2 Jeruk Baby 

 
Tanaman jeruk manis tumbuh baik pada daerah tropis dan 

subtropis (Simbolon, 2008). Menurut Hortikultura Pacitan (2017) 
dalam membudidayakan tanaman jeruk baby yang optimal 
diperlukan tempat berhawa sejuk, dengan ketinggian 500-1000 
meter diatas permukaan air laut. Tanaman jeruk produktif 
berbuah pada saat umur 2-3 tahun dan akan menghasilkan 
panen yang maksimal dalam umur 8 tahun. Tanaman jeruk ini 
juga sangat tahan terhadap serangan hama penyakit. Pupuk 
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yang baik untuk tanaman ini sebaiknya pupuk kandang atau 
pupuk kompos. Untuk tambahan vitamin bisa juga di berikan 
pupuk urea, KCL maupun TSP. Tanaman jeruk baby tidak suka 
banyak air, maka dari itu diperlukan pembuangan air dengan 
baik. 

 
2.3 Jeruk Manis (Citrus sinensis L. Osbeck) 

Jeruk Manis (Citrus sinensis L. Osbeck) memiliki ukuran 
pohon 7,5-15m. Tanaman ini berasal dari Cina daerah selatan, 
dimana saat ini telah dibudidayakan diseluruh dunia terutama 
negara yang beriklim tropis, semi-tropis dan beberapa daerah 
beriklim hangat (Nicolosi et al., 2000; Ehler, 2011). Tanaman ini 
memiliki buah berbentuk bulat sampai oval, dengan panjang 
sekitar 6,5-15cm dan lebar 2,5-9,5cm. Memiliki bunga berwarna 
putih yang harum, dengan 5 kelopak dan 20-25 benang sari 
kuning (Goudeau et al, 2008; Sharon-Asa, et al, 2003). 

 
Gambar 2.3 Jeruk Manis 

 
Pusat budidaya jeruk manis berada di Cina, Asia 

Tenggara, Kepulauan Melayu, New Caledonia, dan Australia 
(Atta et al, 2012). Buah ini pada umumnya memiliki daging buah 
yang berair dan cenderung manis. Memiliki warna berkisar 
kuning ke orange sampai merah. Buah yang matang 
diklasifikasikan sebagai hesperidium yang merupakan jenis 
berry dengan beberapa biji dan berdaging. Daging buah yang 
berbentung kantung memiliki komposisi gula, asam organik, dan 
sejumlah besar air (Goudeau et al, 2008). 
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2.4 Gel 

Gel umumnya merupakan suatu sediaan semipadat yang 
jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif, merupakan 
dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh 
jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi (Ansel, 
1989). Zat-zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat 
dalam granulasi, koloid pelindung dalam suspensi, pengental 
untuk sediaan oral dan sebagai basis supositoria. Secara luas 
sediaan gel banyak digunakan pada produk obat-obatan, 
kosmetik dan makanan juga pada beberapa proses industri. 
Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, 
sampo, sediaan pewangi dan pasta gigi (Herdiana, 2007). 

Cara pembuatan gel dimulai dengan melarutkan basis gel 
dengan akuades atau pelarut lain yang cocok. Basis gel 
dibiarkan mengembang dan membentuk massa basis gel yang 
baik. Bahan-bahan tambahan yang digunakan dimasukkan satu-
persatu ke dalam basis gel yang telah terbentuk, kemudian 
diaduk sampai homogen. Bahan tambahan yang biasanya 
digunakan dalam pembuatan gel antara lain pengawet, agen 
emolien, dan agen penstabil gel. Setelah basis gel dan bahan-
bahan tambahan tercampur semua, zat aktif yang digunakan 
ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Gel yang didapatkan 
telah siap untuk dilakukan uji sediaan sebelum dipakai (Shu, 
2013). Keuntungan dari bentuk gel antara lain tidak lengket, gel 
mempunyai aliran tiksotropik dan pseudoplastik yaitu suatu gel 
dapat berbentuk padat apabila disimpan dan akan segera 
mencair bila dikocok, konsentrasi bahan pembentuk gel hanya 
sedikit untuk dapat membentuk massa gel yang baik, viskositas 
gel tidak mengalami perubahan yang berarti pada suhu 
penyimpanan (Lachman & Banker, 1989). 

 
2.5 Antimikroba 

Antimikroba adalah zat atau substansi pembasmi mikroba, 
khususnya mikroba yang merugikan. Antimikroba pada 
dasarnya memiliki dua mekanisme yaitu Bakteriostatik 
(melemahkan bakteri) dan Bakterisida (membunuh bakteri), 
namun secara terperinci mekanisme agen antimikroba memiliki 
beberapa mekanisme, yaitu mengganggu metabolisme sel 
mikroba, menghambat sintesis dinding mikroba, mengganggu 
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permeabilitas membran sel mikroba, menghambat sintesis 
protein sel mikroba, dan merusak asam nukleat sel mikroba 
(Setawati, 2007). 

Berdasarkan mekanisme agen antimikroba berkerja, ada 
beberapa target dari bagian tubuh mikroba dimana agen 
antimikroba berkerja, yaitu dinding sel mikroba, permeabilitas 
membran mikroba, molekul protein, asam nukleat, enzim dan 
DNA atau RNA, target kerja antimikroba adalah sebagai berikut 
(Pelczar, 2008): 
a. Dinding sel 

Dinding sel adalah bagian terluar dari bakteri yang 
berfungsi untuk mempertahankan struktur bentuk bakteri 
dan melindungi struktur lainnya yang terdapat di bawahnya. 
Salah satu antimikroba yang menganggu aktivitas dinding 
sel adalah antibiotik golongan penicillin. 

b. Perubahan permeabilitas sel 
Sifat permeabilitas pada bakteri di dapatkan dari struktur 
membran sel bakteri yang bersifat selektif terhadap zat 
yang ada di luar tubuh bakteri, zat tersebut dapat 
mendorong masuk ke dalam tubuh bakteri karena adanya 
tekanan osmotik. 

c. Molekul protein dan asam nuklleat 
Salah satu kerja antimikroba seperti fenolat memiliki kerja 
mendenaturasi protein dan asam nukleat bakteri yang 
sangat penting digunakan sebagai bahan dasar DNA dan 
RNA, dinding sel, dan struktur lainnya yang penting untuk 
kehidupan bakteri 

d. Enzim 
Seperti halnya pada manusia, bakteri memiliki beratus-ratus 
macam enzim yang memiliki struktur berbeda begitupun 
dengan fungsinya yang berbeda. Salah satu fungsinya yang 
sangat penting adalah untuk keperluan metabolisme 
bakteri, bila agen antimikroba yang diberikan ternyata 
bersifat mengacaukan atau menghambat produksi enzim 
tertentu maka jalur kerja yang menggunakan enzim tersebut 
terhambat. 
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e. DNA dan RNA 
DNA atau RNA adalah pengatur keseluruhan dari 
kehidupan mikroba, antimikroba atau antibiotik seperti 
tetrasiklin langsung menghambat pembentukkan DNA atau 
RNA yang menyebabkan kematian pada mikroba tersebut. 
 

2.6. Salmonella sp. 
Salmonella sp. merupakan bakteri fakultatif yang 

mempunyai sifat gram negatif. Bakteri ini memiliki bentuk batang 
dan mempunyai flagel perithrik untuk bergerak. Salmonella sp. 
mudah tumbuh pada media yang sederhana dan hampir tidak 
pernah memfermentasikan laktosa atau sukrosa serta 
membentuk asam dan kadang menghasilkan gas dari glukosa 
dan manosa. Salmonella sp. tumbuh pada suasana aerob dan 
fakultatif anaerob pada suhu 15-410C dengan suhu 
pertumbuhan optimum 37,50C (Brands, 2006). Salmonella 
mudah tumbuh pada medium sederhana namun hampir tidak 
pernah memfermentasikan laktosa dan sukrosa. Selain itu, 
organisme ini membentuk asam dan kadang-kadang gas dari 
glukosa dan manosa serta biasanya akan menghasilkan H2S. 
Salmonella bisa bertahan dalam air yang membeku untuk 
periode yang lama. Organisme ini juga resisten terhadap bahan 
kimia tertentu yang bisa menghambat bakteri enterik yang 
lain.(Brooks, 2004) 

 

 
Gambar 2.4 Salmonella sp. 

 
Salmonella sp. dapat menimbulkan penyakit pada tubuh 

manusia atau yang disebut dengan salmonellosis. Salmonelosis 
diakibatkan oleh makanan yang tercemar oleh Salmonella sp. 
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dikonsumsi oleh manusia. Salmonellosis ditandai dengan gejala 
demam yang timbul secara akut, nyeri perut, diare, mual, dan 
terkadang muntah (WHO,2013). S. typhi, S. paratyphi A, B dan 
C merupakan penyebab infeksi utama pada manusia. 
Salmonella sp. ini selalu masuk melalui jalan oral, biasanya 
dengan cara mengkontaminasi makanan dan minuman. 
Diantara faktor faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan 
tubuh terhadap infeksi Salmonella sp. adalah keasaman 
lambung, flora normal dalam usus dan ketahanan usus lokal 
(Jawet’z, 2005). 

 
2.7 Hand Sanitizer 

Hand sanitizer adalah suatu cairan atau gel atiseptik yang 
digunakan untuk mencuci tangan tanpa menggunakan air untuk 
membilasnya (Rachmawati dan Triyana, 2008). Menurut Food 
and Drug Administration (FDA) hand sanitizer dapat 
menghilangkan kuman kurang dari 30detik, selain itu hand 
sanitizer efektif untuk mengurangi penyakit saluran pencernaan. 
Hand sanitizer terbagi menjadi dua berdasarkan bahan aktif 
yang terkandung, yaitu hand sanitizer dengan alkohol dan tanpa 
alkohol yang memiliki bahan aktif berupa agen antimikroba lain 
yang biasa digunakan sebagai higenitas tangan. Namun produk 
hand sanitizer yang paling banyak ditemukan di pasaran 
mengandung alkohol (Ardianti dkk, 2011). 

Produk hand sanitizer termasuk dalam produk personal 
care, dimana diharapkan produk tidak berdampak negatif pada 
kesehatan pemakainya. Karena itu diperlukan formulasi yang 
tepat dalam membuat produk hand sanitizer. Di Indonesia, 
syarat mutu detergen sintetik cair pembersih tangan diatur 
berdasarkan SNI-06-2588-1992 yang dapat dilihat dalam Tabel 
2.1.  
 
Tabel 2.1 Standar Mutu Detergen Sintetik Pembersih Tangan  

 (SNI, 1992) 

No Jenis Uji Persyaratan 

1 Kadar zat aktif Min 5,0% 

2 pH 4,5-8,0 
3 Emulsi Cairan Stabil 
4 Zat tambahan Sesuai peraturan yang berlaku 
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Efektivitas hand sanitizer dipengaruhi oleh faktor fisik 

kimia seperti waktu kontak, suhu, konsentrasi, pH, kebersihan 
peralatan, kesadahan air, dan serangan bakteri (Marriot, 1999). 
Berdasarkan hasil penelitian CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) terbukti bahwa hand sanitizer dapat membunuh 
bakteri lebih ampuh dibandingkan dengan mencuci tangan 
dengan air mengalir saja. Hal ini dikarenakan hand sanitizer 
memiliki zat antiseptik. Zat antiseptik adalah zat yang dapat 
menghambat pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga 
menyebabkan kematian sel bakteri. Hand sanitizer ampuh untuk 
membunuh bakteri apabila kandungan alkohol di dalamnya lebih 
dari 60%, apabila kandungan alkohol dibawah 60% maka hand 
sanitizer tersebut tidak dapat secara efektif membunuh kuman 
yang ada di tangan (CDC, 2002).  

Dalam menghambat aktivitas mikroba, alkohol berperan 
sebagai pendenaturasi dan pengkoagulasi protein, denaturasi 
dan koagulasi protein  akan merusak enzim sehingga mikroba 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya 
aktivitasnya terhenti. Kemampuan antimikroba dari alkohol ini 
adalah mendenaturasi protein mikroba dan aktivitas antimikroba 
ini optimal bila diencerkan dengan air sekitar 60-95%. Alkohol 
memiliki kemampuan aktivitas bakteriosida yang baik terhadap 
gram positif dan gram negatif termasuk juga MRSA (Methicilin 
Resistent of Staphylococcus aureus), virus, dan beberapa 
jamur. Tetapi alkohol tidak memiliki antimikroba terhadap bakteri 
berspora dan efeknya sangat lemah terhadap non-enveloped 
(non-lipophilic) virus (Ardianti dkk, 2011). Aktivitas antimikroba 
pada alkohol berpengaruh pada beberapa faktor, yaitu jenis 
alkohol yang digunakan, konsentrasi alkohol, waktu kontak, 
volume yang digunakan, dan keadaan tangan yang sedang 
menggunakan. Menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa 
efek dari antimikroba etil etanol dengan isopropil alkohol 
berbeda terhadap virus Hemofilus A, yaitu etil alkohol sudah 
biasa memberikan efek antimikroba terhadap virus Hemofilus A 
dengan kadar 60–80% sedangkan isopropil alkohol pada kadar 
70–90%, selain itu volume alkohol 3ml lebih menunjukkan sifat 
antimikroba dibandingkan dengan volume alkohol 1ml, namun 
sampai sekarang belum ada kepastian mengenai berapa 
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volume alkohol yang efektif digunakan sebagai antimikroba 
(Amy dan Alexandria, 2011). 

 
2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa contoh penelitian terdahulu yang menjelaskan 
tentang formulasi hand sanitizer. Pada penelitian dengan judul 
“Kitosan sebagai Bahan Antibakteri Alternatif dalam Formulasi 
Gel Pembersih Tangan (Hand Sanitizer)” (Rahman, 2012) 
menjelaskan bahwa, kitosan terbukti memiliki kemampuan 
sebagai bahan antibakteri sehingga dapat diaplikasikan sebagai 
sediaan gel pembersih tangan (hand sanitizer). Dimana peneliti 
membuat empat taraf perbedaan konsentrasi pada kitosan yaitu, 
0,25%, 0,50%, 0,75%, dan 1%, lalu konsentrasi kitosan tersebut 
di uji fisik dan mikrobiologi. Konsentrasi kitosan yang paling 
efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 
aureus dan Escherichia coli adalah sebesar 0,75% dan 0,50% 
dengan luas zona hambat yang dihasilkan sebesar 13 mm dan 
11 mm. Hasil pengujian karakteristik formulasi terbaik gel 
pembersih tangan dengan modifikasi penambahan CMC 
(Carboksil Metil Celulosa) sebagai pengental yaitu daya sebar 
gel sebesar 4,2 cm, viskositas sebesar 27cP, pergeseran 
viskositas sebesar 6,78 %, dan pH sebesar 4,66. 

Penelitian selanjutnya berjudul “Formulasi Sediaan Gel 
Antiseptik Tangan Minyak Atsiri Daun Kemangi (Ocimum 
basilicum L.) dengan Basis Karbopol dan Evaluasi Aktivitas 
Antibakteri Terhadap Staphylococcus aureus” (Novitasari, 2014) 
menjelaskan bahwa, minyak atsiri daun kemangi mempunyai 
daya hambat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 
setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan gel antiseptik 
tangan. Peneliti membuat 3 formulasi pada konsentrasi minyak 
atsiri daun kemangi dalam hand sanitizer yaitu, 2g, 4g, 6g. 
Semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri maka zona hambat 
bakteri akan semakin besar, pH semakin meningkat, viskositas 
semakin turun dan daya sebar semakin menurun. 

Penelitian selanjutnya berjudul “Aplikasi Gel Aloevera dan 
Gliserin Sebagai Pelembab Pada Produk Pembersih Tangan 
(Hand Sanitizer) (Zetiara, 2014) menyatakan bahwa, Formulasi 
bahan pelembab terbaik yang disukai panelis yaitu formulasi F 
dengan penambahan pelembab gliserin 0.1% dan gel aloevera 
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0.5%. Hasil tersebut didapat setelah peneliti membuat 6 
formulasi konsentrasi gliserin dan gel aloevera yang dapat 
dilihat pada Tabel 2.2. Formulasi tersebut terpilih karena 

mendapat peringkat tertinggi dari parameter kejernihan, 
kelembaban dan penerimaan secara keseluruhan. Namun, 
kombinasi bahan pelembab tersebut menyebabkan lengket di 
tangan. 

 
Tabel 2.2 Formulasi Gliserin dan Gel Aloevera pada Hand Sanitizer  

Formulasi Konsentrasi Gliserin 
Konsentrasi Gel 

Aloevera 

A 0,1% - 
B 0,5% - 
C - 0,1% 

D - 0,5% 
E 0,5% 0,1% 
F 0,1% 0,5% 

 
2.9 Hipotesis 

Minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis diduga dapat 
diaplikasikan pada formulasi hand sanitizer. Minyak atsiri jeruk 
baby dan jeruk manis memiliki sifat aromaterapi dan bahan aktif. 
Selain itu, perbedaan konsentrasi minyak atsiri pada formulasi 
hand sanitizer juga berpengaruh pada sifat fisik dan mikrobiologi 
yang dihasilkan, serta berpengaruh pada kesukaan konsumen 
pada produk hand sanitizer yang dihasilkan. 
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III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2017 
hingga Desember 2017. Penelitian pendahuluan dilakukan di 
Laboratorium Institut Atsiri, sedangkan penelitian utama 
dilakukan di Laboratorium Toksikologi Pertanian dan 
Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan Hasil Pertanian, 
Departemen Hama Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya. Penelitian ini meliputi beberapa tahapan 
antara lain tahapan formulasi produk, pengujian secara sensori, 
karakteristik produk, dan pengujian mikrobiologi. 

 
1.2 Bahan dan Alat 
3.2.1 Bahan 

Pada penelitian kali ini bahan utama yang digunakan yakni 
minyak atsiri jeruk baby yang diperoleh dari hasil ekstraksi di 
Laboratorium Institut Atsiri dan minyak jeruk manis yang 
diperoleh dari toko Happy Green Jakarta yang bertempat di 
Jakarta Barat. Bahan lainnya yakni bahan pembuatan hand 
sanitizer lainya seperti: carbopol, gliserin, trietanolamin, propil 
paraben, dan aquades. Serta bahan-bahan pendukung seperti: 
MacConckey agar.  
 
3.2.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer 
antara lain: neraca digital, heater, stopwatch, pipet volumetrik 
(vitlab), gelas ukur (pyrex), labu ukur (pyrex), sudip, spatula, 
thermometer, kertas timbang, gelas piala (pyrex), dan mixer 
(mongxin). Sedangkan alat yang digunakan dalam pengujian 
karakterisasi produk antara lain: viskometer, pH-meter, dan 
piknometer. Dalam pengujian mikrobiologi digunakan alat antara 
lain: batang L, cawan petri, tabung ulir, plastik embungkus, dan 
bunsen spiritus. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian yaitu: 
1. Limbah jeruk yang digunakan sebagai bahan baku yaitu 

limbah kulit dan biji jeruk 
2. Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium 

  
3.4 Metode Penelitian 
3.4.1 Alur Penelitian 

Alur penelitian meliputi perumusan masalah hingga 
kesimpulan. Diagram alir kerja penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 

 

Mulai 

Perumusan Masalah

Kesimpulan

Pengolahan dan Analisis Data

Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian Pendahuluan

Studi Pustaka

Selesai

Apakah metode 

sesuai?

Perlakuan terbaik

Perbaikan metode

Tidak

Ya

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Kerja Penelitian 

 
3.4.2 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 1 faktor, yaitu proporsi minyak atsiri 
jeruk baby orange (BO) : minyak atsiri sweet orange (SO) pada 
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formulasi hand sanitizer (P). Dalam satu faktor terdapat 5 level 
dilakukan 5 kali ulangan, sehingga menghasilkan 25 kali 
percobaan. Proporsi bahan-bahan formulasi bisa dilihat pada 
Tabel 3.1 Tabel3.2, dan Tabel 3.3. 

 
Tabel 3.1 Perbandingan Proporsi Minyak Atsiri Jeruk Baby (BO) dan 

Minyak  Jeruk Manis (SO) 

Perbandingan BO: SO 

P1 1 : 0 
P2 0,75 : 0,25 

P3 0,5 : 0,5 
P4 0,25 : 0,75 
P5 0 : 1 

 
Bahan-bahan yang digunakan pada formulasi produk hand 

sanitizer minyak atsiri jeruk babydan jeruk manis adalah :  
a. Carbopol 

Carbopol digunakan sebagai bahan utama gel/ gelling 
agent. Carbopol merupakan polimer sintetik dari asam 
akrilat. Carbopol berupa serbuk berwarna putih yang 
bersifat higroskopis, yakni zat yang mampu menyerap 
molekul air dari lingkungannya. carbopol digunakan 
sebagai bahan gel yang baik karena mempunyai 
viskositas yang tinggi, yakni antara 40.000-60.000 cP dan 
menghasilkan gel yang bening (Rowe, et al., 2009). 

b. Alkohol  
Alkohol digunakan sebagai pelarut dan bahan aktif. 
Alkohol merupakan suatu senyawa kimia yang 
mengandung gugus -OH yang terikat pada atom karbon 
dan atom hidrogen dan/atau atom karbon lain. Alkohol 
berperan menghambat aktivitas mikroba, yakni dengan 
denaturasi dan koagulasi protein, denaturasi dan 
koagulasi protein  akan merusak enzim sehingga mikroba 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya 
aktivitasnya terhenti. Kemampuan antimikroba dari alkohol 
ini adalah mendenaturasi protein mikroba dan aktivitas 
antimikroba ini optimal bila diencerkan dengan air sekitar 
60-95%. Alkohol memiliki kemampuan aktivitas 
bakteriosida yang baik terhadap gram positif dan gram 
negatif termasuk juga MRSA (Methicilin Resistent of 
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Staphylococcus aureus), virus, dan beberapa jamur. 
Tetapi alkohol tidak memiliki antimikroba terhadap bakteri 
berspora dan efeknya sangat lemah terhadap non-
enveloped (non-lipophilic) virus (Ardianti dkk, 2011). 

c. Trietanolamin 

Trietanolamin atau biasa disebut TEA digunakan sebagai 
bahan pengental. TEA memiliki penampilan yangjernih, 
berupa cairan kental yang kuning serta sedikit bau 
amonia. TEA memiliki sifat sangat higroskopis, biasa 
digunakan sebagai agen pembasa dan dapat juga 
digunakan sebagai emulsifying agent (Rowe, et al., 2009). 

d. Propil Paraben 

Propil paraben digunakan sebagai bahan pengawet. Propil 
paraben berbentuk serbuk kristal, berwarna putih agak 
pink, dan tidak berbau. Propil paraben dapat terlarut pada 
alkohol dan air (Rowe, et al., 2009). 

e. Gliserin 

Gliserin digunakan sebagai pelembab. Gliserin ialah suatu 
trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Jadi 
tiap atom karbon mempunyai gugus -OH. Satu molekul 
gliserol dapat mengikat satu, dua, tiga molekul asam 
lemak dalam bentuk ester, yang disebut monogliserida, 
digliserida dan trigliserida. Gliserin biasa digunakan 
sebagai penghalus pada krim cukur, sabun, dalam obat 
batuk dan syrup atau untuk pelembab (Hart, 1983) 

f. Minyak Atsiri Jeruk 

Minyak atsiri jeruk digunakan sebagai pemberi aroma dan 
bahan aktif. Minyak atsiri adalah zat berbau yang 
terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga 
minyak menguap, karena pada suhu kamar mudah 
menguap. Sebagian orang mengenal minyak atsiri dengan 
sebutan minyak esensial (Gunawan & Mulyani, 2004). 
Dalam bidang industri, minyak atsiri digunakan untuk 
pembuatan kosmetik, parfum, antiseptik, obat-obatan, 
flavour agent dalam makanan atau minuman serta 
sebagai pencampur rokok kretek (Sastrohamidjojo, 2004). 
Kandungan utama dalam minyak atsiri jeruk adalah 
limonene. Limonene termasuk dalam senyawa 
monoterpen, dimana senyawa tersebut dapat digunakan 
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sebagai pengganggu permeabilitas membran sel bakteri 
dan membuat bakteri menjadi lisis (Chusniah dan Muhtadi, 
2017). 

g. Aquades 

Aquades digunakan sebagai pelarut. Aquades merupakan 
air hasil dari destilasi atau penyulingan, dapat disebut juga 
air murni (H2O). karena H2O hampir tidak mengandung 
mineral (Santosa, 2011).  

 
Tabel 3.2 Presentase Bahan-Bahan Formulasi Hand Sanitizer 

Nama Bahan Presentase Fungsi 

Carbopol 0,5% Bahan Gel 
Alkohol 70% 60% Pelarut,  

Bahan Aktif 
Gliserin 1% Pelembab 
Trietanolamin 2 tetes Pengental 

Propil Paraben 0,2% Pengawet 
Minyak Atsiri 
(Jeruk Baby dan Jeruk Manis) 

1% Pewangi,  
Bahan Aktif 

Aquades Ad 100% Pelarut 

 
Tabel 3.3 Proporsi Bahan-Bahan Formulasi Hand Sanitizer 

Nama Bahan Satuan 
Penimbangan Bahan 

I II III IV V 

Carbopol Gram 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Alkohol 70% mL 60 60 60 60 60 
Gliserin mL 1 1 1 1 1 
Trietanolamin Tetes 2 2 2 2 2 
Propil 
Paraben 

Gram 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Minyak Jeruk 
Baby 

mL 1 0,75 0,5 0,25 - 

Minyak Jeruk 
Manis 

mL - 0,25 0,5 0,75 1 

Aquades mL Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 

 
3.5 Pelaksanaan Penelitian 
3.5.1 Penyulingan Minyak Atsiri 

Metode penyulingan yang digunakan yakni metode 
penyulingan uap dan air, dimana bahan baku tidak mengalami 
kontak langsung dengan air karena dibatasi oleh saringan di 
atas air. Tahapan penyulingan minyak mengacu pada jurnal 
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destilasi minyak atsiri daun jeruk purut penelitian Sukardi, dkk 
(2014) yang dimodifikasi. Pertama kulit dan biji jeruk baby java 
ditimbang sebanyak 4kg, lalu dicacah guna mengecilkan ukuran 
dan memaksimalkan jumlah minyak yang dihasilkan. Bahan 
dimasukan kedalam tabung destilator, sebelum itu terlebih 
dahulu pastikan saringan terpasang dan tabung terisi air 
sebanyak 2liter. Setelah itu dipanaskan hingga 1000C sampai 
uap masuk kedalam pendingin balik. Ditunggu sampai tetesan 
pertama (kurang lebih 30menit), lalu waktu destilasi dimulai. 
Waktu destilasi dilakukan selama 4jam. Diagram alir proses 
penyulingan minyak dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 
Kulit dan biji 

jeruk baby

Dicacah

Ditimbang sebanyak 4kg

Dimasukan kedalam 

tungku destilator
2 liter air 

Dipanaskan hingga 100
0
C dan uap masuk 

kedalam pendingin balik

Residu

Ditunggu saat tetesan pertama (30menit) 

dan waktu destilasi dimulai

Dilakukan ekstraksi destilasi 

air dan uap selama 4jam

Minyak atsiri 

jeruk baby

Dilakukan 

pemurnian
Residu

MgSO4

(1g/10ml)

Minyak atsiri 

jeruk baby murni
 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penyulingan Minyak Atsiri Jeruk Baby 

(Modifikasi Sukardi dkk, 2014) 
 

3.5.2 Pembuatan Produk Pembersih Tangan  

Tahapan pembuatan gel pembersih tangan (hand 
sanitizer) dilakukan dengan mengacu metode pembuatan hand 
sanitizer minyak atsiri pala pada penelitian Oktavia (2016) yang 
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dimodifikasi. Metode yang digunakan yaitu melarutkan carbopol 
pada air panas dengan suhu 800C. Pertama carbopol ditimbang 
sebanyak 0,5g lalu dilarutkan pada air panas 30ml. Pelarutan 
carbopol ini dibantu dengan menggunakan mixer dengan 
kecepatan 200rpm selama 5menit. Setelah itu larutkan 
trietanolamin sebanyak 2tetes, propil paraben 0,2g, dan gliserin 
1ml dalam alkohol 70% sebanyak 10ml. Dilakukan proses 
pengadukan lagi dengan bantuan mixer sampai gel larutan 
terlihat homogen. Tahap selanjutnya dilakukan penambahan 
alkohol 70% sebanyak 40ml. Selanjutkan larutkan minyak atsiri 
sesuai dengan proporsi pada masing-masing formula dalam 
alkohol 70% sebanyak 10ml. Tahap akhir tambahkan aquades 
sampai 100ml dan dilanjutkan pengadukan sampai homogen. 
Diagram alir produksi hand sanitizer ditunjukkan pada Gambar 
3.3. 

Carbopol

Dilarutkan dalam aquades 

sebanyak 30ml T= 80
0
C

Analisis:

1. Fisik (Viskositas, pH, Densitas)

2. Mikrobiologi

Ditimbang sebanyak 0,5g

Trietanolamin 
2tetes, propil 
paraben 0,2g, 
gluserin 1ml 
(dilarutkan dalam 
alkohol 70% 
10ml)

Aquades

Pencampuran 

(Homogenizer 200rpm, 5menit)

Alkohol70%
Penambahan Alkohol70% 

sebanyak 40ml

Minyak 

atsiri jeruk 

(dilarutkan 

dalam 

alkohol70% 

10ml)

Penambahan minyak atsiri jeruk sesuai 

konsentrasi sebagai pemberi aroma

Hand sanitizer

Penentuan perlakuan terbaik

Uji Sensori (Warna, 

kejernihan, aroma, 

kekentalan, kesan lengket)

Hasil

Produk terbaik

 
Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Hand Sanitizer Minyak Atsiri 

Jeruk Baby dan Jeruk Manis (Modifikasi Oktavia, 2016) 
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3.6 Analisis Hasil dan Analisis Data 
3.6.1 Karakterisasi Produk 

Pada tahap karakterisasi produk, gel pembersih tangan 
akan diuji beberapa sifat fisiknya, seperti: viskositas, pH, dan 
densitas. Nilai viskositas produk diperoleh dari pengukuran 
kekentalan produk menggunakan viskometer brookfield. 
Pengukuran dilakukan pada masing-masing sampel, setiap 
sampel dibutuhkan sebanyak 50ml dengan dua kali ulangan. 
Jika viskositas semakin tinggi maka tahanan untuk mengalir 
juga semakin tinggi. Viskositas suatu fluida merupakan ukuran 
resistansi bahan terhadap aliran.  

Nilai pH diperoleh dari pengukuran menggunakan alat pH-
meter. Tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan 
pengukuran adalah pelarutan sampel. Sampel diambil sebanyak 
10ml dan dilarutkan dalam 10ml air aquades, lalu dilakukan 
pengadukan untuk melarutkan sampel. Sampel yang telah 
dilarutkan kemudian diukur menggunakan pH-meter yang telah 
dikalibrasi. Densitas produk diukur menggunakan piknometer. 
Penggunaan piknometer dikarenakan sampel merupakan fluida 
yang memiliki aliran sehingga masih dapat diukur bobot jenisnya 
dengan menggunakan piknometer. Bobot piknometer kosong 
dan tutup ditimbang setelah itu diisi dengan sampel hingga 
penuh dan ditimbang kembali. Nilai densitas dihitung dengan 
rumus berikut. 

        

  
                    (  )                         (  )

                 (  )
 

 
3.6.2 Pengujian Mikrobiologi  

Sebelum dilakukan pengujian mikrobiologi terlebih dahulu 
dilakukan pembuatan media MacConckey agar, tahapan awal 
dalam membuat media MacConckey agar yakni MacConckey 
agar ditimbang 40gram lalu disuspensikan dalam aquades 
sebanyak 1L dalam beaker glass. Sebelumnya aquades 
dipanaskan terlebih dahulu sampai mendidih, dengan tujuan 
untuk memudahkan proses suspensi pada pembuatan media 
MacConckey agar. Lalu dipindahkan dalam wadah dan ditutup 
dengan alumunium foil dan diikat dengan tali kasur. Kemudian 
disterilkan dengan autoclave dengan suhu 1210C selama 



27 

20menit dengan tekanan 15atm. Setelah itu dipindahkan 
dengan teknik aseptis kedalam beberapa cawan petri yang 
sudah disterilkan. Kemudian cawan dibiarkan pada suhu kamar 
sehingga media memadat. 

Uji mikrobiologi yang dilakukan yaitu dengan metode difusi 
sumuran. Dimana digunakan starter bakteri Salmonella sp. 
sebagai bakteri penguji untuk produk antiseptik tangan ini. 

Sebelumnya, starter bakteri dilakukan pengenceran hingga 10⁻7. 
Bakteri diambil sebanyak 100µL lalu dituang dan diratakan 
dengan metode pour plate pada media agar. Gel diambil 
sebanyak 50µL setiap sampelnya dimasukan ke dalam sumuran 
yang telah diinokulasi bakteri Salmonella sp. dan diinkubasi 
pada suhu 370C selama 24jam. Penilaian daya hambat 
dilakukan dengan menghitung total koloni bakteri yang ada pada 
cawan, dan mengukur diameter zona hambat disekitar sumuran 
menggunakan jangka sorong. 

 
3.6.3 Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan analisis 
ragam (ANOVA) menggunakan software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). Apabila dari hasil uji terdapat 
perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji duncan dengan 
taraf kepercayaan 5% untuk melihat perbedaan antar perlakuan. 
 
3.6.4 Penentuan Produk Terbaik  

Penentuan produk terbaik dilakukan dengan pengamatan 
pada hasil produk hand sanitizer. parameter yang diamati 
meliputi pengujan fisik dan mikrobiologi. Pada pengujian fisik 
hal-hal yang diamati yakni viskositas, pH, dan densitas. Pada 
pengujian mikrobiologi yang diamati yakni jumlah koloni bakteri 
yang tumbuh dan luas hambat bakteri pada media agar. Produk 
terbaik ditentukan dengan mencari nilai terbaik pada uji 
mikrobiologi yakni nilai total plate count dan luas hambat bakteri. 
Pada uji fisik (viskositas, nilai pH, dan densitas) dicari hasil nilai 
uji yang sesuai standar. 
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3.6.5 Pengujian Sensori Produk 

Setelah didapatkan produk terbaik, tahapan selanjutnya 
yakni diuji secara sensori. Adapun parameter yang diujikan 
seperti: warna, kejernihan, aroma, kekentalan, dan kesan 
lengket. Pengujian sensori dilakukan dengan uji hedonik atau 
kesukaan. Panelis diminta menyatakan kesukaan terhadap 
produk dengan skala hedonik berikut, 1 = sangat tidak suka, 2 = 
tidak suka, 3 = biasa, 4 = suka, 5 = sangat suka. Uji hedonik 
merupakan salah satu uji penerimaan yang menggunakan 
minimal 30 panelis untuk panel tidak terlatih maupun panel 
konsumen (Setyaningsih 2010). 

Setelah didapatkan data dari hasil kuisioner uji hedonik, 
data pengamatan dianalisis menggunakan software SPSS 
dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk 
mengetahui apakah data bisa dinyatakan valid atau tidak, 
sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
data dari pernyataan konsumen bisa dinyatakan konsisten 
(stabil dari waktu ke waktu) atau tidak. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Karakteristik Produk 
4.1.1 Nilai pH 

Nilai pH merupakan syarat penting yang harus dipenuhi 
dalam pembuatan produk gel antiseptik tangan. Karena itu ada 
standar nilai pH yang wajib dipenuhi, guna mencipatakan rasa 
aman konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Setelah 
dilakukan pengukuran didapatkan hasil nilai pH gel antiseptik 
tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis berkisar antara 
4,5- 4,66. Rerata nilai pH pada masing-masing formulasi dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1  Nilai Rerata pH Gel Antiseptik Tangan Minyak Atsiri Jeruk  

Baby dan Jeruk Manis 

Sampel (BO : SO) Rerata pH 

A1 (1,00 : 0,00) 4,60
a
 

A2 (0,75 : 0,25) 4,50
a
  

A3 (0,50 : 0,50) 4,55
a
 

A4 (0,25 : 0,75) 4,56
a
 

A5 (0,00 : 1,00) 4,66
a
 

 
Tabel 4.1 menunjukan rerata nilai pH pada produk gel 

antiseptik tangan miyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis 
memiliki notasi yang sama. Hal ini menunjukan perlakuan 
formulasi minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis tidak 
memberikan pengaruh nyata pada nilai pH. Dapat dilihat pada 
data Lampiran 1 dimana nilai sig > 0,05 yang menunjukan 

formulasi minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis tidak 
memberikan perbedaan yang signifikan pada nilai pH produk gel 
antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis. Hal 
ini diduga karena pada pembuatan gel antiseptik tangan minyak 
atsiri jeruk baby dan jeruk manis menggunakan komponen yang 
relatif sama. Hal yang membedakan yakni hanya pada proporsi 
minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis yang diberikan. 
Didapatkan nilai pH sebelum ditambahkan minyak atsiri jeruk 
baby dan jeruk manis sebesar 5,86. Nilai pH minyak atsiri jeruk 
baby yang digunakan pada penelitian ini adalah 3,33 dan nilai 
pH minyak atsiri jeruk manis pada penelitian ini adalah 3,35. 
Diduga karena perbedaan nilai pH minyak atsiri jeruk baby dan 
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jeruk manis yang relatif sedikit menyebabkan perbedaan nilai 
pH pada gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk 
manis tidak signifikan, ketika ditambahkan minyak atsiri jeruk 
baby dan jerukmanis nilai pH gel antiseptik tangan yang 
dihasilkan yakni berkisar antara 4,50-4,66. Untuk produk 
personal care seperti hand sanitizer diperlukan pH yang sesuai 
untuk kulit dalam hal ini yaitu kulit tangan manusia. Nilai pH atau 
derajat keasaman produk diharapkan sesuai dengan nilai pH 
kulit manusia, yakni berada pada rentang 4,5-6,5 (Tranggono 
dan Latifa, 2007). Nilai pH gel antiseptik tangan minyak atsiri 
jeruk baby dan jeruk manis yakni di kisaran 4,5-4,66 berarti 
produk gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk 
manis dalam kondisi aman untuk kulit manusia. 
 
4.1.2 Densitas 

Penetapan nilai berat jenis bertujuan untuk 
mengidentifikasi suatu zat, pada bentuk padat maupun cair. 
Salah satu karakteristik untuk mengetahui sifat fisik dari produk 
yang dihasilkan, yakni dengan mencari nilai densitas produk 
tersebut. Nilai densitas gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk 
baby dan jeruk manis ada pada kisaran 0,955-0,971g/ml. Rerata 
masing-masing nilai densitas produk gel antiseptik tangan 
minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis dapat dilihat pada 
Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2  Nilai Rerata Densitas Gel Antiseptik Tangan Minyak Atsiri  

Jeruk Baby dan Jeruk Manis 

Sampel (BO : SO) 
Rerata Densitas 

(g/ml) 

A1 (1,00 : 0,00) 0,955
a
 

A2 (0,75 : 0,25) 0,966
b
 

A3 (0,50 : 0,50) 0,963
ab

  

A4 (0,25 : 0,75) 0,970
b
 

A5 (0,00 : 1,00) 0,971
b
 

 
Dari data pada Tabel 4.2 menunjukan perlakuan formulasi 

minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis memberikan pengaruh 
nyata pada nilai densitas. dapat dilihat pada Lampiran 2 nilai 

sig < 0,05 yang menunjukan formulasi minyak atsiri jeruk baby 
dan jeruk manis memberikan perbedaan yang signifikan pada 
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nilai densitas gel antiseptik tangan ini, maka dilanjukan ke uji 
duncan. Dari data Lampiran 2 menunjukan bahwa penambahan 

proporsi minyak atsiri jeruk manis berpengaruh pada 
penambahan nilai densitas produk gel antiseptik tangan minyak 
atsiri jeruk baby dan jeruk manis. Hal ini diduga nilai densitas 
minyak atsiri jeruk manis lebih tinggi daripada nilai densitas 
minyak atsiri jeruk baby. Dimana pada penelitian ini nilai 
densitas minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis yang dipakai 
sebesar 0,837g/ml dan 0,863g/ml. Minyak atsiri jeruk umumnya 
mengandung limonene (95%), myrcene (2%), noctanal (1%), 
pinene (0,4%), linanool (0,3%), decanal (0,3%), sabiene (0,2%), 
geranial (0,1%), neral (0,1%), dodecanal (0,1%), dan senyawa-
senyawa lainnya (0,5%) (Kurniawan dkk, 2008). Produk gel 
antiseptik tangan merupakan salah satu produk yang berbahan 
baku etanol. Etanol memiliki densitas yang lebih rendah 
dibandingkan air. Semakin tinggi densitas gel antiseptik maka 
kadar etanolnya semakin rendah (Widyastuti, 2013). Pada 
Tabel 4.2 diperoleh data nilai densitas antara 0,955-0,971g/ml 

menunjukan bahwa semua rerata nilai densitas gel antiseptik 
tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis masih di atas 
nilai densitas alkohol 70%, yakni 0,903g/ml, dan masih dibawah 
nilai densitas air, yakni 1g/ml. Hal ini menunjukan komposisi gel 
antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis bisa 
dinyatakan masih dalam standar gel antiseptik yang 
mengandung etanol. 
 
4.1.3 Viskositas 

Pengujian viskositas bertujuan untuk mengetahui tahanan 
dari suatu cairan yang mengalir, semakin besar tahanan, maka 
semakin besar viskositasnya. Nilai viskositas gel antiseptik 
tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis berada pada 
kisaran 9080-11140cP. Rerata masing nilai viskositas dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3  Nilai Rerata Viskositas Gel Antiseptik Tangan Minyak Atsiri  

Jeruk Baby dan Jeruk Manis 

Sampel (BO : SO) 
Rerata Viskositas 

(cP) 

A1 (1,00 : 0,00) 11140
c
 

A2 (0,75 : 0,25) 10900
bc

 

A3 (0,50 : 0,50) 10060
b
 

A4 (0,25 : 0,75) 9080
a
 

A5 (0,00 : 1,00) 10160
bc

 

 
Dari data pada Tabel 4.3 menunjukkan perlakuan 

formulasi minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis memberikan 
pengaruh nyata pada nilai viskositas. Dapat dilihat pada 
Lampiran 3 nilai sig < 0,05 yang menunjukan formulasi minyak 

atsiri jeruk baby dan jeruk manis memberikan perbedaan yang 
signifikan pada nilai viskositas gel antiseptik tangan minyak 
atsiri jeruk baby dan jeruk manis. Karena dinyatakan formulasi 
minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis memiliki pengaruh 
yang signifikan pada nilai viskositas, maka dilanjutkan dengan 
uji duncan. Dari data Lampiran 3 menunjukan bahwa 

penambahan proporsi minyak atsiri jeruk baby berpengaruh 
pada kenaikan nilai viskositas produk gel antiseptik tangan 
minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis, kecuali pada sampel 
A5(0,00:0,10). Hal ini diduga dikarenakan pada proses 
pencampuran yakni saat gel antiseptik tangan minyak atsiri 
jeruk baby dan jeruk manis mulai mengental mixer yang dipakai 
dayanya menurun, sehingga rpm yang dihasilkan juga menurun. 
Karena daya mixer menurun maka proses pencampuran dibantu 
secara manual dengan menggunakan kocokan telur. Sementara 
pada sampel yang lain terlihat setiap penambahan proporsi 
minyak atsiri jeruk baby nilai viskositasnya meningkat. Hal ini 
diduga kandungan resin dan lilin pada minyak atsiri jeruk baby 
lebih tinggi daripada kandungan resin dan lilin pada minyak 
atsiri jeruk manis. Minyak atsiri secara umum terdiri atas unsur-
unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), kadang-
kadang juga terdiri atas nitrogen (N) dan belerang (S). Minyak 
atsiri mengandung resin dan lilin dalam jumlah kecil yang 
merupakan komponen yang tidak dapat menguap. Berdasarkan 
komposisi kimia dan unsur-unsurnya minyak atsiri dibagi dua, 
yaitu: hydrocarbon dan oxygenated hydrocarbon 
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(Sastrohamidjojo, 2004). Menurut melianti (2009) kisaran 
viskositas gel antiseptik tangan yang dapat mengalir yaitu 
2381cP hingga 16893cP. Berdasarkan data pengukuran 
viskositas, semua formulasi pada Tabel 4.3 masih berada 

dalam rentang viskositas gel yaitu 2381cP hingga 16893cP. Hal 
ini menunjukan gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk babydan 
jeruk manis masih dalam standar fluida gel. 
 
4.2 Mikrobiologi Produk 
4.2.1 Total Plate Count 

Total plate count merupakan metode yang sering dipakai 
dalam analisa mikrobiologi. Koloni dapat dilihat langsung 
menggunakan mata tanpa menggunakan mikroskop. Setelah 
melakukan penelitian didapat hasil total plate count pada setiap 
sampel gel antiseptik tangan antara 188,6-201,6koloni. Rerata 
total plate count bisa dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Nilai Rerata Total Plate Count Gel Antiseptik Tangan Minyak 

Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk Manis 

Sampel (BO : SO) 
Rerata Total Plate 

Count 

A1 (1,00 : 0,00) 191,4
c
 

A2 (0,75 : 0,25) 148,6
a
 

A3 (0,50 : 0,50) 178,2
b
 

A4 (0,25 : 0,75) 201,6
d
 

A5 (0,00 : 1,00) 188,6
c
 

 
Dari data pada Tabel 4.4 menunjukan perlakuan formulasi 

minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis memberikan pengaruh 
nyata pada nilai total plate count. Dapat dilihat pada Lampiran 4 
nilai sig < 0,05 yang menunjukan formulasi minyak atsiri jeruk 
baby dan jeruk manis memberikan perbedaan yang signifikat 
pada nilai total plate count gel antiseptik tangan ini. Karena 
dinyatakan formulasi minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis 
memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai total plate count, 
maka dilanjutkan dengan uji duncan. Dari Lampiran 4 skema 

data yang didapatkan yakni hasil uji total plate count pada 
sampel A1(1,00:0,00) dan A2(0,00:1,00) sama dengan notasi c, 
dimana pada kedua sampel tersebut tidak ada pencampuran 
antara minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis. Skema 
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berikutnya pada sampel A2(0,75:0,25), A3(0,50:0,50), dan 
A4(0,25:0,75) terlihat naik, dimana setiap penambahan kadar 
minyak atsiri jeruk manis diimbangi dengan kenaikan jumlah 
bakteri yang tumbuh pada cawan petri. Dari data pada Tabel 
4.4 nilai total plate count terbaik ada pada sampel 

A2(0,75:0,25). Hal ini diduga minyak atsiri jeruk manis yang 
mengalami kontaminasi zat lain yang menyebabkan 
pengahambatan mekanisme kerja antibakteri pada gel antiseptik 
tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis. Menurut 
(Kurniawan dkk, 2008) metode cold pressing pada ekstaksi 
minyak atsiri dilakukan dengan cara pengepresan bahan 
dengan tekanan tertentu tanpa menggunakan media pemanas. 
Pemisahan secara sentrifugal ini berjalan sangat cepat, tetapi 
karena minyak atsiri bercampur dengan zat-zat lain, 
kemungkinan dapat terjadi perubahan karena pengaruh enzim. 
Dalam penelitian ini produk minyak atsiri jeruk manis yang 
dipakai diekstrak dengan metode cold pressing. Kandungan 
utama dalam minyak atsiri jeruk adalah limonene. Limonene 
termasuk dalam senyawa monoterpen, dimana senyawa 
tersebut dapat digunakan sebagai pengganggu permeabilitas 
membran sel bakteri dan membuat bakteri menjadi lisis 
(Chusniah dan Muhtadi, 2017). Menurut Feliantra (1999) jumlah 
koloni bakteri yang tumbuh nantinya akan menunjukan 
seberapa efektif sifat bahan aktif gel antiseptik tangan dalam 
menghambat bakteri. Semakin sedikit jumlah bakteri yang 
tumbuh maka semakin efektif produk antiseptik tersebut. Dari 
hasil data pada Tabel 4.4 nilai total plate count gel antiseptik 

tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis masih lebih 
sedikit ketimbang nilai total plate count produk antseptik tangan 
merk detol, yakni 206koloni. Dari data tersebut bisa dinyatakan 
nilai total plate count gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk 
baby dan jeruk manis masih lebih efektif dari gel antiseptik 
tangan merk detol. 
 
4.2.2 Luas Hambat Bakteri 

Setelah melakukan penelitian didapat hasil luas hambat 
bakteri pada setiap sampel gel antiseptik tangan antara 3,86-
6,77mm. Rerata nilai luas hambat bakteri bisa dilihat pada 
Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Nilai Rerata Luas Hambat Bakteri Gel Antiseptik Tangan 

Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk Manis  

Sampel (BO : SO) 
Rerata Luasan Daya 

Hambat Bakteri (mm) 

A1 (1,00 : 0,00) 3,86
a
 

A2 (0,75 : 0,25) 6,77
c
 

A3 (0,50 : 0,50) 4,32
ab

 

A4 (0,25 : 0,75) 5,26
b
 

A5 (0,00 : 1,00) 6,74
c
 

 
Dari data pada Tabel 4.5 menunjukan perlakuan formulasi 

minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis memberikan pengaruh 
nyata pada nilai luas hambat bakteri. Dapat dilihat pada 
Lampiran 5 nilai sig < 0,05 yang menunjukan formulasi minyak 
atsiri jeruk baby dan jeruk manis memberikan perbedaan yang 
signifikan pada nilai luas hambat bakteri gel antiseptik tangan 
minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis. Karena dinyatakan 
formulasi minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis memiliki 
pengaruh yang signifikan pada nilai luas hambat bakteri, maka 
dilanjutkan dengan uji duncan. Dari Tabel 4.5 didapat sampel 

dengan nilai luasan daya hambat bakteri terbaik ada pada 
sampel A2(0,75:0,25). Kandungan utama dalam minyak atsiri 
jeruk adalah limonene. Limonene termasuk dalam senyawa 
monoterpen, dimana senyawa tersebut dapat digunakan 
sebagai pengganggu permeabilitas membran sel bakteri dan 
membuat bakteri menjadi lisis (Chusniah dan Muhtadi, 2017). 
Dorman dan Deans (2000) menyebutkan bahwa zat terpenoid 
alkohol dapat menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri 
melalui mekanisme denaturasi protein bakteri. Semakin luas 
tingkat daya hambat bakteri menunjukan semakin efektif sifat 
bahan aktif pada produk gel antiseptik tangan. Zat terpenoid 
alkohol yang terdapat pada minyak atsiri jeruk baby dan jeruk 
manis yakni linalool. Dari hasil data pada Tabel 4.5 nilai luas 

hambat bakteri gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby 
dan jeruk manis masih lebih besar daripada nilai luas hambat 
bakteri produk antseptik tangan merk detol, yakni 1,8mm. Dari 
data tersebut bisa dinyatakan nilai luasan daya hambat gel 
antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis masih 
lebih efektif dari gel antiseptik tangan merk detol. 
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4.3 Produk Perlakuan Terbaik 

Parameter yang diperhitungkan dalam mencari produk 
antiseptik tangan dengan perlakuan terbaik pada nilai uji 
mikrobiologi yakni nilai total plate count dan luasan hambat 
bakteri diutamakan nilai yang terbaik, serta uji karakteristik 
produk yakni nilai pH, densitas, dan viskositas yang harus 
sesuai dengan standar produk gel antiseptik tangan. Hasil 
formulasi yang diharapkan adalah produk antiseptik tangan 
yang memiliki nilai total plate count yang rendah, dengan nilai 
luas hambat bakteri yang tinggi, serta nilai pH, densitas, dan 
viskositas yang sesuai dengan standar. 

Berdasarkan pengamatan perlakuan terbaik adalah 
sampel A2(0,75:0,25), formulasi perlakuan terbaik ini 
selanjutnya akan dibandingkan karakteristik fisik dan 
mikrobiologinya dengan kontrol. Produk kontrol, yakni produk 
hand sanitizer merk detol yang sudah ada dipasaran. 
Perbadingan karakteristik fisik dan mikrobiologi produk 
perlakuan terbaik dan produk detol disajikan pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Data Hasil Analisa Produk Hand Sanitizer Perlakuan Terbaik 

(A2) dan Produk Kontrol (Detol) 

Parameter 
Produk Hand Sanitizer 

Kontrol (Detol) Produk Terbaik (A2) 

Nilai pH 5,76 4,50 
Densitas (g/ml) 0,937 0,966 

Viskositas (cP) 9800 10900 
Total Plate Count 206 148,6 
Luas Hambat Bakteri 

(mm) 

1,82 6,77 

 
Nilai pH produk perlakuan terbaik sampel A2(0,75:0,25) 

yakni 4,50 lebih rendah daripada nilai pH kontrol yakni 5,76, 
bisa dibilang produk perlakuan terbaik memiliki pH yang lebih 
asam daripada produk kontrol. Perbedaan nilai pH tersebut 
diduga disebabkan oleh nilai pH komposisi bahan yang 
terkandung dalam produk hand sanitizer. Produk perlakuan 
terbaik menggunakan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis 
sebagai pemberi aromanya, dimana nilai pH minyak atsiri jeruk 
baby dan jeruk manis yang digunakan pada penelitian ini adalah 
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3,33 dan 3,35. Namun nilai pH produk perlakuan terbaik bisa 
dinyatakan aman untuk kulit manusia. Menurut (Tranggono dan 
Latifa, 2007) nilai pH atau derajat keasaman produk antiseptik 
tangan diharapkan sesuai dengan nilai pH kulit manusia, yakni 
berada pada rentang 4,5-6,5. 

Nilai densitas produk perlakuan terbaik sampel 
A2(0,75:0,25) yakni 0,966g/ml lebih tinggi daripada nilai 
densitas kontrol yakni 0,937g/ml. Perbedaan nilai densitas 
diduga karena perbedaan nilai densitas alkohol dan air yang 
digunakan. Pada penelitian ini nilai densitas alkohol 70% yang 
digunakan yakni 0,903g/ml dan nilai densitas air yang 
digunakan 1g/ml. Menurut (Widyaastuti, 2013) etanol memiliki 
densitas yang lebih rendah dibandingkan air, jadi semakin tinggi 
nilai densitas produk gel antiseptik tangan maka kadar 
etanolnya semakin rendah. Dengan nilai densitas 0,966g/ml 
produk perlakuan terbaik masih dalam standar gel antiseptik 
tangan. Karena nilai densitas produk masih dibawah nilai 
densitas air yakni 1g/ml, maka bisa dinyatakan produk gel 
antiseptik tangan perlakuan terbaik mengandung etanol. 

Nilai viskositas produk perlakuan terbaik sampel 
A2(0,75:0,25) yakni 10900cP lebih tinggi daripada nilai 
viskositas produk kontrol yakni 9800cP. Perbedaan nilai 
viskositas tersebut diduga karena perbedaan alat mixing yang 
digunakan, komposisi bahan yang digunakan, serta metode 
yang digunakan pada proses pencampuran. Pada penelitian ini 
alat mixing yang digunakan yakni mini mikser merk “mongxin”, 
serta metode dan komposisi yang digunakan yakni metode dan 
komposisi modifikasi dari (Oktavia, 2016) bisa dilihat pada 
Gambar 3.3. Menurut melianti (2009) kisaran viskositas gel 

antiseptik tangan yang dapat mengalir yaitu 2381cP hingga 
16893cP. Dengan standar tersebut produk antiseptik tangan 
perlakuan terbaik masih dapat dinyatakan gel antiseptik yang 
dapat mengalir atau masih dalam standar fluida gel. 

Nilai total plate count produk perlakuan terbaik sampel 
A2(0,75:0,25) yakni 148,6 lebih rendah daripada nilai total plate 
count produk kontrol yakni 206. Hal tersebut menunjukan nilai 
total plate count pada produk perlakuan terbaik lebih baik 
daripada nilai total plate count produk kontrol. Menurut Feliantra 
(1999) jumlah koloni bakteri yang tumbuh nantinya akan 
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menunjukan seberapa efektif sifat bahan aktif gel antiseptik 
tangan dalam menghambat bakteri. Jadi bisa disebut semakin 
sedikit jumlah bakteri yang tumbuh menunjukan semakin efektif 
produk antiseptik tangan tangan tersebut untuk mencegah 
bakteri tumbuh. Nilai total plate count produk perlakuan terbaik 
lebih rendah daripada produk kontrol diduga dikarenakan oleh 
bahan aktif yang terkandung pada masing-masing produk. Pada 
komposisi produk kontrol tertera bahan aktif yang digunakan 
yakni alkohol 60%. Pada produk perlakuan terbaik bahan aktif 
yang terkandung yakni alkohol 70% dan minyak atsiri jeruk baby 
dan jeruk manis, dimana jeruk baby dan jeruk manis 
mengandung bahan aktif bernama zat linalool dan limonene. 
Pada umumnya zat antibakteri dan antijamur yang terkandung 
pada minyak atsiri jeruk adalah limonene dan linalool (Martos et 
al, 2007). 

Nilai luas hambat bakteri produk perlakuan terbaik sampel 
A2(0,75:0,25) yakni 6,77mm lebih tinggi daripada nilai luas 
hambat bakteri produk kontrol yakni 1,82mm. Hal tersebut 
menunjukan nilai luas hambat bakteri pada produk perlakuan 
terbaik lebih baik daripada nilai luas hambat bakteri produk 
kontrol. Dorman dan Deans (2000) menyebutkan semakin luas 
tingkat daya hambat bakteri menunjukan semakin efektif sifat 
bahan aktif pada produk gel antiseptik tangan. Nilai luas hambat 
bakteri produk perlakuan terbaik lebih tinggi daripada produk 
kontrol diduga dikarenakan oleh bahan aktif yang terkandung 
pada masing-masing produk. Dalam produk kontrol bahan aktif 
yang tertera pada komposisi produk yakni alkohol 60%, 
sedangkan pada produk perlakuan terbaik bahan aktif yang 
terkandung yakni alkohol 70% dan minyak atsiri jeruk baby dan 
jeruk manis, dimana jeruk baby dan jeruk manis mengandung 
limonene. Pada umumnya zat antibakteri dan antijamur yang 
terkandung pada minyak atsiri jeruk adalah limonene dan 
linalool (Martos et al, 2007). 
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4.4 Sensori Produk 
4.4.1 Uji Validitas 

Pengujian sensori dilakukan dengan membandingkan 
produk perlakuan terbaik dengan produk kontrol, yakni produk 
yang ada di pasaran. Produk pasaran yang saya gunakan pada 
penelitian kali ini, yakni produk detol. Alasan saya 
menggunakan produk detol, karena detol merupakan salah satu 
pionir produk antiseptik tangan di Indonesia. Setelah didapatkan 
data yang berupa skala kesukaan responden dari kuisioner, 
maka dilanjutkan dengan uji validitas. Uji validitas digunakan 
untuk menguji ketepatan item-item dalam kuisioner, apakah 
item-item yang ada mampu menggambarkan dan menjelaskan 
variabel yang diteliti atau tidak. Hasil uji validitas untuk 
pertanyaan terkait tingkat kesukaan konsumen terhadap produk 
perlakuan terbaik pada produk antiseptik tangan minyak atsiri 
jeruk baby dan jeruk manis dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap 

Gel Antiseptik Tangan Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk 

Manis 

Item Parameter r-Hitung r-Tabel Keterangan 

1 Warna 0,726 0,361 Valid 
2 Kejernihan 0,634 0,361 Valid 
3 Aroma 0,374 0,361 Valid 

4 Kekentalan 0,740 0,361 Valid 
5 Kesan Lengket 0,402 0,361 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa ditemukan 

nilai r-tabel sebesar 0,361 dengan jumlah item (N) = 30 pada 
signifikasi 5%. Kemudian diperoleh nilai r-hitung pada masing-
masing item melalui uji validitas. Setelah diperoleh nilai r-hitung 
maka dilanjutkan dibandingkan dengan nilai r-tabel pada tiap 
masing-masing item. Dari hasil perbandingan tersebut diperoleh 
bahwa semua item parameter memiliki nilai r-hitung lebih tinggi 
daripada nilai r-tabel, maka dapat disimpulkan item-item 
tersebut dikatakan valid dan dapat diajdikan data penelitian 
selanjutnya. untuk selengkapnya data uji validitas dapat dilihat 
pada Lampiran 6.  
  



40 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Setelah data di uji validitas, maka tahap selanjutnya 
adalah uji reliabilitas. Pada tahap uji reliabilitas ini, nanti dapat 
disimpulkan bahwasannya item-item yang digunakan dapat 
dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data 
dalam penelitian atau tidak. Data dikatakan reliabel atau 
terpercaya apabila nilai cronbach alpha lebih besar dari r-tabel. 
Pada tahap uji validitas sebelumnya, diperoleh data valid 
sebanyak 5 dari 5 item, sehingga pada tahap uji reliabilitas ini 
semua data dapat dimasukan. Hasil uji reliabilitas untuk 
pertanyaan terkait tingkat kesukaan konsumen terhadap produk 
perlakuan terbaik pada produk antiseptik tangan minyak atsiri 
jeruk baby dan jeruk manis dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap 

Gel Antiseptik Tangan Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk 
Manis 

Cronbach Alpha r-Tabel Keterangan Jumlah Item 

0,510 0,361 Reliabel 5 

 
Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji reliabilitas, diketahui nilai 

cronbach alpha sebesar 0,510 lebih besar dibanding dengan 
nilai r-tabel = 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa semua item 
pada penelitian tersebut dapat dikatakan reliabel. Untuk 
selengkapnya data uji reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 7. 
 
4.4.3 Analisis Deskriptif 

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif. Bagian 
ini dijelaskan dari masing-masing item pada variabel, yakni 
tingkat kesukaan konsumen terhadap produk perlakuan terbaik 
pada produk antiseptik tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk 
manis saat dibandingkan dengan produk detol. Hasil jawaban 
konsumen untuk pertanyaan terkait tingkat kesukaan konsumen 
terhadap produk perlakuan terbaik pada produk antiseptik 
tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis dapat dilihat 
pada Tabel 4.9. 

  



41 

Tabel 4.9 Jumlah (F) dan Presentase (%) Jawaban Responden Tiap 

Parameter Penelitian  
 

Jawaban 
Responden 

Parameter 

Warna Kejernihan Aroma Kekentalan 
Kesan 

Lengket 

F % F % F % F % F % 

Skor 5 - - - - 7 23,33 2 6,67 - - 
Skor 4 9 30 2 6,67 23 76,67 10 33,33 12 40 
Skor 3 9 30 12 40 - - 15 50 11 36,67 
Skor 2 12 40 16 53,33 - - 3 10 7 23,33 

Skor 1 - - - - - - - - - - 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 

 
Bedasarkan informasi responden yang diolah melalui 

Tabel 4.9, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
a. Parameter Warna 

Pada parameter warna menunjukan 9 responden (30%) 
menyatakan suka, 9 responden (30%) menyatakan biasa, dan 
12 responden (40%) menyatakan tidak suka. Grafik dapat dilhat 
pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Uji Kesukaan Responden Parameter Warna 

 
Dengan banyaknya responden menyatakan tidak suka (40%) 
maka hal ini mencerminkan bahwa responden tidak suka 
dengan warna produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk 
manis. Hal ini disebabkan sebagian besar responden merasa 
dengan warna putih pucat produk antiseptik tangan jeruk baby 
dan jeruk manis dirasa tidak menarik. Warna yang pucat diduga 

30% 

30% 

40% 

Warna 

Sangat Suka

Suka

Biasa

Tidak Suka
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disebabkan oleh pigmen warna pada minyak atsiri yang 
digunakan, yakni minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis. 
Menurut Kurniawan dkk (2008) buah jeruk tersusun dari tiga 
komponen, yakni flavedo, albedo, dan endocarp. Flavedo 
merupakan bagian yang memberikan warna pada kulit jeruk. Di 
dalam flavedo terkandung karoten yang memberi sifat warna 
pada buah jeruk.  
 
b. Parameter Kejernihan 

Pada parameter kerjernihan menunjukan 2 responden (6,67%) 
menyatakan suka, 12 responden (40%) menyatakan biasa, dan 
16 responden (53,33%) menyatakan tidak suka. Grafik dapat 
dilhat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Uji Kesukaan Responden Parameter Kejernihan 

 
Dengan banyaknya responden menyatakan tidak suka (53,33%) 
maka hal ini mencerminkan bahwa responden tidak suka 
dengan tingkat kejernihan produk antiseptik tangan jeruk baby 
dan jeruk manis. Hal ini disebabkan responden beranggapan 
produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk manis tidak 
sejernih produk detol. Responden beranggapan bahwa 
kejernihan melambangkan tingkat kehigenisan produk antiseptik 
tangan. Kekeruhan terjadi pada saat proses terahir dalam 
formulasi, yakni pada pencampuran dengan minyak atsiri. Hal 
ini diduga minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis mengandung 
pigmen warna yang berpengaruh pada tingkat kejernihan 
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produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk manis. Menurut 
Kurniawan dkk (2008) buah jeruk tersusun dari tiga komponen, 
yakni flavedo, albedo, dan endocarp. Flavedo merupakan 
bagian yang memberikan warna pada kulit jeruk. Di dalam 
flavedo terkandung karoten yang memberi sifat warna pada 
buah jeruk. 

 
c. Parameter Aroma 

Pada parameter aroma menunjukan 7 responden (23,33%) 
menyatakan sangat suka, dan 23 responden (76,67%) 
menyatakan suka. Grafik dapat dilhat pada Gambar 4.3. 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Uji Kesukaan Responden Parameter Aroma 

 
Dengan banyaknya responden menyatakan suka (76,67%) 
maka hal ini mencerminkan bahwa responden suka dengan 
aroma produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk manis. Hal 
ini disebabkan responden merasa produk antiseptik tangan 
jeruk baby dan jeruk manis memiliki aroma yang alami dan 
menyegarkan, jika dibandingkan dengan merk detol yang dirasa 
banyak responden memiliki aroma dominan alkohol. Produk gel 
antiseptik tangan memiliki aroma yang alami dan menyegarkan, 
diguga pada produk perlakuan terbaik menggunakan pemberi 
aroma alami yakni minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis. 
Komponen utama minyak atsiri jeruk adalah limonene, limonene 
adalah salah satu terpen yang paling umum di alam. Limonene  
biasanya tak berwarna atau berwarna kuning pucat dan memiliki 
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aroma sitrus yang manis dan menyegarkan seperti buah lemon. 
Limonene juga biasa digunakan sebagai fragrance dalam 
produksi parfum dan juga sebagai pestisida serta insektisida 
alami (Kurniawan dkk, 2008). 
 
d. Parameter Kekentalan 
Pada parameter kekentalan menunjukan 2 responden (6,67%) 
sangat suka, 10 responden (33,33%) suka, 15 responden (50%) 
menyatakan biasa, dan 3 responden (10%) menyatakan tidak 
suka. Grafik dapat dilhat pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Uji Kesukaan Responden Parameter Kekentalan 

 
Dengan banyaknya responden menyatakan biasa (50%) maka 
hal ini mencerminkan bahwa responden merasa atribut 
kekentalan produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk manis 
sama dengan produk detol. Hal ini disebabkan responden 
merasa tingkat kekentalan produk antiseptik tangan jeruk baby 
dan jeruk manis hampir tidak ada bedanya secara sensori 
dengan produk detol. Responden merasa kurang adanya 
inovasi pada parameter kekentalan. Parameter kekentalan 
berhubungan dengan nilai viskositas, dimana semakin tinggi 
nilai viskositas maka akan semakin kental produk. Tetapi tingkat 
kekentalan gel antiseptik tangan sudah sesuai dengan standar, 
dimana standar nilai viskositas fluida gel antiseptik yaitu 2381-
16893cP (Melianti, 2009). 
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e. Parameter Kesan Lengket 

Pada parameter kesan menunjukan 12 responden (40%) 
menyatakan suka, 11 responden (36,67%) menyatakan biasa, 
dan 7 responden (23,33%) menyatakan tidak suka. Grafik dapat 
dilhat pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Grafik Uji Kesukaan Responden Parameter Kesan 

Lengket 

 
Dengan banyaknya responden menyatakan suka (40%) maka 
hal ini mencerminkan bahwa responden dari segi kesan lengket 
merasa lebih suka produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk 
manis daripada detol. Hal ini disebabkan responden merasa 
kesan lengket pada produk antiseptik tangan jeruk baby dan 
jeruk manis masih dianggap nyaman saat dipakai pada telapak 
tangan. Parameter kesan lengket berhubungan dengan proporsi 
bahan yang digunakan, terutama pada proporsi gliserin.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Formulasi hand sanitizer yang memiliki hasil uji sifat fisik 
yang sesuai standar dan uji mikrobiologi terbaik diperoleh 
pada sampel A2 dengan proporsi minyak jeruk baby 0,75 : 
minyak jeruk manis 0,25, dengan rerata nilai pH 4,50, rerata 
nilai densitas 0,966g/ml, rerata nilai viskositas 10900cP, 
rerata nilai total plate count 148,6, dan rerata nilai luas 
hambat bakteri 6,77mm.   

2. Respon uji hedonik produk terbaik dari aplikasi minyak atsri 
jeruk baby dan jeruk manis pada formulasi hand sanitizer 
dengan proporsi minyak atsiri jeruk baby 0,75 : minyak jeruk 
manis 0,25, menjelaskan bahwa responden tidak menyukai 
warna (40%),  tidak menyukai kejernihan (53,33%), 
menyukai aroma (76,67%), biasa pada kekentalan (50%), 
dan menyukai kesan lengket (40%) pada produk perlakuan 
terbaik antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk manis.  
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian produk antiseptik tangan 
minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis, adapun saran bagi 
penulis pada penelitian ini adalah  

1. Hasil produk formulasi gel antiseptik ini memiliki warna putih 
pucat dan tingkat kejernihan yang keruh, sehingga perlu 
ditambahkan pewarna tambahan agar menarik responden. 

2. Penelitian formulasi gel antiseptik tangan ini masi sebatas 
pada uji fisik, uji mikrobiologi, dan respon konsumen, 
sehingga perlu penelitian lebih lanjut apabila akan 
dikomersilkan. Penelitian lanjutan tentang aspek ekonomi 
diperlukan untuk menunjang komersialisasi dari produk 
antiseptik tangan ini. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Hasil Analisa Nilai pH Gel Antiseptik Tangan Minyak 
Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk Manis 

Sampel 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata U1 U2 U3 U4 U5 

A1 4,66 4,71 4,53 4,43 4,69 23,02 4,6 

A2 4,43 4,78 4,27 4,35 4,68 22,51 4,5 
A3 4,14 4,77 4,45 4,68 4,70 22,74 4,55 
A4 4,29 4,68 4,68 4,60 4,57 22,82 4,56 

A5 4,58 4,77 4,77 4,43 4,73 23,28 4,66 
Detol 5,76 5,76 5,76 

 
Uji ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Hasil   

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected Model ,412
a
 8 ,052 2,279 ,077 

Intercept 523,220 1 523,220 23140,059 ,000 
Sampel ,068 4 ,017 ,751 ,572 
Ulangan ,344 4 ,086 3,807 ,023 
Error ,362 16 ,023   

Total 523,994 25    

Corrected Total ,774 24    

a. R Squared = ,533 (Adjusted R Squared = ,299) 

 
Uji Duncan 

Hasil 
Duncan

a,b
   

Sampel N 
Subset 

1 

A2 5 4,5020 
A3 5 4,5480 
A4 5 4,5640 
A1 5 4,6040 
A5 5 4,6560 
Sig.  ,162 

 
The error term is Mean Square(Error) = ,023. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
b. Alpha = 0,05. 
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Lampiran 2.  Data Hasil Analisa Nilai Densitas Gel Antiseptik Tangan 

Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk Manis 

Sampel 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata U1 U2 U3 U4 U5 

A1 0,954 0,952 0,956 0,962 0,952 4,776 0,955 
A2 0,952 0,960 0,976 0,968 0,977 4,833 0,966 
A3 0,974 0,960 0,953 0,971 0,960 4,818 0,963 

A4 0,974 0,971 0,967 0,971 0,967 4,85 0,97 
A5 0,967 0,970 0,976 0,969 0,976 4,858 0,971 

Detol 0,937 0,937 0,937 

 
Uji ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Hasil   

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

,001
a
 8 ,000 2,221 ,083 

Intercept 23,300 1 23,300 444019,609 ,000 
Sampel ,001 4 ,000 4,010 ,019 
Ulangan 9,080E-005 4 2,270E-005 ,433 ,783 

Error ,001 16 5,248E-005   
Total 23,302 25    
Corrected 
Total 

,002 24    

a. R Squared = ,526 (Adjusted R Squared = ,289) 
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Uji Duncan
 Hasil 

Duncan
a,b

   

Sampel N 
Subset 

1 2 

A1 5 ,95520  
A3 5 ,96360 ,96360 

A2 5  ,96660 

A4 5  ,97000 

A5 5  ,97160 

Sig.  ,085 ,127 

 
The error term is Mean Square(Error) = 5,25E-005. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
b. Alpha = 0,05. 
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Lampiran 3.  Data Hasil Analisa Nilai Viskositas Gel Antiseptik Tangan 
Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk Manis  

Sampel 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata U1 U2 U3 U4 U5 

A1 12400 11900 10500 9300 11600 55700 11140 
A2 10700 13100 9900 9600 11200 54500 10900 
A3 9900 10400 10300 9900 9800 50300 10060 
A4 8900 9500 8800 8500 9700 45400 9080 
A5 10500 10200 10100 10100 9900 50800 10160 

Detol 9800 9800 9800 

 
Uji ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Hasil   

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

20040800,00
a
 8 2505100,00 4,764 ,004 

Intercept 2635795600,00 1 2635795600,00 5012,448 ,000 
Sampel 13130400,00 4 3282600,00 6,242 ,003 
Ulangan 6910400,00 4 1727600,00 3,285 ,038 

Error 8413600,00 16 525850,00   
Total 2664250000,00 25    
Corrected 
Total 

28454400,00 24    

a. R Squared = ,704 (Adjusted R Squared = ,556) 
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Uji Duncan 
Hasil 

Duncan
a,b

   

Sampel N 
Subset 

1 2 3 

A4 5 9080,0000   
A3 5  10060,0000  
A5 5  10160,0000 10160,0000 

A2 5  10900,0000 10900,0000 

A1 5   11140,0000 

Sig.  1,000 ,101 ,059 

The error term is Mean Square(Error) = 525850,000. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
b. Alpha = 0,05. 
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Lampiran 4.  Data Hasil Analisa Nilai Total Plate Count Gel Antiseptik 

Tangan Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk Manis  

Sampel 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata U1 U2 U3 U4 U5 

A1 192 188 197 191 189 957 191,4 
A2 147 151 154 147 144 743 148,6 
A3 176 179 184 173 179 891 178,2 

A4 203 201 208 203 193 1008 201,6 
A5 190 187 195 186 185 943 188,6 

Detol 206 206 206 

Kontrol 301 301 301 

 
Uji ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Hasil   

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

8486,080
a
 8 1060,760 164,204 ,000 

Intercept 825190,560 1 825190,560 127738,477 ,000 
Sampel 8227,840 4 2056,960 318,415 ,000 
Ulangan 258,240 4 64,560 9,994 ,000 

Error 103,360 16 6,460   
Total 833780,000 25    
Corrected 
Total 

8589,440 24    

a. R Squared = ,988 (Adjusted R Squared = ,982) 
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Uji Duncan 
Hasil 

Duncan
a,b

   

Sampel N 
Subset 

1 2 3 4 

A2 5 148,6000    
A3 5  178,2000   
A5 5   188,6000  
A1 5   191,4000  
A4 5    201,6000 

Sig.  1,000 1,000 ,101 1,000 

The error term is Mean Square(Error) = 6,460. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
b. Alpha = 0,05. 
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Lampiran 5. Data Hasil Analisa Nilai Luas Hambat Bakteri Gel 

Antiseptik Tangan Minyak Atsiri Jeruk Baby dan Jeruk 
Manis 

Sampel 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata U1 U2 U3 U4 U5 

A1 3,3 3,7 3,4 3,4 5,5 19,3 3,86 
A2 6,55 6,75 5,6 8,05 6,9 33,85 6,77 

A3 4,7 4,5 3,5 4,75 4,15 21,6 4,32 
A4 5,75 5,5 2,8 5,35 6,9 26,3 5,26 
A5 7,2 6,68 5,7 7,05 7,05 33,68 6,74 

Detol 1,82 1,82 1,82 
Kontrol 0 0 0 

 
Uji ANOVA 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Hasil   

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected 
Model 

46,307
a
 8 5,788 11,706 ,000 

Intercept 726,087 1 726,087 1468,426 ,000 
Sampel 36,094 4 9,024 18,249 ,000 
Ulangan 10,212 4 2,553 5,163 ,007 

Error 7,911 16 ,494   
Total 780,305 25    
Corrected 
Total 

54,218 24    

a. R Squared = ,854 (Adjusted R Squared = ,781) 
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Uji Duncan 
Hasil 

Duncan
a,b

   

Sampel N 
Subset 

1 2 3 

A1 5 3,8600   
A3 5 4,3200 4,3200  
A4 5  5,2600  
A5 5   6,7360 

A2 5   6,7700 

Sig.  ,316 ,051 ,940 

 
The error term is Mean Square(Error) = ,494. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5,000. 
b. Alpha = 0,05. 
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Lampiran 6. Tabulasi Data Jawaban Kuisioner 

 

Panelis 

Parameter  

Total 
Warna Kejernihan Aroma Kekentalan 

Kesan 

Lengket 

1 2 2 5 3 2 14 

2 2 3 4 2 2 13 

3 4 3 5 3 2 17 

4 2 2 4 3 3 14 

5 3 2 4 3 4 16 

6 3 3 4 4 3 17 

7 2 2 4 2 3 13 

8 2 3 4 3 4 16 

9 3 2 4 3 3 15 

10 4 3 4 2 3 16 

11 2 3 4 3 4 16 

12 4 2 4 4 3 17 

13 3 2 4 3 3 15 

14 2 2 4 4 3 15 

15 3 2 5 4 4 18 
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Lampiran 6. Tabulasi Data Jawaban Kuisioner (Lanjutan) 

 

Panelis 
Parameter  

Total 
Warna Kejernihan Aroma Kekentalan 

Kesan 
Lengket 

16 3 3 5 5 3 19 

17 4 3 4 4 4 19 

18 4 3 4 3 4 18 

19 3 3 4 4 4 18 

20 4 4 5 3 2 18 

21 4 4 4 5 4 21 

22 3 2 5 4 4 18 

23 2 2 4 3 3 14 

24 4 3 5 4 3 19 

25 2 2 4 3 4 15 

26 2 2 4 4 4 16 

27 2 2 4 3 4 15 

28 4 3 4 4 2 17 

29 3 2 4 3 2 14 

30 2 2 4 3 2 13 
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas  

Correlations 

 Warna Kejernihan Aroma Kekentalan 
Kesan. 
Lengket 

Total 

Warna 

Pearson Correlation 1 ,558
**
 ,256 ,325 -,077 ,726

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,172 ,079 ,685 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Kejernihan 

Pearson Correlation ,558
**
 1 ,161 ,225 -,046 ,634

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,394 ,233 ,808 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Aroma 

Pearson Correlation ,256 ,161 1 ,255 -,219 ,374
*
 

Sig. (2-tailed) ,172 ,394  ,174 ,244 ,042 

N 30 30 30 30 30 30 

Kekentalan 

Pearson Correlation ,325 ,225 ,255 1 ,294 ,740
**
 

Sig. (2-tailed) ,079 ,233 ,174  ,114 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

Kesan. 
Lengket 

Pearson Correlation -,077 -,046 -,219 ,294 1 ,402
*
 

Sig. (2-tailed) ,685 ,808 ,244 ,114  ,028 

N 30 30 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,726
**
 ,634

**
 ,374

*
 ,740

**
 ,402

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,042 ,000 ,028  
N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 8. Hasil Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,510 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Warna 13,30 2,424 ,417 ,348 
Kejernihan 13,67 2,989 ,391 ,392 
Aroma 11,97 3,757 ,175 ,510 
Kekentalan 12,83 2,489 ,481 ,304 
Kesan.Lengket 13,03 3,551 ,019 ,628 
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Lampiran 9. Kuisioner Uji Hedonik 

 
LEMBAR KUISIONER UJI HEDONIK PRODUK ANTISEPTIK 
TANGAN MINYAK ATSIRI JERUK BABY DAN JERUK MANIS 

 

Responden yang terhormat, 
Lembar kuisioner ini diajukan dengan tujuan untuk 

mengetahui selera konsumen terhadap produk antiseptik tangan 
jeruk baby dan jeruk manis. Penilaian berfungsi untuk 
mengetahui apakah konsumen suka atau tidak suka dengan 
produk antiseptik tangan jeruk baby dan jeruk manis. Atas 
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.  

 
Identitas Responden 

Nama   : 
Alamat   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Pendidikan Terakhir : 
Pekerjaan  : 
 
Petunjuk Pengisian 

Anda diharapkan membaca dengan teliti setiap 
pernyataan yang ada pada setiap tabel parameter yang 
ditanyakan dan memberikan penilaian tentang produk antiseptik 
tangan minyak atsiri jeruk baby dan jeruk manis, dengan cara 
memberi tanda (x) pada kolom jawaban yang telah disediakan 
dan memberikan alasan. 

 
1. Bagaimana menurut Bpk/Ibu/Sdr, tingkat kesukaan 

terhadap atribut WARNA pada produk antiseptik tangan 

jeruk baby dan jeruk manis 
Skala Hedonik Produk Perlakuan Terbaik 

Sangat Tidak Suka  
Tidak Suka  

Biasa  
Suka  

Sangat Suka  
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Alasan:  

 
 

2. Bagaimana menurut Bpk/Ibu/Sdr, tingkat kesukaan 
terhadap atribut KEJERNIHAN pada produk antiseptik 

tangan jeruk baby dan jeruk manis 

Skala Hedonik Produk Perlakuan Terbaik 
Sangat Tidak Suka  

Tidak Suka  
Biasa  

Suka  
Sangat Suka  

Alasan:  

 
 
3. Bagaimana menurut Bpk/Ibu/Sdr, tingkat kesukaan 

terhadap atribut AROMA pada produk antiseptik tangan 

jeruk baby dan jeruk manis 
Skala Hedonik Produk Perlakuan Terbaik 

Sangat Tidak Suka  
Tidak Suka  

Biasa  
Suka  

Sangat Suka  

Alasan:  
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4. Bagaimana menurut Bpk/Ibu/Sdr, tingkat kesukaan 
terhadap atribut KEKENTALAN pada produk antiseptik 

tangan jeruk baby dan jeruk manis 

Skala Hedonik Produk Perlakuan Terbaik 
Sangat Tidak Suka  

Tidak Suka  
Biasa  

Suka  
Sangat Tidak Suka  

Alasan:  

 
 
5. Bagaimana menurut Bpk/Ibu/Sdr, tingkat kesukaan 

terhadap atribut KESAN LENGKET pada produk antiseptik 

tangan jeruk baby dan jeruk manis 
Skala Hedonik Produk Perlakuan Terbaik 

Sangat Tidak Suka  
Tidak Suka  

Biasa  
Suka  

Sangat Suka  

Alasan:  
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