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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sabun adalah salah satu produk antiseptik yang 

berfungsi sebagai bahan anti kuman yang sering 

digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Penggunaan sabun merupakan salah satu hal yang 

menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat saat ini, 

sehingga produsen sabun dituntut untuk memberikan 

kuantitas dan kualitas yang baik di pasar. Kuantitas dan 

kualitas dari sabun yang diharapkan terus meningkat 

disertai dengan inovasi-inovasi baru tentang sabun. 

Inovasi yang terus berkembang baik secara kualitas 

maupun manfaat dari sabun yaitu selain menjadi produk 

antiseptik, sabun juga diinovasikan menjadi produk 

kecantikan dan produk spa aromaterapi yang dibutuhkan 

serta diminati oleh masyarakat. 

Salah satu cara untuk membersihkan tubuh pada 

waktu mandi adalah dengan menggunakan sabun mandi. 

Sabun adalah surfaktan atau campuran surfaktan yang 

digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan 

lemak (kotoran). Ditambahkan BSN (1994) Sabun mandi 

adalah senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak 

dari minyak nabati dan atau lemak hewani dan berbentuk 

padat, lunak atau cair, berbusa, digunakan sebagai 

pembersih, dengan menambahkan zat pewangi, dan 

bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan 

melalui suatu proses yang dikenal sebagai saponifikasi. 
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Sabun mandi kecantikan adalah suatu produk sabun 

untuk perawatan kecantikan kulit wajah dan tubuh 

dengan formulasi yang sesuai untuk kulit. Memberikan 

zat–zat gizi dan nutrisi yang sangat diperlukan kulit dan 

membantu memelihara kulit dengan mempertahankan 

kelembaban kulit serta membantu pertumbuhan sel-sel 

baru jika terjadi kerusakan sel kulit. Senyawa vitamin D 

berperan dalam perbaikan sel kulit mati karena radiasi 

sinar matahari.(Dixon et al, 2013). 

Madu adalah suatu cairan kental, berasa manis dan 

lezat bewarna kuning terang atau kuning tua keemasan 

yang dihasilkan oleh lebah. Madu umumnya terbuat dari 

nektar yakni cairan manis yang terdapat di dalam 

mahkota bunga yang dihisap oleh lebah kemudian 

dikumpulkan dan disimpan didalam sarangnya untuk 

diolah menjadi madu.  

Madu mengandung beberapa senyawa organik, 

yang telahterindentifikasi antara lain seperti polyphenol, 

flavonoid, dan glikosida. Dalam madu terdapat berbagai 

jenis enzim, antara lain enzim glukosa oksidase dan 

enzim invertase yang dapat membantu proses pengolahan 

sukrosa untuk diubah menjadi glukosa dan fruktosa yang 

keduanya mudah diserap dan dicerna. Sehingga, madu 

disebut “higroskopis yakni mudah menghisap dan 

melepas uap air” (Sihombing, 1997). Madu merupakan 

salah satu sumber makanan yang baik. Asam amino, 

karbohidrat, protein dan beberapa jenis vitamin serta 

mineral adalah zat gizi dalam madu yang mudah diserap 

oleh sel-sel tubuh. Sejumlah mineral yang terdapat dalam 

madu seperti magnesium, kalium, potasium, sodium, 
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klorin, sulfur, zat besi dan fosfat. Madu juga 

mengandung vitamin, seperti vitamin E dan vitamin C 

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

memiliki manfaat dalam berbagai aspek, antara lain 

dibidang kosmetika, madu banyak digunakan baik dalam 

bentuk sabun, penyegar dan masker wajah. Madu dapat 

membersihkan kulit mencegah jerawat dan memberinya 

nutrisi yang dibutuhkan (Sinatrya, 2009). 

Madu dalam produk kosmetik berfungsi sebagai 

pelembab dan menghaluskan kulit. Madu dapat menyerap 

sekresi lemak dari kulit dan mengandung senyawa 

inhibine yang dapat bekerja sebagai desinfektan. Sifat 

madu tersebut sangat diperlukan kulit manusia yang 

dalam kesehariannya kulit telah terkontaminasi debu dan 

bahan kosmetik lainnya. Perlakuan diversifikasi produk 

madu perlu dilakukan untuk memperluas pemasaran 

madu. Hal ini dapat merangsang pengembangan 

peternakan lebah madu untuk dapat menghasilkan madu 

yang berkualitas dan meningkatkan kuantitas hasil madu. 

(Hamad, 2007). 

Produk sabun mandi dengan penambahan madu 

diharapkan disukai kesan lembab, segar dan halus setelah 

pemakaian. Madu merupakan bahan pelembab dan 

pelembut kulit serta pewangi yang aman digunakan 

karena madu merupakan bahan organik. Asam lemak 

bebas yang ada dalam sabun merupakan asam lemak 

yang tidak bereaksi sempurna saat reaksi penyabunan. 

Kadar asam lemak bebas menandakan kurangnya 

kandungan alkali dalam sabun sehingga tidak mampu 

membentuk bilangan penyabunan yang baik dengan asam 

lemak (Fachmi, 2008). Nilai bobot jenis suatu bahan 



4 

 

dipengaruhi oleh bahan penyusunnya dan sifat fisiknya. 

Kebanyakan bahan-bahan seperti gula dan garam 

menyebabkan peningkatan densitas, tetapi densitas dapat 

pula turun jika terdapat lemak atau etanol dalam 

larutan.(Cseke et al, 2006). Menurutt SNI (1994) jumlah 

asam lemak minimal 70%. Dalam suatu formulasi, asam 

lemak berperan sebagai pengatur konsistensi. Asam 

lemak diperoleh secara alami melalui hidrolisis 

trigliserida. Asam lemak memiliki kemampuan terbatas 

untuk larut dalam air. Hal ini akan membuat sabun 

menjadi lebih tahan lama pada kondisi setelah sabun 

tesebut digunakan.  

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan madu ditinjau dari, 

asam lemak bebas, bobot jenis, jumlah asam lemak 

dan organoleptik (warna, aroma dan daya buih) pada 

sabun mani padat? 

2. Perlakuan terbaik manakah yang menghasilkan sabun 

mandi padat sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI 06-3532-1994)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan madu pada sabun 

mandi padat ditinjau dari asam lemak bebas, bobot 

jenis, jumlah asam lemak dan organoleptik (warna, 

aroma dan daya buih).  
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2. Mengetahui perlakuan terbaik penambahan madu pada 

sabun mandi padat sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI 06-3532-1994). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai referensi dan pertimbangan lebih lanjut dalam 

tingkat penambahan madu yang tepat pada produk 

sabun dengan menggunakan bahan madu. 

2. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan produk sabun mandi padat dengan 

menggunakan bahan madu. 

1.5 Kerangka Pikir 

Madu mengandung beberapa senyawa organik, 

yang telah terindentifikasi antara lain seperti polyphenol, 

flavonoid, dan glikosida (Qisti, 2009). Madu juga 

mengandung vitamin, seperti vitamin E dan vitamin C 

serta vitamin B1, B2 dan B6. Madu memiliki manfaat 

dalam berbagai aspek, antara lain dibidang kosmetika, 

madu banyak digunakan baik dalam bentuk sabun, 

penyegar dan masker wajah. Madu dapat menyerap 

sekresi lemak dari kulit dan mengandung senyawa 

inhibine yang dapat bekerja sebagai desinfektan. Sifat 

madu tersebut sangat diperlukan kulit manusia yang 

dalam kesehariannya kulit telah terkontaminasi debu dan 

bahan kosmetik lainnya (Sinatrya, 2009). 

Sabun termasuk salah satu jenis surfaktan yang 

terbuat dari minyak atau lemak alami. Surfaktan 

mempunyai struktur bipolar, bagian kepala bersifat 
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hidrofobik, karena sifat inilah sabun mampu mengangkat 

kotoran (biasanya lemak) dari badan (Sari,2010), 

berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti 

memanfaatkan bahan pelembab alami dari madu 

dikarenakan kandungan lemak lebih bersifat  homogen 

dan mudah diserap oleh kulit. 

Asam lemak bebas yang ada dalam sabun 

merupakan asam lemak yang tidak bereaksi sempurna 

saat reaksi penyabunan. Kadar asam lemak bebas 

menandakan kurangnya kandungan alkali dalam sabun 

sehingga tidak mampu membentuk bilangan penyabunan 

yang baik dengan asam lemak (Fachmi, 2008). Nilai 

bobot jenis suatu bahan dipengaruhi oleh bahan 

penyusunnya dan sifat fisiknya. Kebanyakan bahan-

bahan seperti gula dan garam menyebabkan peningkatan 

densitas, tetapi densitas dapat pula turun jika terdapat 

lemak atau etanol dalam larutan.(Cseke et al, 2006). 

Menurutt SNI (1994) jumlah asam lemak minimal 70%. 

Dalam suatu formulasi, asam lemak berperan sebagai 

pengatur konsistensi. Asam lemak diperoleh secara alami 

melalui hidrolisis trigliserida. Asam lemak memiliki 

kemampuan terbatas untuk larut dalam air. Hal ini akan 

membuat sabun menjadi lebih tahan lama pada kondisi 

setelah sabun tesebut digunakan. 

Uraian diatas terlihat bahwa madu yang dihasilkan 

cukup potensial untuk dijadikan sabun padat dengan 

menggunakan proses saponifikasi dengan kriteria 

pengujian sesuai Standar Nasional Indonesia yang 

meliputi analisis asam lemak bebas, bobot jenis, jumlah 

asam lemak, organoleptik. yang terkandung dalam sabun 
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mandi padat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

komposisi terbaik sabun mandi padat yang terbuat dari 

madu dan diuji sesuai dengan standar SNI sabun mandi 

padat. Diagram alir dari penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir 

Sabun mandi padat madu. 

Sabun dibuat dengan reaksi 

kimia antara basa Natrium atau 

Kalium dengan asam lemak dari 

minyak nabati atau lemak 

hewani (Dewan Standarisasi 

Nasional/DSN, 1994). 

Sabun yaitu senyawa larut dalam 

air, akan bersifat surfaktan 

(Surface Active Agent) yaitu 

menurunkan tegangan 

permukaan air, dan sebagai 

pembersih(Fessenden, 1992). 
 

Madu mengandung fruktosa 

41%, glukosa 35%, sukrosa 

1,9%,dekstrin 1,5%, mineral 

0,2%, zat yang belum ditentukan 

3,4%, dan air 17%.  
 

Madu digunakan untuk 

menghaluskan kulit, serta 

pertumbuhan rambut. Madu 

sangat kaya akan vitamin, 

mineral, antioksidan dan 

potassium yang dapat digunakan 

sebagai pelembab, penyegar 

bahkan masker wajah (Sinatrya, 

2009). 

Sabun mandi padat madu merupakan produk sabun untuk perawatan 

kulit wajah dan tubuh dengan memelihara kulit dengan 

mempertahankan kelembaban kulit. 

Kualitas Asam Lemak Bebas, Bobot Jenis, 

Jumlah Asam Lemak dan Organoleptik. 
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1.6 Hipotesis 

Tingkat penambahan madu dalam pembuatan 

sabun padat akan meningkatkan jumlah asam lemak, 

bobot jenis, asam lemak bebas, organoleptik. 


