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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 13 

April 2015 sampai dengan 1 Juni 2015 Penelitian ini 

dilaksanakan di peternakan lebah CV. Kembang Joyo 

milik Bapak Ustadi, S.Pt, yang berlokasi di Jalan Raya 

Karangan Nomor 101 Karangploso, Kota Batu, Malang. 

Pengujian Asam lemak bebas, Bobot jenis, Jumlah asam 

lemak, dilakukan di Laboratorium Kimia, Fakultas 

MIPA, Universitas Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1. Sabun Mandi Padat Madu 

Sabun mandi padat yang dibuat diberikan 

perlakuan dengan penambahan bahan madu sebesar 5%, 

10%, 15%, 20% dari total komposisi sabun mandi cair 

yang dibuat. Presentase madu yang digunakan dengan 

metode percobaan. Semua perlakuan dilanjutkan uji asam 

lemak bebas, bobot jenis, jumlah asam lemak, dan 

organoleptik. 

Madu yang digunakan yaitu madu kaliandra yang 

dihasilkan pada bulan Febuari 2015 dari pemanenan 

madu yang lebahnya digembalakan pada lokasi yang 

berada di sekitar tanaman kaliandra. Madu setelah 

dipanen disimpan pada drum (bluk). Kadar air madu 

kaliandra 21%, warna madu coklat muda pekat, rasanya 

harum, segar, wangi, manis. 
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3.2.2. Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian 

adalah bahan pembuatan sabun mandi padat dari madu 

antara lain madu, NaOH, minyak kelapa, olive oil, 

EDTA, asam stearat. 

3.2.3. Alat    

Alat yang digunakan dalam pembuatan sabun padat 

madu antara lain masker, kacamata hitam, sarung tangan, 

timbangan digital, kantong plastik kecil, sendok makan 

stainlees, gelas ukur 500 ml, baskom plastik, plastik tipis, 

cetakan, mixer. Dokumentasi peralatan yang digunakan 

dapat dilihat pada Lamapiran 12. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 

dan 4 kali ulangan. Sabun mandi padat yang dibuat 

dilakukan penambahan madu sebagai perlakuan dan 

diulang sebanyak 4 kali. Perlakuan yang dicobakan 

adalah penambahan madu (0%, 5%, 10%, 15%, 20%). 

Variabel yang diteliti asam lemak bebas, bobot jenis, 

jumlah asam lemak, dan organoleptik. 

Formulasi sabun mandi padat dengan penambahan 

madu yang bertujuan untuk menentukan formulasi 

terbaik yang akan dijadikan perlakuan pada penelitian 

tahap kedua. Tujuan dari penelitian pendahuluan adalah 

menentukan komposisi bahan-bahan sabun mandi padat 

yang dapt menghasilkan karakteristik sabun mandi padat 

yang sesuai dengan standar SNI 06-4085-1996. 
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Formulasi pembuatan sabun mandi padat madu disajikan 

pada Tabel 4. Proses pembuatan adonan sabun mandi 

padat diawali dengan penimbangan bahan-bahan yang 

diperlukan. Larutan NaOH, minyak kelapa dan olive oil 

diaduk secara merata, ditambahkan EDTA dan asam 

stearat  diaduk secara merata. Madu dimasukan dan 

dilakukan pengadukan menggunakan  mixer selama ±5 

menit hingga homogen dan mengental. Dituangkan 

dalam cetakan kemudian ditunggu 30 hari hingga sabun 

mengeras. Produk sabun mandi padat telah siap untuk 

dilakukan uji lebih lanjut. Prosedur pembuatan sabun 

mandi padat dapat madu disajikan pada Gambar 4. 

Tabel 4. Formulasi pembuatan sabun mandi padat madu. 

 
Madu 

(%) 

NaOH 

30% 

(gr) 

Minyak 

Kelapa 

(gr) 

Olive 

Oil 

(gr) 

EDTA 

(gr) 

Asam 

Stearat 

(gr) 

P0 0 18,5 15,5 5 1 9 

P1 5 18,5 15,5 5 1 9 

P2 10 18,5 15,5 5 1 9 

P3 15 18,5 15,5 5 1 9 

P4 20 18,5 15,5 5 1 9 
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Gambar 4. Prosedur pembuatan sabun mandi padat 

dengan penambahan madu. 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

asam lemak bebas, bobot jenis, dan organoleptik. 

Analisis sabun mandi padat madu meliputi : 

1. Prinsip dan prosedur kerja uji asam lemak bebas 

mengikuti prosedur Sudarmaji, Haryono, dan Suhardi 

(1997) tertera pada Lampiran 1. 

2. Prinsip dan prosedur kerja uji bobot jenis mengikuti 

prosedur Nurhadi (2012) tertera pada Lampiran 2. 
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3. Prinsip dan prosedur kerja uji jumlah asam lemak 

mengikuti prosedur BSN (1994) tertera pada 

Lampiran 3. 

4. Prinsip dan prosedur kerja uji organoleptik mengikuti 

prosedur Khosman (2003) tertera pada Lampiran 4. 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada uji asam lemak bebas, 

bobot jenis, jumlah asam lemak, dan organoleptik 

dihitung dengan analisis ragam, apabila hasil analisis 

ragam menunjukan perbedaan antar perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (UJBD), sedangkan untuk hasil pengujian 

mikrostruktur dianalisis secara deskriptif dan hasil dari 

perlakuan terbaik dihitung dengan dengan menggunakan 

metode indek efektifitas. 

3.6 Batasan Istilah 

Batasan istilah memuat batasan-batasan yang 

digunakan dalam skripsi dengan tujuan untuk 

memperjelas ruang lingkup skripsi dan mempermudah 

dalam menganalisis data yang diperoleh: 

1.  Sabun mandi padat :Sufruktan yang dibuat dari bahan 

 alkali berupa NaOH, lemak 

berasal dari bahan minyak kelapa, 

olive oil, EDTA asam stearat, dan 

madu. 

2. Asam lemak bebas :Asam lemak yang berada dalam  

 contoh sabun, tetapi yang tidak 

terikat sebagai senyawa natrium 
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ataupun senyawa trigliserida 

(lemak netral). 

3. Jumlah asam lemak :Sabun menunjukkan total jumlah  

asam lemak yang tersabunkan 

dan asam lemak bebas yang 

terkandung pada sabun. 

 

 

 


