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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pisang (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt.) merupakan salah 

satu jenis buah yang sangat digemari oleh masyarakat di dunia pada umumnya. 

Beberapa negara seperti di negara-negara Afrika, Amerika Latin dan termasuk 

Indonesia, masyarakatnya dikenal sangat tinggi dalam mengkonsumsi buah 

pisang untuk setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan, buah pisang memiliki 

cita rasa yang khas, harganya relatif murah serta memiliki kandungan gizi yang 

cukup tinggi (Pradestiawan, 2008). 

Pisang merupakan tanaman yang bermanfaat baik batang, daun, buah, 

bahkan kulitnya.  Ini dikarenakan menurut Herdiansyah (2007), pisang 

memiliki kandungan yang bermanfaat, salah satunya kaya akan vitamin B6. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa kekurangan B6 dapat menyebabkan letih, 

mempengaruhi konsentrasi, insomnia, anemia dan penyakit kulit. Menurut 

Imam dan Akter (2011), tanaman pisang juga dapat digunakan untuk 

mengurangi reaksi inflamasi, nyeri, dan mengatasi gigitan ular. 

Menurut BPS Indonesia (2014), rata-rata konsumsi dan pengeluaran per 

kapita seminggu produksi pisang ambon di daerah perkotaan pada bulan maret 

2014 yaitu 0,034 kg. Menurut Prabawati dkk, (2008), pisang ambon kuning 

memiliki berat tandan 15-25 kg tersusun dari 10-14 sisir. Setiap sisir terdiri 

dari 14-24 buah. Ukuran buahnya termasuk besar, panjang tiap buah 15-20 cm 

dan diameter 3,45 cm.  
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Kulit pisang ambon yang akan digunakam pada penelitian ini sebanyak 

satu sisir pisang ambon yang berjumlah 15 buah. Berdasarkan uji pendahuluan 

15 kulit pisang ambon kering yang dihaluskan sebanyak 90 gram. Menurut 

Imam dan Akter (2011), kulit pisang ambon (Musa paradisiaca var. sapientum 

(L.) Kunt.) merupakan salah satu tanaman yang berpotensi sebagai pencerah 

kulit, penghilang jerawat, menghaluskan wajah, mengangkat sel kulit mati. 

Kulit pisang ambon (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt.) memiliki 

beberapa efek fermatologi seperti sebagai obat diare, disentri, diabetes, uremia, 

hipertensi, dan luka bakar. 

Namun, sangat disayangkan sepertiga bagian dari buah pisang berupa 

kulit pisang umumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan hanya 

dibuang begitu saja sebagai sampah. Padahal tanpa kita sadari, kulit pisang 

ambon yang kita buang dan mencemari lingkungan memiliki manfaat yang 

baik bagi tubuh kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah SWT tidak 

akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Keistimewaan tersebut terdapat 

dalam alqur’an surat Al-Waqiah ayat 27-29 yang menyatakan bahwa: 

(٢ )                        (٢ )                                                     

(٢ )                    

 “Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. 

Berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang 

bersusun-susun (buahnya).” (QS. Al-Waqiah 56:27-29) 

Ayat tersebut menjelaskan tentang keistimewaan buah pisang yang 

merupakan salah satu buah khas surga. Begitu istimewanya buah pisang 
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sehingga disejajarkan dengan buah surga lainnya yaitu kurma, delima, zaitun, 

dan anggur. Buah pisang yang ada di surga tersebut belum tentu sama dengan 

buah-buahan yag ada di dunia. Namun keterangan alquran tentang buah-buah 

khas surga tersebut mengingatkan kita kepada janji Allah SWT tentang surga 

dan segala nikmatnya. Sehingga termasuk manusia yang merugilah kita jika 

telah mengetahui manfaatnya tetapi tidak mensyukurinya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini memperluas 

pemanfaatan khasiat kulit pisang ambon. Kulit pisang ambon kini tidak hanya 

dibuang sebagai sampah organik saja tetapi juga sebagai obat dan bahan baku 

pada industri kosmetika dan kesehatan yang salah satunya dikemas dalam 

bentuk sabun mandi atau jel. 

Sabun mandi menjadi perhatian semua pihak karena sabun mandi 

berhubungan langsung dengan kulit tubuh, sehingga sangat mempengaruhi 

kesehatan kulit. Fungsi kulit sangat penting, sebagai pembungkus tubuh yang 

dipengaruhi lingkungan luar, misalnya debu, sinar matahari, suhu panas atau 

dingin dan zat kimia yang menempel pada kulit. Kotoran yang menempel pada 

kulit harus dibersihkan agar kulit tetap sehat dan mampu melakukan tugasnya 

dengan baik. Cara yang paling mudah untuk menjaga kebersihan kulit yaitu 

mandi secara teratur dengan menggunakan sabun mandi. Sabun dapat 

membersihkan kotoran minyak, keringat, sel-sel kulit mati dan sisa kosmetik 

(Purnamawati, 2006). 

Sabun mandi terdiri dari cold-made, opaque dan sabun transparan. Sabun 

mandi cold-made kurang terkenal, tetapi sabun ini mempunyai kemampuan 

busa baik dalam air garam. Sabun mandi ini biasanya banyak digunakan oleh 
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para pelaut. Sabun opaque adalah jenis sabun mandi yang biasa digunakan 

sehari-hari. Sabun transparan atau disebut juga sabun gliserin mempunyai 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis sabun lain, yaitu mempunyai 

tampilan yang lebih menarik (berkilau) jika dibandingkan dengan jenis sabun 

lain serta dapat menghasilkan busa lebih lembut di kulit (Purnamawati, 2006). 

Sifat dari sabun tergantung pada jumlah dan komposisi bahan baku yang 

digunakan. Asam lemak berpengaruh signifikan pada warna produk akhir. Sifat 

sabun juga dipengaruhi oleh bahan baku pendukung, antara lain gliserin, yang 

berperan sebagai humektan. Etanol sebagai pelarut dapat membuat sabun 

menjadi lebih transparan (Purnamawati, 2006). Akan tetapi banyak masyarakat 

bahkan pelajar kurang memperhatikan hal tersebut, ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai komposisi sabun yang mereka gunakan. 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang komplek. 

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses 

belajar mengajar yang dialami peserta didik dan guru. Oleh karena itu, untuk 

mendukung penjelasan materi agar proses belajar mengajar berlangsung 

efektif, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

pada dunia pendidikan khususnya pada sub materi IPA pemanfaatan limbah 

organik di kelas X SMA/MA. Penelitian ini juga ditujukan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan peserta didik supaya dapat memanfaatkan limbah 

disekitar menjadi produk yang lebih bermanfaat dan juga dapat mengingatkan 

peserta didik dan masyarakat secara umum akan kekayaan bumi yang patut 

dijaga dan disyukuri. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: Formula Pembuatan Sabun Transparan dengan 

Penambahan Kulit Pisang Ambon (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) 

Kunt.) dan Sumbangsihnya pada Materi Pemanfaatan Limbah Organik di 

Kelas X SMA/MA. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diuraikan perumusan 

masalah: 

1. Bagaimanakah kulit pisang ambon digunakan untuk pembuatan sabun 

batang transparan? 

2. Bagaimanakah konsentrasi kulit pisang ambon untuk meningkatkan 

kelembutan dan kesan kesat pada sabun batang transparan? 

3. Bagaimanakah respon panelis terhadap sabun batang transparan yang 

dihasilkan? 

4. Bagaimanakah cara memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi produk 

yang bermanfaat melalui metode praktikum dalam materi pemanfaatan 

limbah organik di kelas X SMA/MA? 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan pisang ambon kuning (Musa paradisiaca var. 

sapientum (L.) Kunt.). 

2. Bagian yang dipakai pada pisang ambon kuning (Musa paradisiaca var. 

sapientum (L.) Kunt.) adalah kulit pisang. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kulit pisang ambon digunakan untuk 

pembuatan sabun batang transparan 

2. Untuk mencari konsentrasi kulit pisang ambon yang meningkatkan 

kelembutan dan kesan kesat pada sabun batang transparan 

3. Untuk mengetahui respon panelis terhadap sabun batang transparan yang 

dihasilkan 

4. Untuk mengetahui cara memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi produk 

yang bermanfaat melalui metode praktikum dalam materi pemanfaatan 

limbah organik di kelas X SMA/MA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat 

berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki tujuan yang penulis klasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Bagi Peserta Didik: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran  biologi terutama dalam menambah ide dan motivasi 

peserta didik untuk terus mengeksplor kekayaan alam Indonesia 

khususnya dalam bidang pengolahan limbah dan bidang kesehatan. 

b) Bagi Mayarakat: Memberikan informasi tentang upaya pemanfaatan 

dan pengolahan limbah kulit pisang ambon (Musa paradisiaca var. 
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sapientum (L.) Kunt.) menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi 

masyarakat umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki tujuan yang penulis klasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Bagi Peneliti: Memberikan pengalaman menulis karya ilmiah dan 

memperoleh pengalaman langsung dalam memperoleh formula sabun 

padat transparan ekstrak kulit pisang yang terbaik ditinjau dari tingkat 

ketransparanan, kelembutan dan kesan kesat. 

b) Bagi Guru: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada guru terhadap pentingnya pemanfaatan bahan (limbah) 

lingkungan sekitas sebagai bahan dengan metode pembelajaran 

praktikum untuk meningkatkan hasil belajar serta kreativitas peserta 

didik. 

c) Bagi Sekolah: Sebagai sumbangan bagi sekolah untuk memperbaiki 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan 

penguasaan konsep peserta didik. 

d) Bagi Masyarakat: Memanfaatkan penggunaan minyak nabati yang 

sangat berlimpah dipasaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pisang Ambon (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt.) 

1. Definisi Pisang Ambon 

Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna 

raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musacea. Pisang ambon 

menurut ahli sejarah berasal dari daerah Asia Tenggara termasuk juga 

Indonesia (Roedyarto, 1997 “dalam” Kailaku, 2011). 

Pisang dapat ditanam didataran rendah hangat bersuhu 21-32oC dan 

beriklim lembab. Topografi yang di hendaki tanaman pisang berupa lahan 

datar dengan kemiringan 8 derajat. Lahan itu terletak didaerah tropis antara 

16 derajat LU-12 derajat LS. Apabila suhu udara kurang dari 13oC atau 

lebih dari 38oC maka pisang akan berhenti tumbuh dan akhirnya mati 

(Supriyadi, 2008 “dalam” Kailaku, 2011). 

Kulit pisang ambon adalah bagian luar untuk melindungi bagian 

dalam buah, kulit pisang ambon bisa juga digunakan untuk melihat tingkat 

kematangan buah. Jika kulit pisang ambon masih muda akan berwarna hijau 

dan jika kulit pisang ambon sudah tua akan berwarna kuning. Kulit pisang 

ambon memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium, protein, dan juga lemak 

yang cukup (Kailaku, 2011). 
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2. Klasifikasi Pisang Ambon 

Menurut Hidayah (2014), klasifikasi buah pisang ambon, yaitu: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies  : Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt. 

3. Morfologi Tanaman Pisang Ambon 

Secara morfologi, bagian atau organ-organ penting tanaman pisang 

ambon (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt.) adalah sebagai 

berikut: 

a. Akar 

Tanaman pisang berakar serabut dan tidak memiliki akar tunggang. 

Akar serabut tersebut tumbuh pada umbi batang, terutama pada bagian 

bawah. Akar-akar yang tumbuh dibagian bawah akan tumbuh lurus 

menuju pusat bumi hingga kedalaman 75-150 cm, sementara perakaran 

yang tumbuh di bagian atas tumbuh menyebar kearah samping (Kailaku, 

2011). 

b. Batang 

Tanaman pisang berbatang sejati. Batang sejati tanaman pisang 

tersebut berupa umbi batang yang berada didalam tanah. Batang sejati 

tanaman pisang bersifat keras dan memiliki titik tumbuh (mata tunas) 

yang akan menghasilkan daun dan bunga pisang (Kailaku, 2011). Sedang 
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yang berdiri tegak di atas tanah yang biasanya dianggap batang itu adalah 

batang semu. Batang semu ini terbentuk dari pelepah daun panjang yang 

saling menelangkup dan menutupi dengan kuat dan kompak sehingga 

bisa berdiri tegak seperti batang tanaman. Tinggi batang semu ini 

berkisar 3,5-7,5 meter tergantung jenisnya  (Satuhu dan Ahmad, 1994). 

c. Daun 

Daun tanaman pisang berbentuk lanset panjang, memiliki tangkai 

panjang berkisar antara 30-40 cm. Tangkai daun ini bersifat agak keras 

dan kuat serta mengandung banyak air. Kedudukan daun agak mendatar 

dan letaknya lebar daun pisang memiliki lapisan lilin pada permukaan 

bagian bawahnya (Kailaku, 2011). 

d. Bunga 

Bunganya berkelamin satu, berumah satu dalam tandan. Daun 

penumpu bunga berjejal rapat dan tersusun secara spiral. Daun pelindung 

berwarna merah tua, berlilin dan mudah rontok dengan panjang 10-25 cm 

(Satuhu dan Ahmad, 1994). Tanaman pisang berbentuk bulat lonjong 

dengan bagian ujung runcing. Bunga tanaman pisang yang baru muncul, 

biasa disebut jantung pisang. Bunga tanaman pisang terdiri dari tangkai 

bunga, daun penumpung, daun pelindung bunga dan mahkota bunga 

(Kailaku, 2011). 

e. Buah 

Buah pisang memiliki bentuk ukuran, warna kulit, warna daging 

buah, rasa dan aroma yang beragam, tergantung pada varietasnya. Bentuk 

buah pisang ambon bulat panjang, bulat pendek, bulat agak persegi dan 

sebagainya (Kailaku, 2011). 
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4. Kandungan Kimia Kulit Pisang Ambon 

Kulit pisang merupakan sumber yang kaya akan zat pati (3%), protein 

(6-9%), lemak (3,8-11%), serat (43,2-47,9%), polyunsaturated fatty acids, 

asam linoleat, asam α-linolenat, pektin, dan asam amino esensial seperti 

leucine, valine, phenylalanine, dan threonine. Sejalan dengan kematangan 

pisang, maka terjadi peningkatan kadar gula, penurunan kadar zat pati dan 

hemiselulosa, serta peningkatan kadar protein dan lemak. Degradasi zat pati 

dan hemiselulosa oleh endogenous enzyme dapat menjelaskan peningkatan 

kadar gula dalam kulit pisang yang sudah matang. Karbohidrat yang 

terdapat pada kulit pisang antara lain glukosa, galaktosa, arabinosa, 

rhamnosa, dan xylosa. Selain itu, kulit pisang mengandung lignin, selulosa, 

dan galactouronic acid (Mohapatra, dkk, 2010). 

Kulit pisang yang belum matang mengandung glikosida, flavonoid 

(leucocyanidin), tanin, saponin, dan steroid. Akan tetapi, pada kulit pisang 

yang sudah matang, kulit pisang tidak mengandung flavonoid dan tanin 

(Akpuaka dan Ezem, 2011). 

  

B. Sistem Kulit  

Kulit disebut juga integument atau cutis, yang melapisi bagian luar tubuh. 

Tumbuh dari dua macam jaringan yaitu epitel dan pengikat-penunjang. Epitel 

menumbuhkan lapisan epidermis (kulit luar), sedangkan jaringan pengikat-

penunjang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam) (Yatim, 1996) 

Menurut Handayani (2009), kulit merupakan “selimut“ yang menutupi 

permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai 

macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui 
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sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara 

terus-menerus, respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan 

keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya 

sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa serta pertahanan terhadap 

tekanan dan infeksi dari luar. Kulit terbagi atas 2 lapisan utama yaitu epidermis 

dan dermis. 

 

C. Sabun  

1. Definisi  

Sabun adalah garam logam alkali (biasanya garam natrium) dari asam-

asam lemak. Sabun mengandung terutama garam C16 dan C18, namun dapat 

juga mengandung beberapa karboksilat dengan bobot atom lebih rendah 

(Fessendent, 1982). 

Sabun mandi adalah senyawa natrium dan kalium dengan asam lemak 

dari minyak nabati dan atau lemak hewani berbentuk padat, lunak atau cair, 

berbusa digunakan sebagai pembersih, dengan menambahkan zat pewangi 

dan bahan lainnya yang tidak membahayakan kesehatan (SNI, 1994).  

Sabun yang biasa digunakan dibuat melalui reaksi saponifikasi dari 

minyak dan lemak dengan NaOH atau KOH. Sabun yang dibuat 

menggunakan NaOH disebut sabun keras sementara sabun yang dibuat 

menggunakan KOH dikenal sebagai sabun lembut atau sabun lembek, sabun 

mandi biasanya termasuk jenis sabun keras (Mitsui, 1997). 

2. Mekanisme Kerja Sabun  

Tiga elemen penting dalam mekanisme kerja sabun adalah tempat 

susbstratnya berasal (kulit manusia, pakaian, alat gelas dan perkakas lainya), 
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jenis kotoran yang akan dibersihkan (padat atau minyak, kepolaran, sifat 

elektrolit, dan lainya), serta kemampuan membersihkan dari sabun itu 

sendiri (Rosen, 1978 “dalam” Handayani, 2009).  

Sabun berfungsi untuk memindahkan kotoran dari permukaan seperti 

kulit, lantai, atau kain. Kotoran biasanya merupakan campuran dari bahan 

berlemak dan partikel padat. Lemak dapat berupa sebum yang dihasilkan 

oleh kulit, dan bertindak sebagai pengikat kotoran yang baik, misalnya 

terhadap debu (Parasuram, 1995).  

Untuk membersihkan kotoran yang berupa minyak, pembilasan 

dengan air saja tidak cukup. Dibutuhkan zat lain untuk menurunkan 

tegangan antar muka antara minyak dengan air. Dengan adanya sifat 

surfaktan pada sabun, terjadi proses emulsifikasi sehingga bagian yang polar 

(hidrofilik) berikatan dengan air dan bagian non polar (lipofilik) berikatan 

dengan minyak. Bagian non polar dari sabun memecah ikatan antar molekul 

minyak sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan. Akibatnya air 

dapat menyebar membasahi seluruh permukaan dan mengangkat kotoran 

(Wasiaatmadja, 1997). 

3. Reaksi Penyabunan  

Pada umumnya metode pembuatan sabun dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu reaksi penyabunan (saponifikasi) dan reaksi netralisasi. Pada reaksi 

saponifikasi, prinsipnya yaitu tersabunkannya asam lemak dengan alkali, 

baik asam lemak yang terdapat dalam keadaan bebas atau asam lemak yang 

terikat sebagai minyak atau lemak (gliserida) dengan cara minyak dan 

lemak direaksikan dengan alkali menghasilkan sabun dan gliserin. Pada 
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reaksi netralisasi, sabun dihasilkan oleh reaksi asam lemak langsung dengan 

alkali (Mitsui,1997).  

Menurut Mitsui (1997), secara umum prinsip pembuatan sabun ada 

dua macam, yaitu: 

a) Reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara minyak atau lemak dengan alkali 

kuat menghasilkan gliserol dan asam lemak (sabun). 

CH2 – COOR        CH2 – OH 

CH – COOR  + 3NaOH  3 R - COONa  + CH – OH 

CH2 – COOR        CH2 – OH 

Trigliserida  Alkali           Sabun   Gliserol 

Gambar 1. Reaksi Saponifikasi Trigliserida 
(Mitsui, 1997) 

Pada reaksi saponifikasi, larutan alkali kuat (misalnya natrium 

hidroksida) akan mengubah minyak dan lemak menjadi asam lemak dan 

gliserol. Asam lemak lalu bereaksi dengan alkali kuat menghasilkan 

garam asam lemak yaitu sabun dan gliserol.  

b) Reaksi netralisasi, yaitu proses reaksi antara asam lemak dengan alkali 

kuat menghasilkan sabun.  

R – COOH  +  NaOH R    COONa  +  H2O 

Asam lemak bebas  Alkali    Sabun    Air 

Gambar 2. Reaksi Netralisasi Asam 
(Mitsui, 1997) 
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4. Metode Pembuatan Sabun  

Metode pembuatan sabun ada beberapa cara, antara lain sebagai 

berikut :  

a) Metode Panas (full boiled)  

Secara umum proses ini melibatkan reaksi saponifikasi dengan 

menggunakan panas yang menghasilkan sabun dan membebaskan 

gliserol. Tahap selanjutnya dilakukan pemisahan dengan penambahan 

garam (salting out), kemudian akan terbentuk 2 lapisan yaitu bagian atas 

merupakan lapisan sabun yang tidak larut didalam air garam dan lapisan 

bawah mengandung gliserol, sedikit alkali dan pengotor-pengotor dalam 

fase air (Handayani, 2009).  

b) Metode Dingin  

Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan dan 

tanpa disertai pemanasan. Namun cara ini hanya dapat dilakukan 

terhadap minyak yang pada suhu kamar memang sudah berbentuk cair. 

Minyak dicampurkan dengan larutan alkali disertai pengandukan terus 

menerus hingga reaksi saponifikasi selesai. Larutan akan menjadi sangat 

menebal dan kental. Selanjutnya dapat ditambahkan pewarna, pewangi 

dan zat tambahan lain (Srivasta, 1974).  

Berbeda dengan fully-boiled process, gliserol yang terbentuk tidak 

dipisahkan. Ini menjadi suatu nilai tambah tersendiri kerena gliserol 

merupakan humektan ynag dapat memberikan kelembaban. Lapisan 

gliserol akan tertinggal pada kulit sehingga melembabkan kulit. Proses 

pembuatan sabun secara dingin dikenal menghasilkan kualitas sabun 
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yang tahan lama. Sabun dari minyak kelapa dapat dibuat dengan proses 

ini (Srivasta, 1974).  

c) Metode Semi-Panas (semi boiled)  

Teknik ini merupakan modifikasi dari cara dingin. Perbedaannya 

hanya terletak pada pengggunaan panas pada temperatur 70-80oC. Cara 

ini memungkinkan pembuatan sabun dengan menggunakan lemak 

bertitik leleh lebih tinggi (Handayani, 2009). 

5. Formula Dasar Sabun Transparan  

Menurut Wasiaatmaja (1997), sabun transparan mempunyai nilai 

tambah yang jadi pemikat karena memiiliki permukaan yang halus, 

penampilan yang bewarna dan ketransparanannya dapat membuat kulit 

menjadi lembut karena didalamnya mengandung gliserin dan sukrosa yang 

berfungsi sebagai humektan dan emolient serta sebagai komponen 

pembentuk tranparan. 

Tabel 1. Formula dasar sabun transparan 
Bahan Berat (gr) 

Minyak jarak 7,5 gr 

Minyak kelapa 20,5 gr 

Asam stearat 9 gr 

NaOH 30 % 18,5 gr 

Etanol 20 gr 

Gula 7,5 gr 

Gliserin 7,5 

Air 7,5 

 Sumber: (Wasiaatmaja, 1997) 

6. Komponen Sabun Padat Transparan  

a) Minyak Kelapa  

Minyak kelapa merupakan minyak lemak yang diperoleh dengan 

pemerasan bagian padat endosperm Cocos nucifera L ( palmae) yang 
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dikeringkan. Berupa cairan jernih, tidak berwarna atau kunig pucat, bau 

khas tidak tengik. Sangat mudah larut dalam eter P dan kloroform P. 

Pada suhu 60ºC, mudah larut dalam etanol (95 %) P, kurang larut pada 

suhu yang lebih rendah. Memiliki bilangan iodium 7,0-11,0 dan bilangan 

penyabunan 251-263. Digunakan untuk perawatan kulit, rambut dan juga 

sebagai pelarut (Hambali, dkk, 2005). 

b) Asam Stearat  

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh 

dari lemak dan minyak yang sebagian besar terdiri atas asam oktadekonat 

dan asam heksadekonat, berupa zat padat keras mengkilat menunjukkan 

susunan hablur putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin, praktis tidak 

larut dalam air, larut dalam bagian etanol (95%) P, dalam 2 bagian 

klorofrm P dan dalam 3 bagian eter P, suhu lebur tidak kurang dari 54oC, 

bilangan iodium tidak lebih dari 4. Digunakan sebagai pengemulsi, 

dengan konsentrasi 1-20%, surfaktan, mengeraskan sabun dan 

menstabilkan busa (Weller,1994). 

c) NaOH  

Natrium Hidroksida (NaOH) sering kali disebut dengan kaustik   

soda atau soda api yang merupakan senyawa alkali yang mampu 

menetralisir asam. NaOH berupa kristal putih, dengan sifat cepat 

menyerap kelembaban, bentuk batang, butiran, masa hablur kering, keras, 

rapuh dan menujukkan susunan hablur putih, mudah meleleh basah, cepat 

menyerap kelembaban, sangat alkalis dan korosif, segera menyerap 

karbondioksida, sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%) 

(Hambali, dkk, 2005). 
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d) Gula (Sukrosa)  

Sukrosa adalah gula yang diperoleh dari Saccharum officinalum L. 

(Graminae), Beta vulgaris L. (Chenopodiaceae) dan sumber lain. Berupa 

hablur, massa atau gumpalan hablur bewarna putih, tidak berbau, rasa 

manis, stabil diudara. Sangat mudah larut dalam air, terlebih lagi air 

mendidih, sukar larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam 

kloroform P, eter P. digunakan sebagai humektan, perawatan kulit dan 

membantu terbentuknya transparansi sabun (Weller,1994). 

e) Etanol  

Berupa cairan jernih, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak 

berwarna, bau khas, rasa panas pada lidah, mudah terbakar, mendidih 

pada suhu 78ºC. mudah bercampur dengan air, eter P dan kloroform P, 

digunakan sebagai pelarut, pembuat transparan pada sabun (Hambali, 

dkk, 2005). 

f) Gliserin  

Gliserin merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna , hanya 

berbau khas lemah, bukan bau yang keras atau tidak enak, rasa manis, 

higroskopis. Dapat bercampur dengan air, etanol (95%) P, tidak larut 

dalam kloroform P, eter P, dan minyak atsiri. Digunakan sebagai 

humektan dengan konsentrasi < 30%, emollient dengan konsentrasi <30 

%, selain itu sebagai pelarut, perawat kulit, penambah viskositas (Weller, 

1994). 

g) Natrium Klorida (NaCl) 

Natrium klorida (garam) merupakan bahan berbentuk kristal putih, 

tidak berwarna dan bersifat higroskopik rendah. Penambahan NaCl selain 
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bertujuan untuk pembusaan sabun, juga untuk meningkatkan konsentrasi 

elektrolit agar sesuai dengan penurunan jumlah alkali pada kahir reaksi 

sehingga bahan-bahan pembuat sabun tetap seimbang selama proses 

pemanasan (Hambali, dkk, 2005). 

h)   Pewangi 

Pewangi ditambahkan pada proses pembuatan sabun untuk 

memberikan efek wangi pada produk sabun. Pewangi yang sering 

digunakan dalam pembuatan sabun adalah dalam bentuk parfum dengan 

berbagai aroma (buah-buahan, bunga, tanaman herbal dan lain-lain) 

(Hambali, dkk, 2005). 

 

D. Materi Pembelajaran di Kelas X 

Materi pembelajaran pemanfaatan limbah organik di kelas X SMA/MA 

membahas tentang jenis-jenis limbah organik dan cara pengolahan limbah 

organik. Materi yang dibahas dalam pokok bahasan pemanfaatan limbah 

organik tertuang dalam kompetensi dasar yaitu “Menganalisis jenis-jenis 

limbah dan daur ulang limbah”. 

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 

hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. 

Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah 

rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Sampah golongan ini 

merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa sisa makanan dari rumah tangga 

yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung 

air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau. Ketika mencapai 

jumlah tertentu limbah yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan 
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dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dilihat dari aspek lingkungan dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti pencemaran air, air yang telah 

tercemar dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia juga ekosistem 

yang ada di dalam air. Dengan demikian, cara terbaik untuk memecahkan 

masalah sampah yaitu dengan cara proses daur ulang sampah yang sudah 

tidak terpakai sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia menjadi 

suatu arang yang berharga diantaranya menjadi kompos, pupuk cair bahkan 

produk yang bernilai sesuai dengan limbah yang digunakan. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

pendukung dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Hernani, dkk (2010), dalam penelitiannya yang berjudul: “Formula Sabun 

Transparan Antijamur dengan Bahan Aktif Ekstrak Lengkuas (Alpinia 

galanga L. Swartz.)” menyatakan karakteristik sabun transparan hasil 

formulasi dengan penambahan ekstrak lengkuas pada konsentrasi 1; 2; dan 

3% memiliki hasil uji organoleptik yang menunjukkan kesukaan panelis 

terhadap warna semakin menurun dengan peningkatan konsentrasi ekstrak 

yang ditambahkan. 

2. Hambali, dkk (2003), dalam penelitiannya yang berjudul: “Kajian 

Pengaruh Penambahan Lidah Buaya (Aloe vera) terhadap Mutu Sabun 

Transparan” menyatakan bahwa hasil analisis keragaman terhadap sabun 

transparan dengan konsentrasi lidah buaya 5, 10, 15 dan 20% pada tingkat 

kepercayaan 95% menunjukkan bahwa penambahan lidah buaya 

berpengaruh nyata terhadap beberapa parameter mutu sabun. Penambahan 
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lidah buaya akan meningkatkan kadar air dan zat menguap, dan kadar 

bahan tak larut dalam alkohol pada sabun transparan yang dihasilkan. 

3. Handayani (2009), dalam penelitiannya yang berjudul: “Pengaruh 

Peningkatan Konsentrasi Ekstrak Etanol 96% Biji Alpukat (Perseae 

americana Mill) terhadap Formulasi Sabun Padat Transparan” menyatakan 

bahwa ekstrak biji buah alpukat dapat dibuat menjadi sabun padat, namun 

tidak membentuk ketransparanan yang diinginkan dikarenakan warna 

alami dari ekstrak biji alpukat yang berwarna coklat kehitaman. 

Peningkatan konsentrasi ekstrak biji alpukat mempengaruhi tingkat 

kekerasan pada sabun. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak biji buah 

alpukat kekerasan sabun semakin berkurang. 

Adapun perbedaan ketiga kajian terdahulu dengan penelitian peneliti 

yaitu, pada ekstrak bahan dan komposisi formula sabun yang digunakan. 

Penelitian ekstrak kulit pisang ambon ini lebih mengacu pada penelitian 

Handayani (2009), untuk komposisi bahan yang digunakan. Akan tetapi 

ada beberapa komposisi yang berbeda pada beberapa bahan seperti bahan 

dasar yang digunakan dan komposisi air (H2O) dan gula, ini ditujukan 

untuk menyeimbangkan komposisi seluruh bahan baku pada pembuatan 

sabun. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan dilaboratorium kimia Program studi Biologi, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Waktu 

penelitian ini berlangsung pada bulan September 2015.  

 

B. Alat dan Bahan  

1. Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini: Timbangan analitik, 

beacker glass 500 ml dan beacker glass 100 ml, tabung erlenmeyer 100 ml, 

gelas ukur, spatula, cetakan, penangas air, blender serta alat analisis 

lainnya. 

2. Bahan  

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kulit 

buah pisang ambon, NaOH 30% (natrium hidroksida), minyak kelapa, 

asam stearat, gliserin (asam lemak), NaCl, air, etanol, sukrosa, EDTA, dan 

pewangi serta bahan analisis lainnya. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 

percobaan penelitian dibagi menjadi dua perlakuan, yaitu formula sabun 

transparan dengan konsentrasi 5%  (A1) dan 10% (A2) dengan 4 kali 

pengulangan.  
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D. Cara Kerja 

1. Pengumpulan Dan Penyiapan Kulit Pisang Ambon 

Mengacu pada penelitian Handayani (2009), bahan yang digunakan  

adalah kulit pisang ambon kuning (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) 

Kunt.).  Buah pisang ambon dikumpulkan, lalu dibersihkan dari kotoran, 

dan di pisahkan dari dagingnya, kemudian kulitnya diambil, dicuci bersih, 

dikeringkan dalam oven dengan suhu 400C-500C kemudian dihaluskan 

dengan blender (Lampiran 1). 

2. Metode Ekstraksi 

Sejumlah serbuk kulit pisang ambon diekstraksi dengan cara maserasi 

menggunakan pelarut etanol 96%. Maserasi dilakukan dengan cara 

didiamkan 24 jam, dilakukan berulang kali hingga larutan jernih dengan 

pengaduk menggunakan stirer sampai terekstraksi sempurna. Kemudian 

ekstrak diuapkan sehingga diperoleh ekstrak yang pekat (Lampiran 1). 

3. Pembuatan Larutan Pereaksi 

a) Larutan Kalium Hidroksida Etanol 0,1 N 

Dilarutkan 0,68 gram kalium hidroksida P dalam 2 ml air, 

kemudian ditambahkan etanol 95% P hingga 100 ml. Larutan dibiarkan 

di dalam botol tertutup rapat selama 24 jam. Beningan segera dituangkan 

ke dalam wadah tertutup rapat (Handayani, 2009). 

b) Larutan Kalium Hidroksida Etanol 0,5 N 

Dilarutkan 3,4 gram kalium hidroksida P dalam 2 ml air, kemudian 

ditambahkan etanol 95 % P hingga 100 ml. Larutan dibiarkan di dalam 

botol tertutup rapat selama 24 jam. Beningan segera dituangkan kedalam 

wadah tertutup rapat (Handayani, 2009). 
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c) Larutan Indikator Fenolftalein 

Dilarutkan 0,5 mg fenolftalein P dalam 25 ml etanol 96 % P, 

kemudian ditambahkan air secukupnya hingga 50 ml. 

4. Pembuatan Sabun Padat Transparan dengan Kulit Buah Pisang 

Ambon (Musa paradisiaca var. sapientum (L.) Kunt.)  

Tabel 2. Formulasi Sabun Transparan Dengan Penambahan Ekstrak 
Kulit Buah Pisang Ambon (Musa paradisiaca var. sapientum 
(L.) Kunt.) 

Bahan Baku Presentase (w/w) 

A1 A2 

Asam Stearat 7,8 7,8 

Minyak Kelapa 20 20 

Laritan NaOH 30% 18 18 

Gliserin 9 9 

Ethanol 20 20 

Gula 9 7 

EDTA 1,0 1,0 

NaCl 0,2 0,2 

Air 10 7 

Ekstrak Kulit Pisang Ambon 5 10 

Jumlah 100 100 

Keterangan:  

A1 : Formula sabun transparan dengan konsentrasi ekstrak kulit pisang ambon 5%  

A2 : Formula sabun transparan dengan konsentrasi ekstrak kulit pisang ambon 10%  

Mengacu pada penelitian Handayani (2009), proses pembuatan sabun 

padat transparan adalah sebagai berikut: 

a) Asam stearat dilebur dalam minyak kelapa pada suhu 600C-800C, hingga 

lebur.  

b) Ditambahkan larutan NaOH 30 % pada suhu 600C-800C, diaduk sampai 

terbentuk massa yang homogen dan kalis. 
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c) Ditambahkan etanol, gliserin, gula, EDTA dan NaCl (yang sudah larut 

dalam air), diaduk homogen.  

d) Ditambahkan ekstrak etanol kulit pisang pada suhu 600C-800C, diaduk 

sampai terbentuk massa yang transparan dan homogen.  

e) Ditambahkan pewangi alami pada suhu 500C-600C, diaduk sampai 

terbentuk massa yang transparan.  

f) Campuran dituangkan dalam cetakan, didiamkan sampai mengeras 

kemudian sabun dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan evaluasi.  

 

5. Evaluasi Fisik Dan Kimia 

a) Kadar Air Dan Zat Menguap Sabun  

Timbang 5 g sampel ke dalam kurs porselen atau piringan gelas 

yang berdiameter 6 sampai 8 cm, dan tinggi 2 sampai 4 cm. Panaskan 

dalam oven pada suhu 105oC selama 2 jam, bila timbul gelombang 

hancurkan dengan batang pengaduk, kemudian panaskan lagi dan 

ditimbang hingga bobot tetap (Lampiran 1) (SNI, 1994). 

Kadar air % bobot =  

Keterangan: w1 = bobot sampel awal 

  W2 = bobot sampel setelah dipanaskan 

b) Jumlah Asam Lemak  

Timbang dengan teliti 10 g contoh dalam gelas piala 250 ml. 

Tambahkan air 100 ml, panaskan di atas penanggas air. Teteskan blue 

metil kemudian tambahkan H2SO4 20% secukupnya sampai warna 

kehijauan. Aduk dengan gelas pengaduk sampai homogen, tutup dengan 

kaca arloji, kemudian panaskan terus sampai terbentuk 2 lapisan jernih. 

Masukkan ke dalamnya 10 gr paraffin yang ditimbang teliti. Panaskan 
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beberapa jam sampai seluruh campuran menjadi jernih kembali. 

Dinginkan segera dalam wadah berisi air, batang pengaduk biarkan tetap 

dalam gelas piala. Setelah campuran paraffin dan asam lemak atau lemak 

padat menjadi padat. Keluarkan dari gelas piala dengan bantuan batang 

pengaduk tersebut diatas. Padatan ditimbang diatas kaca arloji yang 

sudah diketahui beratnya (Lampiran 1) (SNI, 1994). 

Perhitungan :  

Jumlah asam lemak =  

c) Asam Lemak Bebas Atau Alkali Bebas  

Siapkan alkohol netral dengan mendidihkan 100 ml etanol dalam 

erlenmeyer 250 ml, tambahkan 0,5 ml fenoftalein dan dianginkan sampai 

suhu 70 ºC kemudian netralkan dengan KOH-etanol 0,1 N. Timbang 

dengan teliti ± 5 g contoh dan masukkan dalam alkohol netral di atas, 

tambahkan batu didih. Pasang pendingin tegak dan panasi agar cepat 

larut di atas penangas air, didihkan selama 30 menit (Lampiran 1) (SNI, 

1994).  

a. Apabila larutan tidak bersifat alkalis (tidak berwarna merah), 

dinginkan sampai suhu 70 ºC dan titrasi dengan KOH-etanol 0,1 N 

sampai timbul warna yang tahan selama 15 detik. 

b. Apabila larutan tersebut bersifat alkalis (berwarna merah) maka yang 

diperiksa bukan asam lemak bebas tetapi alkali bebas dengan 

mentitrasinya menggunakn HCl-etanol 0,1 N sampai warna merah 

tepat hilang.  
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Perhitungan :  

Alkali bebas (NaOH) =  

Keterangan:  

V = Volume HCl-etanol 0,1 N yang digunakan (ml)  

N = Normalitas HCl-etanol yang digunakan  

W  = Bobot contoh  

0,04 = Bobot setara NaOH  

d) Kadar Fraksi Tak Tersabunkan  

Larutan bekas pemeriksaan alkali bebas di tambah 5 ml KOH-

etanol 0,5 N dalam alkohol (berlebih). Pasang pendingin tegak, 

didihkan di atas penangas selama 1 jam. Dinginkan sampai suhu 70 ºC, 

tambahkan fenoftalein dan titrasi dengan HCl 0,5 N dalam alkohol 

sampai warna tepat hilang. Lakukan titrasi blangko (Lampiran 1) (SNI, 

1994).  

Perhitungan :  

Lemak yang tidak tersabunkan =   

e) Tinggi Dan Stabilitas Busa  

Menurut Handayani (2009), pengukuran dilakukan dengan 

metode sederhana, dengan 10 g sabun dimasukkan kedalam gelas ukur 

100 ml, kocok dengan membolak-balikkan gelas ukur, lalu segera amati 

tinggi busa yang dihasilkan dan 5 menit kemudian amati kembali 

stabilitasnya (Lampiran 1). 

Uji busa (%) =  
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f) pH Sabun  

Timbang sampel sebanyak 1 g, kemudian masukkan kedalam 

wadah. Pipetkan 9 ml aquadest kedalamnya kemudian kocok 

secukupnya. Masukkan kertas pH kedalamnya dan baca nilai pH pada 

parameter warna kertas pH kemudian catat nilainya (Lampiran 1) (SNI, 

1994). 

 

E. Teknik Analisis Data  

1. Uji Penerimaan (Uji Organoleptik / Uji Hedonik / Uji Kesukaan)  

Penilaian dengan indra disebut penilaian organoleptik atau penilaian 

sensorik merupakan suatu cara penilaian yang paling primitif. Penilaian 

cara ini banyak disenangi karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan 

langsung. Kadang-kadang penilaian ini dapat memberikan hasil penelitian 

yang teliti. Dalam beberapa hal penilaian dengan indra bahkan melebihi 

ketelitian alat yang paling sensitif (Soekarto, 1981 “dalam” Purnawati, 

2006). 

Pengujian organoleptik dapat digolongkan dalam beberapa 

kelompok. Kelompok pengujian pemilihan disebut juga dengan pengujian 

penerimaan (acceptance test). Dalam kelompok uji penerimaan ini 

termasuk uji kesukaan (hedonik) dan uji mutu hedonik. Untuk 

melaksanakan suatu penilaian organoleptik diperlukan panel. Panel adalah 

satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu 

benda berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel 

disebut panelis. 
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Dalam uji hedonik panelis diminta untuk mengemukakan tanggapan 

senang, suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan tingkat 

kesukaannya. Tingkat-tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. Skala 

hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala yang 

dikehendaki. 

Uji hedonik pada produk sabun transparan dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap transparasi, tekstur, 

banyak busa, dan kesan pada kulit setelah pemakaian sabun transparan. Uji 

ini menggunakan panelis agak terlatih sebanyak 17 orang dengan skala 1-

5, dimana masing-masing panelis diberikan 2 sampel yang berbeda, yaitu 

1 sabun mandi batang transparan bermerk (Lifebuoy) yang terdapat di 

pasaran dan 1 sabun mandi batang transparan. Hasil penelitian yang telah 

di evaluasi fisika dan kimia dan dipilih 1 terbaik dari 2 formula 

berdasarkan standar SNI. Skala penilaian yang diberikan yaitu (1) tidak 

suka, (2) agak tidak suka, (3) biasa, (4) agak suka, (5) suka.  

Panelis dalam kategori ini mengetahui sifat-sifat sensorik dari contoh 

yang dinilai karena mendapat penjelasan atau sekedar latihan. Termasuk 

dalam kategori panel agak terlatih adalah sekelompok mahasiswa dan atau 

staf peneliti yang dijadikan panelis. Panelis pada panel agak terlatih dipilih 

berdasarkan kepekaan dan keandalan penilaian. Para panelis akan mengisi 

angket/kuisioner mengenai kualitas sabun. Data yang telah terkumpul 

dalam bentuk angka (skala likert) kemudian akan dihitung dalam bentuk 

presentase dan ditafsirkan dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Contoh 

angket dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data angket 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, data yang 

diperoleh dari responden akan di analisis deskriptif persentase dengan 

rumus: 

% = n  x 100% 
        N 

Keteragan:  

% : Tingkat Keberhasilan yang dicapai 

n  : jumlah nilai yang diperoleh 

N : jumlah nilai ideal ( jumlah responden x skor tertinggi) 

Tujuan pengujian kesukaan konsumen (hedonik) ini adalah melihat 

apakah ada perbedaan yang signifikan antara sabun mandi batang transparan 

hasil penelitian dengan sabun batang transparan yang berada di pasaran 

terhadap parameter ketransparanan sabun, kelembutan (tekstur) sabun, jumlah 

busa dan kesan kesat sabun saat dan setelah pemakaia 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Evaluasi Kimia Dan Fisik Sabun Transparan Ekstrak Kulit 

Pisang Ambon Menurut Standar SNI 

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kadar Air Dan Zat Menguap Sabun Pada 
1050C (dalam %) 

Formula Sabun Transparan 

Pengulangan Kadar Air Dan Zat Menguap Sabun Pada 1050C (%) SNI 

A1 A2 

I 44 51 

15% 

II  48 52 

III  55 50 

IV 50 52 

Rata-rata 49,25 51,25 

 
Tabel 4. Hasil Evaluasi Jumlah Asam Lemak (dalam %) 

Formula Sabun Transparan 

Pengulangan 
Jumlah Asam Lemak (%) SNI 

A1 A2 Tipe I Tipe II Superfat 

I 69,8 98,4 

>70 64-70 >70 

II  68,8 98,8 

III  69,7 87,7 

IV 68,0 84,2 

Rata-rata 69,02 91,82 

 
Tabel 5. Hasil Evaluasi Alkali Bebas (dalam %) 

Formula Sabun Transparan 

Pengulangan 
Alkali Bebas (%) 

SNI 
A1 A2 

I 0,03 0,02 

Maks 0,1 

II  0,02 0,02 

III  0,02 0,02 

IV 0,02 0,02 

Rata-rata 0,02 0,02 

31 
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Tabel 6. Hasil Evaluasi Kadar Fraksi Tak Tersabunkan (dalam %) 
Formula Sabun Transparan 

Pengulangan 
Kadar Fraksi Tak Tersabunkan (%) 

SNI 
A1 A2 

I 1,08 1,74 

Maks 2,5 

II  1,74 2,17 

III  2,17 2,17 

IV 1,52 1,95 

Rata-rata 1,63 2,01 

 
Tabel 7. Hasil Evaluasi Tinggi Dan Stabilitas Busa Setelah Dikocok 

(dalam cm) 
Formula Sabun Transparan 

Pengulangan Tinggi Dan Stabilitas Busa Setelah Dikocok (cm) 

A1 A2 

0 menit 5 menit 0 menit 5 menit 

I 17 16,5 20,5 18 

II  17 16,5 19 18 

III  17 16 19,5 18 

IV 18 17,5 20 18,3 

Rata-rata 17,25 16,63 19,75 18,08 

 

Tabel 8. Hasil Evaluasi pH Sabun 

Formula Sabun Transparan 

Pengulangan 
pH ASTM 

A1 A1 

I 10 10 

9-11 

II  9 9 

III  9 9 

IV 10 10 

Rata-rata 9,5 9,5 

Keterangan: 

A1: Konsentrasi Sabun 5% 

A2: Konsentrasi Sabun 10% 

SNI: Standar Nasional Indonesia 
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2. Hasil Analisis Data Sabun Transparan Ekstrak Kulit Pisang Ambon 

Dan Sabun Lifebouy 

Tabel 9. Hasil Uji Hedonik Sabun Terhadap 17 Panelis 

Responden 
Transparansi Tekstur Banyak busa Kesan kesat 

KPA LB KPA LB KPA LB KPA LB 

1 5 5 4 5 5 5 5 5 

2 5 5 4 5 5 5 4 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 4 5 4 4 

5 4 5 5 4 5 5 4 5 

6 4 5 4 4 4 4 4 4 

7 4 5 4 4 4 4 4 4 

8 5 5 4 5 5 5 5 5 

9 4 4 5 4 4 4 4 4 

10 3 4 4 3 3 3 4 4 

11 3 3 5 4 4 3 5 3 

12 4 3 5 4 4 4 4 4 

13 3 3 4 3 3 2 4 3 

14 5 5 4 4 4 3 4 4 

15 4 3 5 4 3 3 4 4 

16 5 4 5 3 4 2 5 3 

17 4 5 5 3 3 4 2 3 

Jumlah 71 74 77 69 69 66 71 69 

Rata-rata 4 4 5 4 4 4 4 4 

Keterangan: 

1. Formula sabun KPA: sabun ekstrak kulit pisang ambon 

2. Formula sabun LB: sabun bermerk Lifebouy 

3. Rentang skala: 5; suka, 4; agak suka, 3; biasa, 2; agak tidak suka, 1; tidak suka 

 
Tabel 10. Analisis Deskriptif Persentase Respon Panelis Terhadap 

Sabun Transparan 

Deskriptif 

Persentase 

Jenis Sabun 

Transparansi Tekstur Banyak busa Kesan kesat 

KPA LB KPA LB KPA LB KPA LB 

N 71 74 77 69 69 66 71 69 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 

% 83,53 87,06 90,59 81,17 81,17 77,65 83,53 81,17 
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Keterangan: 

1. Formula sabun KPA: kulit pisang ambon 

2. Formula sabun LB: lifebouy 

3. n: jumlah nilai yang diperoleh 

4. N: jumlah nilai ideal (jumlah responden x skor tertinggi) 

5. %: tingkat keberhasilan yang dicapai  

 

B. Pembahasan 

1. Evaluasi Sabun Transparan Ekstrak Kulit Pisang Ambon Menurut 

Standar SNI 

Karakteristik sabun transparan yang dihasilkan disesuaikan menurut 

spesifikasi mutu yang terdapat dalam SNI 06-3532-1994 dengan parameter 

kadar air dan zat menguap sabun, jumlah asam lemak, kadar fraksi tak 

tersabunkan, alkali bebas yang dihitung sebagai NaOH, stabilitas busa, pH 

sabun. Karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia 

sabun transparan yang dihasilkan serta untuk mengetahui kesesuaian 

produk sabun transparan yang dihasilkan dengan Standar Nasional 

Indonesia Sabun Mandi. 

Buah pisang ambon selama ini paling banyak digunakan hanya 

daging buahnya saja. Pada penelitian ini, kulit pisang ambon digunakan 

sebagai zat aktif pada formula sabun padat transparan. Dalam kulit pisang 

ambon terdapat vit A, B, C ,D, E dan K yang berguna untuk menutrisi 

kulit. Pemanfaatan kulit pisang ambon masih dilakukan secara tradisional, 

belum banyak dibuat dalam bentuk formula. Hal ini sesuai dengan 

penyataan Kailaku (2011), yang mengemukakan bahwa Kulit pisang 

ambon memiliki kandungan vitamin C, B, kalsium, protein, dan juga 

lemak yang cukup. 
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Pada penelitian ini dibuat sabun padat transparan dengan 

konsentrasi ekstrak kulit pisang ambon 5% untuk formula I, dan 10% 

untuk formula II. Hasil akhir menunjukan bahwa sabun kulit pisang ambon 

memenuhi persyaratan standar SNI, kecuali pada uji kadar air. Hal ini 

disebabkan tingginya kadar air pada ekstrak kulit pisang ambon sehingga 

mempengaruhi persyaratan standar SNI. 

  

Gambar 3. (a) formula sabun ekstrak kulit pisang ambon (b) sabun 
transparan lifebouy 

 (Sumber: Doc. Novitasari, 2015) 
 

a) Evaluasi Kimia Sabun (dalam %) 

1) Kadar Air Dan Zat Menguap Sabun 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya kadar air 

dan zat yang menguap dalam sabun. Prinsip penetapan kadar air 

adalah pengukuran berat setelah pengeringan pada suhu 1050C 

selama 2 jam. Berdasarkan SNI 06-3532-1994, kadar air yang 

diperoleh dalam sediaan sabun padat maksimal 15%. Kadar air yang 

diperiksa terhadap sabun yang dibuat menunjukan hasil yang tidak 

memenuhi syarat SNI. Dari kedua formula sabun padat transparan 

ekstrak kulit pisang ambon dengan 4 pengulangan didapat hasil 

dengan rata-rata yaitu 49% untuk formula I dan 51,3% untuk 

formula II (lampiran 2), yang berarti melebihi standar SNI (tabel 3). 

Hal ini disebabkan kandungan air dari kulit pisang ambon sangat 

a

a

b 
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banyak. Jadi semakin banyak konsentrasi ekstrak kulit pisang yang 

ditambahkan pada tiap formula maka makin banyak kadar air yang 

dihasilkan. Kelebihan kadar air juga dapat disebabkan karena pada 

ekstrak sabun yang seharusnya menggunakan alat rotary evaporator 

untuk memekatkan ekstrak sehingga alkohol yang digunakan untuk 

perendaman juga menguap. Akan tetapi karena tidak tersedianya alat 

tersebut sehingga penguapan zat hanya dilakukan secara manual 

yaitu dengan menangaskan ekstrak di dalam penangas air yang telah 

di isi dengan air. 

Hal ini berarti sabun transparan yang dihasilkan cukup lunak. 

Meskipun kurang efisien dalam penggunaannya karena sabun lebih 

mudah larut dalam air sehingga mudah habis, namun dengan kondisi 

batang sabun yang cukup lunak memberikan kemudahan dalam 

proses pembuatan dan pengemasan sabun karena tidak mudah patah 

atau hancur. 

Hal ini sesuai dengan penyataan Spitz (1996) “dalam” 

Purnamawati (2006), yang menyatakan bahwa banyaknya air yang 

ditambahkan pada produk sabun akan mempengaruhi kelarutan 

sabun dalam air pada saat digunakan. Semakin banyak air yang 

terkandung dalam sabun maka sabun akan semakin mudah menyusut 

atau habis pada saat digunakan. 

2) Jumlah Asam Lemak 

Jumlah asam lemak adalah keseluruhan asam lemak, baik 

asam lemak yang terikat dengan natrium atau asam lemak bebas 
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ditambah asam lemak netral (trigliserida atau lemak tak 

tersabunkan). Prinsip penetapan jumlah asam lemak adalah 

pemisahan jumlah asam lemak dari ikatan sabun natrium dengan 

penambahan asam kuat, kemudian mengekstraknya dengan 

campuran mikroparafin, asam lemak bebas, lemak netral dan minyak 

mineral yang mungkin ada. Berdasarkan hasil analisis jumlah asam 

lemak pada formula I (5%) dengan 4 pengulangan diperoleh rata-

rata: 69,07% dan formula II (5%) dengan 4 pengulangan diperoleh 

rata-rata: 91,82%. Pada pemeriksaan, formula II mengandung asam 

lemak lebih besar dari pada formula I. Data perhitungan jumlah asam 

lemak sabun transparan dapat dilihat pada lampiran 2. 

Asam lemak yang terkandung oleh sabun transparan ini berasal 

dari asam stearat dan asam laurat yang merupakan asam lemak 

dominan yang terdapat dalam minyak kelapa. Baik asam stearat 

maupun laurat merupakan asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang 

tidak mengandung ikatan rangkap. Asam lemak yang tidak memilki 

ikatan rangkap memiliki titik cair yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan asam lemak yang mengandung banyak ikatan rangkap 

sehingga asam lemak jenuh biasanya berbentuk padat pada suhu 

ruang. Berdasarkan hal tersebut maka asam lemak jenuh dapat 

digunakan pada pembuatan sabun batang. 

Pada proses pembuatan sabun, berdasarkan hasil analisis dapat 

diketahui bahwa formula I (5%) memenuhi syarat SNI yaitu pada 

sabun tipe II yaitu 64-70%, sedangkan sabun formula II masuk ke 
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dalam syarat SNI pada sabun tipe superfat yaitu >70% (tabel 4).  

Sabun tipe suferfat adalah sabun mandi yang sangat lembut biasanya 

digunakan untuk kulit bayi atau kulit orang dewasa yang sangat 

kering. 

NaOH (soda alkali) harus dilakukan dengan jumlah yang tepat. 

Apabila NaOH yang ditambahkan terlalu pekat atau jumlahnya 

berlebih, maka alkali bebas yang tidak berikatan dengan trigliserida 

atau asam lemak akan terlalu tinggi mamberikan pengaruh negatif 

yaitu iritasi pada kulit. Sebaliknya, apabila NaOH yang ditambahkan 

terlalu encer atau jumlahnya terlalu sedikit, maka sabun yang 

dihasilkan akan mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Asam 

lemak bebas pada sabun mengganggu proses emulsi dan kotoran 

pada saat sabun digunakan (Kamikaze, 2002 “dalam” Purnamawati 

2006). 

3) Alkali Bebas 

Alkali bebas merupakan alkali yang tidak terikat sebagai 

senyawa pada saat pembuatan sabun. Hal ini disebabkan adanya 

penambahan alkali yang berlebihan pada saat proses penyabunan. 

Menurut SNI (1994), kelebihan alkali dalam sabun natrium tidak 

boleh melebihi 0,1% karena alkali bersifat keras dan dapat 

menyebabkan iritasi pada kulit. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa kadar alkali bebas yang dihitung sebagai kadar NaOH pada 

formula I yaitu 0,024% dan formula II yaitu 0,016% (lampiran 2), 
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yang berarti jumlah alkali bebas pada sabun sesuai dengan SNI 

(tabel 5). Hal ini juga dapat dilihat pada saat melakukan analisis 

awal, dimana sabun yang berubah warna menjadi merah muda 

setelah ditetesi phenolphtalein menandakan bahwa sabun tersebut 

kelebihan basa, maka dilakukan pengujian alkali bebas. 

Pada saat pembentukan sabun, alkali yang tidak terikat sebagai 

senyawa dapat bereaksi dengan sukrosa. Sukrosa dengan adanya ion 

OH- dari alkali NaOH akan mengalami dekomposisi (Goutara, 1985 

“dalam” Purnamawati 2006). Hasil dekomposisi ini menyebabkan 

sukrosa berada dalam suasana asam dan bersifat lebih aktif sehingga 

terjadi kecenderungan sukrosa untuk menarik ion OH- dari alkali 

NaOH. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka makin banyak pula 

kecenderungan sukrosa menarik alkali sehingga kadar alkali 

bebasnya semakin menurun. 

4) Kadar Fraksi Tak Tersabunkan 

Kadar fraksi tak tersabunkan merupakan jumlah komponen 

yang tidak tersabunkan karena tidak bereaksi dengan senyawa alkali 

(natrium) namun dapat larut dalam minyak pada saat pembuatan 

sabun. Adanya fraksi tak tersabunkan dapat menurunkan 

kemampuan membersihkan (deterjensi) pada sabun (Spitz, 1996 

“dalam” Purnamawati, 2006). 

Menurut SNI (1994), kadar fraksi tak tersabunkan yang 

terdapat pada sabun maksimum sebesar 2,5%. Berdasarkan hasil 

analisis diketahui bahwa kadar fraksi tak tersabunkan pada kedua 
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formula sabun transparan diperoleh rata-rata yaitu 1,63% unutk 

formula I dan 2,01% untuk formula II. Kadar fraksi tak tersabunkan 

sabun transparan telah memenuhi kriteria mutu kadar fraksi tak 

tersabunkan sabun menurut SNI. Data perhitungan kadar fraksi tak 

tersabunkan sabun transparan dapat dilihat pada lampiran 2. 

Fraksi tak tersabunkan berkaitan dengan zat-zat yang sering 

terdapat dalam minyak atau lemak yang tak tersabunkan karena 

hidrokarbon-hidrokarbon alkali dan tidak larut dalam air. Ketaren 

(1986) “dalam” Purnamawati (2006), menambahkan bahwa 

senyawa-senyawa yang larut dalam minyak dan tidak dapat 

disabunkan dengan soda alkali termasuk didalamnya yaitu sterol, zat 

warna dan hidrokarbon. 

b) Evaluasi Lebih Lanjut 

1) Uji Stabilitas Busa 

Busa merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan 

mutu sabun mandi. Pada penggunaannya, busa berperan dalam proses 

pembersihan dan melimpahkan wangi sabun pada kulit. Adanya 

senyawa tidak jenuh (asam lemak tidak jenuh) dalam campuran 

minyak, tidak akan menstabilkan busa (Gromophone, 1983“dalam” 

Purnamawati 2006). 

Pengamatan terhadap tinggi dan stabilitas busa dalam air 

menunjukkan bahwa kedua formula sabun mengalami penurunan tinggi 

busa pada formula I dengan rata-rata yaitu 1cm dan 2 cm untuk formula 

II pada menit kelima setelah dikocok dalam air, ini berarti kestabilan 

kedua formula berbeda. Hal ini dapat disebabakan proses pengocokan 
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sabun yang kurang baik sehingga menghasilkan data yang berbeda. 

Dari hasil analisis kedua formula dapat diketahui bahwa sabun dengan 

formula I lebih stabil dibandingkan dengan sabun dengan formula II. 

Busa yang dihasilkan dari formula sabun berasal dari NaCl, kemudian 

busa tersebut distabilkan oleh asam stearat. 

Busa dapat stabil dengan adanya zat pembusa. Zat pembusa 

bekerja untuk menjaga agar busa tetap terbungkus dalam lapisan-

lapisan tipis, dimana molekul gas terdispersi dalam cairan. Larutan-

larutan yang mengandung bahan aktif permukaan akan menghasilkan 

busa yang stabil bila dicampur dengan air (Purnamawati, 2006). 

2) Pengukuran pH 

Menurut Handayani (2009), hidrolisis sabun dalam larutan air 

menurut persamaan berikut : 

RCOO- + Na+ + H2O   RCOOH + Na+ + OH- 

Asam lemak adalah asam lemah. Adanya ion hidroksil bebas 

menyebabkan larutan menjadi basa. Berdasarkan hasil analisis pada 

kedua formula sabun, nilai pH yang dihasilkan dengan rata-rata 4 kali 

pengulangan sama yaitu 9,5. Hasil ini memenuhi keasaman sabun pada 

umumnya. Nilai keasaman sabun umumnya 9-11. 

Derajat keasaman (pH) kosmetik sebaiknya disesuaikan dengan 

pH kulit, yaitu sebesar 4,5-7. Nilai pH kosmetik yang terlalu tinggi atau 

rendah dapat menyebabkan iritasi pada kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

Ditambahkan oleh Jellinek (1970), mencuci tangan dengan sabun akan 

membuat nilai kulit pH meningkat tetapi itu hanya bersifat sementara, 
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kenaikan pH pada kulit tidak akan melebihi 7. ASTM (2001) “dalam” 

Purnamawati (2006), menambahkan bahwa kriteria mutu nilai pH 

berkisar antara 9-11. 

 

2. Hasil Analisis Data Sabun Transparan Ekstrak Kulit Pisang Ambon 

Dan Sabun Lifebouy 

Uji kesukaan atau uji hedonik adalah salah satu uji penerimaan 

produk. Uji hedonik dilakukan dengan menyebarkan angket yang diisi oleh 

panelis yang berjumlah 17 orang. Angket berisi tentang pendapat panelis 

mengenai sabun transparan ekstrak kulit pisang ambon yang telah dipilih 

satu terbaik menurut SNI dan sabun lifebouy. Panelis yang mengisi 

diberikan arahan bagaimana mengisi angket. Format angket yang 

disebarkan pada panelis dapat dilihat pada lampiran 3. Panelis diminta 

mengisi nilai 1-5 dengan tingkat suka sampai tidak suka. Jumlah nilai yang 

diperoleh dibagi dengan jumlah nilai ideal (jumlah responden x skor 

tertinggi) kemudian dari hasil pembagian tersebut diperoleh tingkat 

keberhasilan yang dicapai sabun transparan yang disebut dengan hasil 

persentase. 

Hasil angket diolah secara manual. Data yang digunakan 

merupakan data dengan skala likert sehingga analisisnya dijabarkan 

dengan deskriptif kualitatif menggunakan rumus persentase tersebut di 

atas. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kesukaan terhadap 

kelembutan, dan kesan kesat, data diolah sehingga memperoleh rata-rata 

dari angket yang telah diisi oleh panelis. 
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a) Transparansi 

Pemilihan bahan baku khususnya asam lemak akan memberikan 

pengaruh yang signifikan pada warna produk akhir sabun transparan. 

Penampakan transparan juga dipengaruhi oleh sukrosa, dan ethanol. Hal 

ini sesuai dengan penyataan Weller (1994), yang menyatakan sukrosa 

adalah gula yang diperoleh dari Saccharum officinalum L. (Graminae), 

Beta vulgaris L. (Chenopodiaceae) yang digunakan sebagai humektan, 

perawatan kulit dan membantu terbentuknya transparansi sabun. 

Sedangkan menurut Hambali, dkk (2005) ethanol digunakan sebagai 

pelarut, pembuat transparan pada sabun. 

Penilaian kesukaan terhadap transparansi merupakan penilaian 

secara visual dengan cara menilai tingkat transparansi dari sabun 

transparan yang dihasilkan. Panelis memberikan respon terhadap 

transparansi sabun transparan yang dihasilkan dengan nilai rata-rata 

tertinggi pada penggunaan ekstrak kulit pisang 5% yaitu sebesar 4 

(agak suka) dengan persentase tingkat keberhasilan sebesar 83,53%. 

Penilaian yang sama juga diperoleh oleh sabun lifebouy yaitu sebesar 4 

(agak suka) namun pada persentase tingkat keberhasilannya lebih tinggi 

yaitu sebesar 87,06%. Data penilaian panelis terhadap hasil uji hedonik 

transparansi dapat dilihat pada tabel 10. 

Berdasarkan persentase tingkat keberhasilan penilaian kesukaan 

panelis terhadap transparansi menunjukkan bahwa panelis memberikan 

respon paling banyak pada skala penilaian 4 (agak suka) untuk jenis 

sabun lifebouy. Data perhitungan persentase tingkat keberhasilan sabun 

transparan dapat dilihat pada tabel 11 dan lampiran 2. 
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b) Tekstur 

Kelembutan/kekerasan sabun sangat dipengaruhi oleh adanya 

penggunaan asam stearat dan sukrosa. Penilaian kesukaan terhadap 

tekstur dilakukan dengan cara melihat dan merasakan tekstur atau 

tampilan sabun transparan yang dihasilkan kemudian menilainya 

berdasarkan skala kesukaan (Purnamawati, 2009). Panelis memberikan 

respon terhadap tekstur sabun transparan yang dihasilkan dengan nilai 

rata-rata tertinggi pada penggunaan ekstrak kulit pisag ambon 5% yaitu 

sebesar 5 (suka) dengan persentase tingkat keberhasilan sebesar 90,59% 

dan pada sabun bermerk lifebouy yaitu sebesar 4 (agak suka) dengan 

persentase tingkat keberhasilan sebesar 81,17%. Data penilaian panelis 

terhadap hasil uji hedonik tekstur sabun transparan dapat dilihat pada 

tabel 10. 

Berdasarkan persentase tingkat keberhasilan penilaian kesukaan 

panelis terhadap tekstur menunjukkan bahwa panelis memberikan 

respon paling banyak pada skala penilaian 5 (suka) untuk jenis sabun 

ekstrak kulit pisang ambon. Data perhitungan persentase tingkat 

keberhasilan sabun transparan dapat dilihat pada tabel 11 dan lampiran 

2. 

c) Banyak Busa 

Pada umumnya konsumen beranggapan bahwa sabun yang baik 

adalah sabun yang menghasilkan banyak busa, padahal banyaknya busa 

tidak selalu sebanding dengan kemampuan daya bersih sabun. 

Karakteristik busa sendiri dipengaruhi oleh adanya bahan aktif sabun 

atau surfaktan, penstabil busa, serta komposisi asam lemak yang 
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digunakan (Purnamawati, 2009). Bahan penstabil busa yang digunakan 

yaitu asam stearat, seperti yang dikemukakan oleh Weller (1994), 

bahwa asam stearat digunakan sebagai pengemulsi, dengan konsentrasi 

1-20%, surfaktan, mengeraskan sabun dan menstabilkan busa. 

Penilaian kesukaan terhadap banyak busa dilakukan dengan cara 

membasuh tangan dengan sabun transparan yang dihasilkan kemudian 

menilai banyaknya busa yang dihasilkan berdasarkan skala kesukaan. 

Panelis memberikan respon terhadap banyak busa sabun transparan 

yang dihasilkan dengan nilai rata-rata yang sama pada penggunaan 

ektrak kulit pisang ambon 5% dan  sabun bermerk lifebouy yaitu 

sebesar 4 (agak suka), dengan kata lain panelis memberikan respon 

yang sama untuk setiap jenis sabun. Akan tetapi diperoleh data berbeda 

berdasarkan persentase tingkat keberhasilan sabun, pada sabun ekstrak 

kulit pisang ambon diperoleh persentase sebesar 81,17% sedangkan 

pada sabun lifebouy hanya sebesar 77,65%. Data penilaian panelis 

terhadap hasil uji hedonik banyak busa dapat dilihat pada tabel 10. 

Sehingga berdasarkan persentase tingkat keberhasilan penilaian 

kesukaan panelis terhadap banyak busa menunjukkan bahwa panelis 

memberikan respon paling banyak pada skala penilaian 4 (agak suka) 

untuk jenis sabun ekstrak kulit pisang ambon. Data perhitungan 

persentase tingkat keberhasilan sabun transparan dapat dilihat pada 

tabel 11 dan lampiran 2. 
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d) Kesan Kesat 

Sabun merupakan produk perawatan diri yang berfungsi untuk 

membersihkan kotoran sehingga kesan kesat/bersih setelah pemakaian 

sabun menjadi faktor yang cukup penting dalam penilaian kesukaan 

terhadap sabun transparan yang dihasilkan (Purnamawati, 2009). 

Penilaian kesukaan terhadap kesan kesat dilakukan dengan cara terlebih 

dahulu mencuci tangan dengan sabun kemudian menyeka air yang 

menempel pada kulit. Panelis memberikan respon terhadap kesan kesat 

sabun transparan yang dihasilkan dengan nilai rata-rata yang sama pada 

penggunaan ekstrak kulit pisang ambon 5% dan sabun bermerk lifebouy 

yaitu sebesar 4 (agak suka). Akan tetapi pada persentase tingkat 

keberhasilan menunjukkan data yang sedikit berbeda yaitu pada sabun 

ekstrak kulit pisang ambon sebesar 83,63% dan pada sabun lifebouy 

sebesar 81,17%. Berdasarkan persentase tingkat keberhasilan penilaian 

kesukaan panelis terhadap kesan kesat menunjukkan bahwa panelis 

memberikan respon paling banyak pada skala penilaian 4 (agak suka) 

untuk jenis sabun ekstrak kulit pisang ambon. Data perhitungan 

persentase tingkat keberhasilan sabun transparan dapat dilihat pada 

tabel 11 dan lampiran 2. 

Dari keempat parameter tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

persentase keberhasilan sabun ekstrak kulit pisang lebih banyak disukai 

dibandingkan sabun lifebouy yaitu terutama pada parameter tekstur sabun. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Ekstrak kulit pisang ambon dapat dibuat menjadi sabun transparan, dengan 

cara mengekstrak kulit pisang ambon dengan pelarut ethanol 96%. 

Kemudian ekstrak tersebut dicampurkan dengan bahan pembuatan sabun 

transparan lainnya hingga diperoleh sabun transparan yang diinginkan. 

2. Ekstrak kulit pisang ambon dengan konsentrasi 5% lebih meningkatkan 

mutu parameter sabun terutama pada transparansi. 

3. Berdasarkan hasil uji hedonik dengan rentang skala 1-5, penilaian panelis 

terhadap parameter sabun meliputi transparansi, banyak busa dan kesan 

kesat adalah 4 yaitu agak suka. Sedangkan pada tekstur sabun panelis 

memberikan nilai 5 yaitu suka. 

4. Limbah kulit pisang ambon dapat dimanfaatkan menjadi sabun mandi 

dengan pengolahan dan pembuatan yang benar. 

 

B. Saran 

1. Mencari konsentrasi yang lebih tepat untuk formula sehingga dapat 

memenuhi keseluruhan syarat dari SNI. 

2. Mencari konsentrasi yang lebih tepat untuk mendapatkan formula sabun 

transparan dengan warna yang alami. 
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