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ABSTRAK 
Salah satu jenis jeruk yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah buah 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia). Minyak atsiri buah jeruk nipis mempunyai 
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan MIC sebesar 2% 
(v/v). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat minyak atsiri 
jeruk nipis terhadap bakteri Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam 
sediaan sabun mandi transparan dan mengetahui pengaruh peningkatan 
konsentrasi cocamid DEA terhadap stabilitas busa sabun yang dihasilkan. 

Sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis dibuat sebanyak 5 
formula. Formula 1 dibuat tanpa penambahan minyak atsiri dan cocamid DEA 
dan formula 2-5 dibuat dengan penambahan minyak atsiri dan cocamid DEA 
sebesar 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%. Evaluasi sabun mandi meliputi kadar air, jumlah 
asam lemak, asam lemak bebas dan alkali bebas, minyak mineral, pH, 
organoleptik, stabilitas busa, stabilitas fisik, dan uji daya hambat bakteri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi cocamid 
DEA berpengaruh pada stabilitas busa sabun mandi transparan yang dihasilkan. 
Stabilitas busa terbaik diperoleh pada konsentrasi cocamid DEA sebesar 2,5% 
(91,40±7,49%). Sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis menghasilkan 
zona radikal terhadap bakteri Staphylococcus aureus yaitu sebesar (21,00 ±1,16) 
mm, (21,75±2,36) mm, (22,75±0,50) mm dan (23,25±0,50) mm untuk FI, FII, FII 
dan FIV. Zona irradikal pada sabun mandi transparan diperoleh pada FV sebesar 
(29,00±0,82) mm. 
 
Kata Kunci: minyak atsiri jeruk nipis (Citrus aurantifolia), Staphylococcus 
aureus, sabun mandi transparan. 
 

ABSTRACT 
One type of Citrus fruit that has antibacterial activity is lime fruit (Citrus 

aurantifolia). Lime essential oil has antimicrobial activity against Staphylococcus 
aureus with MIC of 2 % (v/v). The purpose of this study is to determine the 
inhibition of lime essential oil to the bacteria Staphylococcus aureus as 
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formulated in the preparation of transparent soap and determine the effect of 
increasing concentrations of DEA cocamid to the stability of the resulting foam. 

The lime essential oil transparent bath soap is made in 5 formula. Formula 
1 is made without the addition of essential oils and cocamide DEA and 2-5 
formula made with the added of essential oils and cocamide DEA 1%, 1,5%, 2% 
and 2,5%. The evaluation of soap included water content, the amount of fatty 
acid, free fatty acids and alkali free, mineral oil, pH, organoleptic, foam stability, 
physical stability, and test the inhibition of bacteria by diffusion methode. 

The results showed that increasing concentrations of cocamide DEA 
generated gave effect on the stability of the transparent soap bubble. The best 
foam stability obtained at cocamid DEA concentrations of 2,5% (91.40 % ± 7.49). 
The lime essential oil transparent bath soap has antibacterial inhibition against 
Staphylococcus aureus with the radical zone diameter of (21.00±1.16) mm, (21.75 
± 2.36) mm, (22.75±0,50) mm and (23.25±0,50) mm for FI, FII, FIII and FIV 
respectively. The irradical zone diameter of transparent bath soap of 
(29.00±0,82) mm for FV.  

 

Keywords: lime essential Oil (Citrus aurantifolia), Staphylococcus aureus, 
transparent bath soap. 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu jenis jeruk yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah buah 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia) (Penicilla, 2011). Minyak atsiri buah jeruk nipis 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan MIC 

sebesar 2 % (v/v) (Hammer et al., 1999). 

Sabun mandi transparan adalah salah satu produk inovasi sabun yang 

menjadikan sabun menjadi lebih menarik. Sabun transparan mempunyai busa 

yang lebih halus dibandingkan dengan sabun opaque (sabun yang tidak 

transparan) (Qisti, 2009).  

Salah satu parameter penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan 

mutu sabun mandi adalah banyaknya busa yang dihasilkan. Surfaktan diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas busa pada sabun (Wijana et al., 2005). Salah satu 

surfaktan yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas busa sabun adalah 

Dietanolamida (DEA). DEA dalam formula sediaan kosmetik berfungsi sebagai 

surfaktan dan penstabil busa (Hambali et al., 2002). Tujuan penelitian adalah 
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mengetahui daya hambat minyak atsiri buah jeruk nipis terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan sabun mandi 

transparan dan mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi cocamid DEA 

terhadap stabilitas busa sabun yang dihasilkan.  

 
METODE PENELITIAN 
Alat dan Bahan 
a. Alat 

Alat yang digunakan adalah alat-alat gelas (Pyrex), timbangan analitik 

(Ohaus), pH meter (Lutron), autoklaf (MA652), inkubator (Memmert), disolution 

tester (Erweka Ika), LAF. 

Bahan yang digunakan adalah minyak kelapa sawit (Bimoli), asam stearat 

(Brataco), BHT, alkohol 96%, oleum  ricini, NaOH (Brataco), aqua DM 

(Brataco), gliserin (P&G), propilen glikol (Dow Chemicals), gula pasir, minyak 

atsiri jeruk nipis (Lansida), cocamid DEA (BASF), media agar MH dan biakan 

bakteri Staphylococus aureus (Fakultas Farmasi UMS Bagian Mikrobiologi). 

Jalannya Penelitian 

Dilakukan pengujian minyak atsiri jeruk nipis hasil destilasi uap air meliputi 

indeks bias dan bobot jenis. Setelah itu dibuat formula sabun sebanyak 5 formula 

dengan menggunakan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis dan cocami DEA yang 

berbeda-beda yaitu 0%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%. 

Tabel 1. Formula sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis 

 
Bagian Bahan Satuan  FI FII FIII FIV FV 

Coconut Oil mL 65  65  65  65  65  
Stearat Acid g 17,5  17,5  17,5  17,5  17,5  
B.H.T g 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  
Alkohol 96% mL 30  30  30  30  30  

A 

Ricini Oil mL 2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  
NaOH g 11,5  11,5  11,5  11,5  11,5  B 

Aqua DM mL 12,5  12,5  12,5  12,5  12,5  
Cocamid DEA % - 2 3 4 5 
Sugar Impor g 22,5 22,5  22,5  22,5  22,5  
Aqua DM mL 25  25  25  25  25  
Glycerin  mL 15  15  15 15  15  

C 

Propylen Glycol mL 5  5  5  5  5  
D M.A   jeruk nipis % - 2 3 4 5 

Formula dari PT. Brataco chemika yang telah dimodifikasi. 
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 Evaluasi sabun  meliputi kadar air, jumlah asam lemak, asam lemak bebas 

dan alkali bebas, minyak mineral, pH, uji organoleptik, sabilitas busa, uji 

kestabilan fisik sabun mandi dan uji mikrobiologi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Indeks Bias dan Bobot Jenis Minyak Atsiri Jeruk Nipis 

Pengujian minyak atsiri jeruk nipis diperoleh hasil berat jenis 0,9788 g/cm3 

dan indeks bias 1,4534. Batas bobot jenis minyak atsiri jeruk nipis berkisar antara 

0,862-0,868 sedangkan indeks bias berkisar 1,4750-1,4770 (Guenther, 1991). 

Nilai uji indeks bias sudah sesuai dengan ketetapan, sehingga minyak atsiri yang 

diperoleh murni dan mempunyai mutu baik. 

 
Evaluasi Sediaan Sabun Mandi Transparan 
 

Kadar Air 

Hasil kadar air formula 1 (tanpa penambahan cocamid DEA) diperoleh 

kadar air yang rendah yaitu sekitar 1,6%, dengan penambahan cocamid DEA 2-

5% terjadi peningkatan kadar air sebesar 2,66%, 2,345, 6,92% dan 2,34%. 

 

Gambar 1. Perbandingan % kadar air  sabun mandi transparan 
Keterangan : 
FI : formula sabun mandi transparan tanpa penambahan cocamid DEA 
FII : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 1 % 
FIII : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 1,5 % 
FIV : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 2 % 
FV : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 2,5 % 
 

Adanya peningkatan kadar air sabun mandi transparan ini menunjukkan 

bahwa penambahan cocamid DEA berpengaruh terhadap kenaikan kadar air. 
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Formula 4 dengan konsentrasi cocamid DEA sebesar 2% diperoleh kadar air 

tertinggi( Gambar 1). Kenaikan kadar air tersebut disebabkan karena penambahan 

surfaktan Cocamid DEA yang bersifat higroskopis dan cenderung menarik air, 

sehingga semakin tinggi konsentrasi cocamid DEA yang ditambahkan, kadar air 

dalam sabun mandi transparan juga akan meningkat. Penambahan gliserin, gula 

dan NaOH juga dapat mempengaruhi kenaikan kadar air pada sabun mandi 

transparan karena bahan-bahan tersebut juga besifat higroskopis atau menarik air 

(Qisti, 2009). 

Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu jalan menunjukkan bahwa 

penambahan cocamid DEA berpengaruh signifikan terhadap kenaikan kadar air 

sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis dengan hasil nilai Sig. 0,00 (Sig. 

<0,05). Berdasarkan persyaratan SNI 06-3532-1994 kadar air sabun mandi 

maksimal adalah 15%. Jumlah air dalam sabun mempengaruhi karakteristik sabun  

saat penyimpanan. Sabun dengan kadar air yang tinggi atau >15% akan lebih 

cepat mengalami penyusutan bobot dan dimensi (Fachmi, 2008). Hasil kadar air 

yang diperoleh ini memenuhi persyaratan sabun mandi SNI. 

Jumlah Asam Lemak 

Hasil jumlah asam lemak yang diperoleh pada formula 1 (tanpa 

penambahan cocamid DEA) sebesar 64,49%, sedangkan pada formula 2 dengan 

penambahan cocamid DEA 1% jumlah asam lemak menurun menjadi 55,22%.  

 

Gambar 2. Perbandingan % jumlah asam lemak  sabun mandi transparan 
Keterangan : 
FI : formula sabun mandi transparan tanpa penambahan cocamid DEA 
FII : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 1 % 
FIII : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 1,5 % 
FIV : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 2 % 
FV : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 2,5 % 
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Formula 3 mempunyai jumlah asam lemak yang paling tinggi yaitu sebesar 

98,74% dan pada formula 4 dan 5 jumlah asam lemak semakin menurun yaitu 

83,24 dan 78,07% (Gambar 2). Peningkatan jumlah asam lemak pada formula 3 

disebabkan karena pengaruh penambahan surfaktan cocamid DEA. 

Cocamid DEA merupakan surfaktan yang dihasilkan dari minyak atau 

lemak kelapa (Fachmi, 2008), sehingga dengan adanya penambahan cocamid 

DEA pada sabun transparan dapat mempengaruhi kenaikan jumlah asam lemak. 

Penurunan jumlah asam lemak pada formula 2, 4 dan 5 disebabkan karena asam 

lemak terikat kuat pada proses penyabunan dengan NaOH sehingga asam lemak 

yang berada dalam bentuk bebas lebih sedikit dan menurunkan jumlah asam 

lemak yang ada dalam sabun transparan, sebaliknya apabila asam lemak tidak 

terikat kuat dengan NaOH maka asam lemak yang berada dalam jumlah bebas 

semakin besar dan dapat meningkatkan jumlah asam lemak dalam sabun mandi 

transparan. Hasil jumlah asam lemak yang ada pada sabun mandi transparan 

minyak atsiri jeruk nipis telah memenuhi syarat mutu sabun mandi dari SNI. 

Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu jalan menunjukkan bahwa 

penambahan cocamid DEA berpengaruh signifikan terhadap kenaikan jumlah 

asam lemak sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis dengan hasil nilai 

Sig.0,00 (Sig.<0,05).  

Asam Lemak Bebas dan Alkali Bebas 

Formula 2, 3 dan 4 untuk pengukuran asam lemak bebas tidak diukur 

sebagai asam lemak bebasnya, karena kadar asam lemak bebasnya sangat kecil 

sehingga yang diukur adalah kadar alkali bebasnya. 

Tabel 2. Hasil uji evaluasi Asam lemak bebas, alkali bebas dan minyak mineral 

Keterangan : 
*   : Asam lemak bebas 
** : Alkali bebas 
Negatif : < 0,05% 
Formula I    : Sabun Mandi transparan tanpa penambahan minyak atsiri jeruk nipis & cocamid DEA 
Formula II  : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis & Cocamid DEA 1% 
Formula III : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk  nipis & Cocamid DEA 1,5% 
Formula IV : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis & Cocamid DEA 2% 

Formula As lemak bebas & Alkali bebas (%) Minyak Mineral 

I 0,18±0,03* Negatif 
II 0,05±0,005** Negatif 
III 0,03±0,005** Negatif 
IV 0,03±0,005** Negatif 
V 0,54±0,04* Negatif 
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Formula V   : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis & Cocamid DEA 2,5% 

Kadar alkali bebas yang terukur pada formula 2 sebesar 0,05% sedangkan 

pada formula 3 dan 4 sebesar 0,03% (Tabel 2). Adanya alkali bebas pada ketiga 

formula tersebut disebabkan karena air yang digunakan untuk melarutkan NaOH 

terlalu sedikit, sehingga NaOH yang ditambahkan pada sabun mandi transparan 

memiliki konsentrasi yang pekat, selain itu adanya alkali bebas dalam sabun 

mandi transparan  juga disebabkan oleh konsentrasi alkali yang berlebihan pada 

proses penyabunan (Qisti, 2009). Kadar alkali bebas maksimal adalah 0,1%. 

Sabun yang mempunyai kadar alkali bebas tinggi atau > 0,1% dapat 

mengakibatkan iritasi pada kulit (Fachmi, 2008). 

Kadar asam lemak bebas terukur pada formula 1 sebesar 0,18%  dan 

formula 5 sebesar 0,54%. Adanya kandungan asam lemak bebas dalam sabun 

transparan dapat dipengaruhi oleh proses pencampuran NaOH yang terlalu sedikit 

pada formula 1 dan 5, sehingga pada proses penyabunan jumlah asam lemak yang 

terikat dengan NaOH sedikit dan banyak terdapat dalam bentuk bebasnya, jumlah 

asam lemak bebas inilah yang terukur pada saat pengujian. Berdasarkan SNI 06-

3532-1994 kadar asam lemak bebas maksimal adalah < 2,5%, jika kadar asam 

lemak tinggi pada sabun maka, kecenderungan sabun berbau tengik akan semakin 

besar (Putri, 2009). Kadar asam lemak bebas maksimal adalah < 2,5%, sehingga 

kadar asam lemak bebas pada sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis 

memenuhi persyaratan mutu sabun mandi SNI. 

Minyak Mineral 

 Hasil pengujian minyak mineral pada sabun mandi transparan tidak 

didapatkan kekeruhan dan memiliki hasil negatif (Tabel 2). Ini menunjukkan 

bahwa pada ke-5 formula sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis tidak 

terdapat kandungan minyak mineral, karena pada saat titrasi tidak terjadi emulsi 

antara air dan minyak yang ditandai dengan adanya kekeruhan (BSN, 1994). 

Apabila terdapat minyak mineral pada sabun, maka  akan menyebabkan daya 

emulsi pada sabun menurun (Qisti, 2009). 

Derajat Keasaman (pH) 
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Umumnya pH sabun mandi berkisar antara 8-11 (BSN, 1996). Hasil pH 

pada formula 1 (tanpa penambahan cocamid DEA) diperoleh pH sebesar 9,40. 

Adanya penambahan cocamid DEA sebesar 1% dan 2% pada formula 2 dan 4 

menyebabkan pH sabun meningkat sebesar 9,68 dan 9,63, sedangkan pada 

formula 3 dan 5 dengan konsentrasi cocamid DEA sebesar 1,5% dan 2,5% pH 

menurun 9,58 dan 9,44 tetapi masih lebih tinggi dibandingkan formula 1 (Gambar 

3). Ketidakstabilan pH ini kemungkinan besar dapat disebabkan oleh faktor 

pemanasan, karena terjadi hidrolisis bahan aktif ester natrium dengan asam lemak 

sehingga dapat menyebabkan adanya alkali bebas yang dapat meningkatkan pH 

sabun (Nurhadi, 2012), selain itu kenaikan pH pada formula 2-5 juga dapat 

disebabkan oleh pengaruh penambahan surfaktan cocamid DEA yang mempunyai 

nilai pH sebesar 8,26 dan bersifat basa, sehingga dapat meningkatkan sifat basa 

dari sabun mandi transparan (Hambali et al., 2002).   

 
Gambar 3. Perbandingan pH  sabun mandi transparan 

Keterangan : 
FI : formula sabun mandi transparan tanpa penambahan cocamid DEA 
FII : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 1 % 
FIII : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 1,5 % 
FIV : formula sabun mandi transparan dengan penambahan cocamid DEA 2 % 
FV : formula sabun  mandi transparan dengan penambahan cocamid  DEA 2,5 % 

 
Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu jalan menunjukkan bahwa 

penambahan cocamid DEA berpengaruh signifikan terhadap kenaikan pH sabun 

mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis dengan hasil nilai Sig.0,00 (Sig.<0,05).  

 Uji  Organoleptik 

Sabun yang dipakai pada uji organoleptik ini adalah sabun mandi 

transparan formula 3 dengan konsentrasi cocamid DEA dan minyak atsiri sebesar 
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1,5%. Formula 3 dipilih karena mempunyai hasil kadar air, asam lemak bebas, 

alkali bebas, minyak mineral dan antibakteri yang baik.  

Hasil rata-rata nilai kesukaan 20 panelis menunjukkan bahwa panelis 

cukup suka (skala 3-4) pada warna, transparansi bentuk, aroma, kesan lembab, 

kesegaran dan kehalusan kulit dari sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk 

nipis (Gambar 4). 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Gambar 4. Uji organoleptik sabun mandi transparan 

Keterangan Skala Nilai: 
Nilai 1-2 = tidak suka 
Nilai 2-3 = kurang suka 
Nilai 3-4 = cukup suka 
Nilai 4-5 = suka 
Nilai 5-6= sangat suka 
 

Kesan kesat mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,1 hal ini 

menunjukkan bahwa kesan kesat dari sabun mandi transparan disukai oleh 

panelis. Kesan terendah ditunjukkan oleh banyaknya busa, yang hanya mendapat 

nilai rata-rata sebesar 2,3 karena busa yang dihasilkan sedikit. Hasil uji hedonik 

dari 20 panelis dengan menggunakan kuisioner, dapat diketahui bahwa sabun 

mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis cukup disukai dapat diterima oleh 

konsumen.  

Uji Stabilitas Busa 

Hasil stabilitas busa tiap menit menunjukkan bahwa formula tanpa 

penambahan cocamid DEA 0%, menghasilkan busa yang cenderung menurun. Ini 

disebabkan karena tidak ada penambahan cocamid DEA sebagai penstabil busa. 

Formula sabun dengan konsentrasi cocamid DEA sebesar 1%, 1,5% dan 2% juga 

cenderung mengalami penurunan tinggi busa tiap menit (Gambar 5). 
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Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi tersebut cocamid DEA 

belum mampu meningkatkan kestabilan busa sabun mandi transparan. Sediaan 

sabun mandi transparan dengan konsentrasi cocamid DEA 2,5% cenderung 

memiliki tinggi busa yang stabil dan sangat sedikit mengalami penurunan tinggi 

busa tiap menit. Ini menunjukkan bahwa cocamid DEA dapat mempengaruhi 

peningkatan stabilitas busa sabun mandi transparan pada sabun sehingga busa 

yang dihasilkan lebih banyak dan stabil (Fachmi, 2008).  

 
Gambar 5. Grafik hubungan tinggi busa dengan waktu 

 

Cocamid DEA merupakan penstabil busa yang paling efektif dan mampu 

meningkatkan tekstur kasar busa Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu 

jalan menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi cocamid DEA berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan stabilitas busa sabun mandi padat dengan hasil 

nilai Sig.0,00 (Sig. <0,05). Selanjutnya uji Duncan menunjukkan bahwa stabilitas 

busa sabun mandi padat tanpa penambahan cocamid DEA tidak berbeda 

signifikan dengan penambahan cocamid DEA konsentrasi 1% dan pada 

penambahan cocamid DEA 1,5% tidak berbeda signifikan dengan penambahan 

cocamid DEA konsentrasi 2%. Sedangkan sabun yang dibuat dengan penambahan 

cocamid DEA konsentrasi 2,5% memiliki stabilitas busa yang berbeda signifikan. 

Stabilitas busa terbaik diperoleh pada formula 5 sebesar 91,40%. Menurut 

Deragon et al. (1968) kriteria stabilitas busa yang baik yaitu, apabila dalam waktu 

5 menit diperoleh kisaran stabilitas busa antara 60-70%. 

Uji Stabilitas fisik Sabun Mandi 

Hasil uji stabilitas fisik sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis 

diperoleh bobot yang tetap dan tidak terjadi perubahan pada transparansi, warna 
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dan aroma sabun pada penyimpanan se1ama bulan. Hal ini disebabkan karena 

adanya penambahan antioksidan seperti butil hidroksi toluen BHT (butil hidroksi 

toluen) pada sabun mandi transparan yang dapat mencegah oksidasi lemak dari 

minyak (Putri,  2009).  

 

Uji Daya Hambat Bakteri 

Uji aktivitas antibakteri ini menggunakan kontrol positif yaitu minyak atsiri jeruk 

nipis dan kontrol negatif yaitu sediaan sabun mandi transparan formula 1 tanpa 

penambahan minyak atsiri jeruk nipis (Tabel 3). 

Tabel 3. Uji aktivitas antibakteri sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis 
 

Formula Kandungan Minyak Atsiri Jeruk Nipis (µL/g) Diameter Zona Hambat (mm) 
I  - 21,00±1,16** 
II  2 21,75±2,36** 

III 3 22,75±0,50** 

IV 4 23,25±0,50** 
V 5  29,00±0,82* 

Kontrol (+) 100 30,00** 
 
Keterangan: 
Kontrol (+)  : Minyak atsiri jeruk nipis sebanyak 100 µL 
Formula I/Kontrol (-) : Sabun Mandi transparan tanpa penambahan minyak atsiri jeruk nipis 

   Formula II   : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis 1% 
   Formula III  : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis 1,5% 
   Formula IV  : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis 2% 
   Formula V   : Formula sabun mandi transparan dengan konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis 2,5% 
    (*)              : Diameter zona hambat iradikal 
   (**)             : Diameter zona hambat radikal 
 

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh adanya zona hambat pada formula 1-4 dan 

semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri, zona hambat yang terbentuk semakin 

besar. Analisis data anova satu jalan menunjukkan Fhitung < Ftabel (2,314 < 

4,26), sehingga dapat dikatakan aktivitas antibakteri antar formula sabun mandi 

transparan minyak atsiri jeruk nipis memiliki daya hambat yang berbeda tidak 

signifikan. Pasque et al. (2010) menyatakan bahwa komponen minyak atsiri kulit 

buah jeruk nipis yang menunjukkan aktivitas antibakteri adalah senyawa 

limonena, linalool, dan mirsen yang bekerja dengan menghancurkan membran sel 

bakteri. 

Kontrol negatif (FI) yang digunakan pada penelitian ini juga dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, ini disebabkan oleh 

adanya pengaruh dari bahan-bahan yang bersifat antiseptik dan antimikroba 

seperti alkohol, NaOH, polietilen glikol dan gliserin dalam komposisi sabun 
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mandi transparan. Alkohol mempunyai sifat antiseptik yang baik karena etanol 

mampu mendenaturasi protein dan melarutkan lemak yang terdapat pada dinding 

bakteri. 

Penelitian Rahayu (2007) menunjukkan bahwa sensitivitas Staphylococcus 

aureus paling tinggi dicapai pada level alkohol 70%. NaOH juga diketahui 

mempunyai sifat antimikroba berdasarkan penelitian dari Adner and Zetterlund 

(2002) yang telah membuktikan bahwa NaOH sangat efektif untuk pembersihan 

kontaminasi mikroba gram positif dan negatif pada kolom BPG (Bio Process 

Glass Column) 100. Polietilen glikol dan gliserin juga diketahui mempunyai 

fungsi sebagai antimikroba dan desinfektan (Rowe et al., 2009). Senyawa-

senyawa inilah yang diduga dapat menambah sifat daya hambat antibakteri dari 

sabun mandi transparan selain minyak atsiri jeruk nipis. 

 Juni (2008) sebelumnya telah membuktikan bahwa ekstrak jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia S) dapat diformulasikan dalam sediaan sabun mandi 

transparan. Ekstrak jeruk nipis dapat meningkatkan daya antibakteri sabun mandi 

transparan terhadap bakteri Staphylococcus aureus, sedangkan pada penelitian ini 

dilakukan formulasi sediaan sabun mandi transparan dengan menggunakan 

minyak atsiri jeruk nipis dan hasil yang didapatkan yaitu semakin besar 

peningkatan konsentrasi minyak atsiri maka daya hambat antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus juga semakin besar dan diperoleh daya hambat 

antibakteri terbesar yaitu pada formula 4 (23,25±0,50 mm). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : Minyak atsiri jeruk nipis mempunyai daya hambat antibakteri yang 

baik  terhadap Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan sabun 

mandi transparan. Semakin besar konsentrasi cocamid DEA maka stabilitas busa 

sabun mandi transparan semakin tinggi. Stabilitas busa terbaik diperoleh pada 

konsentrasi cocamid DEA sebesar 2,5%. Formula terbaik diperoleh pada FIII, 

karena mempunyai hasil kadar air, asam lemak bebas, alkali bebas, minyak 

mineral dan antibakteri yang baik. 
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Saran  : Perlu dilakukan uji mikrobiologi terhadap surfaktan cocamid DEA untuk 

mengetahui adanya pengaruh antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan juga perlu dilakukan optimasi formula serta perbaikan metode pembuatan 

pada sabun transparan ini untuk menghasilkan sabun mandi yang memiliki 

transparansi yang sesuai. 
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