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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu jenis jeruk yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah buah jeruk 

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

pada penelitian ini karena mempunyai aktivitas antibakteri yang efektif terhadap bakteri 

Gram-positif salah satunya adalah bakteri Staphylococcus aureus (Jafari et al., 2011) 

yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit (Zulkoni, 2010). Minyak atsiri buah jeruk 

nipis mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan MIC 

sebesar 2% (v/v) (Hammer et al., 1999). Penelitian dari Pasque et al. (2010) 

menyatakan bahwa komponen minyak atsiri buah jeruk nipis yang menunjukkan 

aktivitas antibakteri adalah senyawa limonena, linalool, dan mirsen yang bekerja dengan 

menghancurkan membran sel bakteri.  

Minyak atsiri buah jeruk nipis memiliki beberapa keuntungan, diantaranya 

harga buah yang relatif murah, mudah didapat dan memiliki banyak khasiat seperti 

membersihkan lemak di kulit wajah (Raharjo et al., 2010), menghilangkan bau badan 

dan mempunyai sifat analeptik (penyegar, menghilangkan rasa lelah, letih dan lesu) 

(Winarto, 2004). Berdasarkan jumlah rendemen yang diperoleh, buah jeruk nipis segar 

mengandung rendemen minyak atsiri yang lebih banyak yaitu sekitar 1,25% 

(Normasani, 2007) sedangkan pada buah jeruk purut hanya mengandung rendemen 

minyak atsiri sebesar 0,208% (Maulida, 2012).  

Raharjo et al. (2010) telah membuktikan tentang pengaruh antibakteri  minyak 

atsiri buah jeruk nipis pada konsentrasi 20% terhadap bakteri Staphylococcus aureus  

masih ada setelah diformulasikan ke dalam sediaan salep luka bakar. Untuk lebih 

meningkatkan efektivitas penggunaan minyak atsiri buah jeruk nipis pada kulit, maka 

dilakukan fomulasi minyak atsiri kulit buah jeruk nipis dalam sediaan sabun mandi  

transparan karena sabun mandi merupakan produk kesehatan yang sering digunakan 

untuk membersihkan kulit dari kotoran.  

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). 
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Sediaan sabun mandi dipilih pada penelitian ini  karena sabun  mandi banyak digunakan 

untuk membersihkan tubuh sehari-hari dan dapat membersihkan kotoran dari 

permukaan kulit seperti kotoran minyak, keringat, sel-sel kulit yang telah mati dan sisa-

sisa kosmetik (Suryani et al., 2002), bahkan sabun mandi juga dapat digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak menguntungkan pada kulit (Sinatrya, 

2009).  

Salah satu parameter penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan mutu 

sabun mandi adalah banyaknya busa yang dihasilkan. Busa mempunyai peranan penting 

dalam proses pembersihan kulit dan menghantarkan wangi dari sabun (Hernani et al., 

2010). Surfaktan diperlukan untuk meningkatkan kualitas busa pada sabun (Wijana et 

al., 2005). Surfaktan merupakan senyawa aktif penurun tegangan permukaan yang 

bermanfaat untuk menyatukan fase minyak dengan fase air (Sinatrya, 2009). Salah satu 

surfaktan yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas busa sabun adalah 

Dietanolamida (DEA). Cocamid DEA merupakan surfaktan non ionik yang digunakan 

dalam pembuatan sabun dan bersifat non iritatif (Noor dan Nurdyastuti, 2009). DEA 

dalam formula sediaan kosmetik berfungsi sebagai surfaktan dan penstabil busa 

(Hambali et al., 2002).  Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan formulasi minyak 

atsiri buah jeruk nipis dalam sediaan sabun mandi transparan dengan menggunakan 

cocamid DEA sebagai surfaktan. 

 
B. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah  minyak atsiri buah jeruk nipis  mempunyai daya hambat terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan sabun mandi 

transparan? 

2. Bagaimanakah pengaruh peningkatan konsentrasi cocamid DEA terhadap stabilitas 

busa sabun yang dihasilkan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengetahui daya hambat minyak atsiri buah jeruk nipis terhadap bakteri  

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan sabun mandi 

transparan. 

2. Mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi cocamid DEA terhadap stabilitas busa 

sabun yang dihasilkan. 

 
D. Tinjauan Pustaka 

1. Jeruk Nipis 

a. Klasifikasi Tumbuhan Jeruk Nipis 

Divisio   : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Klas  : Dicotiledoneae 

Bangsa  : Rutales 

Famili  : Rutaceae 

Marga   : Citrus 

Species  : Citrus aurantifolia Swingle (Van Steenis, 1997). 

 
b. Potensi Jeruk Nipis 

Tanaman jeruk nipis mempunyai efek antibakteri terhadap bakteri Bacillus sp, 

Staphylococus aureus, E coli dan Salmonella sp (Taiwo et al., 2007). Minyak atsiri 

buah jeruk nipis mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

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

c. Kandungan Kimia 
Pada jeruk nipis,  khususnya dibagian kulit buah, terdapat kandungan minyak 

atsiri yang  terdiri dari berbagai komponen seperti terpen, sesquiterpen, aldehida, ester 

dan sterol. Rincian komponen minyak atsiri kulit buah jeruk nipis adalah sebagai 

berikut: limonena (82,06%), β mirsena (4,59%), β linalool (1,61%), α pinena (1,59%), 

terpineol (0,30%), α elemena (0,21%), fellandren, lemon kamfer dan linalin asetat 

(Raharjo et al., 2010). 
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d. Khasiat dan Kegunaan  
Tanaman jeruk nipis berguna sebagai antibakteri, antifungi dan membersihkan 

lemak dikulit wajah  (Raharjo et al., 2010).  

 

2. Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan patogen penting pada manusia yang dapat 

menimbulkan berbagai kasus penyakit diantaranya infeksi kulit, keracunan makanan, 

endokarditis, pneumonia, osteomielitis, sepsis artritis, dan encephalitis. Staphylococcus 

aureus dapat ditemukan di lingkungan masyarakat seperti udara, debu, kotoran, air, 

susu, dan makanan atau terdapat pada peralatan makanan, manusia maupun pada hewan. 

Pada kebanyakan individu sehat Staphylococcus aureus dapat ditemukan dalam saluran 

pernafasan, kulit dan rambut (Salasia et al.,  2009). 

Staphylococcus aureus adalah sel berbentuk bola, Gram positif, biasanya 

tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur. Kuman ini mudah tumbuh pada 

berbagai pembenihan dan metabolismenya aktif, meragikan pigmen yang bervariasi dari 

putih sampai kuning tua. Sthaphylococcus aureus cepat menjadi resisten terhadap 

banyak zat antibakteri dan menyebabkan masalah pengobatan yang sulit (Marriane and 

Sinaga, 2006). 

Klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Prothophyta 

Divisio  : Protozoa 

Kelas   : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriates 

Suku   : Micrococcaceae 

Marga   : Staphylococcus 

Jenis  : S. aureus (Salle, 1961) 

 
3. Sabun 

a. Definisi 
Sabun adalah kosmetik dengan daya pembersih dan dibuat dengan 

mempersenyawakan lemak-lemak dan basa dalam jumlah yang berlebihan. Ini 

dilakukan dengan mencampurkan bahan dasar dan memanaskannya, karena pada proses 
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basa tersedia jumlah yang berlebihan, maka dalam kebanyakan sabun masih terdapat 

sisa-sisa basa sehingga sabun banyak bersifat basa (Rostamailis, 2005). 

Sabun mandi merupakan senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan 

sebagai bahan pembersih tubuh, berbentuk padat, berbusa dengan atau tanpa 

penambahan lain serta tidak menyebabkan iritasi pada luka (BSN, 1994). 

b. Sifat Sabun 
Sabun termasuk golongan deterjen karena mempunyai sifat menurunkan 

tegangan permukan suatu zat. Untuk itu, bila sabun dipakai membersihkan sesuatu 

harus dengan air yang melarutkannya, sambil membuat busa dan mengadakan 

emulsifikasi/lemak palit dan kotoran yang menempel dikulit. Tetapi bila dengan air 

sadah  sabun tidak dapat berbusa, bahkan ia akan membentuk garam-garam kapur dan 

magnesium yang tidak larut air (Rostamailis, 2005). 

c. Jenis Sabun 

Ada 2 jenis sabun yang dikenal yaitu sabun padat (batang) dan sabun cair. 

Sabun padat dibedakan atas 3 jenis, yaitu sabun opaque, translucent, dan transparan 

(Hernani et al., 2010). 

d. Mutu Sabun 
Terdapat beberapa spesifikasi persyaratan mutu sabun yang harus dipenuhi 

agar sabun layak digunakan dan dipasarkan. Spesifikasi persyaratan mutuyang harus 

dipenuhi pada produk sabun menurut SNI 06-3532-1994 meliputi: kadar air, jumlah 

asam lemak, alkali bebas, asam lemak bebas dan minyak mineral (BSN, 1994). 

Tabel 1. Syarat mutu sabun mandi padat berdasarkan SNI 06-3532-1994 
No Uraian Satuan Tipe I Tipe II Superfat 
1 Kadar air % maks. 15 maks. 15 maks. 15 
2 Jumlah asam lemak % > 10 64-70 > 70 
3 Alkali bebas (dihitung sebagai NaOH) % maks. 0,1 maks. 0,1 maks. 0,1 
4 Asam lemak bebas dan atau lemak 

netral 
% < 2,5 < 2,5 2,5-7,5 

5 Minyak mineral - Negatif negatif Negatif 

Sumber : BSN (1994) 

e. Sabun Transparan 

Sabun transparan adalah jenis sabun untuk muka dan untuk mandi yang dapat 

menghasilkan busa lebih lembut dikulit dan penampakannya berkilau jika dibandingkan 

dengan jenis sabun lain. Harga sabun transparan lebih mahal dibandingkan sabun yang 

lain dan dikonsumsi oleh kalangan menengah keatas (Hambali et al., 2002). Sabun 

mandi transparan biasanya dihasilkan dari reaksi antara minyak atau lemak dengan basa 

KOH atau NaOH, selain itu sabun juga sering ditambahkan berbagai jenis surfaktan 
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untuk memberikan busa yang cukup dan meningkatkan kemampuan membersihkan dari 

sabun (Langingi et al., 2012). 

 
4. Surfaktan  

Sediaan sabun mandi umumnya memerlukan surfaktan sebagai bahan 

emulsifier dan peningkat busa. Surfaktan merupakan senyawa aktif  yang dapat 

menurunkan tegangan permukaan (surface active agent)  dan dapat dibuat secara 

sintesis kimia atau biokimia. Sifat tersebut disebabkan adanya gugus hidrofilik dan 

hidrofobik pada molekul surfaktan. Surfaktan telah digunakan sebagai bahan aktif, 

bahan penggumpal, pembasah, pembusa dan bahan penetrasi serta telah diaplikasikan 

secara luas pada berbagai bidang industri seperti industri farmasi, industri kosmetik, 

industri kimia, industri pertanian dan industri pangan (Hilyati et al., 2004). 

 
5. Antibakteri 

Antibakteri adalah suatu zat yang berguna untuk menghambat pertumbuhan 

atau membunuh bakteri patogen tetapi tanpa membahayakan manusia. Antibakteri 

Mempunyai toksisitas selektif. Jika tidak selektif akan berbahaya karena juga akan 

membunuh sel manusia. Selain itu, zat juga harus dapat menembus membran sehingga 

dapat mencapai tempat bakteri berada (Priyanto, 2008). 

 
E. Landasan Teori 

Penelitian  Hammer et al. (1999) menunjukkan bahwa minyak atsiri kulit buah 

jeruk nipis mempunyai aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus dengan 

MIC  2% (v/v). 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. Raharjo 

et al. (2010) membuktikan tentang pengaruh antibakteri minyak atsiri kulit buah jeruk 

nipis terhadap bakteri Staphylococcus aureus masih ada setelah diformulasikan ke 

dalam  sediaan salep. Diharapkan setelah diformulasikan dalam sediaan sabun mandi 

transparan komponen senyawa antibakteri dari minyak atsiri kulit buah jeruk nipis 

seperti limonena, linalool dan mirsen tidak hilang dan masih dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

Busa merupakan salah satu parameter yang penting dalam penentuan mutu 

sabun mandi. karena dalam penggunaannya busa mempunyai peranan penting dalam 
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proses pembersihan kulit dan menghantarkan wangi sabun pada permukaan kulit 

(Hernani et al., 2010). Berdasarkan penelitian  Hambali et al. (2002) dietanolamin dapat 

menstabilkan busa dan membuat sabun transparan menjadi lebih lembut. Konsentrasi 

cocamid DEA terbaik pada formulasi sabun transparan yaitu pada konsentrasi 3%.  

 
F. Hipotesis 

1. Sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis mempunyai daya hambat 

antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Peningkatan konsentrasi surfaktan cocamid DEA mempengaruhi stabilitas busa 

sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis. Semakin tinggi konsentrasi 

cocamid DEA maka stabilitas busa sabun mandi transparan minyak atsiri jeruk nipis  

akan semakin meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


