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ABSTRAK 
 

Minyak atsiri jeruk purut telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus. Minyak atsiri diformulasikan menjadi sabun mandi cair 

dengan menambahkan kokamidopropil betain sebagai surfaktan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari sediaan sabun cair dan stabilitas 

busanya. Minyak atsiri jeruk purut diperoleh dengan destilasi buah Citrus hystrix DC. 

Formula sediaan sabun cair dibuat dengan penambahan minyak atsiri jeruk purut dan 

kokamidopropil betain sebanyak 0, 1,3, 2, 2,7 dan 3,3 %  yang secara berurutan 

disebut F I, FII, F III, F IV dan F V, kemudian dilakukan uji fisik serta uji antibakteri 

sebanyak lima formula tersebut. Pengamatan dilakukan terhadap berat jenis sediaan 

menggunakan piknometer, pH sediaan dengan pH meter, angka lempeng total dengan 

uji dilusi cair, stabilitas busa diamati penurunan busa dari menit ke 0 hingga 30 

dengan metode cylinder shaker, uji aktivitas antibakteri sediaan sabun cair dilakukan 

dengan metode difusi, setelah masa inkubasi 18-24 jam dan diukur zona hambatnya. 

Analisis data mengunakan uji anova satu jalan dilanjutkan dengan Duncan. Hasil 

penelitian sediaan sabun cair sebanyak lima formula menunjukkan bahwa berat jenis 

yang tidak berbeda secara signifikan, pH berbeda secara signifikan, hasil uji angka 

lempeng total tidak menunjukan adanya cemaran mikroba, dan stabilitas busa yang 

baik. Sediaan sabun cair memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus, yang dibuktikan dengan formula V yang mengandung minyak atsiri 3,3% 

memiliki aktivitas antibakteri paling besar dengan zona hambat 26,39  0,12 mm. 

Kata kunci : Minyak Atsiri Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.), Staphylococcus aureus, 
Sediaan Sabun Cair, Stabilitas dan Kemampuan Busa. 

ABSTRACT 
 
Kaffir lime essential oil has been proven to have an antibacterial activity against 

Staphylococcus aureus. Essential oil was formulated in liquid soap and 
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cocamidopropil betaine was added surfactant. This research was aimed to study the 
antibacterial activity and the stability foam of liquid soap, formulated with kaffir lime 
oil and cocamidopropil betaine. Kaffir lime essential oil was obtained from the 
destillation of fruits of Citrus hystrix DC. The formula ware made with the addition of 
kaffir lime essential oil and cocamidopropil betain of  0, 1,3, 2, 2,7 dan 3,3 %, for FI, 
FII, FIII, FIV and FV respectively. The physical characteristics of the liquid soap 
were tested include the density, pH, microbial contamination, and foam stability. The 
antibacterial activity of the liquid soap was tasted by using diffusion method. The 
result showed that there were no significant different in the density, pH and microbial 
contamination in the five formula. The formula V has the greatest antibacterial 
activity against staphylococcus aureus with the inhibition zone of 26,39  0,12 mm. 

 
Keywords : Kaffir Lime Essential Oil, (Citrus hystrix DC.), Staphylococcus aureus, 
Liquid Soap, Stability and Ability Foam. 
 

 
PENDAHULUAN 

Kulit memiliki flora normal dengan berbagai macam bakteri dan jamur yang 

secara permanen tinggal di kulit (Senol et al., 1996). Mikroba yang ditemukan pada 

kulit biasanya bersifat patogen, potensial patogen, atau simbiosis yang tidak 

membahayakan. Flora normal kulit biasa ditemukan Staphylococcus aureus yang 

dapat menyebabkan infeksi dan alergi pada kulit. Cara alami untuk mengurangi 

infeksi antibakteri dapat digunakan minyak atsiri kulit buah jeruk purut (Citrus 

hystrix DC.) yang mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan KHM 

2,25 mg/mL yang berasal dari daerah Songkhla, Thailand (Chanthaphon et al., 2008), 

dan KHM sebesar 2 mg/mL yang berasal dari daerah Thai, Thailand 

(Luangnarumitchai et al., 2007), serta memiliki aktivitas antioksidan (Krishnaiah et 

al., 2007). 

Berdasarkan kemampuan aktivitas minyak atsiri jeruk purut maka dibuat 

sediaan sabun mandi cair yang dimaksudkan membantu proses penghilangan bakteri 

pada kulit. Sabun mandi digunakan untuk membersihkan minyak, debu, dan sisa kulit 

mati, yang salah satu komponennya menggunakan surfaktan karena sifatnya yang 

mudah membersihkan (Ananthapadmanabhan et al., 2009). Secara umum surfaktan 
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memiliki banyak jenis, tapi tidak sedikit yang dapat menyebabkan iritasi seperti 

anionic alkyl sulfate. Penggantian surfaktan dengan kokamidopropil betain dapat 

mengurangi resiko iritasi kulit dan mukosa membran (Herrwerth, et al., 2008). 

Penelitian ini dilakukan untuk memformulasikan sediaan minyak atsiri kulit 

buah jeruk purut ke dalam sediaan sabun mandi cair dan mengetahui aktivitas 

antibakteri dengan peningkatan konsentrasi minyak atsiri jeruk purut, serta pengaruh 

penambahan CAPB sebagai surfakatan amfoterik untuk mempertinggi kestabilan 

busa dari formula.  

 

METODE PENELITIAN 

Bahan : Minyak atsiri jeruk purut, asam miristat, asam stearat, Sodium lauril sulfat, 

kokamidopropil betain, KOH, aqua DM, propilen glikol, gliserin (Brataco, 

Yogyakarta), Na2EDTA, asam sitrat 25%, media Mueler Hinton dan media Plate 

Count Agar (Fak. Farmasi UMS). 

Alat : pH meter Lutron (Jerman), disolution tester ERWEKA IKA (Jerman) LAF, 

inkubator Memmert (Jerman), oven, inkubator, autoklaf MY LIFE MA652 (Jerman) 

Oven Binder (Jerman), tabung reaksi, heating mantel, pendingin tegak. 

Jalannya Penelitian 

Identifikasi  

Identifikasi buah jeruk purut dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Destilasi Minyak Atsiri  

Destilasi minyak atsiri dilakukan oleh Lansida Herbal Teknologi Yogyakarta, 

dengan metode destilasi uap air dengan buah yang berasal dari daerah Bantul, 

Yogyakarta. Pengujian sifat fisik minyak atsiri dilakukan di LPPT UGM Unit I 

dengan menguji indeks bias dan berat jenis.  
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Pembuatan Sediaan Sabun Mandi Cair 

Formula Sabun Cair 

Lima formula dengan konsentrasi minyak atsiri dan kokamidopropil betain, 

dibuat dengan formula yang didapatkan dari PT. Brataco Chemical yang telah 

dimodifikasi (Tabel  1). 

Tabel 1. Komposisi formulasi sediaan sabun mandi cair minyak atsiri jeruk purut 

Bahan  Satuan F I F II F III F IV F V 

Komponen 1 Asam miristat g 3 3 3 3 3 
 Asam stearat g 3 3 3 3 3 
 SLS g 40 40 40 40 40 
 CAPB % 0 1,3 2 2,7 3,3 
Komponen 2 KOH g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
 Aqua DM mL 4 4 4 4 4 
Komponen 3 Aqua DM mL 100 100 100 100 100 
 Propilen glikol g 5 5 5 5 5 
 Gliserin  g 10 10 10 10 10 
 EDTA Na g 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Komponen 4 Asam sitrat 25% mL 10 10 10 10 10 
Komponen 5 Minyak atsiri jeruk purut % 0 1,3 2 2,7 3,3 

 

Cara Pembuatan Sabun Cair 

Komponen 1 dimasukan ke dalam wadah tahan pemanasan, dipanaskan suhu 

70°C, dimasukkan komponen 3 diaduk hingga rata. Komponen 2 dicampurkan ke 

dalam komponen 1 hingga homogen dan di dinginkan. Ditambahkan asam sitrat 25% 

10 mL dan minyak atsiri jeruk purut diaduk hingga homogen dan disimpan dalam 

wadah tertutup rapat. 

Uji Sifat Fisik Sabun Cair 

Uji organoleptis bertujuan untuk menilai warna, aroma, kesan kesat, 

kelembapan, dan kesegaran kulit setelah digunakan. Uji pH, Elektroda dimasukan ke 

dalam contoh sampel yang akan diperiksa, dicatat dan baca nilai pH yang tertera pada 

layar. Uji Stabilitas Busa dari sabun dilakukan dengan metode cylinder shake. Berat 

Jenis, sampel dalam piknometer yang terendam air es, dibiarkan sampai suhu 25°C 

dan ditimbang pada neraca analitik. Uji Alkali Bebas, 5 g sampel, dimasukkan dalam 

erlenmeyer, ditambahkan 100 mL alkohol 96% netral, batu didih serta beberapa tetes 
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larutan indikator phenolphtalein. Dipanaskan di atas penangas air memakai pendingin 

tegak selama 30 menit. 

Uji Cemaran Mikroba : Angka Lempeng Total, homogenisasi sampel dengan 

dipipet 1 mL sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mL 

larutan pengencer hingga diperoleh pengenceran 1 : 10. Dipipet 1 mL dari masing-

masing pengenceran ke dalam cawan petri steril dituangkan sebanyak 12-15 mL 

media PCA yang telah dicairkan yang bersuhu 45 ± 1°C dalam waktu 15 menit dari 

pengenceran pertama. cawan petri dimasukkan dengan posisi terbalik ke dalam 

inkubator dan inkubasikan pada suhu 35 ± 1 °C selama 24-48 jam (BSN, 1996). 

Uji Mikrobiologi, suspensi bakteri diambil sebanyak 200 μL lalu dioleskan pada 

permukaan media agar Mueller Hinton kemudian diratakan dengan spreader glass. 

Agar tersebut dibuat 1 sumuran dengan alat cork boren. Cawan petri kemudian 

diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Diameter zona hambatan yang 

terbentuk diukur dengan menggunakan penggaris. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Minyak Atsiri Jeruk Purut 

Hasil penelitian LPPT UGM Unit I menunjukkan bahwa indeks bias minyak 

atsiri jeruk purut sebesar 1,4547 (standar 1,465 - 1,467). Hasil uji berat jenis nya  

sebesar 0,8578 g/cm3 (standar 0,875 - 0,880 g/cm3). Minyak atsiri jeruk purut yang 

dipakai dalam penelitian ini mendekati standar murni. 

Hasil Uji Sabun Mandi Cair 

 Hasil Uji Berat Jenis Sediaan Sabun Cair Minyak Atsiri 

Berat jenis menyatakan perbandingan zat terhadap air volume sama yang 

ditimbang di udara pada suhu yang sama (Depkes, 1979). SNI menyebutkan untuk 

sediaan sabun mandi cair ditetapkan berat jenis sebesar 1,01 – 1,10. Tidak satupun 

yang lebih dan kurang dari standar ditetapkan SNI untuk salah satu syarat berat jenis 

sediaan dapat diterima formula II dan V memiliki berat jenis yang lebih kecil dari 

pada formula I, III, dan IV dikarenakan pengujian mengunakan bahan sabun yang 
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mudah membentuk lapisan film gelembung udara sehingga mempengaruhi kepadatan 

dan volume pengisian dalam piknometer. Formula III dan IV mengalami kenaikan 

dan perbedaan dengan formula I karena adanya penambahan minyak atsiri dan 

kokamidopropil betain dalam sediaan. Hasil campuran perbedaan berat jenis pada 

larutan menghasilkan berat jenis yang jauh berbeda jarang ditemukan (Derksen., et al 

2011). Berdasarkan hasil uji statistik anova satu jalan menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara berat jenis sediaan sabun cair dan penambahan 

minyak atsiri dengan nilai signifikasi 0,054 (signifikan < 0,05). 

    Tabel  2. Hasil pengujian berat jenis 

Formula Berat Jenis 

I 1,037± 5,131x10-3 

II 1,028± 1,205x10-2 

III 1,049± 3,512x10-3 

IV 1,046± 3,055x10-3 

Keterangan : 
FI   = tanpa penambahan minyak atsiri dan kokamidopropil betain 
FII   = penambahan minyak atsiri dan kokamidopropil betain 1,3 %  
FIII = penambahan minyak atsiri dan kokamidopropil betain 2 %  j 
FIV = penambahan minyak atsiri dan kokamidopropil betain 2,7 % 
FV = penambahan minyak atsiri dan kokamidopropil betain 3,3 % 

 

2. Uji Stabilitas Busa Sediaan Sabun Cair Minyak Atsiri 

Tujuan uji stabilitas ini adalah untuk mengetahui stabilitas yang diukur 

dengan tinggi busa dalam tabung reaksi dengan skala dengan rentan waktu tertentu 

dan kemampuan surfaktan untuk menghasilkan busa (Gambar 1) 

Menurunnya volume cairan yang mengalir dari busa setelah rentan waktu 

tertentu setelah busa pecah dan menghilang dinyatakan sebagai persen. Stabilitas 

busa dinyatakan sebagai ketahanan suatu gelembung untuk mempertahankan ukuran 

dan atau pecahnya lapisan film dari gelembung, untuk stabilitas busa setelah lima 

menit busa harus mampu bertahan antara 60-70%  dari volume awal (Dragon et al., 

1969). 
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Gambar 1. Hasil uji stabilitas busa sediaan sabun minyak atsiri jeruk purut hubungan antara 
tinggi busa dan rentan waktu dalam menit 

Keterangan : 
FI   = tanpa penambahan kokamidopropil betain 

FII   = penambahan kokamidopropil betain 1,3 %  
FIII = penambahan kokamidopropil betain 2 %  j 
FIV = penambahan kokamidopropil betain 2,7 % 
FV = penambahan kokamidopropil betain 3,3 % 

 

Gambar 1 menunjukan formula I menghasilkan busa lebih tinggi dari formula 

yang lain, juga dengan hasil perhitungan stabilitasnya formula I memiliki nilai 

stabilitas busa sebesar 98,67% SLS merupakan satu-satunya surfaktan yang 

terkandung dalam formula I dan menghasilkan busa. Formula V menghasilkan busa 

yang paling rendah, tetapi masih dapat dikatakan memiliki stabilitas yang baik karena 

memiliki nilai diatas 70%, yaitu 98,62%. Penelitian Golemanov et al, (2008) 

menyatakan bahwa  kombinasi surfaktan anionik dan amfoterik (SLS dan CAPB) 

membentuk film gelembung yang tipis dan laju penurunan busa secara vertikal sangat 

cepat dan hilang dalam waktu 100 detik. Pembentukan busa disebabkan adanya 

perbedaan tegangan osmotik dalam cairan, molekul terlarut seperti surfaktan 

mengubah tegangan permukaan cairan yang kemudian akan membentuk gelembung. 

Pada formula I yang mengandung SLS saja menghasilkan tinggi busa yang lebih baik 

dari formula II-V karena kandungan SLS jauh lebih besar dari pada CAPB 

ketidakseimbangan jumlah yang digunakan menyebabkan SLS lebih dominan 

membentuk busa, pada formula I SLS menghasilkan busa yang memiliki muatan 

negatif pada ekor hidrofilik, sebagian air ditarik hingga menjadi gelembung ketika 

adanya pencampuran, adanya gaya tolak menolak yang menyebabkan busa menjadi 

stabil dan bertahan lebih lama sedangkan pada CAPB busa yang dihasilkan memiliki 
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muatan positif, tidak adanya gaya tolak menolak menyebabkan busa cepat turun 

sehingga kombinasi kedua surfaktan menghasilkan tegangan muka yang lebih rendah 

dan gelembung mudah meledak atau hilang (Golemanov et al., 2008). 

 Statistik anova satu jalan menunjukkan bahwa konsentrasi CAPB tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas busa yang dihasilkan dengan nilai 

signifikasi 0,165 (signifikan < 0,05) 

 

 Uji pH 

Menyesuaikan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh SNI yaitu 6-8, pH 

yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan 

luar atau dalam bagian kulit. 

 

Gambar 2. Hasil uji pH sediaan sabun cair minyak atsiri jeruk  purut 
Keterangan : 

FI   = tanpa penambahan minyak atsiri  
FII   = penambahan minyak atsiri 1,3 %  
FIII = penambahan minyak atsiri 2 %  j 
FIV = penambahan minyak atsiri 2,7 % 
FV = penambahan minyak atsiri 3,3 % 

 

Gambar 2 menunjukkan grafik perbedaan pH pada sediaan sabun cair tiap 

formula, dikarenakan adanya perbedaan penambahan minyak atsiri yang berbeda 

pula, penambahan dari formula I, II, III, IV dan V secara berurutan adalah 0, 1,3, 2, 

2,7 dan 3,3 %. Formula I tanpa penambahan minyak atsiri memiliki pH 7,5 formula II 

hingga V memiliki pH yang lebih rendah, dikarenakan adanya penambahan minyak 

atsiri jeruk purut yang bersifat asam, yang mendonorkan ion H+ sehingga 

mempengaruhi pH sediaan sabun cair. Perhitungan uji statistik anova satu jalan 
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menunjukkan penambahan minyak atsiri terhadap pH sediaan dengan nilai signifikasi 

0,002 (signifikan < 0,05). 

Uji Alkali Bebas 

Uji alkali bebas dimaksudkan untuk menilai apakah sediaan memenuhi syarat 

SNI dengan batas maksimal 0,1%. Uji ini juga menilai kandungan alkali dalam 

bentuk bebas pada sediaan sabun cair. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi perubahan warna, yang merupakan 

salah satu indikator adanya alkali bebas dalam sampel, dari formula I hingga V 

dinyatakan tidak ada atau 0,0 %  sesuai dengan SNI.  Angka 0 memiliki arti dalam 

sediaan sabun cair tidak terdeteksi dan tidak ada alkali dalam bentuk bebas. Alkali 

berikatan dengan Na-EDTA yang merupakan agen penghelat, Na-EDTA membentuk 

larutan kompleks dengan alkali tanah dan ion logam berat (Rowe et al., 2009). Na-

EDTA memiliki donor proton lebih dari satu kelompok yang dapat berikatan dengan 

ion bebas dalam larutan sehingga membentuk khelat, khelat atau biasa disebut agen 

khelat kuat seperti Na-EDTA digunakan dalam industri untuk mengoptimalkan 

penetralan air limbah (Fiorucci et al., 2002).  

 Hasil Uji aktivitas Antibakteri 

Uji antibakteri bertujuan untuk melihat profil antibakteri minyak atsiri jeruk 

purut setelah diformulasikan dalam sedian sabun cair. Digunakan kontrol positif yaitu 

minyak atsiri jeruk purut sebelum diformulasikan ke dalam sediaan dan kontrol 

negatif yaitu formula I tanpa penambahan minyak atsiri jeruk purut.  

Tabel 3. Hasil uji antibakteri sediaan sabun cair minyak atsiri jeruk purut 

Formula 
kadar minyak 

atsiri jeruk purut (µl) 
Diameter zona 
hambat (mm) 

Kontrol positif 50 93 
I 0,000 22,00  0,05 

II 0,013 22,34  0,00 

III 0,020 23,64  0,03 
IV 0,027 23,67  0,02 
V 0,030 26,39  0,12 
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Hasil sediaan sabun cair minyak atsiri jeruk purut dapat menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus, dengan zona hambat paling besar pada formula V dengan 

zona hambat sebesar 26, 39 mm. Formula I tanpa penambahan minyak atsiri memilik 

daya hambat, hal ini dikarenakan adanya kandungan propilen glikol, gliserin dan SLS 

yang memiliki daya antibakteri. Gliserin memiliki daya hambat antibakteri dengan 

kadar kurang dari 20%, propilen glikol bersifat sebagai pengawet dalam sediaan 

larutan atau semisolid dengan kadar 15-30%, SLS memiliki daya antibakteri terhadap 

bakteri gram positif tetapi tidak pada gram negatif (Rowe et al., 2009). Minyak atsiri 

jeruk purut mengandung sitronella yang dapat merusak membran sel bakteri 

(Chanthaphon et al., 2008) dan memiliki aktivitas antibakteri setelah diformulasikan 

ke dalam sediaan emulsi dengan kadar 2% terhadap E.coli, B.subtilis dan S.aureus 

(Doreen et al., 2011). Mekanisme molekul lipoprotein dari membran plasma (di 

dalam dinding sel) dikacaukan sintesisnya oleh sitronella, sehingga menjadi lebih 

permiabel, hasilnya zat-zat penting dari sel dapat merembes keluar (Tjay, 2003). 

Hasil Uji Angka Lempeng Total 

Uji angka lempeng total dilakukan untuk menghitung bakteri mesofil aerob 

yaitu bakteri yang tumbuh pada temperatur minimal 15-20oC optimal 20-45oC, dan 

hampir semua mikroorganisme patogen pada manusia (Pratiwi, 2008). Hasil 

penelitian menunjukkan angka lempeng total pada formula I terdapat pertumbuhan 

bakteri setelah diikubasi selama 24-48 jam dengan suhu 37oC, tetapi pada formula II 

hingga V yang mengandung minyak atsiri jeruk purut tidak terdapat satupun 

pertumbuhan koloni atau kontaminasi mikroba. Minyak atsiri jeruk purut 

mengandung sitronella yaitu golongan terpen yang memiliki aktivitas menghambat 

pertumbuhan bakteri (Sikkema et al., 1995). 

Uji panelis 

Uji panelis dengan parameter warna, aroma, kesan kesat, kelembapan, dan 

kesegaran kulit setelah digunakan. Uji panelis dilakukan secara eksperimental oleh 20 
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sukarelawan. Menggunakan formula V karena dari sifat antibakteri dan aroma 

memiliki keungulan dibanding formula lain.  

Warna dari suatu produk sangat penting karena dapat mempengaruhi minat 

dan estetika dari suatu sediaan sabun cair. nilai kesukaan adalah 64 dari 0 hingga 100. 

Warna dihasilkan dari warna dasar campuran sediaan setelah menjadi suatu produk 

tanpa adanya penambahan bahan pewarna. Aroma minyak atsiri jeruk purut memiliki 

aroma yang cukup khas dan kuat, dapat mempengaruhi nilai kesukaan dari 

sukarelawan, didapatkan nilai 61. Aroma khas dari minyak atsiri jeruk purut sangat 

identik, untuk aroma yang lebih menyenangkan perlu penambahan parfum. Sitronela 

adalah golongan monoterpenoid yang memiliki gugus aromatik khas jeruk 

merupakan komponen utama dari minyak jeruk purut (Zulfikar, 2012) sehingga 

menghasilkan sediaan sabun cair yang beraroma khas. 

Kesan kesat adalah rasa tidak licin di tangan sehabis digunakan. Didapat hasil 

nilai kesukaan 68. Kesan kesat dihasilkan dari campuran surfaktan yang digunakan. 

Kelembaban kulit dimaksudkan kulit yang tidak cepat kering dan halus sehabis 

digunakan. Didapatkan hasil nilai kesukaan 66, dengan konsentrasi CAPB yang besar 

maka kelembaban kulit semakin meningkat. Adanya kandungan gliserin yang 

berfungsi sebagai emolien dalam sediaan topikal (Rowe et al., 2009).  

Hasil  Uji Stabilitas Organoleptis 

Stabilitas sediaan salah satu paremeter dapat diterimanya suatu produk, 

Sediaan sabun cair diuji stabilitasnya dengan uji organoleptis seperti warna, aroma, 

dan pemisahan larutan. Sediaan sabun cair disimpan dalam suhu kamar, pada proses 

penyimpanan sediaan tersebut disimpan dalam wadah tertutup rapat, dilakukan 

pengamatan pada minggu pertama dan kedelapan. 

Uji stabilitas fisik selama delapan minggu tidak ada perubahan secara 

organoleptis dari segi aroma, warna dan pemisahan sediaan. Hal ini membuktikan 

bahwa tidak ada perubahan secara organoleptis, adanya kandungan gliserin dalam 

sediaan merupakan salah satu faktor kestabilan secara organoleptis, gliserin tidak 
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rentan terhadap oksidasi, campuran dengan propilen glikol secara kimiawi stabil 

dalam penyimpanan (Rowe et al., 2009). Kandungan Na-EDTA sebagai pengawet 

dapat membuat sediaan stabil dalam penyimpanan.  

 

KESIMPULAN 

1. Minyak atsiri jeruk nipis memiliki daya hambat terhadap Staphylococcus 

aureus setelah diformulasikan ke dalam sediaan sabun cair. 

2. Kokamidopropil betain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas 

dan kemampuan busa dari sediaan sabun cair. 

3. Formula V merupakan formula terbaik karena memiliki aktivitas antibakteri 

paling besar dan stabilitas busa yang baik.  

SARAN 

1.  Sediaan sabun cair ditambahkan parfum yang dapat mengurangi dan 

menutupi khas dari wangi jeruk purut. 

2. Dilakukan optimasi dan penambahan kokamidopropil betain yang setara 

dengan SLS untuk melihat efek stabilitas busa yang optimum.  
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