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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang banyak 

menyebabkan masalah pada kulit, terutama peradangan pada kulit (Daili et al., 

2005). Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan sangat rentan 

terhadap serangan infeksi yang berasal dari luar tubuh manusia. Rentannya kulit 

terhadap infeksi, membuat kulit membutuhkan zat yang mampu mengurangi 

resiko infeksi bakteri. Zat yang biasa digunakan adalah antiseptik. 

Perkembangan dalam dunia kesehatan sekarang telah mengarah kembali ke 

alam (back to nature) karena bahan tradisional terbukti aman dan minimal dalam 

menimbulkan efek samping. Bahan tradisional yang memiliki potensi sebagai 

antibakteri salah satunya adalah tanaman jeruk purut (Citrus hystrix DC.). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryaningrum (2009) ekstrak dari kulit 

buah jeruk purut dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli.  

Minyak atsiri jeruk purut mengandung sitronelal, sitronelol, linalol dan 

geraniol. Minyak atsiri buah jeruk purut memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan MIC (Minimum Inhibitor Concentration) sebesar 

1,13% (Chanthapon et al., 2008). Melihat potensi antibakteri yang dimiliki 

minyak atsiri buah jeruk purut diharapkan apabila diformulasikan dalam suatu 

sediaan seperti sabun mandi, dapat membantu meningkatkan nilai guna dari sabun 

tersebut. 

Sabun transparan merupakan salah satu inovasi baru produk kecantikan, 

dapat berupa sediaan emulsi maupun padat yang difungsikan sebagai pembersih 

dan menjaga kesehatan kulit. Kontak langsung kulit dengan sabun terjadi pada 

saat mencuci tangan, muka maupun pada saat mandi. Mekanisme kerja dari sabun, 

dengan mengangkat kotoran yang menempel pada kulit, baik berupa kotoran 
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keringat, lemak ataupun debu, mengangkat sel-sel kulit mati dan sisa-sisa 

kosmetik (Qisti, 2009).  

Kemampuan sabun untuk mengangkat kotoran sampai sisa-sisa kosmetik 

yang menempel di kulit, dikarenakan dalam formulasi sabun mandi transparan 

terdapat banyak bahan tambahan salah satunya surfaktan. Surfaktan merupakan 

suatu senyawa yang ditambahkan untuk menurunkan tegangan permukaan saat 

pembuatan sabun, karena memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik sekaligus dalam 

satu struktur molekul. Sifat unik ini membuat surfaktan dapat digunakan sebagai 

bahan pembasah, pengemulsi dan pembusa (Sinatrya, 2009). Meskipun 

banyaknya busa yang dihasilkan bukan merupakan ukuran standar mutu sabun, 

tetapi busa yang banyak akan meningkatkan kenyamanan pada penggunaan sabun 

mandi tersebut. Salah satu surfaktan yang tidak mengiritasi kulit adalah 

kokamidopropil betain. 

Kokamidopropil betain dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan 

kelembaban kulit lebih baik dibandingkan natrium lauril sulfat (Herrwerth et al., 

2008). Penambahan kokamidopropil betain dalam formula sabun mandi ini dapat 

meningkatkan kestabilan sabun dan busa yang dihasilkan. Selain itu 

kokamidopropil betain juga dapat merawat kulit karena termasuk surfaktan yang 

tidak iritatif pada kulit (Boyxen, 2001).  Pada umumnya busa yang banyak dan 

stabil akan meningkatkan kenyamanan dalam pemakaiannya. 

Tujuan dari pembuatan sabun mandi transparan ini adalah diharapkan dapat 

terbentuk sabun mandi transparan yang mampu menimbulkan rasa nyaman pada 

kulit saat dan setelah menggunakan sabun ini serta mengurangi resiko terjadinya 

infeksi bakteri pada kulit.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh peningkatan konsentrasi kokamidopropil betain 

terhadap stabilitas busa yang dihasilkan sabun mandi padat transparan? 
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2. Apakah masih ada aktivitas dari minyak atsiri buah jeruk purut terhadap  

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan sabun mandi 

padat transparan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi kokamidopropil betain 

terhadap stabilitas busa yang dihasilkan sabun mandi padat transparan. 

2. Mengetahui zona hambat minyak atsiri buah jeruk purut setelah 

diformulasikan dalam sediaan sabun mandi transparan terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus salah satu patogen penting yang ada pada kulit 

manusia dan dapat menimbulkan berbagai kasus penyakit antara lain infeksi kulit, 

keracunan makanan, endokarditis, pneumonia, osteomielitis, sepsis artritis dan 

encephalitis (Salasia et al., 2009 cit Tseng et al., 2004). Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar seperti udara, 

debu, kotoran, air, susu, dan makanan atau terdapat pada peralatan makanan, 

manusia maupun pada hewan. Pada individu sehat S. aureus dapat ditemukan 

dalam saluran pernafasan, kulit dan rambut (Salasia et al., 2009 cit Leloir et al., 

2003). 

Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri gram positif berbentuk 

bulat biasanya tersusun menggerombol yang tidak teratur seperti anggur. 

Staphylococcus aureus bertambah dengan cepat pada beberapa tipe media, karena 

aktif melakukan metabolisme, melakukan fermentasi karbohidrat dan 

menghasilkan bermacam-macam pigmen dari warna putih hingga kuning gelap. 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama yang cepat menjadi resisten 

terhadap banyak zat antibakteri (Harris et al., 2002). 
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Klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Prothophyta 

Divisio  : Protozoa 

Kelas   : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriates 

Suku   : Micrococcaceae 

Marga   : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococcus aureus (Salle, 1961) 

2. Sabun 

a. Definisi 

Sabun merupakan suatu garam alkali karboksilat (RCOONa). Gugus R yang 

ada bersifat hidrofobik karena bersifat nonpolar dan COONa bersifat hidrofilik 

atau polar. Proses yang terjadi dalam pembuatan sabun disebut sebagai 

saponifikasi yaitu reaksi pencampuran minyak atau lemak dengan suatu alkali. 

Ada 2 jenis sabun yang dikenal, yaitu sabun padat (batangan) dan sabun cair 

(Hernani et al., 2010). 

Sabun mandi merupakan pencampuran senyawa natrium dengan asam 

lemak yang digunakan untuk membersihkan tubuh, dengan bentuk padat, berbusa 

dengan atau tanpa penambahan lain serta tidak menyebabkan iritasi pada kulit 

(BSN, 1994). 

b. 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). 

c. Mutu Sabun 

Menurut SNI 06-3532-1994, sabun dianggap layak untuk digunakan dan 

dipasarkan jika memenuhi beberapa spesifikasi antara lain sebagai berikut : kadar 

air, jumlah asam lemak, alkali bebas, asam lemak bebas dan minyak mineral 

(BSN, 1994). 
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Tabel 1. Syarat Standar 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 % maks. 0,1 maks. 0,1 maks. 0,1 

4 Asam lemak bebas/lemak netral % < 2,5 < 2,5 2,5-7,5 

5 Minyak mineral - negatif negatif negatif 

Sumber : BSN (1994) 

d. Sifat Sabun 

Sifat fisik sabun dipengaruhi oleh jumlah asam lemak dan kadar asam lemak 

bebas/alkali bebas pada sabun. Asam lemak merupakan salah satu komponen 

penting dalam pembentukan bilangan penyabunan dan menentukan tingkat 

kehalusan dari sabun yang dihasilkan (Fachmi, 2008). Untuk membuat sabun 

yang baik diperlukan beberapa bahan pendukung seperti basa kuat dan surfaktan. 

Surfaktan adalah suatu zat menurunkan tegangan permukaan air. Prinsip 

tersebut yang menyebabkan sabun memiliki daya pembersih (Sinatrya, 2009). 

Surfaktan juga dapat menentukan tingkat kehalusan dari sabun yang dihasilkan. 

Surfaktan sendiri memiliki banyak jenis seperti, surfaktan anionik, kationik, 

nonionik dan amfoterik (Fahmi, 2008). 

3. Kokamidopropil Betain 

 Surfaktan amfoterik. di dalam media cair, surfaktan jenis ini memiliki ion 

positif dan negatif yang sama jumlahnya. Gugus hidrofobik pada rantai lemaknya 

berikatan dengan gugus hidrofilik yang bermuatan positif dan negatif (Fachmi, 

2008 cit Swern, 1995). Sifatnya tergantung pada kondisi media dan nilai pH. 

Contoh surfaktan tipe ini adalah alkyl betaines. Penambahan surfaktan dalam 

sediaan sabun berfungsi untuk meningkatkan tegangan permukaan kulit sehingga 

dapat membersihkan kotoran pada kulit (Salagers, 2002). 

 Kokamidopropil betain merupakan surfaktan amfoterik dalam formulasi 

sabun maupun shampo. Kokamidopropil betain adalah surfaktan sintesis turunan 

dari minyak kelapa dan dimetilaminopropilamin yang bersifat zwitterion. 

(Rohman, 2011 cit Mottram, 2000). Kokamidopropil betain berfungsi sebagai 

penstabil busa karena kemampuan mereka untuk menstabilkan busa terhadap 
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antifoaming pemberian tetesan minyak dalam shampoo dan kondisioner rambut 

komersial. Selain itu kokamidopropil betain juga digunakan karena tingkat iritasi 

terhadap mata dan kulit yang rendah (Madunic-Cacic et al, 2011). 

4. Jeruk Purut (Citrus hystrix DC.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak Kelas : Rosidae 

Bangsa : Sapindales 

Suku : Rutaceae 

Marga : Citrus 

Jenis : Citrus hystrix DC. (Backer, 1968) 

b. Kandungan Kimia 

Komponen dari ekstrak etil asetat jeruk purut antara lain limonen (31,64 %), 

sitronelal (25,96 %) dan b-pinen (6,83 %). B-pinen (30.48 %), sabinen (22,75 %) 

dan sitronelol (15,66 %) yang merupakan kandungan dari minyak atsiri jeruk 

purut yang diperoleh dengan destilasi air (Chanthaphon, 2007).  

c. Khasiat dan Kegunaan 

Aroma terapi, minyak atsiri jeruk purut digunakan untuk mengobati jerawat, 

anemia, bengkak-bengkak, bisul, kutil, kulit berlemak, rematik, tekanan darah 

tinggi, asma, infeksi tenggorokan, bronchitis, flu dan lain-lain (Ma’mun & 

Suhirman, 2012). 

 

E. Landasan Teori 

Minyak atsiri buah jeruk purut (Citrus hystrix DC.) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus yang 

merupakan bakteri yang hidup di kulit (Ng et al., 2011). Minyak atsiri buah jeruk 

purut (Citrus hystrix DC.) memiliki aktivitas terhadap Staphylococcus aureus 

dengan MIC (Minimum Inhibitor Concentration) sebesar 1,13% (Chanthapon et 

al., 2008). Aktivitas anti bakteri minyak atsiri buah jeruk purut disebabkan oleh 
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kandungan sitronelal, sitronelol, linalol dan geraniol yang ada dalam tanaman 

jeruk.  

Penggunaan minyak atsiri buah jeruk purut dalam sediaan farmasi 

kebanyakan masih diformulasikan dalam sediaan salep dan gel. Menurut Wulan 

(2010) minyak atsiri buah jeruk purut masih memiliki aktivitas antibakteri setelah 

diformulasikan dalam sediaan salep minyak atsiri jeruk purut dengn MIC 2%. 

Berdasarkan data tersebut penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan 

dari penggunaan minyak atsiri jeruk purut dengan diformulasikan dalam sediaan 

sabun mandi transparan.  

Sabun mandi transparan merupakan salah satu sediaan yang paling sering 

kontak langsung dengan kulit. Sabun mandi transparan dalam formulasinya 

dibutuhkan surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan saat pembuatan 

sabun serta meningkatkan stabilitas busa karena sifat surfaktan yang memiliki 

gugus hidrofilik dan lipofilik dalam satu struktur molekul (Sinatrya, 2009). Salah 

satu surfaktan yang tidak mengiritasi kulit adalah kokamidopropil betain. 

Kokamidopropil betain dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan 

kelembaban di kulit lebih baik dibandingkan natrium lauril sulfat (Herrwerth et 

al., 2008). Kokamidopropil betain tidak memiliki aktivitas antibakteri dalam 

formula shampoo, deterjen dan sabun mandi (Katewongsa & Phaecamud, 2012). 

Peningkatan konsentrasi kokamidopropil betain dalam formula sabun mandi dapat 

meningkatkan kestabilan sabun dan busa yang dihasilkannya (Madunic-Cacic et 

al, 2011). Mekanisme kokamidopropil betain untuk menstabilkan busa 

berdasarkan kemampuan menurunkan tegangan antar muka terhadap antifoaming 

pada pemberian tetesan minyak dalam shampoo dan kondisioner rambut 

komersial membuatnya mampu untuk meningkatkan waktu bertahannya busa. 

Kokamidopropil betain juga digunakan karena tingkat iritasi terhadap mata dan 

kulit yang rendah. Stabilitas busa yang baik dilihat dari tinggi busa yang 

dihasilkan dan lamanya waktu busa bertahan pada tinggi tersebut. 

Kokamidopropil betain juga dapat merawat kulit karena termasuk surfaktan yang 

tidak iritatif pada kulit (Boyxen, 2001).   
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F. Hipotesis 

1. Peningkatan konsentrasi kokamidopropil betain dapat meningkatkan stabilitas 

busa yang dihasilkan sabun minyak atsiri buah jeruk purut. 

2. Minyak atsiri buah jeruk purut dalam sabun mandi padat transparan memiliki 

aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


