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SABUN (R-COONa)  
 garam natrium atau garam kalium dari asam 

lemak dengan rantai karbon panjang (12 sampai 
18 atom karbon) 

 Struktur molekulnya berbentuk panjang, dengan 2 
ujung yang mempunyai sifat yang berbeda 

1. bersifat hidrofil (gugus molekul selalu 
menuju/suka air)  yaitu gugus ionik biasanya 
dikenal sebagai kepala. sabun,  

2. bersifat hidrofob (selalu menjauhi/tidak suka air 
dan tertarik ke minyak) yaitu gugus rantai 
karbon dikenal sebagai ekor sabun 



 

 

 

 

 

 Sabun merupakan hasil reaksi kimia antara 

lemak, minyak dan lye ( larutan kaustik ) reaksi 

kimia tersebut dinamakan saponifikasi dan 

dipandang dari sudut kimia sebagai garam alkali 

dari asam lemak 



REAKSI  SAPONIFIKASI 



Kerja sabun dalam membersihkan kotoran 

 Prinsip utama kerja sabun ialah gaya tarik 
antara molekul kotoran, sabun, dan air. 
Kotoran yang menempel pada tangan 
manusia umumnya berupa lemak. Pada 
proses mencuci/menghilangkan kotoran pada 
pakaian atau piring, campuran sabun dengan 
air akan kontak dengan kotoran  

 Bagian sabun yang larut dalam minyak akan 
larut/masuk ke dalam lapisan lemak, bagian 
sabun yang larut dalam air akan larut dalam 
air (pembentukan misel).  

 



 Ekor sabun yang berupa rantai karbon akan mengikat 
kotoran berupa noda minyak/lemak, sedangkan kepala 
sabun yang berupa gugus ionik akan berikatan dengan 
air karena mempunyai sifat yang sama yaitu senyawa 
polar.  

 Sehingga saat proses pencucian kotoran akan terangkat 
dari media yang terkena noda lemak/minyak dan akan 
larut bersama dengan air 



Kain kotor 

   

Kain  

   



Fungsi sabun: 

 mengangkat kotoran yang menempel pada 
pakaian dan melarutkannya dengan air,  

 zat emulgator  (pengemulsi) 

Berdasarkan jenisnya sabun: 

 sabun lunak (sabun yang bahan dasarnya garam 
kalium) biasanya digunakan untuk sabun mandi,  

 sabun keras  (sabun yang bahan dasarnya  garam 
natrium) biasanyanya digunakan untuk sabun 
pembersih pakaian,  

 sabun  toilet (sabun yang bahan dasarnya  garam  
kalium dengan  penambahan parfum dan zat 
aditif).  

 



detergen 

 Struktur molekulnya sama dengan sabun, dengan sifat 
hidrofil dan hidrofob pada ke ujung molekulnya 

 Fungsinya sama dengan sabun, dengan daya cuci yang  
lebih kuat dari pada sabun, tetapi terlalu kuat untuk 
kulit 

 Komponen utama detregen yaitu surfaktan, daya 
pembersih kuat karena mempunyai kemampuan 
membasahkan, mengendurkan dan mengangkat 
kortoran.  

 Apabila ditambahkan ke suatu cairan pada konsentrasi 
rendah, maka dapat mengubah karakteristik tegangan 
permukaan dan antarmuka cairan tersebut 



Bahan dasar detergen mengandung senyawa-senyawa yang 
tidak mudah terurai oleh bakteri/ mikro organisme 

 ABS (Alkyl Benzene Sulfonate) ,senyawa ini berasal dari 
olahan minyak bumi.Limbahnya menimbulkan buih 
tetap di badan-badan air seperti di sungai/danau, karena 
molekulnya sulit terurai oleh mikro organisme, 
sehingga merusak lingkungan.  

 LAS (Lauril Alkyl Sulfonate), senyawa ini juga berasal 
dari minyak bumi. Hanya dapat terurai dilingkungan 
yang aerob dengan kadar oksigen yang cukup.Dalam 
lingkungan yang tercemar berat ,LAS tidak dapat 
terurai. 

 CMC (Carboxymethyl Cellulosa),merupakan bahan  
pembuih/ penghasil busa. Banyak orang menganggap 
makin banyak buih, berarti detergen bagus. Padahal 
sebenarnya buih tidak banyak berpengaruh terhadap 
daya kerja detergen. 



Bahan penunjang detergen: 

 Enzim, sebagai bahan aktif yang berfungsi  

menguraikan noda yang berasal dari zat 

organik seperti lemak dan darah.  

 Senyawa STTP (Sodium Trpholyphosphate), 

bahan penunjang yang berfungsi untuk 

mengikat ion kalsium dan magnesium dari air 

sadah sehingga tidak menggangu kerja 

detergen. 

 Air sebagai bahan pengikat 



 Pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan oleh 
pemakaian detergen yang tidak selektif atau tidak 
hati-hati adalah menimbulkan limbah rumah 
tangga berupa busa, busa yang dihasilkan dari 
detergen sulit diuraikan oleh mikroorganisme di 
dalam tanah sehingga bisa menimbulkan 
pencemaran.  

 Pencegahannya yang dapat dilakukan antara lain 
menggunakan detergen dengan konsentrasi yang 
encer dan kadar ABS yang rendah, menggunakan 
detergen yang mudah terurai, seperti sodium 
dodesil sulfat (SDS), menyimpan sabun pada 
tempat yang benar sehingga jauh dari jangkauan 
anak. 

 



Limbah Detergen 

 Menimbulkan buih superaktif pada badan-badan 
air ( di sungai atau danau) yang bertahan lama 
karena jenis molekulnya yang  sulit diuraikan oleh 
mikro organisme.  

 Akibatnya menghalangi cahaya matahari sehingga 
menghambat fotosintesis tumbuhan air dan 
menggangu rantai makanan. 

 Pertumbuhan ganggang dan enceng gondok yang 
tak terkendali sebagai akibat dari limbah detergen 
yang mengandung senyawa fosfat yang merupakan 
nutrisi tumbuhan.  

 Keadaan ini menyebabkan pendangkalan 
sungai/danau  sehingga mematikan ikan 

  

 



shampo 

 komponen esensial dalam shampo adalah 
detergen, yang membuatnya berbeda hanyalah 
kepekatan detergennya.  

 Bahan dasar sebagai pembersihnya  adalah 
detergen sintetis, misalnya natrium dodesilsulfat 
Menggunakan shampo untuk membersihkan 
rambut lebih baik daripada menggunakan sabun, 
karena sabun  hanya berfungsi baik dalam air 
lunak.  

 Dalam air sadah, sabun meninggalkan endapat 
berupa lapisan tipis yang membuat rambut jadi 
kusam 



Pasta gigi 

 Bahan dasarnya adalah Detergen.  

 Salah satu detergen yang banyak 

digunakan dalam pasta gigi adalah natrium 

dodesilsulfat,sama seperti pada shampo.  

 Abrasif , yaitu bahan penggosok seperti 

amplas.  

 Senyawa flourida, yang fungsinya untuk 

memperkuat email 



karbol 

 Bahan dasarnya adalah desinfektan yang berfungsi 

sebagai pembasmi kuman. 

 Bersifat korosif dan beracun.  

 Desinfektan pertama yang digunakan untuk bahan 

pembersih lantai adalah fenol atau asam carbolat, 

sehingga pembersih lantai sering disebut karbol.  

 Fenol atau asam karbolat adalah zat yang beracun 

dan merusak kulit,sehingga bahan pembersih 

lantai saat ini sudah menggunakan desinfektan 

yang lebih baik, misalnya Heksil resorsinol, Kresol, 

Benzal konium khlorida 

 



Bekerja Aman Dengan NaOH / KOH 

NaOH / KOH adalah salah satu kunci dalam  

produksi sabun.   

NaOH banyak di jual di toko bahan bangunan  

sebagai bahan kimia anti mampat, KOH dibeli di  

toko bahan kimia.  

NaOH / KOH harus ditangani dengan hati-hati.  

Kalau tidak akan menyebabkan bahaya baik bagi  

diri sendiri maupun orang lain.  

Kalau terlanjur kecipratan cairan NaOH / KOH  

harus  langsung dicuci dengan air yang banyak,  
 



Langkah aman menangani NaOH / KOH 

1. Jangan menuang air ke atas NaOH / KOH. SELALU 

untuk menuangkan / mencampurkan NaOH / KOH ke 

dalam air, dengan pelan-pelan.  

2. Hati-hati, jangan sampai menciprat terutama ke badan, 

kulit ataupun mata. Lebih baik pakai kacamata. 

3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga binatang 

peliharaan. 

4. Selalu memakai sarung tangan karet selama bekerja 

dengannya.  

5. Pakai masker selama membuat larutan NaOH / KOH 

dengan air. 

 



Bahan-bahan 
Minyak atau Lemak – Hampir semua minyak / lemak alami bisa 

dibuat menjadi sabun. Cari yang mudah saja seperti: Minyak 

Kelapa, Minyak Sawit, Minyak Zaitun, Minyak Jagung, Minyak 

Kedelai… 

 

NaOH / KOH – Untuk mengubah minyak / lemak menjadi 

sabun. Bisa beli di toko bahan kimia, ambil yang teknis saja.  

 

Air – Sebagai katalis/pelarut. Pilih air sulingan atau air minum 

kemasan. Air dari pam tidak bagus, banyak mengandung 

mineral.  

 

Essential dan Fragrance Oils – Sebagai pengharum. Beli di toko 

bahan kimia atau lainnya  

 

Pewarna – Untuk mewarnai sabun. Bisa juga memakai pewarna 

makanan. 

 

Zat Aditif – Rempah, herbal, talk, tepung kanji/maizena dapat 

ditambahkan pada saat “trace”.  



Peralatan 

• Sebuah masker sederhana. Dipakai selama pembuatan larutan NaOH / KOH saja. 

• Kacamata . Dipakai selama pembuatan larutan NaOH / KOH saja.  

• Sepasang sarung tangan karet. Dipakai selama pembuatan sabun. 

• Botol plastik. Untuk wadah air. 

• Timbangan dapur dengan skala terkecil 1 atau 5 gram. 

• Kantong plastik kecil. Untuk menimbang NaOH/KOH. 

• Sendok stainless steel atau plastik-polipropilen untuk menuangkan NaOH / KOH 

dan mengaduknya. 

• Wadah dari gelas atau plastik-polipropilene. Untuk tempat larutan NaOH/KOH 

dengan air. 

• Wadah dari plastik. Untuk menimbang serta tempat air 

dan minyak. 

• Kain. Untuk menutup cetakan setelah diisi sabun. 

• Plastik tipis. Untuk melapisi cetakan. 

• Cetakan. 

• Blender dengan tutupnya 

• Kain. Untuk menutup blender.  



Kelebihan Pembuatan Sabun Mandi Memakai Blender 

Meskipun memakai blender tidak bisa untuk skala besar, tapi proses ini 

mempunyai beberapa keuntungan:  

 

• Pencampuran sabun anda akan lebih cepat mencapai tahapan “trace”. 

Dari biasanya 15 – 40 menit, pakai blender hanya membutuhkan 

beberapa menit, bahkan beberapa detik tergantung minyak yang 

dipakai.  

• Karena minyak cair sudah mencair pada suhu ruangan, maka proses 

bisa berjalan pada suhu ruangan dan tidak memerlukan termometer.  

• Blender sangat efektif dalam mengaduk larutan NaOH / KOH – air ke 

dalam minyak yang menghasilkan campuran sabun yang lebih halus.  

 

(Untuk Resep Sebanyak 500 gram).  



Cara Pembuatan 

Langkah Pertama – Siapkan cetakan.  Cetakan bisa apa saja. Bisa 

loyang yang diminyaki, baki plastik yang dialasi plastik tipis 

atau pipa PVC yang diminyaki. Siapkan cetakan yang cukup 

untuk menampung semua hasil pembuatan sabun. 

 

Cetakan: Untuk cetakan anda bisa menggunakan kayu atau 

karton yang dilapisi plastik tipis, bahkan pipa PVC bisa 

dipakai.  Jika menggunakan pipa PVC tutup bagian bawah 

dengan plastik yang diikat dengan karet gelang,  semprotkan 

minyak ke dalamnya, tuangkan hasil sabun. Setelah mengeras 

buka tutupnya, dorong lalu potong akan menghasilkan 

sabun yang bulat.  



Cara Pembuatan 

Langkah Kedua – Timbang air dan NaOH / 

KOH.  Larutkan NaOH / KOH ke dalam air sejuk / 

dingin (Jangan menggunakan wadah aluminium. 

Gunakan stainless steel, gelas pyrex atau plastik-

poliproplen).    

 Jangan menuangkan air ke NaOH / KOH.  

  Tuangkan NaOH / KOH ke dalam air sedikit demi 

sedikit.  Aduk higga larut. Pertama-tama larutan akan 

panas dan berwarna keputihan. Setelah larut 

semuanya, simpan di tempat aman untuk didinginkan 

sampai suhu ruangan. Akan didapatkan larutan yang 

jernih.  

 



Cara Pembuatan 

Langkah Ketiga – Timbang minyak sesuai 

dengan resep.  

 

Langkah Keempat – Tuangkan minyak yang 

sudah ditimbang ke dalam blender.  

 

Langkah Kelima – Hati hati tuangkan larutan 

NaOH / KOH ke dalam minyak. 

 



Cara Pembuatan 
 

Langkah Keenam – Pasang cover blender, taruh kain 

di atas cover tadi untuk menghindari cipratan 

dan proses pada putaran terendah.  Hindari 

jangan sampai menciprat ke muka atau badan 

anda.  

 

Hentikan blender dan periksa sabun untuk melihat 

tahap “trace”.  “Trace” adalah kondisi dimana 

sabun sudah terbentuk dan merupakan akhir 

dari proses pengadukan. Tandanya adalah ketika 

campuran sabun mulai mengental. Apabila di 

sentuh dengan sendok, maka beberap detik 

bekas sendok tadi masih membekas, itulah 

mengapa dinamakan “trace”. 

 



 

Langkah Ketujuh – Pada saat “trace” tadi anda 

bisa menambahkan pengaharum, pewarna 

atau aditif. Aduk beberapa detik kemudian 

hentikan putaran blender.  

 

Langkah Kedelapan –Tuang hasil sabun ini ke 

dalam cetakan. Tutup dengan kain untuk 

insulasi. Simpan sabun dalam cetakan tadi 

selama satu hingga dua hari. Kemudian 

keluarkan dari cetakan, potong sesuai selera. 

Simpan sekurang-kurangnya 3 minggu 

sebelum dipakai.  

Cara Pembuatan 



Sabun Transparan 

Kandungan Utama: 

1. Minyak Pendukung 

 Berbagai jenis minyak yang sering digunakan untuk 

membuat sabun diantaranyaminyak zaitun, kelapa, 

castor, dan minyak kelapa sawit. 

2. Sodium Hidroksida 

(NaOH) NaOH atau kaustik soda merupakan senyawa

 alkali yang bersifat basa berbentuk butiran atau keping

 yang sangat higroskopis. NaOH akan bereaksi dengan 

minyakmembentuk sabun lewat reaksi saponifikasi 



3. Asam stearat 

Asam stearat membantu untuk mengeraskan sabun. 

Penggunaan terlalu banyakmenyebabkan sabun kurang 

berbusa, jika terlalu sedikit sabun tidak mengeras 

4. Gliserin  

Gliserin adalah produk samping dari reaksi hidrolisis 

antara minyak nabati denganair. Gliserin merupakan 

humektan sehingga berfungsi sebagai pelembab kulit 



5. Alkohol 

Alkohol adalah bahan yang digunakan untuk melarutkan 

sabun sehingga sabunmenjadi bening atau transparan. 

Untuk terjadi transparansi sabun harus benar-benarlarut 

6. Gula 

Bersifat humektan dan membantu pembusaan sabun. 

Semakin putih warna gula akansemakin transparan sabun 

yang dihasilkan 



7. Pewarna 

Penggunaan pewarna untuk memperindah penampilan 

masih menjadi perdebatan.Penggunaan pewarna 

ditakutkan akan membahayakan karena kulit merupakan 

organtubuh yang menyerap apapun yang diletakkan 

dipermukaannya 

8. Pewangi 

Pewangi atau pengaroma adalah suatu zat tambahan yang 

ditujukan untukmemberikan aroma wangi pada suatu 

sediaan agar konsumen lebih tertarik  

 



Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Sabun Transparan 
1. Kandungan alkohol 

 Etanol digunakan sebagai pelarut pada proses pembuatan sabun 

transparan karenasifatnya yang mudah larut dalam air dan lemak. 

2. Gula 

 Gula bersifat humektan, dikenal membantu pembusaan sabun. 

Semakin putih warnagula akan semakin jernih sabun transparan 

yang dihasilkan. Terlalu banyak gula, produk sabun menjadi lengket, 

pada permukaan sabun keluar gelembung kecil-kecil.Gula yang 

paling baik untuk sabun transparan adalah gula yang apabila 

dicairkan berwarna jernih seperti gliserin, karena warna gula sang

at mempengaruhi warnasabun transparan akhir. Gula lokal yang 

berwarna agak kecoklatan, hasil sabun akhir juga tidak bening, 

jernih tanpa warna tetapi juga agak kecoklatan 



3. Gliserin 

 Gliserin adalah produk samping dari reaksi hidrolisis 

antara minyak nabati denganair untuk menghasilkan 

asam lemak. Gliserin merupakan humektan sehingga 

dapat ber fungsi sebagai pelembap pada kulit. Pada 

kondisi at mosfer sedang ataupun padakondisi 

kelembaban tinggi, gliserin dapat melembapkan kulit dan 

mudah di bilas 


