
MODUL 
PEMBUATAN SABUN CAIR ANTISEPTIK DENGAN PEWARNA ALAMI 

 

I. Tujuan 

Memperkenalkan cara pembuatan sabun cair antiseptik dengan pewarna alami dengan metode 

yang sederhana. 

 

II. Landasan Teori 

Sabun merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan 

asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun cair lebih diminati oleh masyarakat 

dibandingkan dengan sabun padat, karena penggunaannya yang lebih praktis, lebih hemat, tidak 

terkontaminasi bakteri, mudah dibawa dan mudah disimpan. Sediaan sabun antibakteri yang beredar 

dipasaran kebanyakan masih mengandung bahan sintetik seperti Sodium Lauryl Sulfate (SLS), dan 

triclosan yang memiliki efek negatif terhadap kulit manusia. Hal ini mendorong beralihnya 

penggunaan sediaan sabun dengan bahan aktif berasal dari alam. Salah satunya adalah lidah buaya 

(aloe vera). 

Antiseptik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

mikroorganisme. Penggunaan antiseptik didalam upaya untuk inaktivasi atau melenyapkan mikroba 

merupakan langkah yang penting untuk pencegahan terjadinya infeksi. Penyakit infeksi (infectious 

disease) adalah penyakit yang terjadi akibat mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, parasit, 

dan jamur. (Ministry of Health Malaysia. Antiseptics for Skin Preparations Prior to Procedures. Kuala 

Lumpur, Malaysia: Health Technology Assessment Section (MaHTAS); 2010). 

Lidah buaya (Aloe vera L.) merupakan tanaman yang fungsional karena semua bagian dari 

tanaman ini dapat dimanfaatkan baik untuk perawatan tubuh maupun untuk mengobati berbagai 

penyakit. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia terutama di Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian dilaporkan bahwa lidah buaya (Aloe vera L.) memiliki kandungan 

saponin, flavonoid, polifenol, serta tanin yang mempunyai kemampuan untuk membersihkan dan 

bersifat antiseptik. (Hariana, A. Tumbuhan Obat dan Khasiatnya, Seri 2. Jakarta: Penebar Swadaya; 

2008). 

Mawar merupakan bunga yang memiliki berbagai macam warna yang menarik perhatian. 

Beberapa abad silam, mawar banyak digunakan untuk merawat kecantikan. Kandungan yang 

terdapat di dalam mawar yakni berbagai senyawa asam malat, asam sitrat, dan flavoid. Di dalam 

kandungan flavonoid mawar terdapat zat pewarna antosianin. “antosionin merupakan golongan 



pigmen larut air yang terdiri atas lebih dari 500 komponen yang memberikan warna orange, merah, 

ungu, dan biru pada buah, sayur, bunga dan berbagai tanaman. (Rusdin Rauf, 2015:197). 

 

III. Alat dan Bahan 

Alat 

1. Panci double boiler 

2. Kompor 

3. Timbangan digital 

4. Gelas ukur 

5. Sendok 

6. Thermometer 

7. Pengaduk manual 

8. Mixer pengaduk 

9. Saringan 

 

Bahan: 

Campuran A: 

1. Minyak kelapa 150 gram 

2. Propilen glikol 50 gram 

3. KOH powder 80 gram 

Campuran B: 

1. Air 500 gram 

2. Asam sitrat 20 gram 

3. Garam 10 gram 

Aditif/ Tambahan: 

1. Aloe vera extract 50 gram 

2. Pewarna (air mawar) 50 gram 

 

 

 

 

 



IV. Cara Pembuatan 

1. Campurkan minyak kelapa dan propilen glikol, dan dipanaskan hingga suhu 60o C, kemudian 

kompor dimatikan. 

2. Tambahkan KOH powder sedikit demi sedikit ke dalam campuran minyak kelapa dan propilen 

glikol sambil diaduk hingga larut dan mengental. Selanjutnya disebut campuran A. 

3. Timbang campuran A. 

4. Campuran A didiamkan minimal 24 jam. 

5. Campurkan air, asam sitrat, dan garam sambal dipanaskan hingga suhu 60o C. Selanjutnya 

disebut campuran B. 

6. Tambahkan campuran B ke dalam campuran A, pastikan homogen. Lalu disaring. 

7. Tambahkan aloe vera ekstrak dan pewarna alami ke dalam campuran. 

8. Sabun cair siap digunakan. 


