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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia sebenarnya terdapat banyak spesies tumbuhan yang bisa 

dimanfaatkan sebagai pengobatan juga fitofarmaka, tetapi masyarakat 

Indonesia masih banyak yang belum mengetahui manfaat tanaman yang ada 

disekitar mereka. Salah satu tanaman tersebut yaitu bunga kenanga. Di dunia 

terdapat beberapa jenis kenanga, antara lain Cananga odorata, Cananga 

latifolia, Cananga scorthecini King, Cananga brandisanum Safford. Tanaman 

kenanga yang terdapat di Indonesia adalah kenanga jenis Cananga odorata. 

Bunga kenanga yang baik dan tepat untuk dipanen adalah bunga yang 

warnanya sudah mulai kuning atau kuning benar. Tanaman kenanga selain 

dapat digunakan sebagai tanaman hias,sumber obat juga dimanfaatkan 

bunganya untuk pembuatan minyak atsiri (Anggia ,F.,T.,dkk.2014). 

Minyak atsiri atau minyak menguap adalah massa yang berbau khas, 

yang berasal dari tanaman. Sifat dari minyak atsiri yaitu sangat mudah 

menguap pada suhu ruangan, sehingga sangat berpengaruh dalam metode 

analisis yang akan digunakan untuk menentukan komponen kimia dan 

komposisi minyak asal (Ketaren, 1985). Minyak kenanga adalah salah satu 

jenis minyak atsiri yang banyak mengandung senyawa hidrokarbon seperti 

terpen, alkohol, aldehid, ester dan lain – lain. Minyak atsiri bunga kenanga 

dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung fungsi hidroksil (-

OH) dan karbonil. Selain itu minyak atsiri bunga kenanga juga bisa digunakan 

untuk antioksidan karena mengandung benzil benzoat yang memiliki sifat anti 

radikal. Dari hasil penelitian, uji aktivitas minyak atsiri bunga kenanga pada 

konsentrasi 20%, 40%, 60% menunjukan daya lebih aktif menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif (Salmonellla enteritidis, Staphylococcus 

aureus) dibandingkan dengan bakteri gram negatif (Escherichia Coli, Bacillus 

Subtilis) (Anggia ,F.,T.,dkk.2014). 
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Sabun merupakan sediaan yang sangat penting untuk kesehatan 

masyarakat. Sabun mempunyai kemampuan untuk melepaskan dan membuang 

kotoran,sabun berkontribusi pada kebersihan pribadi yang baik, mengurangi 

keberadaan kuman yang menyebabkan penyakit. Tetapi banyak beredar 

dipasaran saat ini yaitu produk sabun mandi menggunakan bahan sintetik yang 

memiliki efek kurang baik bagi kesehatan masyarakat.Tujuan digunakannya 

bahan alam ini yaitu untuk menghindari bahan-bahan sintetik yang 

membahayakan, agar memiliki efek yang aman bagi masyarakat. 

Dari latar belakang di atas,  penulis tertarik dapat membuat sabun 

padat yang menggunakan bahan alam yaitu menggunakan minyak atsiri bunga 

kenanga yang memiliki efek cukup aman bagi masyarakat. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sifat fisik sabun padat minyak atsiri bunga kenanga ? 

2. Bagaimana daya uji antibakteri sabun padat minyak atsiri bunga kenanga 

dengan menggunakan berbagai macam konsentrasi yang berbeda ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sifat fisik sabun padat minyak atsiri bunga kenanga. 

2. Membandingkan daya antibakteri minyak atsiri bunga kenanga pada setiap 

formulasi sabun padat dengan berbagai perbedaan konsentrasi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat khususnya minyak atsiri bunga kenanga sebagai 

antibakteri. Serta membuat minat pada pembaca untuk membuat optimasi 

dalam bentuk sediaan minyak atsiri bunga kenanga. 
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