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Pendahuluan 

Saat ini Indonesia memproduksi minyak sawit sebanyak 12.300.000 ton, 

minyak inti sawit (PKO) 900.000 ton dan minyak kelapa sebanyak 900.000 ton. 

Potensi minyak-minyak yang ada tersebut harus diolah lebih lanjut, salah satunya 

menjadi oleokimia. Oleokimia yang merupakan produk senyawa kimia turunan 

minyak atau lemak memiliki jenis dan manfaat yang beragam. Yang termasuk 

oleokimia antara lain asam lemak, methyl ester dan gliserol, sukrosa ester, 

methyl ester sulfonat dan masih ban yak lagi. Oleokimia-oleokimia tersebut 

dimanfaatkan pada berbagai industri antara lain industri karet, kertas, logam, 

tekstil, pangan, kosmetik dan industri produk personal care lainnya. 

Kosmetik dan Personal Care berbasis Oleokimia 

Produk-produk kosmetik dan personal care yang berbasis pada oleokimia 

adalah sabun perlengkapan mandi seperti shower gel/bath foam, sabun cair, 

suplemen pemerkaya sabun dan sediaan-sediaan produk perawatan diri seperti 

perawatan rambut dan kulit, make up dan pewarna, gigi dan mulut serta kuku. 

Bahan baku dasar dari produk-produk tersebut adalah asam-asam lemak yang 

dapat berasal dari CPO, PKO ataupun IArnak sa pi. Komposisi asam-asam lemak 

dari jenis-jenis minyak dan lemak tersebut disajikan pada Tabel 1. 

Sabun 

Sabun merupakan produk perawatan diri yang berfungsi sebagai 

pembersih tubuh yang digunakan sehari-hari. Sabun dengan air dapat 

membersihkan kotoran dari permukaan kulit seperti kotoran, minyak, keringat, 

sel-sel kulit yang telah mati dan sisa kosmetik. Karena merupakan keperluan 

sehari-hari maka permintaan akan sabun sang at besar. Permintaan per kapita 

sabun pada tahun 2004 adalah sebesar 220 mio - Population (1,3 % aai), 2 

kg/head (2,2 % aai), 2004 -12,3 mio Tonnes PO (5% aai). 
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Tabel 1. Komposisi asam-asam lemak dari jenis-jenis minyak dan lemak 

Item Palm Oil/CPO PKO/CNO Beef Tallow 

CaprylicC8 3-5 -
Sapric C10 3-5 -
Lauric C12 1-2 47-49 -
Myristic C14 1 -2 14-16 13 -5 

Palmitic C16 145 -47 6-10 ~4-28 

~tearic C18 15-7 ?-4 124-26 

bleic C18-1 136 -39 11 -13 144-46 

Linoleic C 18 -2 Is -10 1 -2 1-2 

Bahan baku sabun dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu 

trigliserida, asam lemak dan fatty acid methyl ester (FAME). Trigliserida 

umumnya digunakan untuk membuat sabun cuci dan sabun mandi. Asam lemak 

umumnya digunakan untuk memproduksi sabun mandi, sedangkan FAME 

digunakan untuk memproduksi sabun cair dan bath foam. 

Bahan baku yang berbeda akan menyebabkan proses produksi sabun 

yang berbeda pula. Proses pembuatan sa bun dengan trigliserida umumnya 

dilakukan menggunakan sistem batch, dan dalam jumlah yang besar serta 

merupakan proses yang tidak bersih. Adapun penggunaan asam lemak dan 

FAME pada pembuatan sabun dilakukan secara kontinue, proses bersih dan rapi 

serta dilakukan pada skala yang lebih kecil. 

Oleokimia di Indonesia 

Indonesia memiliki beberapa jenis minyak yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku oleokimia, antara lain minyak sawit, olein kelapa sawit, minyak inti 

sawit dan minyak kelapa. Dari minyak-minyak tersebut dihasilkan oleokimia

oleokimia dasar seperti asam lemak, fatty alkohol, FAME, fatty amines dan 

gliserol. Bahan baku, olekimia dasar yang dihasilkan, serta turunannya serta 

aplikasinya disajikan pada Tabel2. 
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Tabel 2. Oleokimia Indonesia 

Bahan baku / .. Oleokimia Oleokimia Penggunaan 

dasar turunan akhir 

Soap Chips Toilet Soap 

FA Ethoxylate Detergent 

/mInyak sawit' . (/a;~~ lem~k: 
olein kelapa sawit. --fa~1 
minyak inti sawit' FAME FA Sulphate Shampoo 

minyak kelapa fatty amines AES/SLS Cosmetics 

. gliserol MES Tex Auxil 

Betaine Skin Care 

/ PaperChem 
. 

Komposisi utama produk Personal Cares & Kosmetik 

Secara garis besar, kosmetik dan produk-produk perawatan diri terdiri 

dari empat bahan utama yang berperan sebagai surfaktan, emulsifier, agen 

penstabil produk dan sebagai emolient atau pelembab. Surfaktan yang 

digunakan dalam produ!<-produk kosmetik dan personal care antara lain AES 

(Alcohol ethoxysulfates), AS (Alcohol Sulfate), FAS (Fatty Alcohol Sulfate) , SLS 

(Sodium Lauryl Sulfate), FAE (Fatty Alcohol Ethoxylate) dan betain. Emulsifier 

yang digunakan adalah Alcohol Ethox, FA Sulfate, PEG Ester, Sorbit FA Ester, 

Castor Oil, Fatty Acids dan Bees Wax. Adapun agen penstabil produk yang 

digunakan antara lain Fatty Alcohol, Hydro Triglyceride, Partial Glyceride, Natural 

Wax, Microwax, Vaseline, Bees Wax dan pelembab yang digunakan adalah FA 

Ester, Glycerol Ester, Triglyceride, Silicone, Glycerol, Sorbitol dan Glycol. 

Bahan-Bahan penyusun kosmetik 

Bahan-bahan penyusun kosmetik dikelompokkan menjadi dua yaitu 

bahan dasar dan bahan tambahan. Bahan dasar yang digunakan adalah 

surfactant, emulsifier, faktor pengatur kestabilan, Self-emulsifying 

WaxlEmollientlhumectant, SolventlPropelant, e.G ethyl alcohol, Propane, butane. 

Bahan tambahan yang digunakan antara lain Fragrance, Preservative, Active 

Ingredient e.g Collagene, Deodorant, UV Absorber, Auxiliary e.g. triethanol 

amine, mg - sulfate, Pigment, Color, Thickener e.g Sodium alginate. 
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Skin Care 

Skin care merupakan salah satu produk personal care yang digunakan 

untuk perawatan kulit seperti sediaan cream dan lotion. Formula yang digunakan 

untuk perawatan kulit dikelompokkan menjadi dua yaitu bentuk o/w (oil in water) 

emultion dan w/o (water in oil) emultion. Perbedaan tersebut terutama didasarkan 

pada jumlah fasa minyak yang ditambahkan. Formulasi skin care produk 

berbasis o/w dan w/o disajikan pada Tabel 3. 

Tabel3. Formulasi produk skin care 

Bahan OIW WIO 

Emulsifyinq WaX/Cream Base 2-4% 2-4% 

Emulsifier 3-5% 7 -12 % 

Consistency Factor 3-5% 7-12 % 

Emollient 8-12 % 8-12 % 

Oily Phase 15-20 % 20-30% 

Water 50-60% 40-50% 

Preservative, Perfume, UV Absorber q.s q.s 

Cleansing (Pembersih) 

Cleansing merupakan sediaan personal care yang berfungsi untuk 

membersihkan. Bahan-bahan yang digunakan dalam sediaan cleansing disajikan 

pad a Tabel 4. 

Tabel 4. Formulasi produk cleansing 
----

Bahan Jumlah 

Base Surfactant 15-25% 

CO - Surfactant/Specialty Surf 3-5% 

Water 70-80% 

Auxiliaries e.g. anti dandruff Preservative, Perfume, q.s 
Color 
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Market Sampling 

Berdasarkan hasil analisa, sampel-sampel shower cream yang diambil di 

pasaran, mengandung surfaktan, Co-surfaktan, emulsifier, bahan pengawet dan 

aiL Surfaktan yang digunakan antara lain betaine, SLS, lauryl Glucosyde, Co 

surfaktan yang digunakan adalah IPP dan Glyceril Oleate, Emulsifier yang 

digunakan adalah Sodium Lactate, Acrylates Copolymer dan bahan pengawet 

yang digunakan adalah Sodium Benzoat Adapun sampling terhadap produk 

shampoo, produk tersebut mengandung surfaktan, co surfaktan atau surfaktan 

khusus, pengawet dan aiL Surfaktan yang digunakan adalah SLS dan AS, co 

surfaktan atau surfaktan khusus yang digunakan adalah Glycol Distearate, Zinc

Fyrithione dan pengawetnya adalah asam sitrat 

71 


