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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  penambahan tepung karaginan (Eucheuma 
cottonii)  terhadap sabun cair rumput laut. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi 
Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta pada 17 Februari 2020-17 Maret 2020. Metode penelitian 
dengan eksperimen penambahan tepung karaginan, dengan perlakuan konsentrasi yang berbeda yaitu 
0%, 1%, 2%, 3% dan 4%, dengan tiga kali ulangan. Pembuatan sabun dilakukan dengan mencampur 
adonan 1 yaitu minyak kelapa, KOH, akuades dan gliserin dengan adonan 2 yaitu tepung karaginan, 
akuades, dan sukrosa. Sampel diuji dengan uji sensori sabun cair Gandasasmita (2009) dengan  
parameter kenampakan, kekentalan, banyak busa dan post effect dengan melibatkan 30 panelis non 
standar. Analisis data menggunakan non parametik Kruskall-Wallis test, bila berpengaruh nyata 
dilanjutkan dengan multiple comparison. Hasil penelitian menunjukkan penambahan konsentrasi tepung 
karaginan berpengaruh nyata terhadap parameter  kekentalan, banyak busa dan post effect, tetapi tidak 
berpengaruh terhadap kenampakan pada sabun cair (p>0.05). Nilai kenampakan berkisar antara 4,34-
4,47. Nilai kekentalan berkisar antara 4,37-5,66. Nilai banyak busa antara 4,41-5,45. Nilai post effect 
berkisar 4,49-5,71. Penambahan tepung karaginan sebesar  2%  adalah yang terbaik menghasilkan 
sabun cair dengan nilai kenampakan 4.47, kekentalan 5.66, banyak busa 5.34 dan post effect 5.7. 

Kata kunci Eucheuma cottonii, kruskal wallis, sabun cair, sensori, tepung karaginan

Pengantar
Rumput laut Eucheuma sp. dapat menghasilkan karaginan yang dapat dimanfaatkan sebagai stabilizer, 
pengental, pembentuk gel, dan pengemulsi. Salah satu jenis rumput laut Eucheuma sp. yang dapat 
dimanfaatkan adalah Eucheuma cottonii.

Sabun adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. 
Sabun dapat berwujud padat atau cair. Sabun cair adalah bahan yang komponen utamanya trigliserida dan 
sabun cair ini mampu mengemulsikan air, kotoran/minyak. Sabun cair efektif untuk mengangkat kotoran yang 
menempel pada permukaan kulit baik yang larut air maupun larut lemak.

Produk sabun mandi telah dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, baik kelas atas, menengah, 
maupun bawah. Sabun yang banyak beredar di pasaran biasanya menggunakan bahan kimia yang kurang 
aman untuk kulit. Bahan-bahan yang biasa digunakan adalah merkuri ataupun Sodium Lauryl Sulfate (SLS) 
yang mana dapat menyebabkan berbagai  macam masalah pada kulit.

Sabun cair memiliki beberapa keunggulan daripada sabun padat, yaitu persepsi konsumen bahwa sabun cair 
lebih higienis, produk sabun cair lebihmenguntungkan, praktis serta ekonomis bagi konsumen dan produksi 
sabun cair lebih mudah dan menguntungkan bagi produsen (Watkinson, 2000). Dari 26 sampel kamar 
mandi umum yang diobservasi, sabun cair diketahui memberikan hasil negatif terhadap kandungan bakteri, 
sedangkan 84 sampel sabun batang yang diperoleh memberikan hasil yang positif (Nix, 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan karaginan pada formulasi sabun cair sebagai 
pengganti bahan sintetik pada sabun cair sehingga sabun cair aman digunakan. Penelitian ini bermanfaat 
memberikan informasi kepada masyarakat tentang rumput laut Eucheuma cottonii dapat menghasilkan 
karaginan yang dapat digunakan sebagai bahan pengental.

Bahan dan Metode
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi Politeknik Ahli Usaha 
Perikanan Jakarta. Waktu pelaksanaan Februari hingga Mei 2020.

Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut Eucheuma cottonii kering, KOH 8%, KOH 
20%, aquades,minyak kelapa murni (VCO), gliserin, sukrosa 70% dan tepung karaginan.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah beaker glass, timbangan analik dan digital, hot plate, 
autoclave, pengaduk, kain belacu, pan penjendal, oven, gunting, blender, magnetic stirer, thermometer raksa, 
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desikator, cawan porselin, viscometer, pH meter, cawan gooch, corong, cawan petri dan inkubator.

Metode
Metode penelitian dengan eksperimen penambahan tepung karaginan, dengan perlakuan konsentrasi yang 
berbeda yaitu 0%, 1%, 2%, 3% dan 4%, dengan tiga kali ulangan pada sabun cair.Pengujian yang dilakukan 
adalah sensori organoleptik, pH, alkali bebas, asam lemak bebas,  ALT, dan stabilitas busa.Analisis data 
menggunakan non parametik Kruskall-Wallis test, bila berpengaruh nyata (p<0,05) dilanjutkan dengan 
multiple comparison.

Hasil dan Pembahasan
Uji Sensori
Uji sensori (kenampakan, kekentalan, banyak busa dan post effect) dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kesukaan panelis terhadap sabun cair rumput laut yang dihasilkan dengan cara menilai mutu produk sabun 
cair rumput laut berdasarkan indera manusia. 

Kenampakan 
Kenampakan adalah parameter utama dalam memilih sebuah produk. Hal ini disebabkan karena konsumen 
biasanya mempertimbangkan kenampakan dari produk tersebut.Penampakan sabun cair akan mempengaruhi 
penilaian konsumen terhadap produk.

Gambar 1  Histogram rata-rata nilai sensori (kenampakan)

Berdasarkan uji sensori menunjukkan nilai kenampakan sabun cair yang tertinggi adalah dengan penambahan 
tepung karaginan 2% dengan nilai rata-rata yaitu 4,47. Sedangkan untuk nilai terendah adalah dengan 
penambahan tepung karaginan 3% dengan nilai rata-rata 4,34 dimana kenampakan pada sabun kurang 
homogen. 

Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa tepung karaginan berpengaruh terhadap kenampakan (p>0.05) 
dari sabun cair rumput laut. Hal ini disebabkan karena kenampakan dipengaruhi oleh kehomogenan 
pada sabun. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kehomogenan suatu produk. Menurut 
Gandasasmita (2009), proses pengadukan dan suhu pada pembuatan sabun  dapat mempengaruhi 
kehomogenan sabun cair. Menurut Standar Nasional Indonesia (1996), bentuksabun cair haruslah cair dan 
homogen. Produk sabun cair yang dihasilkan memiliki bentuk yang cair dan homogen.

Kekentalan
Kekentalan merupakan parameter terpenting dalam pemilihan sabun cair. Menurut Gandasasmita (2009), 
tingkat kesukaan konsumen terhadap produk sabun cair bervariasi. Ada yang menyukai sabun cair yang 
kental dan adapula menyukai yang encer.

Gambar 2  Histogram rata-rata nilai sensori (kekentalan)

Hasil uji sensori parameter kekentalan sabun didapatkan nilai tertinggi yaitu 5,66 pada penambahan tepung 
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karaginan 2% dan yang terendah dengan penambahan tepung karaginan 0% dengan nilai 4,37. Analisa 
Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa konsentrasi tepung karaginan berpengaruh nyata terhadap kekentalan 
sabun (P<0.05). Kekentalan yang didapat dari sabun berasal dari penambahan tepung karaginan yang 
berbeda sehingga memberikan pengaruh terhadap produk yang dihasilkan.Hal ini disebabkan karaginan 
merupakan bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan produk kosmetika 
(Budiarti et al., 2012). Hasil penelitian Fahmitasari (2004), menunjukkan makin banyak karaginan yang 
ditambahkan kedalam formula sabun cair, maka akan meningkatkan kesukaan panelis terhadap kekentalan. 
Kesukaan panelis terhadap sabun cair dapat berbeda-beda, umumnya panelis menyukai sabun cair yang 
tingkat kekentalannya tidak terlalu rendah (cair) dan tidak terlalu tinggi (kental) dan memiliki nilai viskositas di 
atas standar umum kekentalan produk sabun cair yaitu 400-4000 cPs (Williams et al., 2002).

Banyak busa
Busa merupakan salah satu parameter yang penting yang digunakan untuk menilai tingkat kesukaan 
konsumen terhadap produk sabun cair. Meskipun busa bukan merupakan parameter yang dapat menunjukkan 
daya membersihkan suatu produk sabun, akan tetapi kebanyakan konsumen lebih suka sabun yang memiliki 
busa yang banyak daripada sabun yang memiliki busa yang sedikit.Tingkat kesukaan konsumen pada sabun 
cair dilihat dari seberapa banyak busa yang dihasilkan oleh sabun (Gandasasmita, 2009).

Gambar 3  Histogram rata-rata nilai sensori (banyak busa)

Hasil uji sensori parameter banyak busa sabun cair rumput laut didapatkan nilai tertinggi yaitu 5,45 pada 
penambahan tepung karaginan 4% dan yang terendah dengan penambahan tepung karaginan 0% dengan 
nilai yaitu 4,41. Karaginan memiliki fungsi sebagai stabilisator, sehingga penggunaan karaginan mampu 
menjaga kestabilan busa pada sabun (Fatmawati et al., 2014). Analisa Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa 
konsentrasi tepung karaginan berpengaruh nyata terhadap banyak busa sabun (P<0.05).

Karaginan memiliki fungsi sebagai stabilisator, sehingga penggunaan karaginan mampu menjaga kestabilan 
busa pada sabun (Fatmawati et al., 2014). Dengan demikian, semakin tinggi tepung karaginan yang 
digunakan maka semakin besar pula busa sabun yang dihasilkan. Karakteristik busa sabun dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu: adanya bahan aktif sabun atau surfaktan, penstabil busa dan bahan-bahan penyusun 
sabun cair lainnya (Amin, 2006). Faktor eksternal yang mempengaruhi banyak busa adalah jumlah air yang 
digunakan untuk pembentukan busa dan udara yang terperangkap (Shaw, 1991).

Post effect
Post effect merupakan parameter yang penting bagi produk kosmetika. Semakin baik posteffect yang 
dihasilkan oleh suatu produk kosmetik setelah pemakaian, maka akan semakin baik pula penilaian konsumen 
terhadap produk kosmetika tersebut.

Penilaian panelis terhadap efek setelah pemakaian dilakukan dengan cara menilai efek yang dirasakan 
panelis pada kulit setelah pembilasan dengan air dan bilasan tersebut menjadi kering.

Gambar 4  Histogram rata-rata nilai sensori (post effect)

Hasil uji sensori parameter post effect sabun cair rumput laut didapatkan nilai tertinggi yaitu 5,71 pada sampel 
3 dengan penambahan tepung karaginan 2% dan yang terendah dengan penambahan tepung karaginan 
0% dengan nilai yaitu 4,49. Analisa Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa konsentrasi tepung karaginan 
berpengaruh nyata terhadap efek setelah pemakaian sabun (p<0.005). Post effect yang didapat dari sabun 
berasal dari penambahan tepung karaginan yang berbeda sehingga memberikan pengaruh terhadap produk 



Seminar Nasional Tahunan XVII Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan Tahun 2020

 474Semnaskan-UGM XVII | Poster THP | PTP-09 | Febrianti et al.

yang dihasilkan. Penggunaan karaginan sebagai humektan dapat memperbaiki karakteristik kelembaban kulit. 
Hal ini karena karaginan dapat membentuk lapisan film pada kulit, yang dapat mencegah kulit kehilangan air, 
sehingga kelembaban kulit dapat dipertahankan.

Menurut Erungan et al., (2008), karaginan  juga dapat berfungsi  sebagai  humektan yang  dapat  
mempertahankan  kelembaban  kulit. Hal ini disebabkan karena karaginan dapat membentuk lapisan film 
pada kulit, yang dapat mencegah kulit kehilangan air sehingga kelembaban kulit dapat dipertahankan 
(Gandasasmita, 2009). 

Uji Kimia
Pengujian kimia meliputi uji pH, uji kadar alkali bebas dan asam lemak bebas.
Tabel 1 Hasil pengujian kimia sabun cair rumput laut

Perlakuan
Parameter Pengujian

Uji pH Uji Alkali Bebas (% fraksi massa) Uji Asam Lemak Bebas (% fraksi massa)
0% 9 0,05 0,25
1% 9 0,05 0,24
2% 9 0,03 0,23
3% 9 0,04 0,23
4% 9 0,04 0,24
Standar (SNI 4085:2017) 4,0-10,0 Maks. 0,1 Maks. 4

Uji pH
Penentuan pH merupakan salah satu syarat dalam mutu sabun cair. Nilai Ph yang dihasilkan menujukkan 
bahwa penambahan tepung karaginan yang berbeda tidak mempengaruhi nilai pH ada sabun. Menurut 
Muharliza (2018),sabun berkontak langsung dengan permukaan kulit, sehingga dapat menimbulkan masalah 
jika pH sabun yag digunakan tidak sesuai dengan pH kulit. Penambahan tepung karaginan yang berbeda tidak 
mempengaruhi nilai pH pada sabun. Hal ini disebabkan karena yang dapat mempengaruhi nilai pH sabun 
adalah jenis minyak atau lemak yang digunakan pada saat pembuatan sabun. Derajat keasaman (pH) dapat 
mempengaruhi daya absorpsi kulit. MenurutWasitaatmadja (1997), produk kosmetika yang memiliki nilai pH 
yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat menambah daya absorpsi pada kulit sehingga mengakibatkan 
kulit teriritasi, oleh karena itu produk kosmetik perawatan diri sebaiknya dibuat dengan menyesuaikan dengan 
pH kulit, yaitu berkisar 4,5–7,0. Mikroba tidak dapat tumbuh pada produk sabun cair yang dihasilkan mungkin 
karena pH produk sabun cair yang cenderung basa dan pada proses pembuatannya dilakukan pada suhu 
berkisar 70-80 oC. Kondisi ini merupakan bukan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba 
memiliki pH optimum berkisar 3,8-5,6 dan dapat tumbuh optimum pada suhu 22-37 oC (Fahmitasari, 2004).

Uji alkali bebas
Terdapatnya alkali bebas dalam suatu bahan disebabkan karena basa yang belum berikatan seluruhnya 
dengan fase minyak pada saat proses pembuatan sabun. Berdasarkan hasil pengujian pada kelima sabun 
cair rumput laut kadar alkali bebas tertinggi pada sampel 4 dengan penambahan tepung karaginan 3% yaitu 
0,06 % fraksi massa  sedangkan kadar alkali bebas terendah yaitu pada sampel 3 dengan penambahan 
tepung karaginan 2% yaitu 0,03% fraksi massa.

Menurut Yulianti et al., (2015), apabila asam lemak yang terkandung dalam minyak kelapa tidak habis 
bereaksi dengan basa maka akan menyebabkan alkali bebas pada sabun menjadi tinggi. Sabun yang 
memiliki kandungan alkali bebas yang tinggi dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan iritasi.

Uji asam lemak bebas
Asam lemak bebas berasal dari asam lemak yang tidak terikat dengan natrium ataupun trigliserida. 
Berdasarkan hasil pengujian pada kelima sabun cair rumput laut kadar asam lemak bebas tertinggi pada 
sampel 4 dengan penambahan tepung karaginan 3% yaitu 0,38 % fraksi massa sedangkan kadar alkali bebas 
terendah yaitu pada sampel 3 dengan penambahan tepung karaginan 2% yaitu 0,23% fraksi massa. Kadar 
asam lemak bebas pada sabun menunjukkan masih memenuhi persyaratan SNI 4085:2017 yaitu maksimal 4 
% fraksi massa. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung karaginan yang berbeda tidak mempengaruhi 
kadar asam lemak bebas yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena waktu yang digunakan dalam proses 
saponifikasi tidak konsisten sehingga menunjukkan hasil yang berbeda pada setiap sampel sabun.

Proses saponifikasi trigliserida dengan suatu alkali dipengaruhi oleh lamanya waktu reaksi. Semakin lama 
waktu reaksi saponifikasi maka semakin banyak pula minyak yang tersabunkan sehingga asam lemak bebas 
yang dihasilkan semakin rendah (Alperdo et al., 2013).

Uji Mikrobiologi
Pengujian mikrobiologi yang dilakukan adalah uji ALT (Angka Lempeng Total)
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Tabel 2 Hasil pengujian ALT
Perlakuan Hasil SNI 4085:2017

0% 3,8x102kol/g

1x103 kol/g
1% 2,5x102kol/g
2% 5,3x102kol/g
3% 2,5x102kol/g
4% 4,8x102kol/g

Pengujian ALT dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah koloni bakteri pada sabun cair rumput laut. 
Hal ini karena cemaran mikroba menentukan mutu sabun cair. Sabun cair berhubungan erat dengan masalah 
kesehatan terutama pada perawatan kulit, oleh karena itu cemaran mikroba juga menentukan apakah produk 
sabun cair dapat diterima oleh konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelima produk sabun cair masih memenuhi standar yang telah 
ditetapkan oleh SNI 4085:2017 yaitu maksimal 1x103 kol/g sehingga sabun cair masih layak untuk dikonsumsi. 

Hasil penelitian Fahmitasari (2004),menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi karagenan tidak 
mempengaruhi jumlah mikroba yang terdapat dalam sabun mandi cair yang dihasilkan. Jumlah koloni yang 
rendah pada sabun mandi cair yang dihasilkan dapat diakibatkan oleh faktor suhu.

Uji stabilitas busa
Tabel 3 Hasil pengujian stabilitas busa

Perlakuan Hasil (cm)
0% 139,75
1% 153,,4
2% 158,15
3% 166,75
4% 180,2

Busa merupakan salah satu faktor penting dalam sabun. Hasil pengujian stabilitas busa tertinggi pada 
sampel ke-5 dengan penambahan tepung karaginan 4% yaitu sebanyak 180,2 cm sedangkan nilai stabilitas 
busa terendah yaitu pada sampel ke-1 dengan tanpa penambahan tepung karaginan sebanyak 139,75 cm. 
Penggunaan karaginan dalam sabun cair (sampel 2-5) dapat mempertahankan busa dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa karaginan (sampel 1) yang mengalami penurunan busa cukup cepat.

Menurut Fatmawati et al., (2014) karaginan memiliki fungsi sebagai stabilisator, sehingga penggunaan 
karaginan mampu menjaga kestabilan busa pada sabun. Tinggi busa yang dihasilkan dari sediaan sabun 
menunjukkan bahwa terdapat kandungan saponin di dalam ekstrak rumput laut merah. Busa merupakan hasil 
penurunan tegangan air yang disebabkan oleh sabun. Busa yang banyak dan stabil lebih disukai konsumen 
dibandingkan busa sedikit atau tidak stabil. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan pembentukan 
busa, jumlah, dan kestabilan busa adalah perbandingan konsentrasi asam lemak atau minyak dengan 
konsentrasi basa dalam formulasi (Piyali et al., 1999)

Kesimpulan
Sabun cair rumput laut yang disukai panelis adalah dengan penambahan tepung karaginan 2% dengan 
parameter kenampakan 4,47, kekentalan 5,66, banyak busa, dan post effect 5,71. Pengaruh penambahan 
tepung karaginan yang berbeda pada sabun cair memberikan perbedaan nyata terhadap nilai sensori dengan 
parameter kekentalan, banyak busa dan post effect. Sedangkan untuk parameter kenampakan menunjukkan 
bahwa tepung karaginan tidak berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan.

Daftar Pustaka
[BSN] Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2015). SNI 2346:2015 Pedoman Pengujian Sensori pada 

Produk Perikanan. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

[BSN] Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2015). SNI 2354:2015 Cara Uji Kimia pada Produk Perikanan. 
Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

[BSN] Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2015). SNI 2690:2015 Rumput Laut Kering. Jakarta: Badan 
Standarisasi Nasional.

[BSN] Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2017). SNI 8391-1:2017. Karaginan Murni. Jakarta: Badan 
Standarisasi Nasional.



Seminar Nasional Tahunan XVII Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan Tahun 2020

 476Semnaskan-UGM XVII | Poster THP | PTP-09 | Febrianti et al.

Alperdo, Jhon, Arifin L. Rahmawati. (2013). Reaksi Safonifikasi Pembuatan Sabun dan Pelembut. Fakultas 
Teknik-Universitas Riau.

Amin H. (2006). Kajian penggunaan kitosan sebagai pengisi dalam pembuatan sabun transparan [skripsi]. 
Bogor: Program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor.

Budiarti, T. A., Prawira, A. Y., Adnin, M. N., & Irianto, B. (2013). Uji Efektivitas Secara In Vitro Pengaplikasian 
Karaginan Rumput Laut Kappaphycus alvarezii pada Pembuatan Skin Lotion. INSTITUT PERTANIAN 
BOGOR. 

Erungan, A. C., Purwaningsih, V.,&Anita, S. B. (2008). Aplikasi karaginan dalam pembuatan skinlotion. Jurnal 
Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia. Vol. 12(2).

Fahmitasari Y. (2004). Pengaruh penambahan tepung karaginan terhadap karateristik sabun mandi cair 
[skripsi]. Bogor: Departemen Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor.

Fathmawati, D., M.R.P.A. Abidin, & Roesyadi A. (2014). Studi kinetika pembentukan karaginan dari rumput 
laut. Jurnal Teknik Pomits. Vol. 3(1).

Gandasasmita, Hangga D. P. (2009). Pemanfaatan Kitosan dan Karaginan pada Produk Sabun Cair.Skripsi. 
Institut Teknologi Bogor.

Muharliza, A. (2018). Cara Memilih Sabun Mandi Sesuai Jenis Kulit. https://m.merdeka.com/gaya/cara-
memilih-sabun-mandi-sesuai-jenis-kulit.html diakses pada 5 Agustus 2020.

Piyali, G., R.G.Bhirud and V.V Kumar. (1999). Detergency and foam studies on linear alkylbenzene sulfonate 
and secondary alkyl sulfonate. Journal of Surfactant and Detergen. 2 (4) 489 – 493.

Shaw DJ. (1991). Introduction to Colloids and Surface Chemistry, 4ed. London: Butterworth Hienemann. Ltd.

Williams DF dan Schmitt WH. (2002). Kimia dan Teknologi Industri Kosmetika dan Produk-Produk Perawatan 
Diri. Terjemahan. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Wasitaadmadja. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. Jakarta: UI-Press

Yulianti, R., Nugraha, D. A., & Nurdianti, L. (2015). Formulasi sediaan sabun mandi cair ekstrak daun kumis 
kucing (Orthosiphon aristatus (BI) Miq.). Kartika: Jurnal Ilmiah Farmasi, 3, 1-11.

Tanya Jawab 
Penanya : Nurfitri Ekantari 
Pertanyaan : Apakah fungsi dari karaginan?
Jawaban : Fungsi karaginan itu sendiri sebagai pengental pada sabun.


