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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

SLBN 2 Gunungkidul merupakan salah satu sekolah  berkebutuhan khusus  A,B, C, C1 dan 

D. Banyak siswa  yang bersekolah disana dengan keunikan masing-masing. Sekolah tidak 

membedakan antara satu dengan yang lainnya, semua murid sama perlakuannya. Ketidak 

sempurnaan yang dimiliki siswa menjadikan dia unik dan perlu dikembangkan bakatnya. 

Antara bakat satu siswa dengan siswa lainnya tidak sama sehingga program kerja sekolah 

memberikan banyak pelatihan dalam bentuk beragam. Pelatihan tersebut dilakukan supaya 

masing-masing siswa bisa memilih mana yang disenangi dan bisa dikembangkan 

kedepannya. Ini dilakukan supaya siswa mempunyai bekal  beragam kemampuan saat lulus 

dari sekolah dan terjun ke masyarakat. Dengan kemampuan yang dimilikinya diharapkan 

siswa siap menghadapi dunia kerja ataupun menjadi seorang wirausaha yang mandiri.  

 

Kegiatan PkM ini terlaksana karena permintaan dari salah satu mitra yaitu Kepala Sekolah   

SLBN 2 Gunungkidul. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada siswa setelah 

lulus dari sekolah serta mengembangkan bakat yang disukai oleh anak anak sehingga bisa 

menambah pengetahuan dan siap terjun ke masyarakat. Harapan kepala sekolah dan guru 

untuk para murid SLBN 2 Gunungkidul semua siswa bisa mandiri dengan keterbatasan yang 

ada tetapi tidak merepotkan orang lain. Dengan keunikan masing masing mampu mandiri 

tidak kalah dengan yang lainnya.  

 

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah terkait bekal untuk anak-anak setelah lulus 

sekolah adalah membuat sabun. Sabun yang akan dibuat adalah sabun cair untuk keperluan 

mencuci baju dan juga mencuci piring atau perabotan. Selama ini disekitar sekolah sudah 

berjamur toko penjual sabun cuci berbentuk cair dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh sangat mudah pembuatan sabun tersebut sehingga membuat 

tertarik untuk menguji cobakan pembuatan sabun kepada anak anak disekolah tersebut. 

Setelah mencari informasi dari berbagai sumber ternyata ada salah satu guru yang pernah 
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dapat pelatihan membuat sabun di Kapanewon Wonosari Gunungkidul sehingga kegiatan ini 

diadakan.  

 

Proses administrasi yang harus dipenuhi supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan adalah 

dengan adanya permintaan dari Mitra tentang penyuluhan atau praktek membuat sabun cuci 

cair yang ditujukan kepada kepala LPPM Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 

berupa surat permohonan dilakukannya PkM untuk dosen. Selanjutnya pihak LPPM akan 

memproses surat tersebut sehingga terbitlah surat tugas untuk dosen yang bersangkutan akan 

mengadakan kegiatan PkM di tempat yang dituju.  Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan 

kegiatan di lokasi yang telah ditunjuk sesuai hari dan jam yang disepakati. Selanjutnya 

membuat  laporan  PkM sesuai yang telah dilaksanakan dan diserahkan ke pihak LPPM. 

 

Pada saat pelaksanaan PkM tidak lupa disebarkan kuesioner untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pengguna tentang penting tidaknya program kerja tersebut dilakukan. Tidak lupa 

ucapan terimakasih kepada pihak LPPM karena terselenggarakannya kegiatan PkM tersebut. 
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BAB II  

 

TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN KEGIATAN PENGABDIAN 

 

 

2.1. Tujuan Kegiatan Pengabdian 

 

Kegiatan ini dilakukan untuk  memberikan bekal kemampuan mengembangkan bakat  bagi 

siswa siswa SLBN 2 Gunungkidul,  Daerah Istimewa Yogyakarta  setelah lulus sekolah agar 

bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan lainnya. Kegiatan yang dilakukan adalah  

membuat  sabun cuci cair untuk mencuci baju dan juga mencuci piring/perabotan yang 

murah dan berkualitas.  . 

 

2.2. Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini mempunyai banyak manfaat. Manfaat 

tersebut antara lain : 

1. Memberikan bekal ketrampilan untuk siswa siswi SLBN 2 Gunungkidul sesuai 

kemampuan. 

2. Mengajarkan berwirausaha untuk kedepan setelah lulus sekolah. 

3. Mengenalkan kepada siswa siswi  tentang pembuatan sabun cair yang murah dan 

berkualitas. 

4. Memberikan contoh dan arahan lebih menghemat pengeluaran untuk membeli sabun. 

5. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan siswa siswi  dapat lebih inovatif dalam 

pembuatan produk. 

6. Bila produk dijual akan menambah penghasilan sehingga mengurangi pengeluaran. 

 

 

2.3. Sasaran Kegiatan Pengabdian 

 

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah Siswa Siswi SLBN 2  

Gunungkidul  Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pembuatan sabun yang murah dan 

berkualitas. Diharapkan  setelah lulus menjadi salah satu bekal bisa memproduksi sabun 

sendiri sehingga bisa menghemat pengeluaran serta menambah penghasilan. 
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BAB III 

  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1. Materi dan Metode 

 

Bahan yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada suatu barang seperti baju , piring 

gelas dan juga perabot dapur lainnya adalah sabun. Sabun cuci piring dan baju  merupakan 

salah satu kebutuhan dalam rumah tangga yang berfungsi sebagai penghilang kotoran dan 

lemak pada pakaian, peralatan makan dan masak (Amalia, 2018). Sabun biasanya berbentuk 

padatan maupun cairan. Antara sabun padat dan cair mempunyai kegunakan yang hampir 

sama. Sabun merupakan campuran minyak atau lemak (nabati, seperti minyak zaitun atau 

hewani, seperti lemak kambing) dengan alkali atau basa (seperti natrium atau kalium 

hidroksida) melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis 

oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah (Jongko, 2009). Sabun dapat 

menghilangkan kotoran dan minyak karena struktur kimia sabun terdiri dari bagian yang 

bersifat hidrofil pada rantai ionnya, dan bersifat hidrofobik pada rantai karbonnya. Karena 

adanya rantai  hidrokarbon,  sebuah  molekul    sabun  secara  keseluruhan  tidaklah  benar-

benar larut dalam air. Namun sabun mudah tersuspensi dalam air karena membentuk misel 

(micelles), yakni  segerombolan  (50-150)  molekul  yang  rantai  hidrokarbonnya  

mengelompok dengan ujung- ujung ionnya yang menghadap ke air (Fessenden dan 

Fessenden, 1992). 

 

Sebagai salah satu kebutuhan yang utama untuk mendapatkan baju serta  peralatan rumah 

tangga  yang bersih dan hieginis adalah sabun. Sabun memang bukan kebutuhan pokok 

tetapi sangat mendukung kebutuhan rumah tangga dalam bidang kebersihan sehingga 

anggaran untuk membelinya juga perlu diperhitungkan karena pemakaiannya hampir setiap 

hari. 

 

Berdasarkan hasil wawancara penggunaan sabun khususnya untuk membersihkan  peralatan 

rumah tangga dalam sebulan bisa menghabiskan kurang lebih 4 bungkus kemasan 800 ml. 

Harga perbungkus sabun cair ini adalah Rp. 15.000,- sehingga total penggunaan uang untuk 
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membeli sabun cair adalah Rp.60.000,- perbulannya. Sedangkan untuk sabun cuci baju 

dalam satu bulan menghabiskan 2 kg atau 2 liter sabun cuci cair dengan harga Rp. 64.000,-.  

Dengan total pengeluaran sebesar Rp.124.000,-  hanya untuk sabun cuci saja dirasa sangat 

banyak sehingga bila ada solusi untuk membuat sabun cuci cair sendiri sangatlah membantu. 

 

Proses pembuatan sabun cair ini sangat mudah dan bahan yang dibutuhkan bisa didapatkan 

di toko bahan kimia terdekat.  Bahan yang dipakai untuk membuat sabun cuci piring adalah 

sebagai berikut : 

1. Texapon (membentuk busa)120 gr  

2. NaSO4 (Natrium Sulfat/Sudium Sulfat) (mempercepat kelarutan)35 gr 

3. NaCl (mengentalkan sabun) 20 gr  

4. Labm /LAS/Fixative (memberi rasa lembut) 5 gr  

5. EDTA (memberi rasa licin/pengawet)3 gr  

6. Camperlan (menambah busa)20 ml  

7. Air (pelarut)1 lt  

8. Parfum secukupnya (Aroma Jeruk, Apel) (5 ml) 

9. Zat warna sedikit 

Sedang bahan untuk membuat sabun cuci baju adalah :  

1. Texapon (membentuk busa)130 gr  

2. NaSO4 (Natrium Sulfat/Sudium Sulfat) (mempercepat kelarutan) 20 gr 

3. NaCl (mengentalkan sabun) 30 gr  

4. Asam Citrat (membunuh bakteri) 20 gr  

5. Amphitol (menambah busa) 4 ml  

6. Air (pelarut)1 lt  

8. Parfum secukupnya  (5 ml) 

9. Zat warna sedikit 

Alat yang digunakan adalah : 

1. Ember  

2. Waskom 

3. Pengaduk 

4. Timbangan Elektrik 
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5. Gelas ukur 

6. Spatula 

 

Bahan Pembuatan Sabun Cair 

   

 

Gambar 1. Bahan  untuk setiap resep membuat sabun cair 

 

Berikut adalah gambar alat yang digunakan dalam pembuatan sabun cair 

 

Gambar 2: Alat yang dibutuhkan  dalam pembuatan sabun cair 



7 
 

Cara membuatnya: 

Untuk sabun cuci piring : 

1. Campur 120 gr Texapon dan NaSO4 (2/3 bahan) kemudian diaduk sampai rata. Dan  

ditambah air sedikit demi sedikit (±600 ml ) 

2. Tuangkan 20 ml Camperlan sambil diaduk dan tambahkan 200 ml air. 

3. Masukkan sisa NaSO4 + 20 NaCl sedikit demi sedikit sampai larut. 

4. Tambahkan EDTA yang  dilarutkan dalam 20 ml air. 

5. Masukkan sisa air, zat warna dan Labm/LAS/fixative aduk hingga rata. 

6. Simpan selama 24 jam untuk memperoleh hasil. 

Untuk sabun cuci baju : 

1. Campur ( Texapon +NaSO4 + Asam Citrat + NaCl ) kemudian diaduk sampai rata. 

Dan  ditambah air sedikit demi sedikit (± 500 mili ) 

2. Tuangkan Amphitol sambil diaduk dan ditambah air sedikit demi sedikit (± 2 mili ) 

3. Masukkan sisa air, zat warna  dan parfum aduk hingga rata. 

4. Simpan selama 24 jam untuk memperoleh hasil. 

 

Hasil produk yang akan diperoleh tidak langsung bisa bening tetapi masih harus menunggu 

beberapa jam untuk menjadi bening dan siap digunakan.  

 

Sabun selesai diproses Sabun cuci piring setelah 24 jam Sabun cuci baju setelah 24 jam  

   

Gambar 3. Produk yang sudah jadi 
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BAB IV 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1. Kesimpulan 

 

Secara garis besar kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik. Siswa Siswi 

SLBN 2 Gunungkidul  diharapkan sudah bisa membuat sabun cair yang murah dan 

berkualitas. Sehingga akan menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian sabun cuci 

baju dan sabun cuci piring.  

 

4.2. Saran 

1) Perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi siswa  untuk 

bekal setelah lulus sekolah.  

2) Perlu dikembangkan pelatihan untuk bidang lain sehingga kemampuan siswa beragam 

dan banyak pilihannya guna mendukung kesejahteraan serta kesehatan masyarakat  

terutama yang berkaitan dengan inovasi produk agas lebih mandiri ekonominya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amalia R, dkk, 2018,” Produksi Sabun Cuci Piring Sebagai Upaya Peningkatkan Efektivitas Dan Peluang 
Wirausaha, Jurnal METANA, Juni 2018, Vol 14(1), ISSN: 1858-2907 EISSN: 2549-9130, hal 15-18 

 

Fessenden, R. J. & Fessenden, J. S. 1992. Kimia Organik, Jilid 2, Edisi ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta 

 

Jongko. 2009. Sabun Kecantikan: Teori dan Praktek Membuat Sabun Beauty di Rumah. Jakarta : 
Duraposita Chemistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



















Foto Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di SLBN 2 Gunungkidul 

Rabu, 7 Septembar 2022 

08.00 sampai selesai 

Pembuatan Sabun Cair 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 






















