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ABSTRAK 

Detergen termasuk salah satu kebutuhan yang dapat diusahakan sendiri dalam 

pembuatannya. Ini merupakan suatu peluang untuk melakukan kegiatan usaha. 

Selama  ini,  detergen  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  adalah  masih 

berupa  detergen  bubuk,   tapi  dengan  pikiran  manusia  yang  ingin  mencari 

terobosan baru maka munculah produk baru dari detergen yang berupa detergen 

cair. Karena detergen cair dapat menjadi terobosan baru, dan inovatif dari jenis 

produk detergen selama ini. Detergen cair mempunyai mutu atau  kualitas yang 

dapat bersaing dengan detergen yang sudah ada saat ini, yaitu detergen bubuk. 

Tujuan  dari  program  yang  berjudul  ‘industri  kecil  detergen  cair’  adalah 

Menciptakan  inovasi  terbaru  mengenai jenis  –  jenis  detergen,  menciptakan 

produk yang berkualitas, menciptakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. 

Metode pembuatan deterjen cair adalah : Mencampur 10 % SLS – DG, 20 % soda 

abu, CMC lokal 5 %, pewarna  secukupnya dan air 64.5% ke dalam reactor, 

memanaskan  campuran  bahan  diatas   kemudian   diaduk,  setelah  tercampur 

homogen  api  dimatikan,  lalu  didinginkan,  setelah   dingin  ditambah  parfum 

sebanyak 1 %, mengalirkan larutan ke bak filter, mengalirkan  larutan ke bak 

penampung. Dari pembuatan deterjen cair yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan   yaitu proses pembuatan deterjen cair itu mudah, Harganya murah 

dan lebih hemat dibandingkan dengan deterjen bubuk. Karakteristik deterjen cair 

adalah sebagai berikut yaitu  Larutan agak kental, Jika belum digunakan tidak 

berbusa, jika digunakan busanya sedikit. Warnanya bening putih keruh jika tidak 

ditambahkan pewarna. 
 

 

Kata kunci: deterjen, homogen, reaktor, filter. 
 
 

PENDAHULUAN 

Keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup terus meningkat. 

Barbagai  produk  baru  dengan  kualitas  yang  semakin  baik  terus  bermunculan 

untuk  memenuhi   kebutuhan  masyarakat.  Detergen  merupakan  produk  yang 

digunakan masyarakat untuk  melakukan kegiatan mencuci pakaian. Selama ini 

detergen  hanya  diproduksi  oleh  beberapa  perusahaan,  seperti  PT.  Wings,  PT. 

Unilever, PT. Kao, dll. 

Produk detergen terdapat dua jenis yaitu detergen matic dan detergen biasa. 

Detergen  matic  dengan  karakteristiknya  yang  rendah  busa  digunakan  untuk 

mencuci pakaian dengan mesin cuci, sedangkan detergen biasa digunakan untuk 

mencuci  pakaian  secara  manual.  Kedua  jenis  detergen  tersebut  masih  berupa 

bubuk. Namun demikian, produk tersebut mempunyai kegunaan yang sama bagi 

kebutuhan rumah tangga yang sering digunakan pada kesehariannya. 

Detergen termasuk  salah  satu  kebutuhan  yang  dapat  diusahakan  sendiri 

dalam  pembuatannya. Ini merupakan suatu peluang untuk melakukan kegiatan 

usaha. Selama ini, detergen yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah masih 
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berupa detergen bubuk, tapi dengan pikiran manusia yang ingin mencari terobosan 

baru maka munculah produk baru dari detergen yang berupa detergen cair. Karena 

detergen  cair  dapat  menjadi  terobosan  baru,  dan  inovatif  dari  jenis  produk 

detergen selama ini. Detergen cair  mempunyai mutu atau kualitas yang dapat 
bersaing dengan detergen yang sudah ada saat ini, yaitu detergen bubuk. 

Keuntungan atau profit yang diperoleh untuk detergen cair cukup besar, 

karena bahan pengisi (filler) yang sangat murah dan mudah didapat. Berdasarkan 

pengalaman yang pernah kami lakukan bahwa bahan pengisi pada detergen bubuk 

mencapai  30-20  %  dari  total  biaya  produksi.  Semakin  banyak  jumlah  bahan 

pengisi dalam detergen, maka semakin rendah  pula kualitas produknya. Bahan 

pengganti (filler) detergen cair yang sangat murah dan mudah pembuatannya dan 

dapat membuat profit 10-15 % lebih tinggi dari detergen bubuk. Namun  untuk 

memulai produksi detergen cair dalam skala industri tidaklah mudah. Pemasaran 

yang   baik   sangat  menetukan  berlangsungnya  suatu  perusahaan  untuk  tetap 

berproduksi. 

Masalah yang akan dibahas dalam pembuatan deterjen cair ini adalah: 

1. Bagaimana  menciptakan  inovasi  terbaru  mengenai jenis  –  jenis 

detergen? 

2. Bagaimana mencipatakan detergen cair yang berkualitas? 

3. Bagaimana Cara mendapatkan keuntungan melalui kewirausahaan? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan deterjen cair ini ini adalah: 

1. Menciptakan inovasi terbaru mengenai  jenis – jenis detergen 

2. Menciptakan produk yang berkualitas 

3. Menciptakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan 

Manfaat dari program yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan stimulus untuk dapat menciptakan lapangan kerja secara 

mandiri 

2. Sarana  belajar  bagi  mahasiswa  dalam  hal  memasarkan  produk  ke 

konsumen 

3. Sebagai fasilitator dalam kegiatan mahasiswa yang positif 

Luaran yang diharapkan dari Pembuatan deterjen cair ini adalah kiata dapat 

berwirausaha danmembuka lapangan kerja yang baru sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 
 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam proses pembuatan detergen cair memerlukan beberapa bahan-bahan 

dan alat-alat yang dapat mendukung kelancaran proses pembuatan, yaitu sebagai 

berikut : Bahan Yang Digunakan adalah Air, Soda ash, Parfum, SLS DG, CMC 

local dan Pewarna. Sedangkan alat yang digunakan yaitu Kran (diameter 1cm dan 

2  cm),  Timbangan,  Corong,  Filter,  Gelas  ukur,  Reaktor,  Bak  filter,  Bak 

penampung, Pemanas, Pengaduk dan Penyangga. 

Prosedur percobaan dalam pembuatan detegen cair adalah Mencampur 10 % 

SLS DG, 20% soda abu, CMC lokal 5%, pewarna secukupnya dan air 64.5% ke 

dalam reactor kemudian  memanaskan campuran bahan diatas kemudian diaduk 

Setelah  tercampur  homogen  api   dimatikan,  lalu  didinginkan  Setelah  dingin 

ditambah parfum sebanyak 1 % kemudian mengalirkan larutan ke bak filter dan 

diteruskan  ke bak penampung..Mengenai gambar flowchart nya akan ditunjukkan 

gambar 1dan alat yang digunakan akan ditunjukkan pada gambar2,3 dan 4. 
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Diagram alir pembuatan detergen cair 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.   Menunjukkan flowsheet pembuatan deterjen cair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reaktor (tempat  terjadinya  pencampuran  seluruh  bahan  sekaligus  sebagai 
tempat pendingin campuran) 

Kran yang diatas sebagai keluarnya campuran. 

Kran yang dibawah sebagai keluarnya air yang digunakan sebagai jaket. 

Gambar 2.   Reaktor yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair. 
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Gambar 3.  Pemanas yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair. 
 

 
 
 

 
 

 

Gambar 4.   Filter yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah melakukan percobaan, maka telah didapatkan hasil berupa deterjen 

cair yang cukup bagus, dan telah dicoba daya cuci dari deterjen cair cukup baik 

dapat mengangkat kotoran-kotoran dari pakaian sekaligus pakaian menjadi harum 

karena adanya parfum yang telah ditambahkan. Kelebihan dari detergen cair ini 

adalah mempermudah dalam pencucian jika  menggunakanmesin cuci, busa dari 

deterjen   cair   ini   lebih   sedikit   disbanding   deterjen   bubuk   sehingga   dapat 

mengurangi polusi air, pemakaian deterjen cair ini lebih sedikit dibanding deterjen 

bubuk karena deterjen cair ini mudah larut dengan air. 

Jika kita mencuci dengan cara manual deterjen cair kurang bisa bersih pada 

pakaian karena mungkin dikarenakan si pencuci kurang bisa mencampur seluruh 
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pakaian kotor  dengan  larutan  deterjen  cair.  Kelemahan  dari  deterjen  cair  ini 

adalah jika terlalu lama direndam dengan air maka akan terjadi pengendapan yang 

akan  menghilangkan  daya  cuci  dari  deterjen,  jika  di  dalam  mesin  cuci  akan 

mengalami kerusakan apabila setelah pencucian tidak langsung dibuang sisa dari 
larutan  deterjen  cair  tersebut  akan mengendap  didalam mesin  cuci  yang  sulit 

dibersihkan.hasil deterjen ditunjukkan dalam gambar .5 

 

 
 

Gambar 5.   Hasil dari deterjen cair adalah sebagai berikut. 

 
Karakteristik deterjen cair adalah sebagai berikut :Larutan agak kental, Jika 

belum digunakan tidak berbusa, jika digunakan busanya sedikit. Warnanya bening 

putih keruh jika tidak ditambahkan pewarna. 

Perbedaan antara detergen bubuk dengan detergen cair setelah penggunaan. 

Detergen  cair di sebelah kiri dan detergen bubuk sebelah kanan, detergen cair 

lebih keruh dibandingkan dengan detergen bubuk karena detergen cair lebih baik 

untuk mengikat noda yang ada pada pakaian. Ditunjukkan dalam gambar.6 

 

 
 

Gambar 6.   Perbedaan deterjen cair dengan deterjen bubuk. 

 
Pengujian  sisa  cucian  dari  DETERJEN  CAIR  dengan  Deterjen  Bubuk 

Menggunakan analisa COD yang ada pada laboratorium D3 Teknik Kimia FTI- 

ITS Surabaya  yaitu, hasil analisa COD pada  DETERJEN CAIR lebih sedikit 

dibanding  RINSO  MATIC,   itu   yang  membuktikan  bahwa  limbah  dari  sisa 

pencucian deterjen cair lebih baik dibanding rinso matic. 

Semakin besar nilai COD maka limbahnya semakin buruk.COD (Chemical 

Oksygen Demand) 
Berdasarkan perhitungan kasar bahwa Detergen cair lebih murah daripada 

deterjen bubuk yaitu: 

HargaBahan dalam sekali pembuatan yang menghasilkan 10 liter 

SLS DG = Rp 7.000 

CMC = Rp 6.000 

Soda Ash = Rp 6.000 
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Air = Rp 2.000 

Pewarna = Rp 1.000 
Parfum = Rp 1.000 

+ 

Total = Rp 23.000 

 
Harga jual kita per liter adalah Rp 5.000, sehingga 

Rp.5.000 x 10 = Rp 50.000 

Jadi setiap produksi mendapatkan laba Rp 27.000 

Dengan adanya  makalah  ini  semoga  dapat  memberikan  masukan  untuk 

menciptakan inovasi-inovasi yang baru dan menciptakan jiwa-jiwa 

enterpreneurship. 

 
KESIMPULAN 

 

Dari pembuatan deterjen cair yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan  yaitu proses pembuatan deterjen cair itu mudah, Harganya murah dan 

lebih hemat dibandingkan dengan deterjen bubuk. 

Karakteristik deterjen cair adalah sebagai berikut :Larutan agak kental, Jika 

belum digunakan tidak berbusa, jika digunakan busanya sedikit. Warnanya bening 

putih keruh jika tidak ditambahkan pewarna. 
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