
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian penambahan yoghurt susu kambing 

dalam pembuatan sediaan lotion dengan persentase 0%, 3%, 

6%, 9%, dan 12% terhadap aktivitas antioksidan, vitamin C, 

vitamin E, dan total fenol. Perhitungan analisa statistik dengan 

menggunakan ANOVA (Analysis of Varians) dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) dapat dilihat di 

Lampiran. Hasil analisa kandungan antioksidan, vitamin C, 

vitamin E dan total fenol yoghurt susu kambing dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil analisa kandungan antioksidan, vitamin C, 

vitamin E dan total fenol 

Perlakuan Antioksidan 

(IC50) 

(mg/ml) 

Vitamin 

C 

(%) 

Vitamin 

E 

(%) 

Total fenol 

(mg/ml) 

P0 451,04±2,89e 0,08±0,01 0,09±0,03 2,58±0,51a 

P1 325,97±2,37d 0,07±0,01 0,10±0,07 2,90±0,01b 

P2 96,12±0,37c 0,09±0,00 0,04±0,00 2,99±0,04b 

P3 36,97±1,41b 0,07±0,01 0,05±0,00 3,02±0,13b 

P4 14,10±0,09a 0,08±0,00 0,04±0,00 3,67±0,26c 

Keterangan: Superskrip yang sama pada kolom yang sama 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

4.2  Antioksidan 

Hasil penelitian menunjukan aktivitas antioksidan 

yang terkandung didalam lotion yoghurt susu kambing 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 



aktivitas antioksidan lotion yoghurt susu kambing. Rataan 

aktivitas antioksidan yoghurt susu kambing dapat dilihat pada 

Tabel 4. Aktivitas antioksidan yang didapatkan dengan 

kandungan tertinggi pada P4 yaitu 14,10±0,09e dengan 

penambahan 12% yoghurt susu kambing, sedangkan 

kandungan antioksidan terendah terdapat pada P0 yaitu 

451,04±2,89e dengan penambahan 0% yoghurt susu kambing. 

Tingginya aktivitas antioksidan oleh penurunan nilai IC50 

disebabkan oleh peningkatan konsentasi yoghurt susu kambing 

sampel yang diberikan, dimana semakin tinggi penambahan 

yoghurt susu kambing akan membuat nilai IC50 semakin 

rendah yang artinya semakin tinggi aktivitas antioksidan yang 

terkandung pada sediaan lotion, nilai IC50 yaitu konsentrasi 

sampel yang mampu menangkap 50% radikal DPPH yang 

ditentukan melalui persamaan regresi linier. Semakin rendah 

nilai IC50 maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya, hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari Hardhiyanti  (2015) 

bahwa besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai  

IC50 yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk 

menghambat 50% radikal bebas DPPH. Semakin kecil IC50 

yang didapatkan semakin besar aktivitas antioksidannya. 

Sayuti dan Yenrina (2015) menambahkan bahwa antioksidan 

dapat membantu melindungi dari serangan radikal bebas 

maupun senyawa radikal. Antioksidan dalam kadar tertentu 

mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat 

proses oksidasi. Umumnya, antioksidan diperoleh dari bahan 

makanan yang mengandung vitamin C, E, dan betacaroten, 

serta senyawa flavonoid, vitamin A, C dan E sebagai 

antioksidan dapat mencegah penuaan dini. Rendahnya nilai 

IC50 tersebut menandakan antioksidan yang terkandung baik 

dalam menangkap radikal DPPH.  



Hasil analisis ragam dari perhitungan antioksidan 

(Lampiran 5) menunjukna bahwa konsentasi penambahan 

yang diberikan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aktivitas antioksidan didalam sediaan lotion 

yoghurt susu kambing. Penigkatan aktivitas antioksidan yang 

terjadi karena konsentrasi perlakuan yang diberikan pada 

sampel yaitu yoghurt susu kambing yang menghasilkan 

aktivitas antioksidan, hal tersebut sesuai dengan Tidona et al., 

(2009) yang menyatakan meningkatnya aktivitas antioksidan 

berasal dari metabolit yang terbentuk selama proses fermentasi 

laktat seperti peptida bioaktif dari Lactobacilus yang diperoleh 

selama fermentasi susu dan menunjukkan sifat antioksidan, 

yaitu enzim dari strain Lactobacillus menunjukkan sifat 

antioksidan. Pernyataan serupa disampaikan oleh Alaglu dan 

Oner (2011) meningkatnya nilai antioksidan dari susu 

fermentasi, karena adanya senyawa peptida bioaktif yang 

dihasilkan oleh kultur starter. Peptida bioaktif dilepaskan 

selama proses fermentasi, sehingga mengakibatkan 

peningkatkan nilai antioksidan susu.  

4.3 Vitamin C 

Hasil analisis ragam vitamin C (Lampiran 7) 

menunjukan bahwa penambahan yoghurt susu kambing pada 

lotion tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap vitamin C. 

Rataan vitamin C lotion yoghut susu kambing dapat dilihat 

pada Tabel 4. Susu kambing mengandung beberapa komponen 

fisoilogis dimana terdapat komponen yang bersifat antioksidan 

dan berbagai komponen vitamin lainnya. Simos et al., (2011) 

menyatakan bahwa protein, vitamin seperti vitamin E, dan C 

serta karotenoid dan flavonoid dengan sifat antioksidan 

merupakan beberapa komponen fisiologis fungsional yang ada 



pada susu.  Rendahnya kandungan vitamin C yang didapatkan 

dapat disebabkan oleh  kandungan vitamin C yang terkandung 

di bahan, dimana vitamin C pada umumnya terkandung di 

buah-buahan dan sayuran dimana susu bukan merupakan 

penghasil vitamin. Menurut (Sayuti dan Yenrina, 2015) 

sumber vitamin C sebagian besar berasal dari sayuran dan 

buah-buahan, sedangkan beberapa jenis bahan pangan hewani 

seperti susu, telur, daging, ikan dan unggas sedikit sekali 

kandungan. Sumber utama vitamin C terdapat pada sayuran 

dan buah-buahan, vitamin C sebagai antioksidan berfungsi 

untuk mengikat O2 sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. 

Selain itu vitamin C mudah rusak dalam beberapa kondisi. Hal 

tersebut didukung oleh pendapat Sayuti dan Yenrina (2015), 

yang menjelaskan bahwa vitamin C merupakan senyawa yang 

mudah larut dalam air, sangat sensitif terhadap kerusakan yang 

datang dari luar, seperti suhu, gula, garam, pH, oksigen dan 

katalisator logam serta vitamin C mudah larut dalam air dan 

mudah rusak oleh oksidasi, panas dan alkali. Kondyli, Katsiari 

dan Voutsinas (2007) melaporkan umumnya susu kambing 

tidak dianggap sebagai sumber vitamin C. 

Penambahan sumber vitamin-vitamin yang dibutuhkan 

oleh kulit umum dilakukan, yoghurt susu kambing yang 

menjadi bahan alami pada lotion tanpa penambahan bahan lain 

sebagai sumber vitamin C pada lotion yoghurt susu kambing. 

Hal tersebut sesuai dengan Silalahi, Fahrurroji dan 

Kusharyanti, (2015) penambahan vitamin C murni 0,02% 

memiliki daya antioksidan dengan nilai IC50 3,09 μg/mL, 

dimana batas penambahan  vitamin C dalam kosmetik yaitu di 

bawah 10% pada tingkat molekuler, vitamin C membantu 

meregenerasi vitamin E dari bentuk teroksidasi, sehingga 

meningkatkan kapasitas antioksidan. Selain tanpa penambahan 



bahan lain sebagai sumber vitamin murni vitamin C, faktor 

lain seperti perlakuan penyimpanan yoghurt susu kambing itu 

sendiri selama penyimpanan dimana vitamin adalah salah satu 

komponen yang mudah rusak. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat dari Kristanti (2017) yang menyatakan bahwa 

kerusakan vitamin C banyak terjadi selama penyimpanan. 

Vitamin C merupakan antioksidan yang baik dengan adanya 

kombinasi lain seperti vitamin E, dengan penambahan vitamin 

C yang murni mampu meningkatkan antioksidan yang 

terkandung pada lotion. Hal tersebut didukung oleh Silalahi, 

Fahrurroji dan Kusharyanti (2015) vitamin C dan vitamin E 

memiliki aktivitas antioksidan.  

4.4 Vitamin E 

Hasil analisis ragam vitamin E (Lampiran 8) 

menunjukan bahwa penambahan yoghurt susu kambing pada 

lotion tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap vitamin E. 

Rataan vitamin C lotion yoghut susu kambing dapat dilihat 

pada Tabel 4. Vitamin E tertinggi terdapat pada P1 yaitu 

0,10±0,07 dengan penambahan 3% yoghurt susu kambing, 

sedangkan terendah pada P2 yaitu 0,04±0,00 dengan 

penambahan 6%. pengaruh hasil tidak setabil dan rendah dapat 

disebabkan dari vitamin E yang  rusak pada perlakuan 

penyimpanan yoghurt susu kambing yang dilakukan, hal 

tersebut sesuai dengan Kristanti (2017) yang menyatakan 

bahwa kerusakan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E dan 

K) akan mengalami kerusakan, tergantung pada kadar lemak 

yang mengalami kerusakan. Vitamin mudah ditemukan pada 

buah dan sayuran namun vitamin itu sendiri bukan merupakan 

komponen yang dominan pada susu kambing. Selain vitamin E 

mudah rusak, susu bukan merupakan sumber vitamin. Menurut 



Sayuti dan Yenrina (2015) Antioksidan sekunder terdiri dari 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami 

banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. 

Komponen yang terkandung didalam antioksidan alami ini 

adalah vitamin C dan vitamin E. 

Yoghurt susu kambing merupakan bahan alami yang 

ditambahkan didalalm lotion yoghurt susu kambing, dimana 

susu kambing itu sendiri mengandung sifat antioksidan dan 

berbagai vitamin tertentu. Hal tersebut sesuai dengan Simos et 

al., (2011) yang menyatakan bahwa susu mengandung 

beberapa komponen fisiologis fungsional termasuk protein, 

vitamin seperti vitamin E, dan C serta karotenoid dan 

flavonoid dengan sifat antioksidan. Ditambahkan oleh Sayuti 

dan Yenrina (2015) yang menyatakan vitamin E merupakan 

sebuah senyawa fenolik dan sebagaimana umumnya senyawa 

fenolik dapat menangkap radikal bebas yang merupakan 

antioksidan larut lemak.  

Hasil penelitian menunjukan rendahnya vitamin E 

yang didapatkan dari bahan yoghurt susu kambing, hal 

tersebut diduga disebabkan oleh formulasi yoghurt susu 

kambing yang dibuat tanpa penambahan bahan lain sebagai 

bahan peningkat vitamin E, dengan penambahan vitamin E 

yang murni pada lotion mampu meningkatkan vitamin E pada 

lotion, hal tersebut didukung oleh Silalahi, Fahrurroji dan 

Kusharyanti (2015) untuk penambahan vitamin E konsentrasi 

yang digunakan yaitu 1%, konsentrasi 1% dipilih dimana 

vitamin E 1% memiliki daya antioksidan dengan nilai IC50 

8,27 μg/mL. Ditambahkan oleh Sayuti dan Yenrina (2015)  

vtamin yang disebut sebagai vitamin ‘kecantikan’, mudah 

ditemukan pada produk-produk kecantikan, umumnya yang 

berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan kulit. Vitamin E 



adalah salah satu vitamin antioksidan yang dapat melindungi 

sel-sel tubuh akibat radikal bebas. 

4.5 Total Fenol 

Hasil penelitian menunjukan kandungan total fenol 

yang terkandung didalam lotion yoghurt susu kambing 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

total fenol terhadap lotion yoghurt susu kambing. Rataan total 

fenol yoghurt susu kambing dapat dilihat pada Tabel 4. 

Kandungan total fenol tertinggi terdapat pada P4 (3,67±0,26c) 

dengan penambahan yoghurt susu kambing terbanyak yaitu 

12% dan kandungan total fenol terendah pada P0 (2,58±0,51a). 

Susu mengandung beberapa komponen fisiologis yang 

mengandung sifat antioksidan dimana menurut Castro et al., 

(2012) lemak susu kambing memiliki kualitas gizi lebih tinggi 

dan dengan efek positif terhadap pertahanan antioksidan. 

Ditambahkan oleh Sayuti dan Yenrina (2015) senyawa fenolik 

mempunyai berbagai efek biologis seperti aktivitas 

antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap 

radikal bebas, pengkhelat logam, peredam terbentuknya 

singlet oksigen serta pendonor elektron. Flavonoid merupakan 

salah satu dari kelompok senyawa fenolik yang ditemukan. 

Hasil analisa ragam mengenai total fenol (Lampiran 9) 

menunjukan penambahan yoghurt susu kambing yang sangat 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan total 

fenol yang didapatkan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh  

kandungan fenolik yang terkandung pada yoghurt susu 

kambing, pada data tersebut menunjukan pula semakin banyak 

penambahan yoghurt susu kambing akan mempengaruhi 

tingginya tingkat total fenol pada sediaan lotion. Fenol 

merupakan antioksidan dimana senyawa fenol yang memiliki 



aktivitas antioksidan (Oktaviana, 2010). Hal serupa dilaporkan 

oleh Pratiwi (2015) senyawa golongan fenol memiliki peran 

terhadap aktivitas antioksidan, dimana semakin tinggi 

kandungan senyawa fenol dalam suatu bahan makanan maka 

akan semakin besar aktivitas antioksidannya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanum 

(2016), senyawa-senyawa yang umum terkandung dalam 

antioksidan alami adalah fenol, polifenol dan yang paling 

umum adalah flavonoid, isoflavon, flavon, katekin dan 

flavonon. Berdasarkan nilai total fenol yang didapatkan ini 

memperlihatkan korelasi positif pada senyawa fenol yoghurt 

susu kambing dengan sediaan lotion yang memiliki nilai 

fenolik. Aktivitas antioksidan berkaitan dengan nilai total 

fenolik dimana semakin tinggi nilai total fenolik maka 

aktivitas antioksidan semakin besar. Beberapa turunan fenol 

dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, masuk ke 

dalam sel bakteri, kemudian bentuk khelat tersebut masuk ke 

dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di 

dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim 

sehingga sel bakteri mengalami kematian, ditambahkan oleh 

Kuntorini dan Astuti (2010), melaporkan bahwa Senyawa 

fenolat telah diketahui memiliki efek antioksidan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode 

indeks efektivitas menurut DeGarmo et al., (1993) dengan 

menggunakan parameter data kualitatif, yaitu aktivitas 

antioksidan, vitamin C, vitamin E dan total fenol. Hasil 

penentuan dan penilaian setiap masing- masing variable 

penelitian dapat diliha pada (Lampiran 9). Hasil perhitungan 

indeks efektivitas didapatkan nilai akhir pada setiap masing – 

masing produk dapat dilihat pada (Tabel 5.) 

 Tabel 5. Nilai produk lotion yoghurt susu kambing 

Perlakuan Nilai total setiap 

parameter 

Ranking 

P0 0,44 4 

P1 0,45 3 

P2 0,54 1 

P3 0,34 5 

P4 0,50 2 

DeGarmo et al., (1993) menyatakan dalam penentuan 

perlakuan terbaik menggunakan metode indeks efektivitas 

akan didapatkan nilai produk, dimana perlakuan yang 

memiliki nilai produk tinggi maka akan baik, sebaliknya jika 

perlakuan memilikki nilai produk yang mendah maka semakin 

jelek, sehingga perlakuan yang memiliki nilai produk tinggi 

adalah menjadi perlakuan terbaik. 

Berdasarkan kriiteria tersebut, diperoleh lotion dengan 

penambahan yoghurt susu kambing sebesar 6% (P2) menjadi 

perlakuan terbaik dengan nilai produk sebesar 0,54. Perlakuan 

P2 memiliki karakteristik, memiliki  aktivitas antioksidan 

96,12 mg/ml, vitamin C 0,09 %, vitamin E 0,04% dan total 

fenol 2,99 mg/ml 



 


