
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Yoghurt  

Karakteristik kimia susu kambing dapat digunakan 

untuk memproduksi berbagai macam produk, termasuk produk 

minuman cair, produk fermentasi seperti keju, yogurt, dll. 

Selain itu, produk khusus lainnya seperti perawatan kulit dan 

produk kosmetik yang dibuat dari susu kambing baru-baru ini 

mendapat perhatian lebih (Yangilar, 2013). Selain itu, 

fermentasi juga berguna untuk mengurangi bau “Prengus” 

yang sering dijumpai pada susu kambing segar. Susu 

fermentasi merupakan salah satu produk susu yang 

berkonsistensi gel seperti vla custard dengan rasa dan aroma 

khas. Produk susu fermentasi yang ada dipasar banyak 

jenisnya, diantaranya adalah yoghurt, produk susu fermentasi 

(yoghurt) merupakan hasil aktivitas dari Bakteri Asam Laktat 

(BAL) yang mendegradasi laktosa susu. Bakteri asam laktat 

yang terkandung didalam produk susu fermentasi antara lain 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophiles 

(Pratama, hartawan dan Miwada, 2014). 

Lemak susu kambing memiliki kualitas gizi lebih 

tinggi dibanding lemak susu sapi serta susu kambing memiliki 

pengaruh positif terhadap antioksidan enzimatik (Alferez  et 

al., 2015). Lemak susu kambing memiliki kualitas gizi lebih 

tinggi dari pada lemak susu sapi, dengan efek positif terhadap 

pertahanan antioksidan (Castro et al., 2012). Susu yang 

mengalami fermentasi adalah produk lebih bergizi, perubahan 

kualitatif dan kuantitatif pada vitamin, protein, karbohidrat, 

dan kandungan bakteri dalam yogurt adalah sumber asam yang 

kaya amino esensial (Park, 1994). Yoghurt adalah salah satu 

produk hasil olahan susu dengan menggunakan bakteri 



Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang tinggi sesuai dengan bahan 

bakunya yaitu susu.  

Nilai gizinya terutama terletak pada protein, lemak 

dan semua zat-zat di dalam susu seperti asam laktat, vitamin-

vitamin, garam-garam yang semuanya mudah diserap oleh 

tubuh setelah menjadi yoghurt (Koswara, 2009). Yoghurt 

mengandung beberapa kandungan antara lain; energi, protein, 

lemak, karbohidrat, bahkan mengandung mineral (kalsium, 

fosfor, natrium, dan kalsium) dan yoghurt sebagai sumber 

yang kaya vitamin yaitu: vitamin A, B kompleks, B1 

(thiamin), B2 (riboflavin), B6 (piridoksin), B12 

(sianokobalamin), vitamin C, vitamin D, E, asam folat, asam 

nikoninat, asam pentotenat, biton dan kolin kandungan susu 

kambing lebih baik daripada kandungan susu sapi, karena 

komposisi kimiawinya hampir setara dengan air susu ibu 

(ASI) (Deeth dan Tamime, 1981). 

 Yoghurt dapat dibuat menggunakan susu kambing 

dengan memanfaatkan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophiles yang bertindak 

sinergis, dan simbiosis (Tidona et al., 2009). Susu kambing 

dalam 100 g mengandung protein 3,6 g, lemak 3,8 g, dan 

berbagai vitamin serta mineral (Moelijanto dan Wiryanta 

2002). Yoghurt dibuat dengan susu bersih dipanaskan sampai 

titik didih, kemudian hangatkan secara bertahap sampai 

mencapai (43-45)ºC dan diinokulasi dengan sampel yoghurt 

sebelumnya diinkubasi di ruang hangat selama 7 jam pada 

suhu 42ºC untuk semalam dan disimpan di kulkas (Moneim, 

Rania dan Zakaria, 2011). Standar Nasional Indonesia untuk 

yoghurt dapat dilihat pada Tabel 2. 

 



Tabel 1. Standar Nasional Indonesia untuk yoghurt 01-2981-

2009 

 
Sumber: Badan Standardisasi Nasional 2009 



2.2 Lotion  

Lotion merupakan salah satu bentuk emulsi, 

didefinisikan sebagai campuran dari dua cairan yang tidak 

saling bercampur, yang distabilkan dengan sistem emulsi 

(Rieger, 1994).   Lotion adalah pelembab yang berfungsi 

menyokong kelembaban dan daya tahan air pada lapisan kulit 

sehingga dapat melembutkan dan menjaga kehalusan kulit. 

Bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat skin lotion 

yaitu asam stearat, mineral oil, setil alkohol, triethanolamin, 

gliserin, air murni, pengawet dan pewangi (Erungan, 

Purwaningsih dan Anita 2009). Syarat mutu pelembab kulit 

yang baik dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu pelembab kulit 

No.  Kriteria uji  Satuan  Persyaratan  

1. Penampakan  - Homogen  

2. pH - 4,5- 8 

3. Bobot jenis  g/mL 0,95- 1,05 

4. Viskositas cP 2.000- 50.000 

5. Cemaran mikroba Koloni/gram Maksimum 10² 

Standart Nasional Indonesia 16-4399-1996 

Pelembab biasanya diformulasikan sebagai emulsi air 

dalam minyak dan emulsi minyak dalam air (misalnya, krim 

dan lotion). Melembabkan stratum korneum menggunakan 

lotion dan krim biasanya merupakan cara terbaik untuk 

melakukannya melembabkan kulit. Hal ini biasanya dilakukan 

dengan menggunakan formula emulsi, yang mengandung 

humektan dan emolien. emulsi (lotion, krim, dan semprotan) 

atau gel yang mengandung pelembab dan zat aktif yang 

dikenal karena efek anti-inflamasi dan antioksidan. Secara 

umum, lotion lebih mudah diterima oleh konsumen daripada 

krim dengan kemudahan penyebaran. Produk dapat 



diformulasikan untuk jenis kulit kering dengan penambahan 

emolien dan humektan, kulit berinteraksi dengan permukaan 

lain dan bisa berubah dalam berbagai kondisi, seperti usia dan 

kesehatan. Kebanyakan tipe emulsi lotion adalah minyak 

dalam air (o/w) dan diperkaya dengan emolien dan surfaktan 

(Barel, Paye, dan Mibach, 2009). Komponen utama dari 

emulsi lotion adalah fase berair dan berminyak. Untuk 

mencegah pemisahan dua fase maka ditambahkan emulgator 

(Rahman, Astuti dan Dhiani, 2013). 

 

2.3 Antioksidan 

Senyawa antioksidan adalah suatu inhibitor yang 

dapat digunakan untuk menghambat autooksidasi.  Oleh 

karena itu tubuh memerlukan suatu substansi penting yakni 

antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas maupun senyawa radikal. Antioksidan 

dalam kadar tertentu mampu menghambat atau memperlambat 

kerusakan akibat proses oksidasi. Antioksidan penting untuk 

mempertahankan mutu produk pangan serta kesehatan dan 

kecantikan. Pada bidang kesehatan dan kecantikan 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 (Sayuti 

dan Yenrina, 2015) Susu mengandung beberapa komponen 

fisiologis fungsional termasuk protein, vitamin seperti vitamin 

E, dan C serta karotenoid dan flavonoid dengan sifat 

antioksidan (Simos et al., 2011). Meningkatnya nilai 

antioksidan dari susu fermentasi, karena adanya senyawa 

peptida bioaktif yang dihasilkan oleh kultur starter. Peptida 

bioaktif dienkripsi ke dalam protein susu dan dilepaskan 

selama proses fermentasi, sehingga meningkatkan nilai 



antioksidan susu (Aloglu dan Oner 2011). Meningkatnya 

aktivitas antioksidan diduga berasal dari metabolit yang 

terbentuk selama proses fermentasi laktat seperti peptida 

bioaktif. Peptida bioaktif dari Lactobacilus diperoleh selama 

fermentasi susu dan menunjukkan sifat antioksidan, yaitu 

enzim dari strain Lactobacillus menunjukkan sifat antioksidan 

(Tidona et al.,  2009).  

Antioksidan alami digunakan untuk mengatur 

kerusakan kulit akibat ultraviolet (UV) karena beberapa 

antioksidan menunjukkan dapat menghambat pembentukan 

kerut melalui pencegahan metaloproteinase matriks (MMPs) 

dan mengurangi resiko kelainan kulit dari ultraviolet (UV) 

iradiasi. Senyawa telah mendapat perhatian sebagai zat 

pelindung di industri makanan. Kombinasi vitamin C (asam 

askorbat) dan vitamin E (a-tocopherol) dilaporkan bertindak 

sinergis untuk meningkatkan radikal bebas, aktivitas yang 

diinduksi oleh penyinaran UV pada manusia kulit (Cho, Lee, 

Lee, No, Park, Lee, Kang, Cho, 2007). Antioksidan buatan, 

seperti butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, 

dan n-propyl gallate, menunjukkan aktivitas antioksidan yang 

kuat terhadap beberapa oksidasi sistem. Peptida yang 

diturunkan dari makanan telah ditunjukkan sebagai 

antioksidan alami tanpa efek samping yang merugikan. 

Peningkatan jumlah protein makanan terhidrolisis dan peptida 

antioksidan telah terbukti menunjukkan aktivitas antioksidan. 

Kasein susu Kambing mengandung, rantai panjang peptida 

dan urutan AA, diperoleh 3 inhibitor enzim penghambat 

angiotensin peptida dari susu kambing kasein hidrolisat. (Li, 

Yue, Wang dan Su, 2013). Nilai IC50 dapat dihitung pada saat 

% inhibisi sebesar 50% y= ax + b. hasil persen inhibisi dapat 

digunakan untuk menghitung nilai IC50 sebagai parameter 



utama aktivitas antioksidan. Besarnya aktivitas antioksidan 

ditandai dengan nilai IC50 yaitu konsentrasi larutan sampel 

yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas 

DPPH. Semakin kecil nilai IC50 yang didapat, semakin besar 

aktivitas antioksidan (Hardiyanthi, 2015) 

2.4 Vitamin C 

  Salah satu contoh antioksidan alami yaitu vitamin C, 

vitamin C atau L-asam askorbat merupakan antioksidan yang 

larut dalam air (aqueous antioxidanti). Senyawa ini 

merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh terhadap 

senyawa oksigen reaktif dalam plasma dan sel. Dalam keadaan 

murni, vitamin C berbentuk kristal putih dengan berat molekul 

176, 13 dan rumus molekul C6H6O6. Vitamin C memiliki 

struktur yang mirip dengan struktur monosakarida, tetapi 

mengandung gugus enadiol. Asam askorbat mempunyai 

peranan penting dalam perlindungan, vitamin C dapat 

disintesis secara alami dalam tanaman dan hewan dan bisa 

dibuat secara sintetis dari gula. Vitamin C mudah larut dalam 

air dan mudah rusak oleh oksidasi, panas dan alkali. 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 

kandunganya. Vitamin C sensitif terhadap kerusakan yang 

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

katalisator logam (Sayuti dan Yenrina, 2015). Susu 

mengandung vitamin C serta karotenoid dan flavonoid dengan 

sifat antioksidan Simos et al., (2011). 

  Asam askorbat adalah senyawa yang paling penting 

dari berbagai senyawa yang memiliki aktivitas vitamin C, 

kandungan rata-rata vitamin C adalah 5,48 mg /100 ml untuk 



susu kambing, namun umumnya susu kambing tidak dianggap 

sebagai sumber vitamin C (Kondyli, Katsiari dan Voutsinas 

2007). Vitamin C merupakan salah satu antioksidan sekunder 

dan memiliki cara kerja yang sama dengan vitamin E, yaitu 

menangkap radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Dalam beberapa penelitian vitamin C digunakan 

sebagai kontrol positif dalam menentukan aktivitas 

antioksidan. Vitamin C dikenal sebagai senyawa utama tubuh 

yang dibutuhkan dalam berbagai proses penting, mulai dari 

pembuatan kolagen. Vitamin C sangat diperlukan tubuh untuk 

penyembuhan luka salah satunnya (Sayuti dan Yenrina, 2015). 

  Pemakaian vitamin C sebagai salah satu antioksidan 

alami secara luas dianjurkan dalam mengobati, kerusakan 

akibat radikal bebas berimplikasi pada timbulnya sejumlah 

penyakit (Sayuti dan Yenrina, 2015). Vitamin C memfasilitasi 

pengurangan prekursor teroksidasi untuk vitamin E, inhibitor 

peroksida lemak (penyebab karsinogenesis) yang paling 

ampuh, sehingga vitamin C dan vitamin E bersifat non-

karsinogenik, Pada tingkat molekuler, vitamin C membantu 

meregenerasi vitamin E dari bentuk teroksidasi, sehingga 

meningkatkan kapasitas antioksidan. vitamin C berfungsi 

sebagai oxygen scavenger dengan mentransfer atom hidrogen 

ke oksigen sehingga oksigen radikal tidak tersedia untuk 

reaksi berikutnya. Penambahan vitamin C 0,02% memiliki 

daya antioksidan dengan nilai IC50 3,09 μg/mL, dimana batas 

penambahan  vitamin C dalam kosmetik yaitu di bawah 10% 

(Silalahi, Fahrurroji dan Kusharyanti, 2015). 

 

 



2.5 Vitamin E 

  Vitamin E atau tokoferol dikenal sebagai antiosidan 

yang dipercaya dapat mencegah berbagai macam penyakit 

seperti kanker, jantung koroner, katarak dan sebagainya 

dengan cara menjinakkan molekul-molekul radikal bebas yang 

berbahaya serta menghambat laju proses penuaan. Radikal 

bebas tergantung pada kualitasnya, merupakan bagian integral 

dari makanan yang dikonsumsi atau mungkin diproduksi 

melalui proses oksidatif dalam tubuh. Antioksidan alami 

banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. 

Komponen yang terkandung didalam antioksidan alami ini 

adalah vitamin C, vitamin E, β-karoten, flavonoid, isoflavon, 

flavon, antosianin, katekin, isokatekin, asam lipoat, bilirubin 

dan albumin, likopen dan klorofil (Sayuti dan Yenrina, 2015). 

Susu mengandung beberapa komponen dengan sifat 

antioksidan (Simos et al., 2011). Vitamin E (α- tocopherol) 

adalah nutrisi penting dalam produk makanan asal hewan, 

yang semakin penting karena banyaknya manfaat 

kesehatannya. Vitamin E adalah juga antioksidan ampuh, yang 

penting dalam mempertahankan mekanisme pertahanan inang 

termasuk produksi antibodi, proliferasi sel, sitokin produksi, 

metabolisme prostaglandin dan neutrophil fungsi, kombinasi 

vitamin C (asam askorbat) dan vitamin E (a-tocopherol) 

sinergis meningkatkan radikal bebas (Cho et al., 2007). 

Vitamin E merupakan sebuah senyawa fenolik dan 

sebagaimana umumnya senyawa fenolik dapat menangkap 

radikal bebas. Vitamin E merupakan antioksidan larut lemak 

yang utama dan terdapat dalam membran seluler dimana 

vitamin ini mereduksi radikal bebas lipid lebih cepat dari pada 

oksigen. Vitamin E 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. Vitamin E dapat melindungi sel-sel kulit 

dari serangan radikal bebas dan melindungi kerusakan DNA 

pada sel-sel kulit sehingga bisa mencegah kerusakan kolagen 

dan elastin yang memicu terjadinya kulit keriput dan kendur. 

Selain itu vitamin E juga bisa digunakan untuk mengatasi 

jerawat, peradangan, serta bisa mempercepat proses 

penyembuhan luka (Sayuti dan Yenrina, 2015). Vitamin E 

bekerja dengan menyumbangkan hidrogen kedalam reaksi, 

sehingga memutus reaksi berantai dan bersifat membatasi 

kerusakan. Dengan demikian kombinasi vitamin C dan 

vitamin E mampu mencegah penuaan dini karena menghambat 

radikal bebas. 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 

(Silalahi, Fahrurroji dan Kusharyanti, 2015). 

2.6  Total Fenol 

  Antioksidan dapat diperoleh dari makanan yang 

banyak mengandung vitamin C, vitamin E dan beta karoten 

serta senyawa fenolik (Marjoni, Afrinaldi dan Novita, 2015). 

Fenol merupakan antioksidan dimana senyawa fenol yang 

memiliki aktivitas antioksidan biasanya memiliki gugus –OH 

dan –OR seperti flavonoid dan asam fenolat. Hal yang sama 

dinyatakan oleh Oktaviana (2010) bahwa senyawa fenol bisa 

berfungsi sebagai antioksidan karena kemampuannya 

meniadakan radikal-radikal bebas dan radikal peroksida 

sehingga efektif menghambat oksida lipida (Husna, Novita 

dan Rohaya, 2013). 



  Senyawa fenolik mempunyai berbagai efek biologis 

seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai 

pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkhelat logam, 

peredam terbentuknya singlet oksigen serta pendonor electron. 

Beberapa tahun belakangan ini, telah dibuktikan bahwa 

flavonoid memiliki potensi yang besar melawan penyakit yang 

disebabkan oleh penangkap radikal. Senyawa antioksidan 

merupakan suatu inhibitor yang digunakan untuk menghambat 

autooksidasi. Efek antioksidan senyawa fenolik dikarenakan 

sifat oksidasi yang berperan dalam menetralisasi radikal bebas 

(Sayuti dan Yenrina, 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 (Pratiwi, 2015), 

ditambahkan oleh Kuntorini dan Astuti (2010), yang 

menyatakan bahwa senyawa fenolat telah diketahui memiliki 

efek antioksidan yang kuat.  

 

 

 

 

 

 


