
BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah: 

a. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, 

Laboratorium Fisiko-Kimia untuk pembuatan yoghurt 

dan pembuatan sediaan lotion yoghurt susu kambing. 

b. Laboratorium Kimia dan Analisis dan Instrumentasi 

Politeknik Negeri Malang untuk proses uji aktivitas 

antioksidan. 

c. Laboratoium Chem-Mix Pratama Yogyakarta untuk 

proses uji vitamin C, vitamin E, dan total fenol. 

Waktu Penelitian: 

Penelitian ini dilakukan mulai dari pembuatan yoghurt 

sampai dengan penerimaan hasil data kurang lebih Nopember 

2017 – Februari 2018.  

3.2. Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian ini yaitu yoghurt yang dibuat 

dari susu kambing yang diolah di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.2.1. Bahan Penelitian 

a. Susu kambing : susu kambing diperoleh dari 

peternakan kambing PE di daerah 

Bumiaji. 

b. Starter             : starter untuk pembuatan yoghurt 

diperoleh dari rumah yoghurt 

Junrejo. 

c. Sediaan lotion : aquades, setil alkohol, asam 



stearat, paraffin cair, gliserin, 

metil paraben, TEA. 

d. Uji antioksidan: DPPH dan methanol. 

e. Uji vitamin C : Aquades, iodium 0,1 N dan 

amilum. 

f. Uji vitamin E :  ethanol, 2,2 Bipiridin 0,07%, 

FeCl3 0,02%. 

g. Uji total fenol : aquades, Follin Denis, Na2Co3. 

 

3.2.2. Alat Penelitian 

a. yoghurt dan       

sediaan  lotion: 

panci, penyaring, kertas penyaring, 

toples, hotplate, beaker gelass 500 ml, 

spatula, thermometer, beker glass 100ml 

dan timbangan. 

b. Uji antioksidan: spektrofotometer Uv-Vis. 

c. Uji vitamin C : timbangan, labu takar 50 ml, kertas 

sarimg, pipet tetes dan erlemeyer 125 ml  

d. Uji vitamin E : timbangan dan sprektrofotometer. 

e. Uji total fenol : erelenmayer 100ml, labu ukur, 

centrifuge dan spektrofotometer 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode percobaan pada 

sediaan lotion yoghurt susu kambing berdasarkan pada 

konsentrasi penambahan yang berbeda dengan rancangan acak 

lengkap (RAL) 5 perlakuan 4 ulangan, perlakuan yang 

dicobakan, yaitu: 

P0 = Lotion dengan penambahan yoghurt susu kambing 0% 

P1 = Lotion dengan penambahan yoghurt susu kambing 3% 

P2 = Lotion dengan penambahan yoghurt susu kambing 6% 

P3 = Lotion dengan penambahan yoghurt susu kambing 9% 



P4 = Lotion dengan penambahan yoghurt susu kambing 12% 

3.3.1. Formulasi lotion yoghurt susu kambing 

Tablel 3. Formulasi lotion yoghurt susu kambing  

Nama Bahan 
Formulasi (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Yoghurt 0 3 6 9 12 

Asam stearate 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Setil alcohol 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Parafin cair 7 7 7 7 7 

Gliserin  5 5 5 5 5 

TEA 1 1 1 1 1 

Metil Paraben 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Aquades 
Ad 

100 

Ad 

100 

Ad 

100 

Ad 

100 

Ad 

100 

Sumber: Nussinovitch (1997) dengan modifikasi 

 

3.4 Tahap Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan berdasarkan trial 

and error selama tiga bulan untuk mempelajari formulasi 

bahan-bahan penyusun, prosedur pembuatan lotion yang tepat, 

dan konsentrasi yoghurt susu kambing yang dapat digunakan 

dalam pembuatan lotion. Penelitian pendahuluan dilakukan 

beberapa kali yang dilihat keberhasilannya berdasarkan nilai 

fisik yang meliputi tekstur, aroma, warna, dan homogenitas 

antara fase cair dan minyak, serta pengujian pH. Penelitian 

pendahuluan yang dilakukan memberikan konsentrasi terbaik 

dalam penambahan yoghurt susu kambing dimana 



penambahan yang terbaik yang didapatkan adalah 15%, 

sehingga didapatkannya formulasi penambahan mulai dari 0%, 

3%, 6%, dan 12% dengan pH yang masuk standart lotion 

sesuai dengan pH penerimaan kulit yaitu 4,5-8. Hasil 

penelitian pendahuluan terjadinya pemisahan antara fase dapat 

dilihat pada Gambar 2 dan permukaan lotion mengalami 

kerusakan yaitu timbulnya bercak kuning dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 2 . Terjadi pemisahan antara fase  

 
Gambar 3. Permukaan lotion mengalami kerusakan. 

3.4.2 Prosedur pembuatan yoghurt susu kambing 

Pembuatan yoghurt susu kambing yang dilakukan dengan 

langkah-langkah seperti Gambar 4. 
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Gambar 4. Tahapan proses pembuatan  yoghurt (Juniarta, 

Lindawati dan suriasih, 2014) 

3.4.3 Prosedur Pembuatan Lotion 

Pembuatan lotion susu kambing yaitu sebagai berikut: 

1) Siapkan alat dan bahan. 

2) Timbang masing- masing bahan sesuai formulasi. 

3) Fase minyak (parafin cair, setil alkohol, asam stearate) 

dicampurkan dan dihomogenkan  pada suhu 70-75ºC 

selama ±10 menit. 

4) Fase air (gliserin, TEA, aquades) dicampurkan dan 

dihomogenkan pada 70-75ºC selama ± 5 menit. 

5) Dilakukan pencampuran kedua fase pada suhu 70ºC. 

Susu kambing 

Pemanasan susu 80-83ºc selama 30 menit  

Penurunan suhu (27°C) 

Inkubasi di suhu ruang 24 jam 

Penyaringan yoghurt 

Inokulasi starter (3%) 



6) Dihomogenkan sampai suhu turun 35ºC. 

7) Ditambahkan metil paraben dan yoghurt. 

8) Diaduk hingga homogen. 

9) Disimpan dalam wadah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pembuatan Lotion yoghurt susu kambing dengan 

modofikasi (Nussinovitch, 1997) 
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3.5 Variabel pengamatan  

Variable pengamatan dalam penelitian ini yaitu: 

3.7. Batasan Istilah 

Emulsi         : emulsi adalah suatu sistem yang 

heterogen dan mengandung dua fase      

cairan yaitu fase terdispersi dan 

pendispersi. 

Sediaan       : salah satu jenis produk industri 

kosmetik hasil emulsi minyak dalam air 

(oil  on water atau o/w) yang 

digunakan untuk menjadikan kulit 

halus, segar dan bercahaya. 

Lotion          : lotion didefinisikan sebagai campuran 

dua fase yang tidak    bercampur, 

distabilkan dengan sistem emulsi, dan 

berbentuk cairan 

Fase minyak: komponen bahan yang larut minyak. 

1. Aktivitas 

antioksidan: 

mengikuti metode DPPH (Blois, 1985) 

2. Vitamin C : menggunakan metode iodimetri 

(Rahmawati dan Hana, 2010) 

3. Vitamain E: prosedur Uji Vitamin E (AOAC,1995) 

4. Total 

Fenol: 

mengikuti prosedur uji Analisa Total Fenol 

(Harborne, 1987) 



Fase cair      : komponen bahan yang larut air. 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian ditabulasi 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan dilanjutkan 

dengan analisis statistik menggunakan one-way analysis of 

variance (ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang berbeda 

nyata, dilanjutkan dengan Uji Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

 

 


