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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian  dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 

hingga 19 Desember 2014 di Laboratorium Fisiko – Kimia 

bagian Teknologi Hasil Ternak Gedung IV Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Uji pH 

dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tanggal 22 

Desember 2014. Uji bobot jenis dilaksanakan di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi 

Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 24 

Desember 2014 sampai tanggal 9 Januari 2015. Uji 

kelembaban serta kadar alkali bebas dilaksanakan di 

Laboraturium Kimia – Fisik  Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya pada tanggal 29 

Desember 2014. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Sabun Mandi Cair Kefir Susu Kambing 

Sabun mandi cair yang dibuat akan diberikan 

perlakuan dengan penambahan bahan pelembab alami dari 

kefir susu kambing sebesar 10%, 15%, 20%, 30% dan 45%. 

Semua perlakuan dipilih tiga perlakuan terbaik dan 

dibandingkan dengan produk sabun mandi cair komersil 

dengan dilanjutkan uji bobot jenis, pH, kelembaban dan kadar 

alkali bebas. 
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3.2.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

susu kambing Etawa persilangan Benggala dan Sannen yang 

didapatkan dari Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten 

Mojokerto, starter yang digunakan adalah kefir grains, 

sedangkan untuk bahan yang digunakan untuk uji pada 

penelitian ini adalah aseton, dietil eter, aquadest, larutan buffer 

4, larutan buffer 7, alkohol 96%, larutan indikator pp dan 

larutan HCL 0,1 N. 

3.2.3. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain 

panci pasteurisasi, termometer, tuperware, electric stove 

Maspion, sarung tangan, kaca mata, masker, spatula, 

timbangan analitik, cawan petri, beaker glass ukuran 250 mL 

Zyrex, magnetic stirrer 3 cm, botol sampel, spuit, piknometer, 

pH meter Schott, wadah kedap air, Erlenmeyer 250 mL, 

penangas air, dan pendingin tegak Zyrex. 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan laboratorium dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. 

Perlakuan pada pembuatan sabun kefir adalah penggunaan 

kefir dengan konsentrasi yang berbeda. Perlakuan yang 

digunakan sebagai berikut: 
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P0 = Sabun cair kontrol (Produk Biore ekstrak   yogurt) 

P1 =  Sabun cair  +  10% kefir 

P2 =  Sabun cair  +  20% kefir 

P3 =  Sabun cair  +  30% kefir 

3.4. Tahapan Penelitian 

3.4.1. Kefir Susu Kambing 

Kefir susu kambing yang digunakan sebagai 

pelembab pada sabun mandi cair sebanyak 1 L. Susu kambing 

Etawa yang merupakan persilangan Benggala dan Sannen 

didapatkan dari Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten 

Mojokerto. Susu yang digunakan sebagai bahan utama 

pembuatan kefir berupa whole milk yang dilakukan 

penyaringan terlebih dahulu sebelum dilakukan pasteurisasi 

pada susu yang bertujuan untuk menyaring kotoran. 

Pasteurisasi dilakukan dengan suhu 72
0
C selama 15 detik. 

Penurunan suhu hingga 30
0
C untuk inokulasi starter. 

Starter yang digunakan adalah kefir grains, susu 

kambing yang telah diinokulasi dengan kefir grains, 

diinkubasi selama 18 jam dengan suhu 23
0
C. Hasil pemeraman 

berupa kefir yang selanjutnya dicampurkan dengan 

konsentrasi yang berbeda pada sabun mandi cair sebagai 

bahan pelembab. Prosedur pembuatan kefir susu kambing 

seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 3. Bagan pembuatan kefir susu kambing 

3.4.2. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan terdiri dari penentuan 

formulasi sabun mandi cair dengan penambahan kefir susu 

kambing yang bertujuan untuk menentukan formulasi terbaik 

yang akan dijadikan perlakuan pada penelitian. Tujuan dari 

penelitian pendahuluan adalah menentukan komposisi bahan – 

bahan sabun mandi cair yang dapat menghasilkan karakteristik 

sabun mandi cair yang susuai dengan SNI 06-4085-1996. 

Persiapan Alat dan Bahan Pasteurisasi 1 L Susu 

Kambing 72
O
C 

Susu Kambing yang telah 

dipasteurisasi didiamkan 

hingga suhu mencapai 30
O
C 

5% starter biji kefir disiapkan 

dan dimasukkan pada susu 

kambing dan dihomogenkan 

Susu kambing yang telah 

tercampur disaring dan 

dimasukkan ke dalam botol atau 

toples yang sebelumnya telah 

disterilisasi 

Setelah semua dimasukkan 

kedalam tuperware dan 

didiamkan selama  ± 18 jam 

pada suhu ruang. 

 

KEFIR 
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Prosedur pembuatan sabun mandi cair dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan pembuatan sabun mandi cair kefir susu kambing 

Proses pembuatan sabun mandi cair kefir susu 

kambing dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama yaitu 

pembuatan tahap pembuatan trace disajikan pada Tabel 2. 

Tahap kedua yaitu tahap pembuatan sabun mandi cair dengan 

penembahan kefir susu kambing dengan konsentrasi yang 

Penimbangan Bahan - Bahan Dipanaskan Gliserin dengan Suhu 

87OC 

Dimasukan KOH sedikit demi sedikit 
dan diaduk secara perlahan hingga 

larut 

Dipanaskan campuran minyak 

sawit, minyak kelapa dan minyak 
zaitun pada suhu 100OC dengan 

electric stove 

Dimasukan cairan gliserin dan 

KOH dan dimixer hingga menjadi 
trace 

Diturunkan suhu dan didiamkan 

selama 1,5 jam 

Dipanaskan aquadest 100OC Dimasukan adonan trace dan 
diaduk dengan magnetic stirer 

Didinginkan adonan hingga suhu 

mencapai 30OC 

Dimasukan kefir sesuai perlakuan 

Dimasukan EDTA dan diaduk 
hingga 5 menit 

Diaduk selama 5 menit 

SABUN CAIR KEFIR SUSU KAMBING 
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berbeda, formulasi tahap pembuatan sabun mandi cair 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 2. Formulasi pembuatan sabun mandi cair dari kefir 

sesuai perlakuan. 

No Bahan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Minyak zaitun 

Minyak kelapa 

Minyak sawit 

KOH 

Glyserin 

14 mL 

1,7 mL  

1,7 mL  

3,3 g 

6,7 mL 

 

Proses pembuatan trace diawali dengan 

penimbangan bahan – bahan yang diperlukan. Gliserin 

dipanaskan dengan suhu 87
0
C dengan menggunakan electric 

stove selanjutnya dimasukan KOH secara perlahan – lahan dan 

diaduk sampai larut. Minyak zaitun, minyak kelapa dan 

minyak sawit diaduk secara merata dan dipanaskan dengan 

suhu 100
0
C. Campuran gliserin dan KOH dituang kedalam 

campuran minyak secara perlahan – lahan dan diaduk 

menggunakan mixer. Suhu diturunkan menjadi 50
0
C saat 

pengadukan sampai adonan trace terbentuk. Adonan trace 

yang sudah terbentuk didiamkan selama 1,5 jam. 
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Tabel 3. Formulasi adonan trace pada pembuatan sabun mandi 

cair dari kefir. 

No Bahan 
Jumlah 

P 10% P 15% P 20% P 30% P 45% 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Adonan trace 

EDTA 

Parfum 

Aquadest 

Kefir 

25 g 

1 g 

0,5 g 

63,5 g 

10 g 

25 g 

1 g 

0,5 g 

58,5 g 

15 g 

25 g 

1 g 

0,5 g 

53,5 g 

20 g 

25 g 

1 g 

0,5 g 

43,5 g 

30 g 

25 g 

1 g 

0,5 g 

45 g 

28,5 g 

Keterangan : 

P 10% = Perlakuan penambahan kefir susu kambing 10% 

P 15% = Perlakuan penambahan kefir susu kambing 15% 

P 20% = Perlakuan penambahan kefir susu kambing 20% 

P 30% = Perlakuan penambahan kefir susu kambing 30% 

P 45% = Perlakuan penambahan kefir susu kambing 45% 

Proses pembuatan sabun mandi cair diawali dengan 

pemanasan aquadest pada suhu 100
0
C, selanjutnya dimasukan 

adonan trace diaduk sampai homogen menggunakan magnetic 

stirrer 3 cm, suhu diturunkan 30
0
C. kefir susu kambing 

dimasukkan dan diaduk sampai homogen. Produk sabun 

mandi cair siap diuji lebih lanjut. 

3.4.3. Penelitian 

Penelitian pendahuluan dipilih formulasi yang 

terbaik dan dilanjutkan dengan penelitian. Formulasi terbaik 

pada penelitian pendahuluan dibandingkan karakteristiknya 

dengan sabun mandi perlakuan kontrol yaitu sabun mandi cair 

produk komersial di pasaran yaitu Biore ekstrak yogurt. 

Hasil penelitian pendahuluan maka didapatkan 

formulasi terbaik pada pembuatan sabun mandi cair kefir susu 

kambing sebagai perlakuan yaitu pada perlakuan 10%, 20% 
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dan 30%. Penilaian untuk menghasilkan formulasi terbaik 

yaitu didasarkan pada penilaian karakteristik secara 

organoleptik sabun mandi cair yang dihasilkan, dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil formulasi sabun mandi cair. 

No Nama Bahan Konsentrasi Jumlah Keterangan 

1. Bahan Adonan 

trace : 

Minyak zaitun 

Minyak kelapa 

Minyak sawit 

KOH 

Gliserin 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

14 mL 

1,7 mL 

1,7 mL 

3,3 g 

6,7 mL 

 

Bahan dasar sabun 

Bahan dasar sabun 

Bahan dasar sabun 

Bahan dasar sabun 

Kelembaban baik 

 Jumlah adonan - 639 g  

2. Adonan trace - 25 g Sabun setangah jadi 

3. Aquadest - - Ditambahkan 

mencapai volume 

100 mL 

4. Kefir 10% 

15% 

20% 

30% 

45% 

10 mL 

15 mL 

20 mL 

30 mL 

45 mL 

Sabun sedikit kental 

Sabun sedikit kental 

Kekentalan cukup 

baik 

Sabun kental 

Sabun seperti pasta 

5. EDTA 1% 1 g Antioksidan 

6. Parfum 0,5% 0,5 mL Pewangi 

3.5. Variabel yang Diamati 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

1. Uji Bobot Jenis 

Prosedur uji bobot jenis berdasarkan SNI 06–4085-1996  

(Lampiran 1.). 

2. Uji pH 

Prosedur uji pH berdasarkan SNI nomer 06 – 4085 - 1996  

(Lampiran 2.). 
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3. Uji Kelembaban Produk  

Pengujian ini ditentukan dengan metode yang dilaporkan 

oleh Gandasasmita (2009) (Lampiran 3.). 

4. Uji Kadar Alkali Bebas (SNI 06-4085-1996) 

Prosedur uji Kadar Alakali Bebas berdasarkan SNI nomer 

06-4085-1996  (Lampiran 4.). 

3.6. Analisis Data 

 Data yang didapatkan diolah dengan menggunakan 

bantuan program Microsoft excel. Data rata-rata diperoleh, 

dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan Analisis 

Ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil yang 

diperoleh berbeda nyata (P<0,05) atau berbeda sangat nyata 

(P<0,01) maka dilanjutkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Penentuan perlakuan terbaik dengan menggunakan metode 

diskriptif. Model matematika dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) adalah sebagai berikut: 

Yij = u + µi + €ij 

Keterangan: 

Yi = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

u  = Nilai tengah umum 

µi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

€ij  = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i  = 1, 2, 3, 4, 5 

j  = 1, 2, 3, 4, 5  
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3.7.  Batasan Istilah 

Batasan istilah memuat batasan-batasan yang 

digunakan dalam Skripsi dengan tujuan untuk memperjelas 

ruang lingkup Skripsi dan mempermudah dalam menganalisis 

data yang diperoleh: 

1. Kefir susu kambing: hasil fermentasi susu kambing 

dengan menggunakan bibit kefir yang diberikan ke dalam 

sabun mandi cair dengan konsentrasi yang berbeda 

2. Sabun mandi cair : pembersih kulit berbentuk cair yang 

dibuat dari bahan alkali dan lemak dan ditambahkan 

dengan bahan tambahan lain misalkan kefir susu 

kambing. 

3. Kelembaban : Tingkat kebasahan suatu produk yang 

dapat dilihat dari tingkat penguapan suatu produk dari 

wakti ke 0 sam pai dengan waktu yang ke 5. 

4. Alkali bebas : Logam alkali (Li, Na, atau K) dalam sabun 

mandi cair yang tidak diikat sebagai senyawa yang dapat 

mengiritasi kulit apabila jumlah alkali bebas yang 

terkandung di dalam sabun mandi cair terlalu banyak. 

 


