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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Kulit manusia merupakan bagian tubuh terluar yang 

mampu melindungi dari sinar matahari, iklim, bakteri, jamur 

dan virus. Kulit merupakan sebagai tempat keluar keringat, 

sebagai pengatur suhu tubuh dan fungsi penginderaan. Williams 

dan Schmitt (2002) berpendapat kulit juga sangat kompleks, 

elastis, sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur dan 

tempat. Kesehatan kulit manusia dibutuhkan perawatan 

terutama kelembaban kulit dengan menggunakan sabun mandi. 

 Proses saponifikasi merupakan proses pada pembuatan 

sabun mandi yaitu terjadinya reaksi asam lemak dengan alkali 

membebaskan gliserol. Sabun dapat dibedakan menjadi 3 

macam yaitu sabun padat, sabun cair dan sabun gel. Konsumen 

lebih memilih sabun mandi cair dibandingkan sabun mandi 

padat, hal tersebut disebabkan bahwa sabun mandi cair lebih 

praktis dalam penyimpanan dan higienis. 

 Produk sabun mandi berbasis bahan alami masih jarang 

ditemukan di pasaran. Nurhadi, (2012) berpendapat bahan 

penyusun pada sabun mandi yang beredar dipasaran 

menggunakan bahan aktif sintetik seperti Sodium Lauryl Sulfate 

(SLS), Triclosan dan Diethanolamine (DEA) dapat 

menimbulkan iritasi pada konsumen yang memiliki kulit 

sensitif.  

 Sabun mandi cair yang mengandung bahan pelembab 

alami sangat dibutuhkan terutama kandungan asam lemak 

kaproat, asam lemak kaprat dan asam lemak kaprilat, salah satu 

hasil peternakan yang memiliki kandungan bahan pelembab 
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alami yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan sabun mandi 

cair adalah kefir susu kambing. Setyani, Legowo, Mulyani dan 

Baarri, (2012) berpendapat kandungan kefir susu kambing 

diantaranya lemak dan protein. Butiran lemak pada kefir susu 

kambing berdiameter kecil dan homogen berukuran 1-10 mµ, 

sehingga kefir susu kambing mudah diserap oleh kulit manusia. 

 Hasil kajian mengenai kandungan kefir susu kambing 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang subtitusi bahan 

pelembab alami yang ditambahkan pada pembuatan sabun 

mandi cair dengan memanfaatkan kefir susu kambing. 

Boycheva, Dimitrov, Naydenova and, Mihaylova (2011) 

berpendapat asam lemak volatil yang terdapat pada kefir susu 

kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sabun 

mandi cair, karena pada pembuatan sabun mandi cair yang akan 

terjadi reaksi saponifikasi dengan bahan alkali KOH. Sabun 

mandi cair tersebut nantinya akan diuji lebih lanjut terhadap 

kualitas yang dihasilkan berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI 06-4085-1996).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan kefir susu kambing pada 

sabun mandi cair ditinjau dari nilai kadar air, viskositas, 

jumlah mikroorganisme dan organoleptik?  

2. Perlakuan terbaik manakah yang menghasilkan sabun mandi 

cair sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 06-

4085-1996)?  
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1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan kefir susu kambing pada 

sabun mandi cair ditinjau dari nilai kadar air, viskositas, 

jumlah mikroorganisme dan organoleptik. 

2. Mengetahui perlakuan terbaik penambahan kefir susu 

kambing pada sabun mandi cair sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI 06-4085-1996).  

1.3. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan 

kepada mahasiswa dan semua pihak terhadap teknologi 

pengolahan kefir susu kambing yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan tambahan pada pembuatan sabun mandi cair. 

2. Memberikan peluang bagi pengusaha sabun mandi cair 

dengan memanfaatkan kefir susu kambing sebagai bahan 

pelembab alami. 

3.  Memberikan informasi kepada konsumen dengan memilih 

produk sabun mandi cair yang aman digunakan untuk 

mengurangi penggunaan bahan kimia sintetik berbahaya 

yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit. 

 

1.4. Kerangka Pikir 

Kefir susu kambing merupakan susu yang difermentasi 

menggunakan kefir grain, mengandung sumber asam lemak 

rantai pendek C6, C8, C10, C11 dan C17 (Chilliard, Ferlay, 

Rouel and Lambert, 2003). Asam lemak volatil pada kefir susu 
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kambing mudah diserap oleh kulit dan berpengaruh sebagai 

bakteriostatik (Boycheva et al., 2011). 

Sabun termasuk salah satu jenis surfaktan yang terbuat dari 

minyak atau lemak alami. Surfaktan mempunyai struktur 

bipolar, bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor 

bersifat hidrofobik, karena sifat inilah sabun mampu 

mengangkat kotoran (biasanya lemak) dari badan atau pakaian 

(Sari, 2010), berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti 

memanfaatkan bahan pelembab alami dari kefir susu kambing 

dikarenakan kandungan lemak lebih bersifat homogen dan 

mudah diserap oleh kulit.  

Kadar air pada sabun lunak yang berasal dari minyak 

bekas berkisar antara 5,165%-68,4525% dan penambahan 

jumlah KOH sebanyak 15 mL. Kadar air ini cukup baik karena 

kadar air di atas 15% memberikan sifat sabun mulai lunak 

(Naomi dkk., 2013). Viskositas pada sabun mandi cair dengan 

penambahan tepung karagenan menghasilkan perlakuan kontrol 

sebesar 2150 cP; perlakuan 0% sebesar 260 cP; perlakuan 1% 

sebesar 1500 cP; perlakuan 1,5% 2400 cP; dan perlakuan 2% 

sebesar 3150 cP. Konsentrasi karagenan yang ditambahkan 

semakin besar, maka nilai viskositas semakin besar dan 

semakin kental produk yang dihasilkan (Fahmitasari, 2004). 

Penyimpanan pada suhu lebih tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya pemutusan rantai polimer sehingga kedudukan 

molekul-molekul menjadi renggang , akibatnya viskositas 

menurun (Noor, 2009). 

Penilaian organoleptik pada sabun mandi cair dengan 

lendir lidah buaya berdasarkan nilai kelembaban pada kulit. 

Sabun mandi cair dengan lendir daun lidah buaya basis minyak 

zaitun dan KOH 6% dan 9% memberikan hasil yang jelas untuk 

mengurangi kekeringan pada kulit setelah 35 hari pemakaian 
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(Soebagio, Sriwidodo dan Anggraini, 2004). Sabun mandi cair 

dengan penambahan kitosan dan karagenan  1%, 3% dan 5% 

berpengaruh nyata terhadap nilai post effect (kelembaban) pada 

kulit tanpa adanya iritasi dan rasa kering pada kulit 

(Gandasasmita, 2009).  

Jumlah mikroorganisme atau total cemaran mikroba pada 

sabun mandi cair dengan penambahan karagenan dan kitosan 

pada perlakuan 1%, 3% dan 5% menghasilkan nilai rata-rata 

kurang dari 1 x 101 CFU/mL dan memenuhi standar SNI 06-

4085-1996 dengan nilai maksimal jumlah mikroorganisme 

yaitu 1 x 105 CFU/mL (Fahmitasari, 2004), berdasarkan hasil 

penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk memanfaatkan 

kefir susu kambing sebagai bahan pelembab alami pada sabun 

mandi cair dengan konsentrasi berbeda. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir 

 

1.5. Hipotesis 

 Penambahan kefir susu kambing dengan konsentrasi 

berbeda sebagai bahan pelembab alami pada sabun mandi cair 

dapat meningkatkan kualitas sabun mandi cair berdasarkan nilai 

kandungan kadar air, viskositas, jumlah mikroorganisme dan 

organoleptik.  

 

Kulit manusia membutuhkan perawatan 

dengan menggunakan sabun mandi 

Sabun mandi cair lebih diminati dan dibutuhkan 

kandungan bahan pelembab alami untuk 

menghindari iritasi kulit 

Kefir susu kambing mengandung asam lemak 

volatil yang dapat membantu proses saponifikasi 

dengan alkali pada pembuatan sabun mandi cair  

Proses pembuatan sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing digunakan 

sebagai bahan pelembab alami 

Karakteristik kefir susu kambing  kental dapat 

digunakan sebagai bahan pengental sehingga 

mempengaruhi  karakteristik fisik sabun 

berdasarkan nilai viskositas dan kadar air sabun  

Sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu 

kambing sesuai dengan 

standar SNI (06-4085-1996) 

Uji kualitas sabun mandi cair 

berdasarkan nilai kadar air, 

viskositas, jumlah 

mikroorganise dan 

organoleptik 


