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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Kefir Susu Kambing 

Susu segar merupakan bahan pangan yang sangat penting 

bagi manusia, karena kandungan susu terdiri atas karbohidrat 

(laktosa), protein, lemak, vitamin dan mineral. Susu memiliki 

nilai gizi yang hampir sempurna dan sangat peka terhadap 

pengaruh fisik maupun mikrobiologis dan rentan terhadap 

kerusakan susu, hal ini dapat mengakibatkan daya simpan susu 

rendah, sehingga dibutuhkan teknologi pengolahan susu 

melalui fermentasi susu (Safitri dan Swarastuti, 2010). Haenlein 

(2004) berpendapat komposisi kimia susu kambing berbeda dari 

susu sapi karena kandungan total protein, kasein, lemak, susu, 

mineral, dan vitamin A lebih tinggi dari susu sapi. Susu 

kambing dikenal bergizi tinggi dan mempunyai nilai ekonomi 

yang bagus. Susu kambing memiliki kandungan sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Kandungan susu kambing 

Kandungan Presentase (%) 

Total solid 13,90 

Lemak  4,80 

Protein  3,70 

Bahan kering tanpa lemak  9,10 

Abu  0,85 

Laktosa                   5,00 

Sumber : Haenlein (2004) 

 

Fermentasi susu merupakan pengolahan susu dengan 

bantuan mikroba untuk menghasilkan berbagai produk seperti 

keju, yogurt dan kefir. Kefir merupakan salah satu produk 
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fermentasi susu yang memiliki kekentalan seperti krim serta 

memiliki rasa asam (Wijaningsih, 2008). Kefir dapat 

difermentasi dari susu sapi, kambing, dan domba menggunakan 

starter kefir berupa granula kefir atau biji kefir (Rosiana, 

Nurliana dan Armansyah, 2013). 

Biji kefir mengandung Lactobacillus kefiri, spesies dari 

genus Leuconostoc, Lactoccocus dan Acetobacter yang tumbuh 

dengan hubungan yang spesifik dan kuat, biji kefir juga 

mengandung khamir yang dapat memfermentasi laktosa yaitu 

Kluyveromyces marxianus maupun yang tidak dapat 

memfermentasi laktosa yaitu Saccharomyces unisporus, 

Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces exiguus 

(CODEX Alimentarus Commision, 2003). Dosis starter yang 

digunakan dalam pembuatan kefir yaitu 5-25%. Dosis starter 

yang digunakan pada pembuatan produk susu hasil fermentasi 

akan mempengaruhi jumlah asam laktat yang terbentuk dalam 

produk susu tersebut. Dosis starter menunjukkan kekuatan 

bakteri yang terlibat dalam perombakan laktosa, sehingga dosis 

starter yang tinggi akan menghasilkan produksi asam laktat 

yang tinggi (Rosiana dkk., 2013). 

Kefir mengandung komponen-komponen bioaktif yang 

bermanfaat bagi kesehatan manusia. Bioaktif yang ada dalam 

kefir adalah metabolit-metabolit yang terbentuk selama 

fermentasi yang berperan sebaga antimikroba dan antioksidan, 

atau produk-produk sebagai akibat pemecahan dari matriks 

bahan pangan seperti proren menjadi protein yang lebih 

sederhana dan peptida (Mal dkk., 2011). Nilai pH kefir semakin 

rendah memiliki peran sebagai antibakteri yaitu menghambat 

bakteri Escherchia coli, yang tumbuh optimum pada pH 6-7 

(Agustina, Setyawardani dan Astuti, 2013). 
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Rasa manis air susu karena adanya laktosa yang 

berkontribusi sekitar 40% kalori dari air susu penuh (whole 

milk) (Usmiati, 2007). Susu adalah medium yang paling cocok 

untuk pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulagricus, dan 

khamir Candida kefir, karena kedua mikrorganisme ini mampu 

memfermentasi laktosa. Laktosa merupakan substrat yang baik 

bagi bakteri genus Lactobacillus yang bisa membuat rasa susu 

menjadi masam (Anah, 2013). Fermentasi susu segar dari sapi, 

kambing atau domba dengan kultur kefir (kefir grain yaitu 

koloni bakteri yang bersimbiotik dengan unsur lain membentuk 

jaringan padat) yang terdiri dari bakteri asam laktat dan yeast, 

antara lain Streptococcus, Lactobacillus sp dan jenis yeast yang 

memfermentasi laktosa (Safitri dan Swarastuti, 2010). 

1.2. Sabun Mandi Cair 

Sabun adalah suatu sediaan yang digunakan oleh 

masyarakat sebagai pencuci pakaian dan pembersih kulit. 

Sabun mandi cair banyak diproduksi karena penggunaanya 

yang lebih praktis dan bentuk yang menarik (Anggraini, 

Rahmides dan Malik, 2012). Sabun mandi cair memiliki 

kelebihan apabila dibandingkan dengan sabun mandi batang 

karena sabun batang mudah jatuh atau terendam karena licin 

ketika digunakan sehingga menyebabkan sabun menjadi kotor 

atau rusak. Proses pembuatannya yang relatif mudah 

dibandingkan proses pembuatan sabun mandi batang (Soebagio 

dkk., 2004). 

2.2.1. Sejarah Sabun 

Perdana dan Hakim (2010) berpendapat sabun adalah 

bahan yang telah dikenal sejak zaman dahulu kala sekitar abad 
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ke-13, digunakan sebagai pencuci dan pembersih. Sabun yang 

pertama dibuat oleh orang Arab dan Persia dihasilkan dengan 

mencampur lemak domba dengan abu tumbuhan laut. Menurut 

Anggraini dkk., (2012) bahwa sabun adalah satu senyawa kimia 

paling tua yang pernah ditemukan pada tahun 2500 SM, 

masyarakat Sumeria telah menemukan sabun kalium yang 

digunakan untuk mencuci wol. Sabun ini dibuat dari minyak 

dan abu tumbuhan yang kaya akan kalium karbonat. Soda alami 

yang disebut trona ditemukan di lembah Nil. Soda ini dicampur 

dengan minyak tumbuhan atau lemak binatang untuk proses 

pembuatan sabun. 

Menurut Gandasasmita (2009) seorang tabib Yunani 

bernama Galen menulis tentang bahan pembersih yang disebut 

dengan sapo yang berkhasiat membersihkan dan 

menyembuhkan luka. Nama Sapo / soap / sabun menurut 

legenda Romawi kuno (2800 SM) berasal dari Gunung Sapo, 

dimana binatang dikorbankan untuk acara keagamaan. Lemak 

yang berasal dari binatang tersebut (kambing) dicampur dengan 

abu kayu untuk menghasilkan sabun atau sapo, ketika hujan sisa 

lemak dan abu kayu tersebut megalir ke Sungai Tiber yang 

berada di bawah Gunung Sapo. Masyarakat saat mencuci 

pakaian di Sungai Tiber mereka mendapati air tersebut berbusa 

dan pakaian mereka lebih bersih, sejak saat itulah asal-usul 

sabun dimulai. Menurut Hernani, Bunasor dan Fitriati (2010), 

pembuatan sabun dengan menggunakan abu kayu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: masyarakat Romawi memanaskan 

batu kapur untuk menghasilkan kapur. Kapur yang dibasahkan 

ditaburkan ke atas abu kayu yang masih panas kemudian diaduk 

sampai merata. Masyarakat mengambil bubur kelabu tersebut 

yang dihasilan kedalam sebuah bejana berisi air panas dan 

mendidihkannya dengan tambahan beberapa potongan lemak 
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domba selama beberapa jam. Lapisan buih berwarna coklat 

kotor yang tebal terbentuk di permukaannya, dan menjadi keras 

setelah dingin, mereka memotong-motong lapisan keras, dan 

potongan tersebut dinamakan sabun. 

   

2.2.2. Pengertian Sabun 

Sabun adalah surfaktan yang terdiri dari gabungan antara 

air sebagai pencuci dan pembersih yang terdapat pada sabun 

batang dan dalam bentuk sabun cair, secara kimia sabun adalah 

garam dari asam lemak (Anggraini dkk., 2012). Sabun adalah 

garam alkali karboksilat (RCOONa). Gugus R bersifat 

hidrofobik karena bersifat nonpolar dan COONa bersifat 

hidrofilik (polar) (Hernani dkk., 2010). Proses saponifikasi 

menghasilkan dua produk yaitu sabun dan gliserin. Sabun 

adalah hasil reaksi kimia antara fatty acid dan alkali. Fatty acid 

adalah lemak yang diperoleh dari lemak hewan dan nabati (Sari, 

2010). Tahap awal reaksi penyabunan berjalan lambat karena 

minyak dan larutan alkali merupakan larutan yang tidak saling 

larut (Immiscible), setelah terbentuk sabun maka kecepatan 

reaksi akan meningkat, sehingga reaksi penyabunan bersifat 

sebagai reaksi autokatalitik, yang mana pada akhir kecepatan 

reaksi akan menurun lagi karena jumlah minyak yang sudah 

berkurang (Perdana dan Hakim, 2010). 

Menurut Nurhadi (2012), saponifikasi adalah reaksi 

hidrolisis asam lemak dan basa alkali seperti yang terlihat pada 

Gambar 2. Menurut Fahmitasari (2004) reaksi saponifikasi, 

bahan baku utama yang dibutuhkan untuk pembuatan sabun 

adalah minyak hewani atau minyak sayur (minyak zaitun, 

minyak kelapa dan minyak sawit) dan basa alkali, yaitu natrium 

hidroksida untuk pembuatan sabun padat atau kalium 

hidroksida untuk pembuatan sabun cair.  Menurut Hernani dkk., 
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(2010) reaksi antara lemak dan alkali menghasilkan sabun dan 

gliserol, dalam reaksinya tidak semua alkali bereaksi dengan 

lemak, sehingga terkadang produk sabun bersifat sangat basa. 

Penambahan asam, misalnya asam sitrat dapat menetralkan 

kelebihan alkali yang tertinggal selama pembuatan sabun. 

C17H35.COOCH2            CH2OH                  

    
C17H35.COOCH       +  3KOH           3 C17H35.COOK  +       CHOH 

    

C17H35.COOCH2            CH2OH 

Minyak (lemak)     + Alkali           Sabun                 +      Gliserol 

Gambar 2. Reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun cair 

Sabun cair didefenisikan sebagai sediaan pembersih kulit 

berbentuk cair yang dibuat dari bahan dasar sabun atau deterjen 

dengan penambahan bahan lain yang diizinkan dan digunakan 

tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun cair yang memiliki 

kriteria yang sesuai dengan standar aman bagi kesehatan kulit. 

Syarat mutu sabun cair menurut SNI 06-4085-1996 dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Syarat mutu sabun cair 
Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan 

1. Bentuk 

2. Bau  

3. Warna 

 

- 

- 

- 

 

     Cairan homogen 

     Khas 

     Khas 

 pH, 25oC       8-11 

Kadar Alkali Bebas %      Tidak dipersyaratkan 

Bobot Jenis Relatif, 25oC g/mL      1,01-1,10 

Cemaran Mikroba: 

Jumlah Mikroorganisme 

 

Koloni/mL 

 

    Maks. 1 x 105 

Sumber: SNI 06-4085-1996 
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2.3. Komposisi Sabun 

Bahan penyusun utama pembuatan sabun adalah lemak 

dan alkali, selain bahan tersebut digunakan bahan tambahan 

lain. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan sabun adalah 

bahan pembentuk badan sabun, bahan pengisi, bahan pewarna, 

dan bahan pewangi (Noor, 2009). Bahan pembentuk badan 

sabun (builder) diberikan untuk menambah daya cuci sabun, 

dapat diberikan berupa natrium karbonat, natrium silikat, dan 

natrium sulfat. Bahan pengisi (fillers) digunakan untuk 

menambah bobot sabun, menaikkan densitas sabun dan 

menambah daya cuci sabun. Bahan pencuci yang ditambahkan 

biasanya adalah kaolin, talk, magnesium karbonat dan juga soda 

abu serta natrium silikat yang dapat berfungsi pula sebagai 

antioksidan (Perdana dan Hakim, 2010).  

2.3.1. Minyak 

Minyak kelapa atau minyak zaitun memiliki kandungan 

bahan aktif, yaitu golongan asam lemak seperti asam stearat, 

asam palmitat, dan asam laurat (Soebagio dkk., 2004). Jenis 

minyak yang sering digunakan untuk membuat sabun 

diantaranya minyak zaitun, minyak kelapa, minyak castor, dan 

minyak kelapa sawit (Priani dan Yani, 2010). Penggunaan 

minyak 30% dari jumlah air yang digunakan pada pembuatan 

sabun cair dapat menghasilkan sabun yang dapat melembabkan 

dan menghaluskan kulit yang kering (Purwati dkk., 2012).  

2.3.2. Minyak Zaitun 

Minyak zaitun terdiri dari zat minyak yang dinamakan 

gliseridat (ester) dengan presentase 97% dan zat minyak 

lainnya. Minyak zaitun juga mengandung vitamin (seperti 
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vitamin A, B, C, D, dan E), zat pewarna (seperti klorofil, 

xanthophyll), serta sebagai zat aromatic yang menimbulkan 

aroma dan rasa yang khas. Minyak zaitun mengandung mineral 

(besi, magnesium, dan kalsium), koloid, resin dan air (Soebagio 

dkk., 2004). Minyak zaitun memiliki dua macam asam lemak 

yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Asam lemak 

tak jenuh dengan kadar 70-80%. Asam jenis ini memiliki 

keistimewaan yakni menjadi cair pada suhu normal. Asam 

lemak ini dibagi menjadi asam oleat dan asam linoleat. Asam 

lemak jenuh dengan kadar 8-10%. Asam jenis ini memiliki 

kelebihan memadat pada suhu normal. Asam lemak ini dibagi 

menjadi asam palmitat dan asam stearat (Anggraini dkk., 2012). 

Minyak zaitun kaya vitamin E yang merupakan anti 

penuaan dini. Minyak zaitun bermanfaat untuk menghaluskan 

dan melembabkan permukaan kulit tanpa menyumbat pori-pori. 

Minyak zaitun merupakan pelembab yang baik untuk 

melembabkan kulit wajah dan tubuh, serta melepaskan lapisan 

sel-sel kulit mati (Noor, 2009). Sabun mandi cair yang berasal 

dari basis minyak zaitun dan kalium hidroksida, karakteristik 

sabun berwarna kuning yang merupakan warna khas dari 

basisnya yaitu minyak zaitun (Nurhadi, 2012). 

2.3.3. Minyak Kelapa 

Menurut Fahmitasari (2004), minyak kelapa diperoleh 

dari buah tanaman kelapa atau Cocos nucifera L., yaitu pada 

bagian inti buah kelapa (kernel atau endoseperm). Inti buah 

tanaman kelapa memiliki kandungan minyak kelapa sebanyak 

34,7% dengan kelembaban 6-8%. Menurut Sari (2010), 

kandungan asam lemak minyak kelapa yang paling banyak 

adalah asam laurat (asam lemak jenuh / saturated fatty acid). 

Tanaman kelapa ini memiliki famili : Palmae ; Genus : Cocos. 
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Gandasasmita (2009) menyatakan bahwa minyak kelapa 

memiliki khasiat bagi kesehatan. Asam laurat yang merupakan 

asam dominan yang terkandung pada minyak kelapa dan asam 

kaprat ternyata memiliki khasiat sebagai anti virus, anti bakteri, 

dan anti protozoa. Menurut Perdana dan Hakim (2010), 

penambahan bahan alami yang berkhasiat pada sabun 

diharapkan dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang 

dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Penggunaan bahan alami 

tidak memberikan efek samping seperti halnya penggunaan 

bahan kimia sintetik. Bahan alami yang dimaksud dapat 

diperoleh, salah satunya berasal dari VCO (Virgin Coconut 

Oil). 

 Menurut Purwati dkk., (2012) VCO (Virgin Coconut 

Oil) adalah minyak kelapa murni yang merupakan produk 

utama dari kelapa yang terbuat dari santan kelapa segar dengan 

metode fermentasi. VCO (Virgin Coconut Oil) kaya akan 

protein, enzim, omega, Lactobacillus fermentum dan 

Saccharomyces cerevisiae. Menurut Gandasasmita (2009), 

VCO (Virgin Coconut Oil) ini mengandung asam laurat 51%, 

kaprilat 8,9%, kaprat 7% disamping itu juga mengandung 

omega 3 sebesar 4%, omega 6 dan omega 9 serta vitamin A, D, 

E, K dan tiga jenis phytohormon dalam jumlah yang sangat 

tinggi. Menurut Priani dan Yani (2010), VCO (Virgin Coconut 

Oil) merupakan minyak dan lemak makan yang dihasilkan 

tanpa mengubah sifat fisiko kimia minyak. VCO merupakan 

minyak kelapa yang memiliki kandungan asam laurat dan 

vitamin E yang tinggi, selain itu minyak kelapa memiliki 

susunan molekul yang kecil sehingga mudah diresap serta 

memberikan tekstur yang lembut dan halus pada kulit. 
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2.3.4. Minyak Sawit 

Minyak kelapa sawit pada dasarnya terdiri dari dua 

bagian yaitu stearin (fraksi padatan) dan olein (fraksi cairan). 

Pemisahan kedua fraksi tersebut dilakukan melalui proses 

fraksinasi. Proses fraksinasi akan didapatkan fraksi stearin 

sebanyak 25% dan fraksi olein (minyak makan) sebanyak 75% 

(Anggraini dkk., 2012). Minyak yang bisa digunakan pada 

pembuatan sabun yaitu minyak kelapa sawit, minyak ini 

memiliki keistimewaan sendiri, yakni rendahnya kandungan 

kolesterol dan dapat diolah lebih lanjut menjadi suatu produk 

yang tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan pangan tetapi 

juga memenuhi kebutuhan non pangan seperti sabun (Sari, 

2010).  

Minyak kelapa sawit dihasilkan oleh tanaman kelapa 

sawit yaitu tanaman berkeping satu yang termasuk ke dalam 

family palmae (Gandasasmita, 2009). Minyak kelapa sawit 

sering dipakai untuk membuat sabun meskipun beberapa 

pemakai alergi dengan minyak kelapa sawit. Sabun yang 

dihasilkan oleh minyak kelapa sawit lebih keras dibandingkan 

dengan minyak kelapa dan minyak zaitun (Priani dan Yani, 

2010). 

2.3.5. KOH (Kalium Hidroksida) 

Alkali yang digunakan untuk proses penyabunan adalah 

soda kaustik (NaoH) dan soda kalium (KOH). Soda kaustik 

digunakan untuk membuat sabun keras sedangkan soda kalium 

untuk membuat sabun lunak sampai cair seperti shampoo 

(Priani dan Yani, 2010). Reaksi penyabunan merupakan reaksi 

eksotermis sehingga harus diperhatikan pada saat penambahan 

minyak dan alkali agar tidak terjadi panas yang berlebihan. 

Proses penyabunan, penambahan larutan alkali  (KOH atau 
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NaOH) dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk dan 

dipanasi untuk menghasilkan sabun cair (Perdana dan Hakim, 

2010). 

Kalium Hidroksida (KOH) berupa kristal padat berwarna 

putih. Perdagangan KOH disediakan dalam dua bentuk yaitu 

teknis dan p.a (pro analyst), KOH p.a biasanya lebih mahal 

karena kadar kemurniannya lebih tinggi (Naomi dkk., 2013). 

Penambahan KOH dalam pembuatan sabun harus tepat, karena 

apabila terlalu banyak dapat memberikan pengaruh negatif, 

yaitu iritasi kulit. KOH yang diberikan dalam jumlah sedikit 

maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam lemak 

bebas tinggi yang menganggu proses emulsi sabun dan kotoran 

(Gandasasmita, 2009).   

2.3.6. Gliserin (Gliserol)  

Gliserin digunakan sebagai zat tambahan (additive) pada 

sabun dan berfungsi sebagai pelembab (moisturizer) pada 

sabun. Penggunaan gliserin dapat menghasilkan emulsi yang 

stabil tanpa meninggalkan bekas yang licin atau berminyak. 

Gliserin bisa melembabkan dan melembutkan kulit, 

menyejukkan dan meminyaki sel kulit (Gandasamita, 2009). 

Karagenan dan gliserin berfungsi sebagai bahan pengental 

sehingga dengan semakin tinggi konsentrasi karagenan dan 

gliserin yang ditambahkan ke dalam larutan maka viskositas 

larutan akan meningkat (Fahmitasari, 2004). 

Gliserol adalah bahan kimia yang mempunyai banyak 

manfaat yang diperoleh dari hasil samping hidrolisis lemak, 

proses pembuatan sabun, dan hasil samping pembuatan 

biodesel (Nurhadi, 2012). Gliserol banyak digunakan secara 

luas pada berbagai bidang yaitu makanan, farmasi, dan 

kosmetik. Bidang makanan, gliserol digunakan sebagai 
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humektan, pelarut dan pemanis. Bidang farmasi, medis, dan 

kosmetik, gliserol berfungsi sebagai humektan dan komponen 

yang meningkatkan kelembutan dan pelumasan (Qadariyah, 

Sumarno, Mahfud, Raditya dan Wingo, 2011).  

Gliserin adalah produk samping dari reaksi hidrolisis antar 

minyak nabati dengan air. Gliserin merupakan humektan 

sehingga berfungsi sebagai pelembab pada kulit (Priani dan 

Yani, 2010). Sabun mengandung garam C16 dan C18 namun 

dapat juga mengandung beberapa karboksilat dengan bobot 

atom lebih rendah, sekali penyabunan itu telah lengkap, lapisan 

air yang mengandung gliserol dipisahkan, dan gliserol 

dipulihkan dengan penyulingan. Gliserol digunakan sebagai 

pelembab dalam tembakau, industri farmasi dan kosmetik. Sifat 

melembabkan timbul dari gugus hidroksil yang dapat berikatan 

hidrogen dengan air dan mencegah air itu menguap (Sari, 2010). 

 

2.3.7. EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetat) 

EDTA digunakan sebagai zat tambahan (additive) pada 

sabun dan berfungsi sebagai antioksidan pada sabun, 

memperlambat proses oksidasi pada rantai alkil tak jenuh sabun 

(Noor, 2009). EDTA ditambahkan dalam sabun untuk 

membentuk kompleks (pengkelat) ion besi yang mengkatalis 

proses degradasi oksidatif. Degradasi oksidatif akan 

memutuskan ikatan rangkap pada asam lemak membentuk 

rantai lebih pendek, aldehid dan keton yang terjadi 

penyimpangan aroma (Naomi dkk., 2013). 
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2.3.8 Parfum 

Parfum merupakan bahan yang ditambahkan dalam suatu 

produk kosmetik dengan bertujuan untuk menutupi aroma yang 

menyimpang dari bahan lain dan untuk memberikan wangi 

yang menyenangkan terhadap pemakainya. Jumlah yang 

ditambahkan tergantung kebutuhan namun secara umum 

penggunaan berkisar 0,05-2% untuk campuran sabun. Parfum 

yang digunakan adalah essential oil dan fragrance oils. 

Pewangi atau pengaroma adalah suatu zat tambahan yang 

ditujukan untuk memberikan aroma wangi pada suatu sediaan 

agar konsumen lebih tertarik (Priani dan Yani, 2010). 

Konsentrasi pewangi dan jumlah air yang ditambahkan ke 

dalam campuran sabun mandi cair juga sangat mempengaruhi 

viskositas larutan (Famitasari, 2004). 

 

2.4. Kadar Air 

Keberadaaan air pada suatu produk sangat menentukan 

mutu produk. Kadar air di atas 15% memberikan sifat sabun 

mulai lunak. Kandungan air pada sabun tinggi maka sabun 

mudah larut dalam air (Idrus, Harismah dan Sriyanto, 2013). 

Keberadaan air dan udara pada sabun dapat menyebabkan 

terjadinya oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung apabila 

terjadi kontak antara sejumlah oksigen dan minyak (lemak) 

(Sari, 2010). Oksidasi dimulai dengan pembentukan peroksida, 

selanjutnya terurainya asam lemak disertai dengan konversi 

hidroksida menjadi aldehid dan keton serta asam lemak bebas. 

Senyawa aldehid dan keton yang dihasilkan dari lanjutan reaksi 

oksidasi ini memiliki sifat mudah menguap seperti alkohol 

(Naomi dkk., 2013). 
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2.5. Viskositas 

Viskositas dari suatu produk bergantung dai suhu, pH dan 

kelembaban elektrolit serta jenis agen pengental yang 

digunakan. Viskositas sabun gel dapat meningkat dengan 

menambahkan kensentrasi bahan aktif sabun (surfaktan), 

meningkatkan kandungan elektrolit, atau menambahkan 

konsentrasi agen pengental (Nurhadi, 2012). Pengukuran 

viskositas adalah mengukur ketahanan gesekan antara dua 

lapisan molekul yang berdekatan. Viskositas yang tinggi dari 

suatu material disebabkan karena gesekan internal yang besar 

sehingga cairannya mengalir (Fahmitasari, 2004). 

  

2.6. Jumlah Mikroorganisme 

Prinsip pada uji jumlah mikroorganisme adalah 

perhitungan bakteri mesofil aerob setelah sampel diinkubasikan 

dalam perbenihan yang cocok selama 24-48 jam pada suhu 

35oC (Standar Nasional Indonesia, 1996). Mikroorganisme 

merupakan jasad renik yang memiliki ukuran dalam satuan 

mikron. Bakteri probiotik, bakteri patogen, jamur, kapang dan 

khamir termasuk ke dalam mikroorganisme (Suprihatin, 2010). 

Pertumbuhan dan perkembangan bakteri sangat berpengaruh 

terhadap nutrisi dan kondisi lingkungan (Beresford, Fitzsimons, 

Brennan and Cogan, 2001). Uji mikrobiologi merupakan salah 

satu uji yang sangat penting karena selain dapat menduga umur 

simpan suatu produk dan juga dapat digunakan sebagai 

indikator sanitasi produk atau indikator keamanan produk. 

Perhitungan jumlah total mikroorganisme dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode hitungan cawan dengan 

menggunakan medium Plate Count Agar (PCA) (Nurhadi, 

2012). 
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2.7. Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji kesukaan. Uji 

organoleptik bertujuan mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap sabun cair yang dihasilkan (Gandasasmita, 2009). Uji 

organoleptik dilakukan dengan cara menilai mutu produk sabun 

cair berdasarkan kepekaan indera manusia. Uji kesukaan 

merupakan salah satu jenis uji penerimaan (Soebagio dkk., 

2004). Panelis diminta untuk mengemukakan tanggapan 

pribadinya tentang produk sabun mandi cair yang dihasilkan 

(Fahmitasari, 2004). Uji organoleptik dapat dikatakan uji yang 

subjektif, hasil yang didapatkan merupakan hasil pemikiran 

pribadi karena setiap orang belum tentu memiliki pemikiran 

pribadi yang sama (Nurhadi, 2012). 

 


