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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2014 

sampai 18 Januari 2015. Lokasi penelitian di Laboratorium 

Fisiko-Kimia bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya. Uji kadar air dan 

organoleptik dilaksanakan di Laboratorium Fisiko-Kimia 

bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya. Uji jumlah mikroorganisme dan 

viskositas dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya.  

 

1.2. Materi Penelitian 

1.2.1. Sabun Mandi Cair dan Kefir Susu Kambing 

Sabun mandi cair yang dibuat diberikan perlakuan 

dengan penambahan bahan pelembab alami kefir susu kambing 

sebesar 10%, 15%, 20%, 30% dan 45% dari total komposisi 

sabun mandi cair yang dibuat. Presentase kefir susu kambing 

yang digunakan dengan metode percobaan. Semua perlakuan 

dipilih tiga perlakuan terbaik dengan penilaian secara 

organoleptik dan dibandingkan dengan produk sabun mandi 

cair komersil, dilanjutkan uji kadar air, uji viskositas, uji jumlah 

mikroorganisme dan uji organoleptik. 
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1.2.3. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian adalah 

bahan pembuatan sabun mandi cair dari kefir susu kambing dan 

bahan pengujian karakteristik sabun mandi cair. Bahan 

pembuatan sabun mandi cair antara lain minyak zaitun, minyak 

kelapa, minyak sawit, gliserin, KOH, akuades, EDTA, parfum, 

dan kefir susu kambing. Bahan untuk uji TPC adalah pepton, 

akuades, PCA (Plate Count Agar), dan alkohol (Lampiran 13). 

 

1.2.4. Alat 

Alat yang digunakan antara lain timbangan analitik, 

mixer philips, electric stove Maspion , magnetic stirrer ukuran 

3 cm, sarung tangan, masker, kacamata, spatula, beaker glass, 

botol sampel, botol kosmetik, cawan petri, eksikator, oven 

105oC WTC Binder, panci pasteurisasi, termometer, spuit, 

vortex, laminar air flow Magnehelic, bunsen, microtube, 

inkubator Memmert, penjepit, hocky glass, BZG 30 colony 

counter, viskometer Elcometer 2300, tissue, aluminium foil, 

pipet micro, botol  minum, botol spray (Lampiran 14). 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Sabun mandi cair 

yang dibuat dilakukan penambahan kefir susu kambing sebagai 

perlakuan dan diulang sebanyak 5 kali. Variabel yang diteliti 

kadar air, viskositas, jumlah mikroorganisme dan organoleptik. 
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3.4. Tahapan Penelitian 

3.4.1.Kefir Susu Kambing 

Kefir yang digunakan untuk pencampuran bahan 

pelembab dalam pembuatan sabun mandi cair adalah kefir susu 

kambing sebanyak 1 L. Bahan utama yang digunakan dalam 

pembuatan kefir adalah susu kambing jenis persilangan 

Kambing Peranakan Etawah dan Kambing Sannen yang 

diperoleh dari daerah Dusun Podo, Desa Sajen, Kecamatan 

Pacet, Kabupaten Mojokerto. Susu yang digunakan sebagai 

bahan utama dalam pembuatan kefir adalah whole milk yang 

dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum dilakukan 

pasteurisasi bertujuan untuk menyaring kotoran. Pasteurisasi 

susu kambing pada suhu 72oC selama 15 detik. Penurunan suhu 

30oC dan inokulasi starter 3% dari volume susu kambing yang 

digunakan. 

Starter yang digunakan adalah kefir grains, susu kambing 

yang sudah diinokulasikan kefir grains diinkubasi pada suhu 

23oC selama 18 jam, dengan hasil fermentasi berupa kefir. Hasil 

pemeraman susu kambing digunakan sebagai bahan pelembab 

yang dicampurkan dalam pembuatan sabun mandi cair dengan 

konsentrasi yang berbeda. Prosedur pembuatan kefir susu 

kambing sesuai dengan Rosiana dkk., (2013) seperti pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan kefir susu kambing 

3.4.2. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian tahap pertama atau 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 tahap kedua. Tujuan dari penelitian 

pendahuluan adalah menentukan komposisi bahan-bahan sabun 

mandi cair yang dapat menghasilkan karakteristik sabun mandi 

cair yang sesuai dengan standar SNI 06-4085-1996. Prosedur 

pembuatan sabun mandi cair dapat dilihat pada Gambar 4. 

1 L susu kambing 

segar 

Disaring dan dipasteurisasi 

pada suhu 72oC selama 15 

detik 

Didinginkan sampai 

mencapai suhu 30oC 

5% starter diinokulasikan 

dan diaduk dengan hati-hati 

Diinkubasi pada suhu 23oC 

selama 18 jam 

Kefir susu 

kambing  
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Proses pembuatan sabun mandi cair dengan penambahan 

kefir susu kambing  terdapat dua tahapan. Tahap pertama yaitu 

tahap trace atau dikenal dengan tahap setengah jadi pada sabun, 

formulasi tahap trace disajikan pada Tabel 3. Tahap kedua yaitu 

tahap pembuatan sabun mandi cair dengan penambahan kefir 

susu kambing sebagai perlakuan dengan konsentrasi yang 

berbeda, formulasi tahap pembuatan sabun mandi cair disajikan 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 3. Formulasi adonan trace 

No Bahan Jumlah 

1. Minyak Zaitun               14    mL 

2. Minyak Kelapa                 1,7 mL 

3. Minyak Sawit                 1,7 mL 

4. KOH                 3,3 mL 

5. Gliserin                 6,5 mL 

 Total bahan               27,4 mL 

 Total adonan trace               25    mL 

 

Proses pembuatan adonan trace diawali dengan 

penimbangan bahan-bahan yang diperlukan. Gliserin 

dipanaskan dengan suhu 87oC dengan menggunakan electric 

stove selanjutnya dimasukkan KOH sedikit demi sedikit dan 

diaduk secara perlahan sampai larut. Minyak zaitun, minyak 

kelapa dan minyak sawit diaduk secara merata dan dipanaskan 

sampai suhu mencapai 100oC. Tujuan pemanasan minyak 

adalah untuk proses sterilisasi. Campuran gliserin dan KOH 

dituang pada campuran minyak zaitun, minyak kelapa dan 

minyak sawit secara perlahan dengan dilakukan pengadukan 

menggunakan mixer. Suhu diturunkan menjadi 50oC  saat 

pengadukan sampai adonan trace terbentuk. Adonan trace yang 
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sudah terbentuk didiamkan selama 1,5 jam pada suhu ruang. 

Adonan trace merupakan komposisi bahan yang berbentuk cair 

berubah menjadi setengah padatan setelah adanya reaksi 

saponifikasi. 

Tabel 4. Formulasi sabun mandi cair dari kefir susu kambing 

No Bahan 

Perlakuan 

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

1. Adonan trace   25    mL  25    mL  25    mL   25    mL 25    mL 

2. Akuades   63,5 mL  58,5 mL  53,5 mL   43,5 mL 28,5 mL 

3. Kefir   10    mL   15   mL  20    mL   30    mL 45    mL 

4. EDTA     1    mL     1   mL    1    mL     1    mL   1    mL 

5. Parfum     0,5 mL    0,5 mL    0,5 mL     0,5 mL 0,5   mL 

 Jumlah  100   mL 100   mL  100  mL  100   mL 100  mL 

Keterangan: 

P 10% =  Penambahan kefir susu kambing 10% dari komposisi sabun 

P 15% =  Penambahan kefir susu kambing 15% dari komposisi sabun 

P 20% =  Penambahan kefir susu kambing 20% dari komposisi sabun 

P 30% =  Penambahan kefir susu kambing 30% dari komposisi sabun 

P 45% =  Penambahan kefir susu kambing 45% dari komposisi sabun 

 

Proses pembuatan sabun mandi cair kefir susu kambing 

diawali dengan pemanasan akuades pada suhu 100oC, 

selanjutnya dimasukan adonan trace diaduk sampai homogen 

menggunakan magnetic stirrer ukuran 3 cm, diturunkan suhu 

30oC. Kefir susu kambing dimasukkan, diaduk sampai 

homogen, dan dimasukkan EDTA serta parfum bibit aroma 

buah arbei dengan susu diaduk sampai homogen. Produk sabun 

mandi cair telah siap untuk dilakukan uji lebih lanjut. 
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Gambar 4. Prosedur pembuatan sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing  

Tahap II 

Adonan trace 

Dimixer+diturunkan suhu 

50oC 

Dituang gliserin+KOH 

pada campuran minyak 

zaitun+minyak 

kelapa+minyak sawit 

Dipanaskan minyak zaitun, 

minyak kelapa dan minyak 

sawit pada suhu 100oC 

Dimasukkan KOH sedikit 

demi sedikit diaduk secara 

perlahan sampai larut 

Dipanaskan gliserin dengan 

suhu 87oC 

Dimasukkan adonan trace 

Dipanaskan akuades 100oC 

Diaduk menggunakan 

magnetic stirrer sampai 

larut 

Diturunkan suhu 30oC 

Dimasukkan kefir susu 

kambing 

Diaduk menggunakan 

magnetic stirrer sampai 

homogen 

Dimasukkan EDTA 

Diaduk sampai homogen 

Dimasukkan parfum 

Diaduk sampai homogen 

Sabun 

mandi 

cair 
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Ditimbang 

semua bahan 
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3.4.3.Penelitian Penentuan Konsentrasi Kefir 

Penelitian tahap pertama dipilih formulasi yang terbaik 

dan dilanjutkan dengan penelitian tahap kedua atau penelitian 

perlakuan. Formulasi yang terbaik pada penelitian tahap 

pertama dibandingkan karakteristiknya dengan produk sabun 

mandi  perlakuan kontrol yaitu sabun mandi cair produk 

komersial di pasaran (Biore extract yogurt). 

Hasil dari penelitian tahap pertama maka didapatkan 

formulasi terbaik pada pembuatan sabun mandi cair dari kefir 

susu kambing sebagai perlakuan yaitu pada perlakuan 10%, 

20% dan 30%. Penilaian untuk menghasilkan formulasi terbaik 

yaitu didasarkan pada penilaian karakteristik secara 

organoleptik sabun mandi cair yang dihasilkan, dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. 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  mL 

  6,7  mL 

 

Bahan dasar sabun 

Bahan dasar sabun 
Bahan dasar sabun 

Bahan dasar sabun 

Alkali 
Kelembaban baik 

 Jumlah bahan - 27,72 mL Total semua bahan 

 Jumlah adonan 

trace 

 25      mL Terjadi penyusutan 

2. Adonan trace - 25 mL Sabun setengah jadi 

3. Akuades - - 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   mL Antioksidan 

6. Parfum 0,5% 0,5 mL Pewangi 
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3.5.Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 

1. Kadar air 

Prinsip dan prosedur uji kadar air sesuai dengan 

(Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 1997) dilampirkan pada 

Lampiran 1.  

2. Viskositas 

Prinsip dan prosedur uji viskositas pada sabun cair sesuai 

dengan (Nurhadi, 2012) dilampirkan pada Lampiran 2. 

3. Jumlah Mikroorganisme 

Prosedur uji jumlah mikroorganisme pada sabun cair 

sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) 06-4085-

1996 dilampirkan pada Lampiran 3.  

4. Organoleptik  

Prosedur uji organoleptik pada sabun mandi cair 

disesuaikan dengan Gandasasmita  (2009) dilampirkan pada 

Lampiran 4.  

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium 

diolah dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel. 

Data rata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik 

menggunakan Analisis Ragam dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Hasil perhitungan yang diperoleh apabila berbeda nyata 

(P<0,05) atau berbeda sangat nyata (P<0,01) maka dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Model tabulasi data 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Tabulasi data yang digunakan pada penelitian 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2U5 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3U5 

Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini ialah: 

P0 : Perlakuan kontrol sabun mandi cair produk komersil  

P1 : Perlakuan penambahan kefir 10% dari kompisisi sabun mandi cair 

P2 : Perlakuan penambahan kefir 20% dari komposisi sabun mandi cair 

P3 : Perlakuan penambahan kefir 30% dari komposisi sabun mandi cair 

 

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 : susu kambing segar yang difermentasi 

dengan starter kefir grain 3%, 

digunakan sebagai perlakuan 

penambahan bahan pelembab alami 

dalam pembuatan sabun mandi cair 

sebesar 10%, 20% dan 30%.  

2. Sabun mandi cair:  surfaktan yang dibuat dari bahan alkali 

berupa KOH, lemak berasal dari bahan 

minyak zaitun, minyak kelapa dan 

minyak sawit, gliserin, kefir susu 

kambing, EDTA, dan parfum.   

3. Kadar air             :   kandungan air pada suatu bahan yang 

digunakan sebagai sampel dengan 
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menguapkan pada panas 105oC selama 

18-24 jam.  

4. Viskositas:  tingkat kekentalan pada suatu produk 

yang dapat diukur menggunakan 

viskometer.  

5. Jumlah mikroorganisme: total cemaran mikroba dalam suatu 

produk dengan mengetahui jumlah 

mikroba menggunakan media Plate 

Count Agar (PCA) sebagai penentu 

mutu produk.  

6. Organoleptik:  tingkat kesukaan pada suatu produk 

dengan dilakukan penilaian secara 

visual berdasarkan nilai warna, 

kekentalan, jumlah busa, post effect 

dan aroma. 

 


