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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh penambahan kefir susu kambing dengan 

konsentrasi berbeda pada sabun mandi cair ditampilkan pada 

Tabel 7.  

 

Tabel 7. Pengaruh penambahan kefir susu kambing pada 

pembuatan sabun mandi cair terhadap nilai kadar 

air, viskositas dan jumlah mikroorganisme 

Perlakuan 

Variabel Penelitian 

Kadar air (%) Viskositas (P) 

Jumlah 

Mikroorganisme 

(CFU/mL) 

P0 66,36 ± 0,27a 30,27 ± 0,71c         1,29 ± 0,68 

P1 68,93 ± 0,70b 19,94 ± 0,57a         1,57 ± 0,54 

P2 65,92 ± 0,76a 25,00 ± 0,64b         1,62 ± 0,88 

P3 66,49 ± 0,77a 32,46 ± 0,23d         1,66 ± 0,42 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 
 

4.1. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Nilai Kadar Air 

Data hasil perhitungan nilai kadar air pada sabun mandi 

cair dengan penambahan kefir susu kambing, analisis ragam 

dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Rata-rata hasil pengujian nilai kadar air sabun 

mandi cair pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 7. Hasil analisis ragam sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai kadar air. 
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Superskrip pada Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) nilai 

kadar air sabun mandi cair dengan penambahan kefir susu 

kambing menunjukkan adanya perbedaan. Superskrip 

perlakuan penambahan kefir susu kambing pada P1 memiliki 

nilai kadar air yang tertinggi, sedangkan pada P0, P2 dan P3 

memiliki nilai kadar air yang sama. Nilai kadar air meningkat 

disebabkan oleh jumlah akuades yang ditambahkan pada 

pembuatan sabun mandi cair tinggi sesuai dengan pendapat 

Nurhadi (2012) menyatakan bahwa akuades memiliki 

viskositas yang sangat rendah, maka akuades tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap viskositas sabun mandi gel alami, 

kecuali jika ditambahkan dalam jumlah besar. 

Nilai kadar air pada P2 dan P3 sama disebabkan oleh 

karakteristik kefir yang kental dan presentase akuades yang 

digunakan tidak berbeda lebih banyak sesuai dengan pendapat 

Wijana, Soemarjo dan Harnawi (2009) menyatakan bahwa 

semakin sedikit kadar air dalam sabun maka nilai viskositas 

semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi nilai kadar air 

dalam sabun maka viskositas semakin rendah.   

4.2. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Nilai Viskositas 

Data hasil perhitungan nilai viskositas pada sabun mandi 

cair dengan penambahan kefir susu kambing, analisis ragam 

dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Rata-rata hasil pengujian nilai viskositas sabun 

mandi cair pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 7. Hasil analisis ragam sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai viskositas. 
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 Superskrip pada Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) nilai 

viskositas sabun mandi cair dengan penambahan kefir susu 

kambing menunjukkan adanya perbedaan. Perlakuan 

penambahan kefir susu kambing yang memiliki nilai viskositas 

paling tinggi pada P3, konsentrasi kefir susu kambing yang 

ditambahkan pada sabun mandi cair semakin tinggi maka nilai 

viskositas sabun mandi cair yang dihasilkan semakin tinggi dan 

sebaliknya konsentrasi kefir susu kambing yang ditambahkan 

pada sabun mandi cair rendah maka nilai viskositas sabun 

mandi cair rendah hal tersebut dipengaruhi oleh kadar air yang 

terkandung pada sabun mandi cair sesuai dengan pendapat 

Fahmitasari (2004) menyatakan bahwa konsentrasi pewangi 

dan jumlah air yang ditambahkan ke dalam campuran sabun 

mandi cair sangat mempengaruhi viskositas larutan. Penurunan 

viskositas akibat peningkatan rasio air pada sabun dikarenakan 

viskositas dipengaruhi oleh kadar air dalam sabun tersebut. 

Menurut Wijana dkk. (2009), menyatakan bahwa air digunakan 

untuk pengenceran sehingga dengan penambahan air dalam 

jumlah banyak akan menurunkan viskositas larutan sabun 

mandi cair.  

 Faktor utama yang menyebabkan viskositas sabun mandi 

cair rendah adalah suhu penyimpanan sabun mandi cair, 

sehingga dibutuhkan suhu ruang untuk penyimpanan sabun 

mandi cair dari kefir susu kambing sekitar 40oC, hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Noor (2009) menyatakan bahwa 

penyimpanan pada suhu lebih tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya pemutusan rantai polimer sehingga kedudukan 

molekul-molekul menjadi renggang, akibatnya viskositas 

menurun. Hukum Arrhenius menyatakan bahwa semua sediaan 

yang disimpan selama periode waktu tertentu pada suhu yang 

lebih tinggi dari suhu kamar akan mengalami penurunan 
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viskositas. Hasil penelitian sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing dengan konsentrasi semakin 

meningkat maka nilai viskositas yang dihasilkan semakin 

tinggi, hal tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik kefir 

yang kental sehingga dapat dijadikan agen pengental. 

4.3. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Nilai Jumlah 

Mikroorganisme 

 Data hasil perhitungan jumlah mikroorganisme pada sabun 

mandi cair dengan penambahan kefir susu kambing, analisis 

ragam dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat dilihat pada 

Lampiran 9. Rata-rata hasil pengujian jumlah mikroorganisme 

sabun mandi cair pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 7. Hasil analisis ragam sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah mikroorganisme. Hasil 

per jumlah mikroorganisme seperti pada Tabel 7 menunjukkan 

nilai paling rendah terdapat pada perlakuan kontrol (sabun 

mandi cair Biore Extract Yogurt). Hasil perhitungan jumlah 

mikroorganisme sabun mandi cair dari kefir susu kambing 

cenderung meningkat pada perlakuan yang ditambahkan kefir 

susu kambing dengan konsentrasi 30% . Penambahan kefir susu 

kambing pada sabun mandi cair dengan konsentrasi berbeda 

memberikan dampak positif terhadap nilai jumlah 

mikroorganisme sabun mandi cair yang dihasilkan.  

 Menurut Nurhadi (2012) menyatakan bahwa jumlah 

mikroorganisme atau biasa juga disebut jumlah 

mikroorganisme merupakan salah satu parameter yang 

menentukan baik tidaknya mutu suatu produk sampai ke tangan 

konsumen. Hasil penelitian penambahan kefir susu kambing 
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dengan konsentrasi berbeda pada sabun mandi cair tidak 

berpengaruh nyata dikarenakan nilai jumlah mikroorganisme 

yang dihasilkan masih dalam ambang batas SNI 06-4085-1996 

yaitu maksimal 1x105  CFU/mL. Sabun mandi cair yang 

dihasilkan telah memenuhi standar mutu sabun mandi cair yang 

telah ditetapkan, sehingga sabun mandi cair dari kefir susu 

kambing bebas dari kontaminasi mikroba. 

 Nilai jumlah mikroorganisme pada penelitian rendah 

disebabkan oleh suhu proses pembuatan adonan trace tinggi 

dan pH yang basa dapat menghambat pertumbuhan mikroba, 

sesuai dengan hasil penelitian terdahulu menurut Fahmitasari 

(2004) menyatakan bahwa jumlah koloni yang rendah dalam 

sabun mandi cair yang dihasilkan disebabkan oleh suhu. Proses 

pembuatan yang membutuhkan pemanasan KOH, minyak, 

gliserin pada suhu 80oC, hal tersebut dapat menyebabkan 

mikroba terutama kapang dan khamir mati. Kapang dan khamir 

memiliki suhu optimum 22-37oC dan pH antara 3,8-5,6. 

 

4.4. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Nilai Organoleptik 

 Uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan 

(hedonik). Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui 

penerimaan panelis terhadap sabun mandi cair yang dihasilkan. 

Pengaruh penambahan kefir susu kambing pada pembuatan 

sabun mandi cair terhadap nilai organoleptik ditampilkan pada 

Tabel 8. 
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Tabel 8. Pengaruh penambahan kefir susu kambing pada 

pembuatan sabun mandi cair terhadap nilai 

organoleptik (warna, kekentalan, jumlah busa, post 

effect dan aroma) 

Perlakuan 
Variabel Organoleptik 

Warna Kekentalan Jumlah Busa Post Effect Aroma 

P0 6,35 ± 0,54b 6,13 ± 0,82b 6,22 ± 0,87b 6,28 ± 0,48b 6,23 ± 0,63b 

P1 6,17 ± 0,83b 4,53 ± 0,61a 6,19 ± 0,63b 5,17 ± 0,96a 6,01 ± 0,71b 

P2 4,63 ± 0,74a 4,93 ± 0,85a 4,93 ± 0,95a 5,12 ± 0,90a 4,92 ± 0,88a 

P3 4,21 ± 0,80a 6,13 ± 0,70b 4,45 ± 0,95a 6,25 ± 0,51b 4,39 ± 0,67a 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 

4.4.1. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Warna 

Data organoleptik warna pada sabun mandi cair dari kefir 

susu kambing dapat dilihat pada Lampiran 10a. Analisis 

lanjutan untuk mengetahui adanya perbedaan dari perlakuan 

terhadap warna sabun mandi cair maka dilakukan analisis 

ragam, (Lampiran 10a) menunjukkan bahwa penambahan kefir 

susu kambing dengan konsentrasi berbeda memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap warna sabun mandi 

cair dari kefir susu kambing. Uji lanjut BNT (Beda Nyata 

Terkecil) diperoleh hasil uji organoleptik warna sabun seperti 

pada Tabel 8. Superskrip perlakuan penambahan kefir susu 

kambing menunjukkan perbedaan bahwa P0 dan P1 memiliki 

nilai warna yang lebih disukai panelis dibandingkan P2 dan P3. 

Penambahan kefir susu kambing dengan konsentrasi berbeda 

cenderung memberikan dampak positif terhadap warna yang 

dihasilkan pada sabun mandi cair dari kefir susu kambing.
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 Panelis memberikan nilai secara visual terhadap warna 

sabun mandi cair, semakin tinggi konsentrasi penambahan kefir 

susu kambing pada sabun mandi cair maka nilai tingkat 

kesukaan semakin rendah, warna yang dihasilkan semakin putih 

tulang dan ketertarikan panelis terhadap warna berkurang. 

Faktor utama warna yang dihasilkan pada sabun mandi cair 

adalah disebabkan warna kefir susu kambing itu sendiri yaitu 

putih tulang sedangkan sabun mandi cair yang dibuat tidak 

menggunakan tambahan bahan pewarna. P1 dan P0 memiliki 

nilai kesukaan panelis lebih tinggi karena warna yang 

dihasilkan sabun mandi cair yaitu putih. Uji kesukaan 

(hedonik), sabun mandi cair dari kefir susu kambing perlakuan 

kontrol (P0) dengan perlakuan penambahan kefir susu kambing 

10% (P1) dapat diterima oleh panelis berdasarkan penilaian 

secara visual terhadap warna sabun. Fahmitasari (2004) 

berpendapat bahwa warna pada sabun mandi cair yang 

dihasilkan menentukan nilai pemasaran, dan yang lebih 

diminati oleh konsumen adalah warna putih cerah dengan 

menambahkan pewarna putih, presentase penggunaan 

maksimal 0,5% dari komposisi sabun. 

 

4.4.2. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Kekentalan 

 Data organoleptik kekentalan pada sabun mandi cair dari 

kefir susu kambing dapat dilihat pada Lampiran 10b. Analisis 

lanjutan untuk mengetahui adanya perbedaan dari perlakuan 

terhadap kekentalan sabun mandi cair maka dilakukan analisis 

ragam, (Lampiran 10b.) menunjukkan bahwa penambahan kefir 

susu kambing dengan konsentrasi berbeda memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kekentalan sabun 

mandi cair dari kefir susu kambing. Uji lanjut BNT (Beda Nyata 
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Terkecil) diperoleh hasil panelis terhadap uji organoleptik pada 

kekentalan sabun mandi cair dari kefir susu kambing sesuai 

Tabel 8. Superskrip perlakuan penambahan kefir susu kambing 

P0 dan P3 memberikan nilai kekentalan yang tinggi 

berdasarkan penilaian panelis secara visual, sedangkan P1 dan 

P2 memiliki nilai kekentalan yang sama. Penambahan kefir 

susu kambing dengan konsentrasi berbeda cenderung 

memberikan dampak positif terhadap kekentalan yang 

dihasilkan pada sabun mandi cair dari kefir susu kambing.  

 Penambahan kefir susu kambing pada sabun mandi cair 

dengan konsentrasi 30% memiliki nilai kekentalan yang lebih 

tinggi dengan penilaian panelis secara visual, karateristik kefir 

yang kental dapat mempengaruhi viskositas sabun mandi cair 

yang dihasilkan. Uji hedonik (kesukaan) pada panelis lebih 

memilih sabun mandi cair dengan penambahan kefir 30% dan 

perlakuan kontrol. Menurut Mal dkk., (2011) menyatakan 

bahwa kefir grain yang digunakan sebagai starter pada 

pembuatan kefir mengandung bakteri asam laktat dan khamir 

yang dapat meningkatkan viskositas kefir. Konsentrasi 

penambahan kefir susu kambing semakin tinggi pada sabun 

mandi cair maka dapat meningkatkan nilai viskositas atau 

kekentalan berdasarkan penilaian visual. Menurut (Nurhadi, 

2012) menyatakan bahwa semakin tinggi agen pengental yang 

digunakan maka semakin meningkat nilai viskositas. Suhu 

berpengaruh terhadap nilai viskositas, semakin tinggi suhu 

maka semakin turun nilai viskositas. Viskositas akan menurun 

pada suhu di atas 40oC. Uji kesukaan (hedonik), sabun mandi 

cair dengan penambahan kefir susu kambing 30% (P3) dan 

perlakuan kontrol (P0) dapat diterima oleh panelis berdasarkan 

penilaian secara visual pada kekentalan sabun mandi cair. 

Gandasasmita (2009) berpendapat bahwa kekentalan sabun 
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mandi cair berdasarkan penilaian secara organoleptik dapat 

menentukan sabun mandi cair bisa diterima oleh konsumen 

secara langsung atau tidak karena kekentalan sabun mandi cair 

tergantung dengan agen pengental yang digunakan.  

 

4.4.3. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Jumlah Busa 

 Data organoleptik jumlah busa pada sabun mandi cair 

dari kefir susu kambing dapat dilihat pada Lampiran 10c. 

Analisis lanjutan untuk mengetahui adanya perbedaan dari 

perlakuan terhadap jumlah busa sabun mandi cair maka 

dilakukan analisis ragam. Hasil analisis ragam (Lampiran 10c) 

menunjukkan bahwa penambahan kefir susu kambing dengan 

konsentrasi berbeda memberikan pengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap jumlah busa sabun mandi cair dari kefir susu 

kambing. Uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) diperoleh hasil 

panelis terhadap uji organoleptik pada jumlah busa sabun mandi 

cair dari kefir susu kambing sesuai Tabel 8 diperoleh jumlah 

busa yang paling tinggi pada P0 dan P1 sedangkan pada P2 dan 

P3 jumlah busa yang dihasilkan adalah sama. Penambahan kefir 

susu kambing dengan konsentrasi berbeda cenderung 

memberikan dampak positif terhadap jumlah busa yang 

dihasilkan pada sabun mandi cair dari kefir susu kambing.  

 Konsentrasi kefir susu kambing yang ditambahkan pada 

sabun mandi cair dengan nilai rendah menghasilkan busa yang 

lebih tinggi saat digunakan, panelis lebih menyukai jumlah busa 

pada produk sabun kontrol dan sabun mandi cair dengan 

penambahan konsentrasi kefir susu kambing sebesar 10%. 

Jumlah busa yang dihasilkan pada sabun mandi cair 

dipengaruhi oleh kadar air semakin tinggi kadar air maka busa 

yang dihasilkan semakin banyak, hal tersebut sesuai dengan 
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pendapat Wijana dkk., (2009) menyatakan bahwa banyak rasio 

air dalam sabun membuat sabun yang terbentuk semakin tidak 

berminyak, sehingga daya bersih sabun semakin baik dan pada 

akhirnya mempengaruhi tingkat kesukaan para panelis. Uji 

kesukaan (hedonik), sabun mandi cair dengan penambahan 

kefir susu kambing 10% (P1) dan perlakuan kontrol (P0) dapat 

diterima oleh panelis berdasarkan penilaian jumlah busa pada 

sabun mandi cair. 

 

4.4.4. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Post Effect 

 Data organoleptik post effect pada sabun mandi cair dari 

kefir susu kambing dapat dilihat pada Lampiran 10d. Analisis 

lanjutan untuk mengetahui adanya perbedaan dari perlakuan 

terhadap post effect sabun mandi cair maka dilakukan analisis 

ragam. Hasil analisis ragam (Lampiran 10d) menunjukkan 

bahwa penambahan kefir susu kambing dengan konsentrasi 

berbeda memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

post effect sabun mandi cair dari kefir susu kambing. Uji lanjut 

BNT (Beda Nyata Terkecil) diperoleh hasil panelis terhadap uji 

organoleptik pada post effect sabun mandi cair dari kefir susu 

kambing sesuai Tabel 8 diperoleh nilai paling rendah pada 

perlakuan P1 dan P2. Post effect pada sabun mandi cair menurut 

panelis cenderung meningkat pada perlakuan kontrol dan 

penambahan kefir susu kambing 30%. Penambahan kefir susu 

kambing dengan konsentrasi berbeda cenderung memberikan 

dampak positif terhadap post effect yang dihasilkan pada sabun 

mandi cair dari kefir susu kambing. 

 Penambahan kefir susu kambing dengan konsentrasi yang 

tinggi memiliki nilai post effect yang tinggi setelah panelis 

mencoba untuk menggunakan. Post effect dapat dilihat dengan 
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adanya rasa lembab pada tangan setelah sabun digunakan, 

semakin lembab pada tangan maka semakin tinggi nilai 

kesukaan. Kelembaban tertinggi berdasarkan penilaian secara 

visual oleh panelis terdapat pada perlakuan penambahan kefir 

susu kambing 30% dan perlakuan tanpa penambahan kefir susu 

kambing. Konsentrasi kefir susu kambing semakin tinggi maka 

kelembaban yang dihasilkan pada sabun mandi cair semakin 

meningkat hal tersebut disebabkan butiran lemak pada kefir 

susu kambing berdiameter kecil dan homogen sehingga mudah 

diserap oleh kulit menurut Kustyawati, Susilawati, Tobing dan 

Trimaryanto (2012) menyatakan bahwa susu kambing terdapat 

zat asam beta hidroksil alami yang mampu mengikis kotoran 

dan sel kulit mati, kandungan protein dalam susu kambing 

sebagai suplai nutrisi dan melembabkan untuk melapisi 

permukaan kulit.   

 Uji kesukaan (hedonik), secara umum sabun mandi cair 

dengan penambahan kefir susu kambing saat pemakaian oleh 

panelis tidak mengalami gatal-gatal yang bersifat iritasi, 

sebagian besar panelis merasa nyaman dan lembab saat sabun 

diaplikasikan ke kulit. Sabun mandi cair dengan penambahan 

kefir susu kambing 30% (P3) dan perlakuan kontrol (P0) 

memiliki nilai kelembaban secara visual lebih tinggi, sehingga 

panelis lebih menyukai sabun mandi cair perlakuan kontrol (P0) 

dan perlakuan penambahan kefir susu kambing 30% (P3).  

 

4.4.5. Pengaruh Penambahan Kefir Susu Kambing pada 

Sabun Mandi Cair terhadap Aroma 

Data hasil perhitungan uji organoleptik aroma pada 

sabun mandi cair dengan penambahan kefir susu kambing, 

analisis ragam dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat dilihat 

pada Lampiran 10e. Rata-rata hasil pengujian aroma sabun 
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mandi cair pada masing-masing perlakuan dapat dilihat dalam 

Tabel 8. Hasil analisis ragam uji oraganoleptik aroma pada 

sabun mandi cair memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). Penilaian organoleptik terhadap kesukaan 

aroma dilakukan dengan cara menghirup aroma sabun mandi 

cair yang dihasilkan. Tingkat kesukaan yang tinggi mewakili 

aroma (wangi) yang paling disukai panelis. 

 Superskrip aroma yang paling disukai pada sabun mandi 

cair oleh panelis  adalah P0 dan P1 sedangkan aroma yang tidak 

disukai oleh panelis adalah P2 dan P3. Konsentrasi kefir susu 

kambing yang ditambahkan pada sabun mandi cair terlalu tinggi 

maka aroma yang dihasilkan kurang disukai panelis karena 

adanya percampuran aroma antara parfum dengan aroma kefir 

itu sendiri menurut Wijana dkk., (2009) menyatakan bahwa 

keberadaan parfum dalam produk sabun berdasarkan fungsi 

teknisnya memang tidak signifikan, namun dari segi pemasaran, 

penilaian parfum yang tepat akan sangat berarti bagi produk 

yang dipasarkan. 

 Hasil penelitian pembuatan sabun mandi cair dari kefir 

susu kambing menggunakan aroma parfum susu, namun dalam 

uji kesukaan (hedonik) panelis dapat menerima aroma sabun 

mandi cair dengan penambahan kefir susu kambing 10% (P1) 

dan perlakuan kontrol (P0). Aroma sabun mandi cair dengan 

penambahan kefir susu kambing lebih banyak terdapat 

penyimpangan aroma dikarenakan adanya percampuran aroma 

parfum dan aroma kefir sedikit mengandung alkohol dan 

beraroma asam menurut Mal dkk., (2011) menyatakan bahwa 

bakteri asam laktat pada kefir termasuk mesofilik yang terdiri 

dari beberapa spesies bakteri asam laktat yang masing-masing 

memiliki peranan khusus dalam pembentukan rasa, tekstur dan 
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aroma yang selanjutnya dibagi dalam dua kelompok yaitu 

acidifier dan penghasil aroma.   

 

4.5. Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik penelitian ini didapatkan dengan 

membandingkan masing-masing perlakuan dengan 

menggunakan indeks efektifitas. Penentuan perlakuan terbaik 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan dengan 

variabel yang digunakan (Susrini, 2003). Nilai hasil (Nh) 

perlakuan terbaik dihitung dari penjumlahan nilai hasil pada 

setiap perlakuan serta dijumlahkan dengan setiap variabel yang 

tertera pada Lampiran 11b. 

 

Tabel 9. Nilai perlakuan terbaik 

Perlakuan Nh 

                  P0 (0%) 7,03 

P1 (10%) 1,18 

P2 (20%) 2,41 

P3 (30%)   9,23* 

Keterangan *: nilai tertinggi dan dinyatakan sebagai perlakuan 

terbaik  

 

 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa P3 merupakan 

perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh tertinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. P3 merupakan perlakuan 

penambahan kefir susu kambing sebesar 30% pada sabun mandi 

cair. Parameter yang digunakan untuk menentukan perlakuan 

terbaik adalah berdasarkan nilai kadar air, viskositas dan jumlah 

mikroorganisme. Superskrip nilai viskositas tertinggi pada 

perlakuan P3 dibandingkan pada perlakuan lainnya, viskositas 
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pada P3 juga sangat mempengaruhi nilai kadar air yang rendah 

pada sabun mandi cair. Jumlah mikroorganisme pada sabun 

mandi cair tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) namun 

berdasarkan hasil rata-rata pada P3 memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya disebabkan oleh faktor 

penambahan kefir susu kambing pada sabun mandi cair. 

Menurut Agustina dkk., (2013) menyatakan bahwa konsentrasi 

starter kefir berpengaruh terhadap pH kefir dan aktivitas 

antibakteri. Starter biji kefir merupakan biakan starter yang 

sangat penting dalam pembuatan kefir dan merupakan 

campuran dari bakteri asam laktat dan ragi. Hasil penelitian 

sabun mandi cair dengan penambahan konsentrasi kefir susu 

kambing semakin tinggi maka nilai jumlah mikroorganisme 

semakin meningkat karena adanya kandungan bakteri yang 

mampu memfermentasi laktosa pada susu dan adanya 

kandungan khamir pada kefir. Kandungan kadar air tinggi maka 

dapat mempengaruhi nilai viskositas rendah, P3 memiliki nilai 

kadar air rendah namun viskositas tinggi hal tersebut 

disebabkan karakteristik kefir yang kental dan dapat dijadikan 

sebagai agen pengental, menurut (Buckle, Edwards, Fleet and 

Wooton, 1987) menyatakan bahwa kefir menjadi kental karena 

protein pada susu menggumpal oleh asam selama proses 

fermentasi berlangsung. Protein akan mengalami koagulasi 

apabila protein berada pada titik isolistrik yaitu pada pH 4,7. 

Penggumpalan protein ini didahului oleh proses denaturasi yang 

berlangsung dengan baik pada titik isolistrik protein tersebut. 

 Semakin tinggi konsentrasi kefir yang digunakan maka 

semakin tinggi pula nilai jumlah mikroorganisme yang 

dihasilkan, menurut Safitri dan Swarastuti (2010) menyatakan 

bahwa semakin besar pemberian presentase kefir grain semakin 

tinggi total populasi mikroba. Susu skim merupakan substrat 
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yang baik untuk pertumbuhan mikroba dalam kefir grain yang 

diberikan sehingga bakteri dan yeast dapat tumbuh dan 

berkembang, sehingga dengan adanya ketersediaan susu skim 

yang cukup, akan meningkatkan jumlah mikroba dalam kefir. 

Penelitian pada perlakuan penambahan kefir susu kambing 30% 

jumlah mikroba semakin meningkat pada sabun mandi cair 

dibandingkan pada perlakuan yang lainnya.  

 Syarat mutu sabun mandi cair dengan penambahan kefir 

susu kambing masih sesuai dengan SNI 06-4085-1996 sehingga 

masih memiliki nilai ekonomis dan layak untuk dipasarkan oleh 

konsumen. Perlakuan terbaik P3 memiliki kriteria uji bentuk 

cairan homogen, aroma khas dan warna khas. Cemaran mikroba 

(jumlah mikroorganisme) masih di bawah standar SNI 06-4085-

1996 yaitu di bawah 1x105 CFU/mL. 

 


