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ABSTRACT 

The Effect of Goat Milk and Vegetable Oil Concentration on pH, Water 
Content and Sensory Qualities (Colour, Odor, Texture, and Usage) of Goat 

Milk Soap 

The aim of this study was to find out the best goat milk and vegetable oil 
concentration based on pH, water content, and sensory qualities (colour, odor, 
texture and usage) of goat milk soap. 

The material of this research was goat milk soap from goat milk, vegetable 
oil, NaOH, dextrin, and fragrance. The research method was experiment using 
Completely Randomized Design, which consisted of five treatments, and 
repplicated three times. The treatments were 30 % goat milk and 70 % vegetable 
oil concentration (P1), 40% goat milk and 60 % vegetable oil concentration (P2), 
50 % goat milk and 50% vegetable oil concentration (P3), 60 % goat milk and 40 
% vegetable oil concentration (P4) and 70 % goat milk and 30 % vegetable oil 
concentration (P5). 

The result of this research showed that the difference treatments toward 
goat milk and vegetable oil concentration gave significant difference effect 
(P≤0,05) on pH and usage of goat milk soap, and gave highly significant 
difference effect (P≤0,01) on water content, colour, odor, and texture of goat milk 
soap. The conclusion of this research was that the best treatment of goat milk soap 
was 60 % goat milk and 40 % vegetable oil concentration (P4). 

 
Keywords: goat milk, vegetable oil, goat milk soap, pH, water content, sensory 
qualities. 
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RINGKASAN 

PENGARUH KONSENTRASI SUSU KAMBING DAN MINYAK NABATI  
TERHADAP pH, KADAR AIR DAN ORGANOLEPTIK (WARNA, 

AROMA, TEKSTUR DAN PEMAKAIAN) SABUN SUSU KAMBING   

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai dengan 
bulan Februari 2012 di Laboratorium Fisiko-Kimia Hasil Ternak Bagian 
Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi susu kambing dan 
minyak nabati yang terbaik terhadap pH, kadar air dan organoleptik (warna, 
aroma, tekstur dan pemakaian) sabun susu kambing. Kegunaan penelitian ini 
adalah sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 
pada pembuatan sabun susu kambing serta sebagai bahan informasi bagi 
mahasiswa dan semua pihak mengenai pengembangan produk susu kambing bagi 
kesehatan kulit manusia. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kambing yang 
berasal dari kambing Peranakan Etawa yang diperoleh dari Peternakan Glugu di 
Batu dan minyak nabati yang terdiri dari minyak zaitun, minyak kelapa dan 
minyak kelapa sawit. Metode penelitian ini adalah percobaan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 kali 
ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu konsentrasi susu kambing 30 % dan 
minyak nabati 70 % (P1), konsentrasi susu kambing 40 % dan minyak nabati 60 
% (P2), konsentrasi susu kambing 50 % dan minyak nabati 50 % (P3), konsentrasi 
susu kambing 60 % dan minyak nabati 40 % (P4) dan konsentrasi susu kambing 
70 % dan minyak nabati 30 % (P5). Variabel yang diamati adalah pH, kadar air 
dan kualitas organoleptik (warna, tekstur, aroma dan pemakaian) sabun susu 
kambing. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi 
susu kambing dan minyak nabati memberikan pengaruh yang nyata (P≤0,05) 
terhadap pH dan pemakaian sabun susu kambing dan perlakuan perbedaan 
konsentrasi susu kambing dan minyak nabati memberikan pengaruh yang sangat 
nyata (P≤0,01) terhadap kadar air, warna, aroma dan tekstur sabun susu kambing.  

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik sabun susu 
kambing pada penambahan susu kambing 60 % dan minyak nabati 40 % (P4) 
karena mampu menghasilkan kualitas sabun susu kambing yang baik ditinjau dari 
pH, kadar air dan organoleptik sabun susu kambing. pH sabun yang baik adalah 
sebesar 9,13, kadar air terbaik sebesar 16,82%, warna sabun susu kambing yang 
baik adalah berwarna kuning kecoklatan, aroma yang baik yaitu aroma sabun susu 
kambing yang sedikit beraroma parfum, tekstur sabun yang baik adalah yang agak 
keras dan pemakaian yang nyaman. Disarankan untuk pembuatan sabun susu 
kambing menggunakan penambahan susu kambing 60 % dan minyak nabati 40 % 
agar menghasilkan produk yang yang baik ditinjau dari pH, kadar air dan 
organoleptik (warna, tekstur, aroma dan pemakaian). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Populasi ternak kambing di Indonesia terus mengalami peningkatan dari  

tahun 2000 sebanyak 12.566.000 ekor menjadi 16.821.000 ekor pada tahun 2010  

(BPS, 2011). Di Indonesia kambing yang dikembangkan sebagai penghasil susu 

adalah kambing Peranakan Etawah (PE) dan kambing saanen. Kambing PE 

merupakan hasil persilangan kambing lokal dengan kambing etawah yang 

diperkenalkan Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1908 dan dimanfaatkan 

sebagai sumber daging dan susu.  Produksi susu kambing PE berkisar antara 0,45-

2,2 liter/hari (Sodiq dan Abidin, 2002).  

Susu kambing telah dimanfaatkan sebagai obat dan bahan kosmetik sejak 

ribuan tahun silam, bahkan Cleopatra, ratu cantik Mesir Kuno telah 

memanfaatkannya untuk mandi dalam mempertahankan kecantikannya, namun 

dalam perkembangannya lebih lanjut pamor susu kambing seolah-olah tenggelam 

oleh pamor susu sapi, hal ini disebabkan salah satunya karena ketidaktahuan akan 

manfaat susu kambing (Damayanti dan Wahyu. 2002). 

Susu kambing mengandung protein, mineral, lemak, karbohidrat, dan 

vitamin. Asam amino dan asam lemak yang terkandung dalam susu dapat 

berfungsi sebagai emolien (pelembut) dan humektan (pelembab) pada kulit. 

Vitamin A, B dan E yang terdapat dalam susu kambing berfungsi sebagai 

antioksidan, sehingga dapat membantu dalam menghambat proses penuaan, 

menghambat terjadinya kanker dan tumor pada kulit dan memperbaiki jaringan 
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pada kulit. Kandungan flourine akan meningkatkan daya tahan tubuh dan 

menekan aktifitas pertumbuhan bakteri (Indrawati  dan Wulandari, 2011).  

Asam kaprilik dan kaprik yang terkandung dalam susu kambing dapat 

menjaga pH kulit secara alami dan menjaga perkembangan mikroba berlebih. 

Kaprilik juga dapat menyerap dengan mudah ke dalam lapisan kulit, sehingga 

dapat mengelupas dan mengangkat sel-sel kulit mati serta membuat kulit lebih 

lembut dan halus (Sodiq dan Abidin, 2002). Berbagai kelebihan susu kambing 

tersebut merupakan alasan bahwa susu kambing potensial untuk digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan sabun.  

Sabun yang terbuat dari campuran susu kambing memiliki tingkat 

keasaman yang menyamai kulit. Efeknya terasa lembut di kulit dan tidak 

menimbulkan iritasi. Beberapa penelitian melaporkan penggunaan sabun ekstrak 

susu kambing memulihkan kelainan kulit seperti psoriasis dan eksema (Sarwono, 

2004). 

Kulit yang halus dan lembut merupakan anugrah Illahi yang tak ternilai 

harganya dan harus tetap dijaga kebersihannya dengan cara merawat kesehatan 

serta kebersihan kulit. Sabun biasa digunakan untuk membersihkan dan merawat 

kesehatan kulit. Sabun berasal dari kata saponin merupakan garam logam alkali 

(Na) dengan asam lemak dan minyak dari bahan alam yang disebut trigliserida. 

Lemak dan minyak mempunyai dua jenis ikatan, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak 

jenuh dengan atom karbon 8-12 yang diberikatan ester dengan gliserin. Reaksi 

antara kaustik dengan gliserol menghasilkan gliserol dan sabun yang disebut 

dengan saponifikasi (Ketaren, 1986), sedangkan sabun susu sendiri menurut 
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Heniez (2008) adalah suatu surfaktan (agen pembersih) yang dibuat dengan 

mencampurkan bahan-bahan antara lain, larutan alkali, minyak/lemak dan susu.  

Pada dasarnya bahan dasar pembuatan sabun adalah sama, hanya saja pada 

pembuatan sabun susu, air yang digunakan untuk melarutkan NaOH/KOH diganti 

dengan susu kambing. Bahan dasar pembuatan sabun susu, selain susu kambing 

antara lain adalah NaOH, minyak dan lemak (Yekti, 2009).  

Penambahan NaOH pada proses pembuatan sabun yang terlalu pekat atau 

jumlahnya berlebih, maka alkali bebas yang tidak berikatan dengan trigliserida 

atau asam lemak akan terlalu tinggi, sehingga memberikan pengaruh negatif 

berupa iritasi kulit, sebaliknya apabila NaOH yang ditambahkan terlalu encer atau 

jumlahnya terlalu sedikit, maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam 

lemak bebas yang tinggi. Asam lemak bebas pada sabun dapat mengganggu 

proses emulsi sabun (Kamikaze, 2001). NaOH atau Natrium Hidroxide adalah 

bahan kimia utama yang dipakai dalam membuat sabun, memiliki sifat kerosif dan 

bisa menghasilkan panas apabila diberi air. Hasil pencampuran air dan NaOH bisa 

mencapai suhu 90 °C (Yekti, 2009). 

Beberapa minyak yang dapat digunakan dalam membuat sabun, selain 

lemak hewani juga bisa digunakan minyak nabati. Minyak yang dapat digunakan 

sebagai bahan sabun adalah minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, 

minyak kastor, minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari. Bahan sabun 

natural sederhana dapat menggunakan 3 jenis minyak yaitu: minyak zaitun yang 

berfungsi melembabkan kulit, minyak kelapa yang berfungsi sebagai penghasil 

busa dan minyak kelapa sawit yang berfungsi untuk mengeraskan sabun (Yekti, 

2009). Menurut Orey (2008) minyak zaitun mengandung phenol yang dipercaya 
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sebagai antioksidan pencegah kanker, sedangkan Darmoyuwono (2006) 

menyatakan bahwa minyak kelapa telah digunakan sebagai pelembab kulit, tabir 

surya dan luka bakar. Menurut Horinishi (2005) dalam pembuatan sabun, minyak 

kelapa sawit berfungsi menjadi agen pembusa dan pelembut kulit. 

Pada pembuatan sabun mandi dapat ditambahkan bahan pengisi untuk 

menambah volume, selain itu juga untuk memberi bentuk yang kompak dan 

padat, salah satu bahan pengisi sabun adalah dekstrin, karena sifatnya yang mudah 

larut dalam air (Sugeng, 1998). Air yang digunakan sebaiknya telah mengalami 

proses demineralisasi (demineralised water) (Poucher, 1974). 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah 

apakah terdapat perbedaan pengaruh pada konsentrasi susu kambing dan minyak 

nabati (minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit) yang digunakan 

sebagai bahan utama pada sabun mandi susu kambing ditinjau dari pH, kadar air 

dan organoleptik (warna, aroma, tekstur dan pemakaian). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi susu kambing 

dan minyak nabati yang terbaik terhadap pH, kadar air dan organoleptik (warna, 

aroma, tekstur dan pemakaian) sabun susu kambing.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

pada pembuatan sabun susu kambing. 
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2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak mengenai 

pengembangan produk susu kambing bagi kesehatan kulit manusia. 

1.5. Kerangka Pikir 

Susu kambing mengandung zat yang biasa disebut asam kaprilik dan 

kaprik yang dapat menjaga pH kulit secara alami dan menjaga perkembangan 

mikroba berlebih dan mampu menghambat infeksi terutama yang disebabkan oleh 

cendawan candida. Sabun yang terbuat dari campuran susu kambing memiliki 

tingkat keasaman yang menyamai kulit. Efeknya terasa lembut di kulit dan tidak 

menimbulkan iritasi. (Sodiq dan Abidin, 2002). 

Sabun merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara 

kalium atau natrium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani 

(BSNI, 1994). Pada proses pembuatan sabun, penambahan NaOH yang 

ditambahkan terlalu pekat atau jumlahnya berlebih, maka alkali bebas yang tidak 

berikatan dengan trigliserida atau asam lemak akan terlalu tinggi, sehingga 

menyebabkan pH basa dan memberikan pengaruh negatif yaitu iritasi kulit 

(Kamikaze, 2001).  

Sabun dibuat dengan cara proses saponifikasi yang akan memperoleh 

produk sampingan yaitu gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara 

trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam 

lemak bebas dengan alkali (Ophardt, 2003). Menurut Wijana, Soemarjo, Harnawi 

(2009), proses penyabunan menyebabkan alkali yang digunakan (NaOH) telah 

bereaksi dengan asam lemak sehingga mengurangi sifat basa pada sabun. Menurut 

Spitz (1996) semakin banyak air yang terkandung dalam sabun maka sabun akan 

semakin mudah menyusut pada saat digunakan. Sedangkan menurut Qisti (2009), 
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kadar air sabun akan mempengaruhi kekerasan sabun, sedangkan menurut Ketaren 

(1986) asam stearat memiliki atom karbon C18 yang merupakan asam lemak jenuh 

serta berperan dalam memberikan konsistensi dan kekerasan pada produk. 

Minyak dan lemak, ada beberapa minyak yang bisa digunakan dalam 

membuat sabun, selain itu lemak hewani juga bisa digunakan (Yekti, 2009). 

Minyak yang digunakan untuk membuat sabun yaitu minyak zaitun yang 

berfungsi melembabkan kulit dan mengandung phenol yang dipercaya sebagai 

antioksidan pencegah kanker dan mengandung banyak vitamin E yang sangat 

berguna untuk menjaga elastisitas kulit, secara tidak langsung efek bagi kulit akan 

terasa lebih kencang, halus, dan sehat (Orey, 2008).  

Minyak kelapa sawit adalah lemak semi padat yang mempunyai komposisi 

yang tetap, sehingga biasa digunakan untuk bahan dasar pembuatan sabun karena 

berfungsi sebagai agen pembusa dan pelembut (Horinishi, 2005). Menurut 

Ketaren (1986) asam laurat yang terdapat dalam minyak kelapa yaitu sebesar 44-

52 % dan berperan dalam pembentukan sabun dan pembusaan. Zat warna alamiah 

yang terdapat pada minyak kelapa dan minyak kelapa sawit adalah karotene yang 

merupakan hidrokarbon tidak jenuh dan tidak stabil pada suhu tinggi.  

1.6.Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah perbedaan persentase susu kambing dan 

minyak nabati pada produk sabun susu kambing dapat memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap pH dan organoleptik (warna, aroma, tekstur, dan 

pemakaian) sabun susu kambing. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Susu Kambing 

Masyarakat di daerah kering dan tandus seperti Afrika dan sebagian India 

mengandalkan susu kambing untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang 

karena susu kambing merupakan sumber protein terbaik setelah telur dan hampir 

setara dengan ASI. Beberapa keunggulan susu kambing dibanding susu sapi 

adalah kadar fluorine susu kambing 10-100 kali lebih besar dibanding susu sapi 

(yang bermanfaat sebagai antiseptik alami dan dapat membantu menekan 

pembiakan bakteri di dalam tubuh), susu kambing bersifat basa, sehingga aman 

dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh, proteinnya lembut dan efek laksatinya 

sedikit, lemaknya mudah dicerna, karena mempunyai tekstur yang lembut dan 

halus dibandingkan dengan susu sapi. Serta kandungan Sodium (Na), Fluorine 

(F), Kalsium (Ca), Fospor (P), yang dominan sangat baik untuk kesehatan 

manusia (Damayanti  dan Wahyu, 2002).  

Susu kambing adalah susu yang diperoleh dengan jalan pemerahan seekor 

kambing perah atau lebih yang dilakukan secara teratur, terus menerus, dan 

hasilnya berupa susu segar murni tanpa dicampur, dikurangi, atau ditambah 

sesuatu. Berat jenis susu minimal 1,027 pada suhu 27,50 °C dengan kadar lemak 

minimal 2,8 %. Susu terdiri dari 7/8 bagian air, dan 1/8 bagian bahan kering 

(Sarwono, 2004).  

Susu kambing mengandung zat yang biasa disebut asam kaprilik dan 

kaprik yang dapat menjaga pH kulit secara alami dan menjaga perkembangan 

mikroba berlebih dan mampu menghambat infeksi terutama yang disebabkan oleh 
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cendawan candida. Susu kambing juga tidak mengandung aglutinin yaitu senyawa 

yang membuat molekul lemak menggumpal seperti pada susu sapi. Sabun yang 

terbuat dari campuran susu kambing memiliki tingkat keasaman yang menyamai 

kulit. Efeknya terasa lembut di kulit dan tidak menimbulkan iritasi. Kaprilik juga 

dapat menyerap dengan mudah ke dalam lapisan kulit, sehingga dapat mengelupas 

dan mengangkat sel-sel kulit mati serta membuat kulit lebih lembut dan halus 

(Sodiq dan Abidin, 2002). 

Rahasia kecantikan kuno Ratu Cleopatra, sebuah legenda kecantikan yang 

sehari-harinya mandi dengan menggunakan susu kambing untuk menjaga agar 

kulitnya tetap lembut, halus dan kenyal. Kandungannya melimpah akan protein, 

asam amino, lemak, vitamin, mineral dan asam laktat mampu melembabkan kulit 

secara intensif. Ukuran molekul susu kambing yang kecil sehingga molekul susu 

kambing akan lebih mudah diserap dan tinggal lebih lama pada permukaan kulit 

wajah, sehingga menjadikan kulit lebih halus dan lembut (Damayanti dan Wahyu, 

2002). 

2.2. Sabun 

Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi, 

terdiri dari dua komponen utama yaitu asam lemak dengan rantai karbon C16 dan 

sodium atau potasium (Ophardt, 2003). Sabun merupakan pembersih yang dibuat 

dengan reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan asam lemak dari minyak 

nabati atau lemak hewani (BSNI, 1994). Sabun yang dibuat dengan NaOH dikenal 

dengan sabun keras (hard soap), sedangkan sabun yang dibuat dengan KOH 

dikenal dengan sabun lunak (soft soap). Sabun dibuat dengan cara proses 

saponifikasi yang akan memperoleh produk sampingan yaitu gliserol. Proses 
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saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, sedangkan 

proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali (Ophardt, 

2003). Reaksi kimia pada proses saponifikasi trigliserida dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

Gambar 1. Proses saponifikasi sabun 

Reaksi penyabunan mula-mula 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, di mana pada akhirnya kecepatan reaksi akan 

menurun lagi karena jumlah minyak yang sudah berkurang (Alexander, Swern, 

Norris, and Maihl. 1964). Sabun diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Sabun 

dengan kualitas A yaitu sabun yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku 

dari minyak atau lemak terbaik dan mengandung sedikit alkali atau tidak 

mengandung alkali bebas. Sabun A ini umumnya digunakan untuk sabun mandi 

(toilet soap) yang biasa kita kenal. Sabun kualitas B merupakan sabun yang dibuat 

dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari minyak atau lemak dangan 

kualitas yang lebih rendah dan mengandung sedikit alkali, namun tidak 

menyebabkan iritasi pada kulit. Sabun B ini biasanya digunakan untuk mencuci 

pakaian dan piring. Sabun dengan kualitas C merupakan sabun yang dibuat 
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dengan minyak atau lemak yang berwarna gelap (kualitas rendah) dan 

mengandung alkali yang relatif tinggi (Ophardt, 2003).   

Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah minyak, lemak dan 

keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang non polar. 

Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun 

memiliki gugus non polar yaitu gugus –R yang akan mengikat kotoran, dan gugus 

–COONa yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Kotoran tidak 

dapat lepas karena terikat pada sabun dan sabun terikat pada air (Winarno, 1992).  

Menurut Marella dan Sugianto (2006), kotoran yang menempel pada kulit 

umumnya berupa lemak. Debu akan menempel pada kulit karena adanya lemak 

tersebut. Kotoran tersebut dapat menghambat fungsi kulit. Air saja tidak dapat 

membersihkan kotoran yang menempel pada kulit, diperlukan adanya suatu bahan 

yang dapat mengangkat kotoran yang menempel tersebut. Sabun adalah senyawa 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki keistimewaan tertentu, yaitu jika 

senyawa itu larut dalam air, akan bersifat surfaktan (Surface Active Agent) yaitu 

menurunkan tegangan permukaan air, dan sebagai pembersih. Molekul sabun 

tersusun dari “ekor” alkil yang non-polar (larut dalam minyak) dan “kepala” ion 

karboksilat yang polar (larut dalam air). Prinsip tersebut yang menyebabkan sabun 

memiliki daya pembersih. Ketika kita mandi atau mencuci dengan menggunakan 

sabun, “ekor” non-polar dari sabun akan menempel pada kotoran dan kepala 

polarnya menempel pada air (Gambar 2). Hal ini mengakibatkan tegangan 

permukaan air akan semakin berkurang, sehingga air akan jauh lebih mudah untuk 

menarik kotoran. 
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Gambar 2. Sabun sebagai pembersih (Wilson, 2008). 

2.3. Pembuatan Sabun Susu Kambing 

Menurut Asep (2007) bahan-bahan sabun susu kambing adalah sebagai 

berikut: Minyak Zaitun, NaOH, Minyak Kelapa, Susu kambing, pewangi dan 

pewarna. Cara pembuatan menurut Heniez (2008) adalah sebagai berikut: 

a. Larutkan NaOH dengan air (lakukan dengan ketentuan bagaimana 

cara aman membuat larutan alkali), kemudian diamkan sampai 

suhunya mencapai 45 °C. 

b. Sambil menunggu larutan alkali mendingin, timbang minyak zaitun, 

minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. 

c. Siapkan cetakan yang telah diberi alas, termometer, spatula, 

pengaduk, jika ingin membuat sabun beraoma, bisa ditambahkan 

pewangi. Ketika larutan alkali sudah turun hingga 45 °C, panaskan 

minyak sebentar, dan jaga agar tidak melebihi suhu 45 °C, sehingga 

suhu minyak dan NaOH hampir sama. 

d. Tuangkan larutan alkali perlahan-lahan ke dalam minyak (kaca mata 

dan sarung tangan harus tetap dipakai), aduk sampai minyak dan 
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larutan alkali benar-benar merata (kurang lebih 3 menit). Disini 

peran stick blender diperlukan, karena jika menggunakan stick 

blender maka sabun mengental dalam hitungan detik. Namun jika 

menggunakan pengaduk biasa, bisa berjam-jam. 

e. Saat adonan sabun sudah mengental, saatnya memberi pewangi dan 

pewarna jika perlu, aduk sebentar dan segera tuangkan ke dalam 

cetakan. 

f. Setelah itu tutup sabun dengan plastik agar tidak terkena udara luar, 

hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerak putih yang 

biasa disebut soda ash. 

g. Kemudian bungkus sabun dengan memakai selimut atau handuk 

bekas, diamkan di tempat yang hangat atau suhu ruangan yang tidak 

terkena angin langsung. Biarkan selama 24 jam sampai proses 

saponifikasi komplit. 

h. Setelah 24 jam, sabun dibuka dan dipotong-potong sesuai selera, 

diamkan di tempat yang berventilasi selama 4-6 minggu, proses ini 

disebut curing process, tujuannya untuk menghilangkan air dan 

pembentukan gliserin alami. 

2.4. Bahan Baku Pembuatan Sabun 

2.4.1. NaOH 

 Natrium hidroksida atau kaustik soda adalah senyawa alkali dengan berat 

molekul 40,01, merupakan bahan padat berwarna putih yang dapat mengakibatkan 

iritasi kulit jika terjadi kontak langsung. Kristal NaOH bersifat hidrosida, 

sehingga harus disimpan pada tempat tertutup rapat untuk mengurangi penyerapan 
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air yang terlalu tinggi yang dapat mengurangi konsentrasi basa yang diperlukan 

(Faulkner dan Rimmer, 1983). Menurut Hambali, Suryani dan Mira (2006) NaOH 

merupakan senyawa alkali yang bersifat basa dan mampu menetralisir asam, 

berbentuk kristal putih dengan sifat cepat menyerap kelembapan. 

Penambahan NaOH pada proses pembuatan sabun, jika ditambahkan 

terlalu pekat atau jumlahnya berlebih, maka alkali bebas yang tidak berikatan 

dengan trigliserida atau asam lemak akan terlalu tinggi. Hal ini memberikan 

pengaruh negatif yaitu iritasi kulit, sebaliknya apabila NaOH yang ditambahkan 

terlalu encer atau jumlahnya terlalu sedikit, maka sabun yang dihasilkan akan 

mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Asam lemak bebas pada sabun dapat 

mengganggu proses emulsi sabun (Kamikaze, 2001).  

2.4.2. Minyak atau Lemak 

2.4.2.1. Minyak Zaitun 

Minyak zaitun atau minyak olive adalah sebuah minyak buah yang didapat 

dari zaitun (Olea europaea), pohon tradisional dari Mediterania. Minyak zaitun 

dapat digunakan untuk memasak, kosmetik, obat-obatan, sabun, dan juga sebagai 

bahan bakar untuk lampu minyak. Minyak zaitun dianggap sebagai minyak yang 

sehat karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi (utamanya asam oleik dan 

polifenol) (Anonim, 2011). 

Minyak zaitun dengan kualitas tinggi memiliki warna kekuningan. Sabun 

yang berasal dari minyak zaitun memiliki sifat yang keras tapi lembut bagi kulit 

(Archita, 2011). Setiap buah zaitun mengandung 80 % air, 15 % minyak, 1 % 

protein, karbohidrat, dan serat. Minyak ini terbukti berkhasiat menjadikan kulit 

halus dan terlihat lebih muda, bahkan kandungan minyak jenuh tunggal di 
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dalamnya sangat bermanfaat dalam menghilangkan noda hitam pada kulit. 

Minyak zaitun terbukti mengurangi kadar hasil metabolik sekunder yang dapat 

menjadi salah satu faktor pemicu sel kanker. Minyak zaitun juga mengandung 

phenol yang dipercaya sebagai antioksidan pencegah kanker dan mengandung 

banyak vitamin E yang sangat berguna untuk menjaga elastisitas kulit, secara 

tidak langsung efek bagi kulit akan terasa lebih kencang, halus, dan sehat (Orey, 

2008). 

2.4.2.2. Minyak Kelapa 

Minyak kelapa merupakan salah satu jenis minyak nabati dengan 

kemampuan tersendiri yang cukup penting dalam proses pembuatan sabun (Spitz, 

1996). Minyak kelapa digunakan sebagai pelembab kulit, tabir surya, luka bakar 

dan mengandung asam laurat dalam jumlah dominan, yakni 48-53 % 

(Darmoyuwono, 2006), sedangkan menurut Ketaren (1986) asam laurat yang 

terdapat dalam minyak kelapa yaitu sebesar 44-52 % dan berperan dalam 

pembentukan sabun dan pembusaan. Titik cair asam laurat adalah pada suhu 44 

oC. Zat warna alamiah yang terdapat pada minyak kelapa adalah karotene yang 

merupakan hidrokarbon tidak jenuh dan tidak stabil pada suhu tinggi.  

2.4.2.3. Minyak Kelapa Sawit 

 Minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari inti kelapa sawit yang 

dinamakan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil) dan sebagai hasil samping 

ialah bungkil inti kelapa sawit (palm kernel meal). Minyak biji kelapa sawit 

menyerupai minyak kelapa dalam hal kandungan asam lemaknya (mempunyai 

rantai karbon 12-14). Minyak kelapa sawit diperkaya dengan asam lemak rantai 
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panjang seperti lilin dengan jumlah atom karbon 16-18. Kelapa sawit mengandung 

kurang lebih 80 % perikarp dan 20 % persen buah yang dilapisi kulit yang tipis. 

Kadar minyak dalam perikarp sekitar 34-40 %. Minyak kelapa sawit adalah lemak 

semi padat yang mempunyai komposisi yang tetap, sehingga biasa digunakan 

untuk bahan dasar pembuatan sabun karena berfungsi sebagai agen pembusa dan 

pelembut (Horinishi, 2005).  

Mutu minyak kelapa sawit yang baik mempunyai kadar air kurang dari 0,1 

% dan kadar kotoron lebih kecil dari 0,01 persen, kandungan asam lemak bebas 

serendah mungkin (kurang lebih 2 %), bilangan peroksida dibawah 2, bebas dari 

warna merah dan kuning (harus berwarna pucat) tidak berwarna hijau, jernih, dan 

kandungan logam berat serendah mungkin atau bebas dari ion logam. Zat warna 

alamiah yang terdapat pada minyak kelapa sawit adalah karotene yang merupakan 

hidrokarbon tidak jenuh dan tidak stabil pada suhu tinggi (Ketaren, 1986). 

2.4.3. Bahan Pengisi atau Filler (Dekstrin) 

Sugeng (1998) menyatakan bahwa pada pembuatan sabun mandi dapat 

ditambahkan bahan pengisi untuk menambah volume produksi dan memberi 

bentuk yang kompak dan padat. Salah satu bahan pengisi yang dapat ditambahkan 

adalah dekstrin, karena dekstrin memiliki sifat lebih mudah larut dalam air dan 

memiliki kekentalan lebih rendah dibandingkan pati, sehingga pemakaian dalam 

jumlah banyak masih diizinkan. Dekstrin adalah karbohidrat yang dibentuk 

selama hidrolisis pati menajdi gula oleh panas, asam dan atau enzim. Dektrin larut 

dalam air tetapi dapat diendapkan dengan alkohol dan memiliki sifat seperti pati.  

Dekstrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk 

melalui hidrolisi parsial pati. Dekstrin merupakan sumber utama karbohidrat 
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dalam makanan lewat saluran (tube feeding). Cairan glukosa dalam hal ini 

merupakan campuran dekstrin, maltose, glukosa dan air. Karena molekulnya lebih 

besar dari sukrosa dan glukosa, dekstrin mempunyai pengaruh osmolar lebih 

kecil, sehingga lebih mudah diserap. Pati yang dipanaskan secara kering (dibakar) 

seperti halnya proses membakar roti akan menghasilkan dekstrin. Molekul 

sakarida bila bertambah kecil akan meningkatkan daya larut dan kemanisannya, 

oleh karena itu dekstrin lebih manis daripada pati dengan daya larut lebih tinggi 

dan lebih mudah dicernakan (Hernani, Bunasor dan Fitriati, 2010). 

2.4.4. Air 

Air yang digunakan sebaiknya telah mengalami proses demineralisasi 

(demineralised water), namun penggunaan air biasapun dapat dilakukan 

(Permono, 2004). Kadar air pada sabun sekitar 8-15 % (Poucher, 1974), 

sedangkan menurut BSNI (1994), sabun mandi maksimal mengandung kadar air 

15 %. 

2.4.5. Parfum 

Parfum berguna sebagai bahan pendukung untuk menyamarkan bau amis 

pada susu kambing. Keberadaaan parfum memegang peranan besar dalam hal 

keterkaitan konsumen akan produk sabun. Walaupun secara kualitas sabun yang 

ditawarkan bagus, tetapi bilasalah memberi parfum akan berakibat fatal dalam 

penjualannya. Parfum untuk sabun berbentuk cairan berwarna kekuning kuningan 

dengan berat jenis 0,9. Berat parfum dalam perhitungan dalam gram dapat 

dikonversikan ke mililiter. Sebagai patokan 1 gram parfum = 1,1 ml. Jenis parfum 

pada dasarnya untuk sabun dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu parfum umum 
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dan parfum ekslusif. Parfum umum mempunyai aroma yang sudah dikenal umum 

di masyarakat seperti aroma mawar dan aroma kenanga. Produsen sabun pada 

umumnya menggunakan jenis parfum yang ekslusif, artinya aroma dari parfum 

tersebut sangat khas dan tidak ada produsen lain yang menggunakannya. Beberapa 

nama parfum yang digunakan dalam pembuatan sabun diantaranya bouquet deep 

water, alpine, dan spring flower (Priyono, 2009). 

Hampir semua sabun mengandung parfum yang fungsinya untuk 

memperbaiki karakteristik produk, sehingga menyamarkan bau asli sabun. Parfum 

ditambahkan kedalam bahan sabun dalam kondisi dingin, jika sabun dicampur 

dalam sabun dicampur dalam sabun panas baunya akan mudah menguap (Shreve 

dan Brink, 1977). Meskipun bahan ini tidak akan memngurangi fungsi sabun, 

tetapi keberadaannya dapat meningkatkan daya tarik terhadap konsumen 

(Permono, 2001). Jumlah yang ditambahkan tergantung selera, biasanya 0,05-2 % 

(Ghaim and Volz. 2005), sedangkan menurut Poucher (1974) penambahan parfum 

sebanyak 1-2 % untuk campuran sabun. 

2.5. pH Sabun 

Menurut Anonymous (2009), pH merupakan salah satu indikator penting 

pada sabun karena menentukan apakah sabun mandi tersebut layak untuk 

digunakan dan aman bagi kulit. pH optimum untuk sabun mandi adalah 9,2, 

karena bila lebih tinggi, warna sabun akan menjadi lebih gelap. Sedangkan 

menurut Anonymous (2000), standar pH untuk sabun mandi berkisar antara 9-11. 

Sabun membutuhkan waktu 2 sampai 6 minggu untuk mengering dan agar nilai 

pH turun (Anonymous, 2000). 
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2.6. Kadar Air Sabun 

Kadar air merupakan bahan yang menguap pada suhu dan waktu tertentu. 

Maksimal kadar air pada sabun adalah 15 %, hal ini disebabkan agar sabun yang 

dihasilkan cukup keras sehingga lebih efisien dalam pemakaian dan sabun tidak 

mudah larut dalam air. Kadar air akan mempengaruhi kekerasan dari sabun (Qisti, 

2009). 

Semakin banyak air yang terkandung dalam sabun maka sabun akan 

semakin mudah menyusut pada saat digunakan (Spitz 1996). Menurut 

Anonymous (2009), kadar air terbaik untuk sabun sesuai ketentuan SASO adalah 

17 %, dan apabila kadar airnya <17 % maka berarti kualitas sabun tersebut kurang 

begitu baik. Sedangkan menurut BSNI (1994), kadar air sabun, maksimal sebesar 

15 %. 

2.7. Organoleptik Sabun 

Penilaian tingkat kesukaan dapat dilakukan melalui kemampuan inderawi 

manusia berupa indera perasa, pembau, dan pengelihatan. Jumlah panelis sangat 

tergantung pada kualifikasi panelis yang tersedia dan produk yang dinilai. Dengan 

jumlah panelis sedikit tetapi mempunyai sensitivitas yang tinggi akan 

memberikan hasil yang baik dibandingkan jumlah panelis yang lebih banyak 

tetapi sensitivitasnya rendah (Kartika, 1987). Menurut Soekarto (1985), umumnya 

panelis yang mempunyai sensitivitas tinggi sangat sedikit, jumlah minimum untuk 

suatu pengujian 5 orang, dengan melakukan beberapa kali ulangan akan 

memberikan penilaian secara memuaskan. 
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2.7.1. Warna Sabun 

 Warna merupakan salah satu daya tarik terhadap suatu produk. Pada 

prinsipnya, aditif pewarna yang ditambahkan tidak boleh memiliki efek yang 

berlawanan terhadap sifat sabun yang dihasilkan. Selain itu, bahan pewarna yang 

digunakan adalah bahan pewarna untuk kosmetik grade (Hambali, dkk, 2006). 

2.7.2. Aroma Sabun 

 Keberadaan parfum dalam produk sabun berdasarkan fungsi teknisnya 

memang tidak signifikan, artinya suatu produk secara fungsional adalah sama 

meskipun diberi atau tidak diberi parfurn atau pewarna. Meskipun bahan ini tidak 

mengurangi fungsi sabun, tapi keberadaannya dapat meningkatkan daya tarik 

terhadap konsumen (Permono, 2004). 

2.7.3. Tekstur Sabun 

 Tekstur yang dimaksud adalah berkaitan dengan kekerasan sabun. 

Penilaian tekstur menyangkut halus, kasar, lembek, berminyak atau basah suatu 

produk (Soekarto, 1985). 

2.7.4. Pemakaian Sabun 

Penilaian kesukaan terhadap pemakaian sangat diperlukan karena ada 

beberapa jenis sabun mandi yang setelah dipakai memberikan kesan kering pada 

kulit. Hal ini bukan mengindikasikan bahwa kulit kita bersih dari kotoran, 

melainkan kulit tersebut mengalami kekeringan dan dapat menyebabkan iritasi, 

sehingga memerlukan pelembab kulit untuk menghindari iritasi (Sinatrya, 2009). 
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BAB III 
 

 MATERI DAN METODE  

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan 

Februari 2012 di Laboratorium Fisiko-Kimia Hasil Ternak Bagian Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, untuk membuat 

dan menguji produk sabun susu kambing. 

3.2. Materi Penelitian 

Bahan dan alat yang akan digunakan adalah 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu kambing segar, 

minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sawit, air, NaOH, dekstrin dan 

parfum. Susu kambing segar diperoleh dengan cara membeli dari 

Peternakan Songgokerto, Batu, sedangkan minyak kelapa, minyak zaitun, 

NaOH, dekstrin dan pewangi diperoleh dengan cara membeli di Toko 

Aneka Kimia. 

2.  Peralatan yang digunakan untuk pembuatan sabun susu kambing antara 

lain: mixer, pengaduk, termometer, sarung tangan, masker, pisau, 

timbangan/neraca analitik, gelas ukur, pipet ukur, pipet tetes, pH meter, 

eksikator, beaker glass dan sendok besar. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 perlakuan dan setiap perlakuan diulang 3 

kali. Perlakuan meliputi penentuan tingkat konsentrasi susu kambing dan berbagai 
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minyak nabati, yang terdiri dari minyak zaitun, minyak kelapa, minyak kelapa 

sawit, dan juga ditambahkan dekstrin, parfum dan larutan NaOH. Perlakuan 

tersebut ialah sebagai berikut: 

P1: konsentrasi susu kambing 30 % dan minyak nabati 70 %. 

P2: konsentrasi susu kambing 40 % dan minyak nabati 60 %. 

P3: konsentrasi susu kambing 50 % dan minyak nabati 50 %. 

P4: konsentrasi susu kambing 60 % dan minyak nabati 40 %.  

P5: konsentrasi susu kambing 70 % dan minyak nabati 30 %.  

Tabel 1. Desain perlakuan 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 
P1 P1U1 P1U2 P1U3 
P2 P2U1 P2U2 P2U3 
P3 P3U1 P3U2 P3U3 
P4 P4U1 P4U2 P4U3 
P5 P5U1 P5U2 P5U3 

 

3.3.1. Prosedur Penelitian 

3.3.1.1. Pembuatan Sabun Susu Kambing 

 Pembuatan sabun susu kambing dalam penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan prosedur penelitian seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan sabun susu kambing yang dimodifikasi 

(Hambali, dkk, 2006). 

3.3.1.2. Komposisi Adonan Sabun Susu Kambing  

Komposisi adonan sabun susu kambing dalam penelitian ini semua berat 

bahan yang telah dikonversikan dari satuan persen ke milliliter dan gram. 

Komposisi adonan penelitian tertera pada Tabel 2. 

Dicampur hingga homogen 

Pengujian: 
1. pH 
2. Kadar Air 
3. Organoleptik 

 

Larutan 
NaOH 

Sabun Dasar 

Aging selama 4 minggu 

Sabun  
Susu Kambing 

Parfum 
Dekstrin 

Pencetakan 

Minyak Zaitun 
Minyak Kelapa 
Minyak Sawit 

Dicampur hingga homogen 

Dicampur hingga homogen 

 
Susu Kambing 
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Tabel 2. Komposisi adonan penelitian  

Bahan-bahan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 P5 
Susu Kambing (ml) 60 80 100 120 140 
Minyak Zaitun (ml) 28 24 20 16 12 

Minyak Kelapa (ml) 28 24 20 16 12 
Minyak Kelapa Sawit (ml) 84 72 60 48 36 

Parfum (ml) 5 5 5 5 5 
Dekstrin (gram) 7 7 7 7 7  

Larutan NaOH (ml) 40 40 40 40 40 
 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur yaitu : 

a. Pengujian pH sabun susu kambing menurut Apriyanto, dkk. (1988) 

seperti pada lampiran 1. 

b. Pengujian kadar air sabun susu kambing menurut Sudarmadji, dkk. 

(1997) pada lampiran 2. 

c. Pengujian organoleptik sabun susu kambing menurut Soekarto 

(1985) seperti pada lampiran 3. 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam, apabila 

terdapat perbedaan diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993).  

3.6. Batasan Istilah 

Sabun susu kambing : sabun yang terbuat dari susu kambing, minyak kelapa, 

minyak zaitun, minyak kelapa sawit, pewangi dengan 

komposisi tertentu dan kemudian dicampur dengan 

NaOH. 
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Minyak nabati : minyak yang terdiri dari minyak zaitun, minyak kelapa 

dan minyak kelapa sawit sebagai bahan campuran sabun 

susu yang diukur dalam satuan mililiter. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. pH Sabun Susu Kambing 

Data dan analisis ragam pH sabun susu kambing dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata 

(P≤0,05) diantara perlakuan terhadap pH sabun susu kambing. Hal ini 

dimungkinkan karena kadar air dalam susu yang banyak menyebabkan NaOH 

lebih sedikit beraksi dengan asam lemak. Menurut Wijana, Soemarjo, Harnawi 

(2009), proses penyabunan menyebabkan alkali yang digunakan (NaOH) telah 

bereaksi dengan asam lemak sehingga mengurangi sifat basa pada sabun. Rata-

rata pH sabun susu kambing dan hasil Uji Beda Nyata Duncan (UJBD) dapat 

dilihat pada  Tabel 3. 

Tabel 3. Rata–rata nilai pH sabun susu kambing dan hasil UJBD 

Perlakuan Rata-rata dan Notasi 

P1 9,13a 

P3 9,20a 

P2  9,27ab 

P4  9,47b  

P5 9,50b 
Keterangan: Superskrip yang berbeda (a dan b) menunjukkan terdapat perbedaan 
pengaruh yang nyata (P≤0,05). 

 
Rata-rata pH sabun susu kambing terendah adalah 9.13 pada konsentrasi 

susu kambing 30 % dan minyak nabati 70 % (P1), sedangkan yang terbesar adalah 

pada konsentrasi susu kambing 70 % dan minyak nabati 30 % (P5) yaitu sebesar 

9.50. pH merupakan salah satu indikator penting pada sabun karena menentukan 

apakah sabun mandi tersebut layak untuk digunakan dan aman bagi kulit. Kisaran 

nilai pH ini memenuhi kriteria mutu sabun mandi. Standar pH untuk sabun mandi 
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berkisar antara 9-11. pH optimum untuk sabun mandi adalah 9,2, karena bila lebih 

tinggi, warna sabun akan menjadi lebih gelap (Anonymous, 2009). Pada sabun 

mandi padat tidak tercantum standar pH, namun menurut BSNI sabun cair, pH 

sabun berkisar antara 8 sampai 11.  

 

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi susu kambing dan minyak nabati terhadap pH 
     sabun susu kambing 

Meskipun pH sabun hasil penelitian masih dibawah 10, namun pH-nya 

cukup tinggi, sehingga pada waktu penyimpanan sabun perlu lebih dari 2 minggu 

agar pH-nya menurun. Sabun membutuhkan waktu 2 sampai 6 minggu untuk 

mengering dan agar nilai pH turun (Anonymous, 2000). pH terbesar sabun susu 

kambing yaitu pada P5 dimungkinkan karena kadar air dalam susu yang banyak 

menyebabkan NaOH lebih sedikit beraksi dengan asam lemak pada saat proses 

saponifikasi, sehingga menyebabkan pH sabun menjadi basa, sedangkan pada P1 

sifat basa pada sabun berkurang. 

4.2. Kadar Air Sabun Susu Kambing 

Data dan analisis ragam kadar air sabun susu kambing dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P≤0,01) diantara perlakuan terhadap kadar air sabun susu kambing. Hal ini 
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dimungkinkan karena proses aging sabun selama 4 minggu, karena menurut Qisti 

(2009), kadar air merupakan bahan yang menguap pada suhu dan waktu tertentu. 

Kadar air dalam susu kambing adalah sekitar 87 %, sehingga menurut Spitz 

(1996) semakin banyak air yang terkandung dalam sabun maka sabun akan 

semakin mudah menyusut pada saat digunakan. Rata-rata nilai kadar air sabun 

susu kambing dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada masing-masing 

perlakuan ditunjukkan di Tabel 4. 

Tabel 4. Rata–rata nilai Kadar Air sabun susu kambing dan hasil UJBD 

Perlakuan Rata-rata (dalam satuan %) dan Notasi 

P5 16,82a 

P2 16,97a 

P1 17,27b 

P4 17,29b 

P3 17,33b 
Keterangan: Superskrip yang berbeda (a dan b) menunjukkan terdapat perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01). 

 
Rata-rata kadar air terendah sabun susu kambing menurut hasil penelitian 

adalah sebesar 16,82 pada konsentrasi susu kambing 70 % dan minyak nabati 30 

% (P5), sedangkan yang tertinggi pada konsentrasi susu kambing 50 % dan 

minyak nabati 50 % (P3) yaitu sebesar 17,33. Kadar air terbaik untuk sabun sesuai 

ketentuan SASO adalah 17 %, dan apabila kadar airnya <17 % maka berarti 

kualitas sabun tersebut kurang begitu baik (Anonymous, 2009). Maksimal kadar 

air pada sabun adalah 15 % agar sabun yang dihasilkan cukup keras, sehingga 

lebih efisien dalam pemakaian dan sabun tidak mudah larut dalam air (Qisti, 

2009). 
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Gambar 5. Pengaruh konsentrasi susu kambing dan minyak nabati terhadap kadar  
air sabun susu kambing 
 

Kadar air sabun susu kambing pada P5 merupakan kadar air terkecil, hal 

ini dimungkinkan karena banyaknya kandungan air yang terkandung dalam susu 

kambing menyebabkan sabun mudah sekali menyusut, sedangkan pada P3 

merupakan nilai kadar air tertinggi karena konsentrasi minyak 50 % mampu 

mencukupi kadar air yang tersaponifikasi, terutama pada saat aging. 

4.3. Organoleptik Sabun Susu Kambing 

4.3.1. Warna Sabun Susu Kambing 

Data dan analisis ragam organoleptik terhadap warna sabun susu kambing 

dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P≤0,01) diantara perlakuan terhadap warna sabun 

susu kambing. Selera setiap panelis terhadap warna berbeda, sehingga pengujian 

ini terbilang relatif. Warna sabun yang dihasilkan merupakan warna asli tanpa 

penambahan bahan pewarna. Rata-rata nilai warna sabun susu kambing dan hasil 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada masing-masing perlakuan ditunjukkan 

di Tabel 5.  
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Tabel 5. Rata–rata nilai warna sabun susu kambing dan hasil UJBD 

Perlakuan Rata-rata dan Notasi 

P5 1,88a 

P1 3,04b 

P2 3,29bc 

P3  3,50bc  

P4 4,00c 
Keterangan: Superskrip yang berbeda (a, b dan c) menunjukkan terdapat 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01). 

Nilai terendah ditunjukkan pada gambar 6, perlakuan konsentrasi susu 

kambing 70 % dan minyak nabati 30 % (P5) sebesar 1,88 (coklat muda), 

sedangkan nilai tertinggi pada perlakuan konsentrasi susu kambing 60 % dan 

minyak nabati 40 % (P4) yaitu 4,00 (kuning kecoklatan). Hal ini dimungkinkan 

karena pada perlakuan P4 adalah perlakuan yang pas terhadap warna sabun, 

karena menurut Ketaren (1986), zat warna alamiah yang terdapat pada minyak 

kelapa dan minyak kelapa sawit adalah karotene yang merupakan hidrokarbon 

tidak jenuh dan tidak stabil pada suhu tinggi. Suhu tinggi yang dimaksud disini 

adalah pada saat NaOH dicampurkan ke dalam bahan sabun susu kambing. 

 

Gambar 6. Pengaruh konsentrasi susu kambing dan minyak nabati terhadap warna 
sabun susu kambing 
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Klasifikasi warna dalam pengujian mutu organoleptik sabun susu kambing 

adalah krem, putih kecoklatan, kuning kecoklatan, coklat muda dan coklat tua. 

Menurut Sinatrya (2009), warna merupakan salah satu daya tarik terhadap suatu 

produk. Warna susu kambing adalah putih krem (opaque), dan minyak nabati 

(minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit) cenderung kuning 

jernih, sehingga warna yang dihasilkan juga merupakan gabungan dari semua 

warna bahan campuran.  

4.3.2. Aroma Sabun Susu Kambing 

Data dan analisis ragam organoleptik terhadap aroma sabun susu kambing 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P≤0,01) diantara perlakuan terhadap aroma sabun 

susu kambing. Pengujian aroma juga terbilang relatif, karena selera dan 

organoleptik setiap panelis terhadap aroma juga berbeda. Rata-rata nilai aroma 

sabun susu kambing dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada masing-

masing perlakuan ditunjukkan di Tabel 6. 

Tabel 6. Rata–rata nilai aroma sabun susu kambing dan hasil UJBD 

Perlakuan Rata-rata dan Notasi 

P5 2,79a 

P1 3,04ab 

P3 3,58bc 

P4  3,58bc  

P2 4,17c 
Keterangan: Superskrip yang berbeda (a dan b) menunjukkan terdapat perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01). 

 
Keberadaan parfum dalam produk sabun berdasarkan fungsi teknisnya 

memang tidak signifikan, artinya suatu produk secara fungsional adalah sama 

meskipun diberi atau tidak diberi parfum atau pewarna. Meskipun bahan ini tidak 
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mengurangi fungsi sabun akan tetapi keberadaannya dapat meningkatkan daya 

tarik terhadap konsumen (Permono, 2004).  

 

Gambar 7. Pengaruh konsentrasi susu kambing dan minyak nabati terhadap aroma 
sabun susu kambing 

 
Rerata organoleptik terhadap aroma yang ditunjukkan pada tabel 6 dan 

gambar 7 berkisar antara 2,79 sampai dengan 4,17 (sedikit parfum). Nilai terendah 

ditunjukkan pada perlakuan konsentrasi susu kambing 70 % dan minyak nabati 30 

% (P5) dimungkinkan karena komposisi susu kambing yang terbanyak, maka bau 

amis susu kambing yang menjadi lebih dominan, sedangkan nilai tertinggi pada 

perlakuan konsentrasi susu kambing 40 % dan minyak nabati 60 % (P2) diduga 

karena pada komposisi ini merupakan perlakuan yang pas, sehingga bau parfum 

masih tercium oleh panelis. Aroma yang digunakan dalam sabun susu kambing ini 

adalah aroma spring flower.  

4.3.3. Tekstur Sabun Susu Kambing 

Data dan analisis ragam organoleptik terhadap aroma sabun susu kambing 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perbedaan yang sangat nyata (P≤0,01) diantara perlakuan terhadap tekstur sabun 

susu kambing. Menurut panelis, tekstur sabun susu kambing cenderung keras, hal 
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ini berkaitan dengan kadar air sabun yang relatif rendah, yaitu sebesar 16,82–

17,33, sehingga sabun yang dihasilkan cenderung keras. Rata-rata nilai 

organoleptik tekstur sabun susu kambing dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) pada masing-masing perlakuan ditunjukkan di Tabel 7. 

Tabel 7. Rata–rata nilai tekstur sabun susu kambing dan hasil UJBD 

Perlakuan Rata-rata dan Notasi 

P1 3,04a 

P3 4,25b 

P4 4,38b 

P5  4,38b  

P2 4,58b 
Keterangan: Superskrip yang berbeda (a dan b) menunjukkan terdapat perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01). 

Rerata organoleptik terhadap tekstur berkisar antara 3,04-4,58 (agak 

keras). Tekstur yang dimaksud adalah berkaitan dengan kekerasan sabun. Menurut 

Soekarto (1985) penilaian tekstur menyangkut halus, kasar, lembek, berminyak 

atau basah suatu produk. Klasifikasi organoleptik tekstur sabun adalah agak keras, 

kurang keras, agak lembek, lembek dan sangat lembek.  

 

Gambar 8. Pengaruh konsentrasi susu kambing dan minyak nabati terhadap aroma 
tekstur sabun susu kambing 
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Nilai terendah ditunjukkan pada konsentrasi susu kambing 30 % dan 

minyak nabati 70 % (P1), sedangkan nilai tertinggi pada perlakuan konsentrasi 

susu kambing 40 % dan minyak nabati 60 % (P2). Hal ini dimungkinkan karena 

P2 adalah komposisi yang pas terhadap tekstur sabun. Menurut Qisti (2009), 

kadar air sabun akan mempengaruhi kekerasan sabun, sedangkan menurut Ketaren 

(1986) asam stearat memiliki atom karbon C18 yang merupakan asam lemak jenuh 

serta berperan dalam memberikan konsistensi dan kekerasan pada produk. 

4.3.4. Pemakaian Sabun Susu Kambing 

 Data dan analisis ragam organoleptik terhadap aroma sabun susu kambing 

dapat dilihat pada Lampiran 10. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat 

perbedaan yang nyata (P≤0,05) diantara perlakuan terhadap pemakaian sabun susu 

kambing. Penilaian ini juga terbilang relatif, tergantung pada jenis kulit dan selera 

setiap orang. Rata-rata nilai organoleptik pemakaian sabun susu kambing dan 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada masing-masing perlakuan 

ditunjukkan di Tabel 8. 

Tabel 8. Rata–rata nilai pemakaian sabun susu kambing dan hasil UJBD 

Perlakuan Rata-rata dan Notasi 

P1 3,04a 

P5 3,46ab 

P2 3,83b 

P3  3,83b  

P4 4,00b 
Keterangan: Superskrip yang berbeda (a dan b) menunjukkan terdapat perbedaan 
yang nyata (P≤0,05). 

 
 Rerata organoleptik terhadap pemakaian yang ditunjukkan pada tabel 8 

berkisar antara 3,04 sampai dengan 4,00 (nyaman). Nilai terendah ditunjukkan 

pada perlakuan konsentrasi susu kambing 30 % dan minyak nabati 70 % (P1), 
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sedangkan nilai tertinggi pada perlakuan konsentrasi susu kambing 60 % dan 

minyak nabati 40 % (P4). Hal ini dimungkinkan karena komposisi susu kambing 

yang besar pada P4, yang memberi efek nyaman, lembab dan lembut pada kulit 

karena menurut Indrawati dan Wulandari (2011), asam amino dan asam lemak 

yang terkandung dalam susu dapat berfungsi sebagai emolien (pelembut) dan 

humektan (pelembab) pada kulit. Vitamin A, B dan E yang terdapat dalam susu 

kambing berfungsi sebagai antioksidan, sehingga dapat membantu dalam 

menghambat proses penuaan, menghambat terjadinya kanker dan tumor pada kulit 

serta membantu mempercepat proses keratinisasi dan memperbaiki jaringan pada 

kulit.  

 

Gambar 8. Pengaruh konsentrasi susu kambing dan minyak nabati terhadap 
pemakaian sabun susu kambing 

 
Penilaian organoleptik terhadap pemakaian sangat diperlukan karena ada 

beberapa jenis sabun mandi yang setelah dipakai memberikan kesan kering pada 

kulit. Menurut Sinatrya (2009), penilaian organoleptik terhadap kenyamanan 

pemakaian sabun dapat mengindikasikan kemampuan sabun dalam mengangkat 

kotoran dan sisa-sisa kulit yang mati, sehingga membuat kulit menjadi bersih dan 

terasa segar, karena ada beberapa jenis sabun mandi yang setelah dipakai 

memberikan kesan kering pada kulit. Hal ini bukan mengindikasikan bahwa kulit 
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bersih dari kotoran, melainkan kulit tersebut mengalami kekeringan dan dapat 

menyebabkan iritasi, sehingga memerlukan pelembab kulit untuk menghindari 

iritasi.  

4.4. Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik sabun susu kambing dilakukan dengan 

membandingkan nilai perlakuan pada setiap variabel. Penentuan perlakuan terbaik 

menggunakan metode skoring yang dilakukan oleh panelis ditunjukkan di 

Lampiran 11. Perlakuan dengan nilai produk tertinggi merupakan perlakuan 

terbaik. Rata-rata nilai perlakuan terbaik disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Nilai rataan masing-masing variabel dari seluruh perlakuan 

Perlakuan  Warna Aroma Tekstur Pemakaian pH Kadar Air (%) 
P1 3,04 3,04 3,04 3,04 9,13** 17,27 
P2 3,29 4,17** 4,58** 3,83 9,27 16,97 
P3 3,50 3,58 4,25 3,83 9,20 17,33 
P4 4,00** 3,58 4,38 4,00** 9,47 17,29 
P5 1,88 2,79 4,38 3,46 9,5 16,82** 

Keterangan:  (**) Nilai terbaik setiap variabel 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan dari pengaruh perlakuan yang diberikan dan sebagai 

variabel yang digunakan (Idris, 2005). Penentuan perlakuan terbaik ditentukan 

oleh rata-rata nilai produk tertinggi berdasarkan parameter organoleptik yang 

didapat dari penilaian panelis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan 

konsumen terhadap produk sabun susu kambing sudah cukup, sehingga penilaian 

konsumen merupakan faktor utama dalam menentukan suatu produk yang disukai.  

Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan menggunakan indeks 

efektifitas (Idris, 2005). Pada tabel 9 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 

susu kambing 40 % dan minyak nabati 60 % (P2) mempunyai nilai tertinggi pada 
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aroma dan tekstur sabun susu kambing masing-masing sebesar 4,17 dan 4,58. 

Perlakuan konsentrasi susu kambing 60 % dan minyak nabati 40 % (P4) memiliki 

nilai tertinggi pada warna sabun dan pemakaian sabun susu kambing sebesar 4,00, 

sedangkan perlakuan konsentrasi susu kambing 30 % dan minyak nabati 70 % 

(P1) memiliki nilai pH terbaik sebesar 9,13 dan konsentrasi susu kambing 70 % 

dan minyak nabati 30 % (P5) memiliki nilai kadar air terbaik sebesar 16,82%. 

Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan terbaik didapatkan total nilai hasil (Nh) 

yang tertinggi yaitu pada perlakuan konsentrasi susu kambing 60 % dan minyak 

nabati 40 % (P4). Hal tersebut diduga bahwa dengan  konsentrasi susu kambing 

dan minyak nabati yang tepat dapat menghasilkan produk yang baik ditinjau dari 

pH, kadar air, dan nilai organoleptik sabun susu kambing yang meliputi warna, 

aroma, tekstur serta pemakaian dapat memberikan respon yang positif terhadap 

panelis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik 

sabun susu kambing adalah konsentrasi susu kambing 60 % dan minyak nabati 40 

% (P4) karena mampu menghasilkan kualitas sabun susu kambing yang baik 

ditinjau dari pH, kadar air dan organoleptik sabun susu kambing. pH sabun yang 

baik diantara sampel adalah sebesar 9,13, kadar air terbaik sebesar 16,82%, warna 

sabun susu kambing yang baik adalah berwarna kuning kecoklatan, aroma yang 

baik yaitu aroma sabun susu kambing yang sedikit beraroma parfum, tekstur 

sabun yang baik adalah yang agak keras dan pemakaian yang nyaman. 

5.2. Saran 

 Disarankan untuk pembuatan sabun susu kambing menggunakan 

konsentrasi susu kambing 60% dan minyak nabati 40% agar menghasilkan produk 

yang baik, ditinjau dari pH, kadar air dan nilai organoleptik (warna, tekstur, aroma 

dan pemakaian) serta perbaikan warna sabun yang lebih menarik.  
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Lampiran 1. Prosedur analisis pH 

 Pengujian pH sabun susu kambing pada penelitian ini menggunakan 

metode test mode selective menurut Apriyanto, dkk., (1988) prosedurnya tertera 

seperti di bawah ini: 

1. Sampel diambil kurang lebih 10 gram dan ditempatkan pada 

beaker glass 100 ml, kemudian ditambahkan air sampai 100 ml 

dan diaduk sampai homogen. 

2. pH meter diklaribasikan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7 lalu 

dibersihkan dengan akuades. 

3. Dilakukan pengukuran pH sampel. 

4. Setiap kali akan menggunakan pH sampel yang lain, sebelumnya 

probe dibersihkan dengan akuades terlebih dahulu. 
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Lampiran 2. Prosedur analisis kadar air  
 

Pengujian kadar air sabun susu kambing pada penelitian ini menggunakan 

metode thermogravitimetri menurut Sudarmadji dkk., (1997), prosedurnya tertera 

seperti di bawah ini:  

1. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 °C 

selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 

30 menit, setelah itu botol ditimbang dengan menggunakan 

timbangan analitik (X gram). 

2. Sampel yang telah dihaluskan lalu ditimbang kira-kira 2-5 gram, 

kemudian dimasukkan ke dalam botol timbang yang telah 

diketahui beratnya dan ditimbang kembali (Y gram). 

3. Sampel dalam botol timbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 

105 °C selama 4 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator 

selama 30 menit, sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan 

ini diulang sampai dicapai berat konstan (Z gram) yaitu selisih 

penimbangan berat sampel berturut-turut kurang dari 0,2 mg. 

4. Kadar air dihitung sebagai berikut : 

  % Kadar Air   =  (Y – X) – (Z – X)  x 100 % 
                                           (Y – X) 
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Lampiran 3. Pengujian organoleptik (Soekarto, 1985) 

Lembar Kuisioner Uji Organoleptik  
Hari / tanggal pengujian : ………………… 
Nama panelis   : ………………… 
Nama produk   :  Sabun Susu Kambing  

 Ujilah warna, aroma, tekstur dan pemakaian sampel sabun susu kambing 
berikut ini dengan memilih salah satu Kategori sesuai hasil pengujian Anda 
dengan memberikan tanda (v) pada baris dan kolom yang sesuai. Terimakasih. 

Warna 

Derajat kesukaan 
Kode sampel 

209 129 219 299 229 
 Krem           
 Putih kecoklatan           
 Kuning kecoklatan           
 Coklat muda           
 Coklat tua           

Aroma 

Derajat kesukaan 
Kode sampel 

209 129 219 299 229 
 Aroma parfum           
 Sedikit parfum           
 Tidak ada parfum           
 Aroma minyak           
 Aroma menyimpang           

Tekstur 

Derajat kesukaan 
Kode sampel 

209 129 219 299 229 
 Agak keras            
 Kurang keras           
 Agak lembek           
 Lembek           
 Sangat lembek           

Pemakaian 

Derajat kesukaan 
Kode sampel 

209 129 219 299 229 
 Sangat nyaman           
 Nyaman           
 Cukup nyaman           
 Kurang nyaman           
 Tidak nyaman           
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Lampiran 4. Prosedur perhitungan penentuan Perlakuan terbaik  (Idris, 
2005)  

 
1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang 

diuji pada sabun susu kambing dengan perlakuan penambahan pati biji durian 

yang berbeda, menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan kontribusi antara             

0 sampai 1. 

4. Ditentukan bobot normal dari variabel, yaitu bobot variabel yang dibagi bobot 

total.          ( BN  =   BV : total BV ) 

5. Dicari nilai efektif (Ne) dari masing-masing perlakuan terhadap variabel yang 

diteliti, dengan menggunakan rumus: 

Ne  = Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
    Nilai terbaik – Nilai terjelek  

Produk   : Sabun Susu Kambing 
Nama Responden : ………………… 
Tanggal  : ………………… 
 
Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di 
bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan variabel tersebut, mulai dari 
yang kurang penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-6.   
Atas partisipasinya terima kasih. 
 
 

Variabel Nilai 
pH   

Kadar Air   
Warna   
Aroma   
Rasa  

Tekstur  
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5. Dihitung nilai hasil masing-masing perlakuan (Nh) yang diperoleh dari 

perkalian antara bobot normal masing-masing dengan efektivitasnya. 

Nh  =  Ne x BN 

6.  Nh semua variabel untuk masing-masing perkalian dijumlahkan. 

7.  Dipilih perlakuan terbaik yaitu dengan memiliki jumlah Nh tertinggi. 
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Lampiran 5. Data dan hasil analisis ragam pH sabun susu kambing 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 

P1 9,2 9,1 9,1 27,40 9,13 
P2 9,4 9,3 9,1 27,80 9,27 
P3 9,3 9,1 9,2 27,60 9,20 
P4 9,6 9,5 9,3 28,40 9,47 
P5 9,4 9,6 9,5 28,50 9,50 

Total 46,9 46,6 46,2 139,7   
Rata-rata 9,38 9,32 9,24     

 

Faktor Koreksi (FK) =  

                         (139,7)2
 

    =                 

           5x3 

                  = 1301,07 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  = 2  FK2 

  = (9,22 + … + 9,52)  1301,07 

        = 0,457 

 

JK Perlakuan =   FK 

        (9,22 + … + 9,52) 

                   =             -  1301,07 

        3   

  = 0,317 

JK Galat  = JK Total  JK Perlakuan 

  = 0,457- 0,317 

  = 0,14 
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Tabel analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 
Perlakuan 4 0,32 0,08 5,67* 3,48 5,99 

Galat 10 0,14 0,01       
Total 14 0,46         

Keterangan: * terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P≤0,05) 

Uji jarak nyata terkecil 1 % perlakuan 

BNT  1 %, SE = rKTGalat/  

= 0,01/3  

= 0,07 

JND 1 % 3,71 3,86 3,98 4,06 
JNT 1 % 0,25 0,26 0,27 0,28 

 

Rata-rata perlakuan 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 9,13 a 
P3 9,20 a 0,07 
P2 9,27   ab 0,07 0,14 
P4 9,47     b 0,20 0,27 0,34 
P5 9,50     b 0,03 0,23 0,30 0.37 
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Lampiran 6. Data dan hasil analisis ragam kadar air sabun susu kambing 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 

P1 17,16 17,31 17,33 51,80 17,27 
P2 16,93 17,01 16,97 50,91 16,97 
P3 17,38 17,3 17,32 52,00 17,33 
P4 17,23 17,3 17,35 51,88 17,29 
P5 16,65 16,97 16,84 50,46 16,82 

Total 85,35 85,89 85,81 257,05   
Rata-rata 17,07 17,178 17,162     

 

Faktor Koreksi (FK) =  

                         (257,05)2 

    =                 

           5x3 

                  = 4404,98 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  = 2  FK2 

  = (17,162 + … + 16,842)  4404,98 

        = 0,708 

JK Perlakuan =   FK 

        (9,22 + … + 9,52) 

                   =             -  4404,98 

        3   

  = 0,625 

 

JK Galat  = JK Total  JK Perlakuan 

  = 0,457- 0,317 

  = 0,083 
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Tabel analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 
Perlakuan 4 0,62 0,16 18,81** 3,48 5,99 

Galat 10 0,08 0,01 
Total 14 0,71         

Keterangan: ** terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

Uji jarak nyata terkecil 1 % perlakuan 

BNT  1 %, SE = rKTGalat/  

= 0,01/3  

= 0,05 

JND 1 % 3,71 3,86 3,98 4,06 
JNT 1 % 0,25 0,26 0,27 0,28 

 
Rata-rata perlakuan 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P5 16,82 a 
P2 16,97 a 0,15 
P1 17,27    b 0,30 0,45 
P4 17,29    b 0,02 0,32 0,47 
P3 17,33    b 0,04 0.06 0,36 0,51 
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Lampiran 7. Data dan hasil analisis ragam organoleptik warna sabun susu kambing.  

Panelis 
Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

Total Rata-rata 
P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

1 2 2 2 5 1 3 5 5 3 2 2 3 5 5 1 46 3,07 

2 2 2 3 4 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 48 3,20 

3 3 2 2 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 60 4,00 

4 2 3 1 5 4 5 3 4 5 1 5 3 5 3 2 51 3,40 

5 3 3 1 3 1 4 5 5 5 2 4 5 5 5 2 53 3,53 

6 3 2 4 5 1 3 3 4 4 1 2 3 4 4 1 44 2,93 

7 1 2 2 2 1 3 4 3 2 1 4 3 3 2 1 34 2,27 
8 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 44 2,93 

Total 19 19 17 33 18 29 32 33 31 13 28 28 34 32 14 380   
 

Faktor Koreksi (FK) =  

                          (380)2
 

    =                 
         8x3x5                   
 
                  = 1203,33 
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Jumlah Kuadrat (JK) 
JK Total  = 2  FK2 

  = (22 + … + 22)  1203,33 
        = 202,67 

JK Perlakuan =   FK 

        (22 + … +22) 
                   =       -  1203,33 
   8x3   
  = 59,75 

JK Ulangan  = 
3 x 8

)143234+28+(28 +........+)183317+17+(19 22 ++++
 - FK   

= 16,07 
 

JK Panelis = 
3 x 5

44.... 46 22 ++
-  FK  

= 27,2 

 
JK Galat   = JK Total  JK Perlakuan - JK Ulangan - JK Panelis 
  = 140,67 - 31,75 - 16,07 - 27,2 
  = 99,65 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 
Perlakuan 4 59,75 14,94 15,89** 2,46 3,51 
Panelis 7 27,20 3,89 4,13 2,03 2,69 
Ulangan 2 16,07 8,03 8,55 2,7 3,98 

Galat 106 99,65 0,94       
Total 119 202.67         

Keterangan: ** terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

Uji jarak nyata terkecil 1 % perlakuan 

BNT  1 %, SE = rKTGalat/  

= 0,94/(8x3) 

= 0,2 

 

 



53 
 

JND 1 % 3,71 3,86 3,98 4,06 
JNT 1 % 0,73 0,76 0,79 0,80 

 

Rata-rata perlakuan 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 1,88 a 
P1 3,04    b 1,17 

   
P2 3,29      bc 0,25 1,42 

  
P3 3,50      bc 0,21 0,46 1,63 

 
P4 4,00      bc 0,50 0,71 0,96 2,13 
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Lampiran 8. Data dan hasil analisis ragam organoleptik aroma sabun susu kambing.  

Panelis 
Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

Total Rata-rata 
P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

1 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 66 4,40 

2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 66 4,40 

3 5 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 51 3,40 

4 1 4 4 5 3 5 3 3 3 1 5 4 4 4 1 50 3.33 

5 4 5 3 2 1 5 4 4 2 2 5 5 3 2 3 50 3,33 

6 2 5 4 3 1 3 4 3 2 1 4 3 3 2 1 41 2,73 

7 4 5 4 4 2 5 4 3 4 1 4 5 3 4 4 56 3,73 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4,00 

Total 29 36 30 32 22 36 30 27 26 20 36 34 29 28 25 440 
 

 

Faktor Koreksi (FK) =  

                         (440)2
 

    =                 
         8x3x5         
 
                  = 1613,33 
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Jumlah Kuadrat (JK) 
JK Total = 2  FK2 

 = (42 + … + 42)  1613,33 
       = 140,67 

JK Perlakuan =   FK 

        (42 + … +42) 
                   =       -  1613,33 
   8x3   
  = 31,75 

JK Ulangan  = 
3 x 8

)252829+34+(36 +........+)223230+36+(29 22 ++++
 - FK   

= 2,32 
 

JK Panelis = 
3 x 5

60..... 66 22 ++
-  FK  

= 35,33 

 
JK Galat   = JK Total - JK Perlakuan - JK Ulangan - JK Panelis 
  = 140,67 - 31,75 - 2,32 - 35,33 
  = 71,27 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 
Perlakuan 4 31,75 7,94   11,81** 2,46 3,51 
Panelis 7 35,33 5,05 7,51 2,03 2,69 
Ulangan 2 2,32 1,16 1,72 2,7 3,98 

Galat 106 71,27 0,67       
Total 119 140,67         

Keterangan: ** terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

Uji jarak nyata terkecil 1 % perlakuan 

BNT  1 %, SE = rKTGalat/  

= 0,67/(8x3) 

= 0,17 
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JND 1% 3,71 3,86 3,98 4,06 
JNT 1% 0,62 0,65 0,67 0,68 

 

Rata-rata perlakuan 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 2,79 a 
P1 3,04 ab 0,25 
P3 3,58     bc 0,54 0,79 
P4 3,58     bc 0,00 0,54 0,79 

 P2 4,17       c 0,58 0,58 1,13 1,38 
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Lampiran 9. Data dan hasil analisis ragam organoleptik tekstur sabun susu kambing.  

Panelis 
Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

Total Rata-rata 
P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 4,93 

2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 50 3,33 

3 3 5 5 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 5 5 66 4,40 

4 2 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 65 4,33 

5 1 2 3 4 3 1 5 5 3 3 1 5 5 4 3 48 3,20 

6 2 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 5 3 4 5 59 3,93 

7 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 66 4,40 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 5,00 

Total 24 33 33 36 34 28 38 34 33 35 29 39 35 36 36 503   
 

Faktor Koreksi (FK) =  

                         (503)2
 

    =                 
         8x3x5         
 
                  = 2108,41 
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Jumlah Kuadrat (JK) 
JK Total  = 2  FK2 

  = (42 + … + 52)  2108,41 
        = 128,59 

JK Perlakuan =   FK 

        (42 + … +52) 
                   =       -  2108,41 
   8x3   
  = 21,38 

JK Ulangan  = 
3 x 8

)343436+29+(29 +........+)343633+33+(24 22 ++++
 - FK   

= 2,82 
 

JK Panelis = 
3 x 5

75..... 74 22 ++
-  FK  

= 46,46 

 
JK Galat   = JK Total  JK Perlakuan- JK Ulangan - JK Panelis 
  = 128,59 - 21,38 - 2,82 - 46,46 
  = 57,93 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 
Perlakuan 4 21,38 5.35 9,78** 2,46 3,51 
Panelis 7 46,46 6,64 12,14 2,03 2,69 
Ulangan 2 2,82 1,41 2,58 2,7 3,98 

Galat 106 57,93 0,55       
Total 119 128.59         

 Keterangan: ** terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

Uji jarak nyata terkecil 1 % perlakuan 

BNT  1 %, SE = rKTGalat/  

= 0,55/(8x3) 

= 0,15 
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JND 1 % 3,71 3,86 3,98 4,06 
JNT 1 % 0,56 0,58 0,60 0,61 

 
Rata-rata perlakuan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 3,04 a 
P3 4,25    b 1,21 

   
P4 4,38    b 0,13 1,33 

  
P5 4,38    b 0,00 0,13 1,33 

 
P2 4,58    b 0,21 0,21 0,33 1,54 
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Lampiran 10. Data dan hasil analisis ragam organoleptik pemakaian sabun susu kambing. 

Panelis 
Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

Total Rata-rata 
P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 

2 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 66 4,40 

3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 55 3,67 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 63 4,20 

5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 55 3,67 

6 1 3 3 4 2 2 4 4 3 1 3 2 4 3 1 40 2,67 

7 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 54 3,60 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4,00 
Total 28 32 30 33 30 30 31 32 31 27 31 29 30 32 26 452   

 

Faktor Koreksi (FK) =  

                         (452)2
 

    =                 
         8x3x5 
 
                  = 1702,53
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Jumlah Kuadrat (JK) 
JK Total  = 2  FK2 

  = (32 + … + 42)  1702,53 
        = 71,47 

JK Perlakuan =   FK 

        (32 + … +42) 
                   =       -  1702,53 
   8x3   
   = 3,88  

JK Ulangan  = 
3 x 8

)263230+29+(31 +........+)303330+32+(28 22 ++++
 - FK   

= 0,32 
 

JK Panelis = 
3 x 5

60..... 59 22 ++
-  FK  

= 28,93 

 
JK Galat   = JK Total  JK Perlakuan- JK Ulangan - JK Panelis 
  = 71,47 - 3,88 - 0,32 - 28,93 
  = 38,33 
 
Tabel analisis ragam 

Sumber Keragaman db JK KT F hitung F 5 % F 1 % 
Perlakuan 4 3,88 0,97 2,68* 2,46 3,51 
Panelis 7 28,93 4,13 11,43 2,03 2,69 
Ulangan 2 0,32 0,16 0,44 2,7 3,98 

Galat 106 38,33 0,36       
Total 119 71,47         

 Keterangan: * terdapat perbedaan pengaruh yang nyata (P≤0,05) 

Uji jarak nyata terkecil 1% perlakuan 

BNT  1 %, SE = rKTGalat/  

= 0,36/(8x3) 

= 0,1 
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JND 1 % 3,71 3,86 3,98 4,06 
JNT 1 % 0,35 0,37 0,38 0,39 

 
Rata-rata perlakuan 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 3,04 a 
P5 3,46  ab 0,42 

   
P2 3,83    b 0,38 0,79 

  
P3 3,83    b 0,00 0,38 0,79 

 
P4 4,00    b 0,17 0,17 0,54 0,96 
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Lampiran 11. Pemilihan penentuan perlakuan terbaik 

Data nilai perlakuan terbaik 

Panelis 
Variabel 

Warna Aroma Tekstur Pemakaian pH Kadar Air 
1 4 6 5 2 1 3 
2 2 5 4 3 6 1 
3 2 4 3 6 1 5 
4 3 5 1 6 4 2 
5 3 4 1 6 5 2 
6 5 3 4 6 1 2 
7 1 4 2 5 6 3 
8 1 5 3 6 4 2 

Total 21 36 23 40 28 20 
Rata-rata 2,625 4,5 2,875 5 3,5 2,5 
Ranking 5 2 4 1 3 6 

BV 0,525 0,9 0,575 1 0,7 0,5 
BN 0,125 0.,214 0,137 0,238 0,167 0,119 

 
 
Nilai rataan masing-masing variabel dari seluruh perlakuan 
Perlakuan  Warna Aroma Tekstur Pemakaian pH Kadar Air (%) 

P1 3,04 3,04 3,04* 3,04* 9,13** 17,27 
P2 3,29 4,17** 4,58** 3,83 9,27 16,97 
P3 3,50 3,58 4,25 3,83 9,20 17,33* 
P4 4,00** 3,58 4,38 4,00** 9,47 17,29 
P5 1,88* 2,79* 4,38 3,46 9,5* 16,82** 

 
 Keterangan:  ** Nilai Terbaik 
    *  Nilai Terjelek 
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Daftar Nilai untuk Menentukan Perlakuan Terbaik 

Variabel BV BN 
P1* P2 P3 P4** P5 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 
Pemakaian 1,000 0,238 0,000 0,000 0,823 0,196 0,177 0,042 1,000 0,238 0,438 0,104 
Aroma 0,900 0,214 0,181 0,039 1,000 0,214 0,572 0,123 0,572 0,123 0,000 0,000 
pH 0,700 0,167 1,000 0,167 0,622 0,104 0,811 0,135 0,081 0,014 0,000 0,000 
Tekstur 0,575 0,137 0,000 0,000 1,000 0,137 0,500 0,068 2,429 0,332 2,643 0,362 
Warna 0,525 0,125 0,547 0,130 0,665 0,158 0,764 0,182 1,000 0,238 0,000 0,000 
Kadar Air 0,500 0,119 0,118 0,014 0,706 0,084 0,000 0,000 0,078 0,009 1,000 0,119 
  4,200     0,350   0,893   0,550   0,954   0,585 

 
Keterangan:  ** Nilai Terbaik 
   *  Nilai Terjelek 
 
 


