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ABSTRACT 

 

 The objective of this research was to find out the effect 

of ripening duration on kefir to produce optimum quality of 

kefir cream mask. This research measured the chemical 

quality, there were water content, fat content, protein 

content and water activity (Aw). The treatments of this 

research were ripening duration  P1 (18 hours), P2 (24 

hours), P3 (30 hours) and P4 (36 hours), ripening was in 

incubator with temperature 30°C. The material used in this 

research was kefir cream mask which made from fresh goat 

milk and kefir grains. The method used in this research was 

experiment Randomized Block Design with 4 treatments 

and 4 groups, if there was a significantly different 

continued by Duncan Multiple Range Test. Group of this 

method based on the day of made kefir. The result showed 

that the treatment gave significant different effect (P<0.05) 

on protein content and gave no significant different effect 

on water content, protein content and water activity (Aw). 

The best kefir cream mask was P1 that have 18 hours of 
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ripening duration. The compositions P1 ripening duration 

18 hours of water content 75.70%, fat content 12.02%, 

protein content 1.99% and water activity 0.9295. 

  

 

Key words : Kefir cream mask, ripening duration, chemical 

quality 
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RINGKASAN  

 

 Masker krim adalah salah satu masker untuk kulit wajah 

yang berbentuk semi-padat. Masker krim kefir merupakan 

salah satu produk turunan dari kefir. Kefir adalah susu yang 

telah difermentasi oleh kefir grains. Kualitas kefir 

dipengaruhi oleh bahan baku, konsentrasi starter serta lama 

pemeraman. Lama pemeraman merupakan faktor penting 

yang memberikan pengaruh hasil yang berbeda pada 

karakteristik masker krim kefir.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan waktu 

pemeraman memberikan hasil yang bebeda nyata (P<0,05)  

terhadap kadar protein dan tidak berpengaruh nyata 

terhadap kadar air, kadar lemak dan aktivitas air. Rata-rata 

hasil analisis dari P1, P2, P3 dan P4 pada kadar protein 

adalah  1,99%; 2,14%; 2,62%; 2,10%, pada kadar air 

adalah 75,70%; 75,75%; 76,12%; 77,55%, pada kadar 

lemak adalah 12,02%; 11,86%; 11,22%; 11,12%, pada 

aktivitas air (Aw) 0,9295; 0,9305; 0,9334; 0,9355. 

mailto:siti.ziadatul@gmail.com
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 Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan waktu 

pemeraman kefir terbaik ditinjau dari kualitas kimia yang 

terbaik pada masker krim kefir susu kambing. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk informasi 

tentang masker krim kefir. Pengambilan data  dilaksanakan 

di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan, Kota Malang pada bulan Januari sampai Maret 

2017. 

 Materi dalam penelitian ini yaitu masker krim kefir 

yang terbuat dari kefir susu kambing. Metode penelitian ini 

adalah metode percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok yang terdiri dari empat perlakuan dan empat 

kelompok. Perlakuan yang diberikan yaitu susu kambing 

segar yang difermentasi oleh kefir grain dengan variasi 

lama pemeraman 18 jam, 24 jam, 30 jam dan 36 jam. 

Variabel yang diamati adalah kadar air, kadar lemak, kadar 

protein serta Aw. Data yang diperoleh dari pengujian 

dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance 

(ANOVA) dan bila terdapat perbedaan antar perlakuan 

maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 Kesimpulan pada penelitian ini adalah lama pemeraman 

kefir memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar protein dan tidak berpengaruh pada kadar air, kadar 

lemak dan nilai aktivitas air. Lama pemeraman kefir 18 jam 

menghasilkan masker krim kefir terbaik ditinjau dari kadar 

air (75,70%), kadar lemak (12,02%), kadar protein (1,99%) 

dan nilai aktivitas air (0,9295). Berdasarkan penelitian ini, 

disarankan untuk menggunakan kefir dengan lama 

pemeraman 18 jam untuk menghasilkan masker krim kefir 

agar didapatkan hasil yang optimal ditinjau dari kualitas 

kimia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Susu merupakan bahan pangan kaya akan nutrisi yang 

baik untuk manusia. Susu kambing memiliki kandungan 

gizi yang lebih baik dibandingkan susu sapi. Susu kambing 

memiliki diameter globula lemak yang lebih kecil sehingga 

lebih mudah diserap tubuh. Asam amino pada protein susu 

kambing lebih mudah dicerna tubuh. Komposisi pada susu 

kambing rata-rata adalah air 87,0%, lemak 4,25%, laktosa 

4,27%, protein 3,52%, abu 0,86% dan total bahan padat 

13,0% serta senyawa kompleks seperti vitamin A, E, dan B 

kompleks mineral seperti kalsium, fosfor (Aristya, Anang 

dan Ahmad, 2013). 

 Kefir adalah hasil fermentasi antara susu dengan kefir 

grains. Kefir grains adalah sekelompok bakteri asam laktat 

dan yeast yang membentuk jaringan padat seperti butiran 

putih. Karakteristik kefir adalah pH 4,0 mengandung 

alkohol  0,5–2%, komposisi lemak tergantung pada jenis 

susu yang digunakan, berbau asam dan rasa yeastly. 

Menurut Farnworth (2005) kefir grains dapat 

meningkatkan kandungan vitamin dan mineral pada susu. 

Kefir mengandung vitamin dan mineral diantaranya adalah 

vitamin A, vitamin B2, Vitamin D vitamin B12, vitamin K, 

kalsium, asam amino, asam folik, magnesium, serta enzim. 

Winarno (2007) menyatakan bahwa proses fermentasi 

berfungsi untuk mengubah bahan pangan menjadi produk 

yang memiliki karakteristik baru. Fermentasi dapat 

meningkatkan keamanan pangan karena telah memecah 

substrat menjadi asam dan menurunkan pH sehingga 
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mikroorganisme pembusuk dan patogen tidak dapat 

tumbuh. Proses fermentasi juga telah memecah komponen 

makanan menjadi senyawa yang lebih kecil sehingga lebih 

mudah dicerna maupun diserap oleh tubuh. 

 Kefir selama pada proses fermentasi menghasilkan dua 

lapisan yakni lapisan semi padat (curd) dan lapisan cair 

(whey). Lama fermentasi yang dilakukan pada kefir dapat 

mempengaruhi kadar asam laktat yang dihasilkan serta 

proporsi curd dan whey. Kefir memiliki senyawa 

antioksidan yang mampu memperlambat proses penuaan 

kulit melalui menetralisasi radikal bebas melalui oksidasi 

dan mengurangi dampak kerusakan sel dan jaringan tubuh 

akibat radikal bebas (Gaware, Kotade, Dolas and Dhamak, 

2011). Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa 

kefir dapat dikembangkan menjadi salah satu produk 

perawatan kulit.  

 Masker krim memiliki karakteristik semi-padat. 

Karakteristik semi padat dibuat dari emulsi pencampuran 

fase minyak dan fase air. Curd kefir memiliki karakteristik 

semi padat yang menyerupai karakteristik masker krim, 

sehingga kefir dapat dikembangkan menjadi masker krim 

kefir susu kambing. 

 Waktu pemeraman merupakan salah satu faktor yang 

memberikan pengaruh terhadap kualitas kefir. Evanuarini 

(2014) menyatakan bahwa kombinasi suhu inkubasi 30°C 

dan lama pemeraman 24 jam menghasilkan kefir yang 

memenuhi standar industri susu fementasi Indonesia. 

Variasi lama pemeraman yang digunakan yakni 12 jam, 18 

jam dan 24 jam. Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh waktu pemeraman 

kefir terhadap kualitas kimia masker krim kefir yang 
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meliputi pada kadar air, kadar lemak, kadar protein dan 

aktivitas air. Waktu pemeraman yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 18 jam, 24 jam, 30 jam dan 36 jam.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa 

lama waktu pemeraman kefir yang terbaik untuk 

menghasilkan masker krim kefir susu kambing dengan 

kualitas kimia yang terbaik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan waktu 

pemeraman kefir terbaik ditinjau dari kualitas kimia yang 

meliputi kadar air, kadar lemak, kadar protein serta 

aktivitas air (Aw) pada masker krim kefir susu kambing 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Sebagai sumber informasi tentang pembuatan masker 

krim kefir susu kambing 

b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan 

wawasan teknologi pengolahan masker krim kefir susu 

kambing 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Susu kambing mengandung asam lemak essensial, 

diantaranya asam kaprilat dan asam linoleat yang dapat 

meregenerasi sel kulit pada lapisan epidermis serta terdapat 

vitamin E yang dapat melindungi kulit dari radikal bebas 

yang dapat merusak kulit Ribeiro and Ribeiro (2010).  
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Proses fermentasi kefir mampu memperbaiki nutrisi 

pada susu kambing. Kefir grains mengandung BAL yang 

mampu memecah laktosa (gula susu) menjadi glukosa dan 

galaktosa hingga menjadi produk akhir asam laktat. Asam 

laktat mampu mencerahkan dan menghambat pembentukan 

melanin pada kulit. Bakteri asam laktat menghasilkan 

metabolit sekunder bakteriosin yang bersifat antibakteri 

sehingga dapat mencegah pertumbuhan bakteri sejenis 

seperti bakteri penyebab jerawat. (Rahman, 2015).  

Kualitas masker krim kefir dipengaruhi oleh waktu 

pemeraman kefir. Semakin lama proses pemeraman maka 

akan dihasilkan kefir yang semakin asam. Waktu 

pemeraman merupakan faktor utama untuk menghasilkan 

produk fermentasi yang sesuai kebutuhan khususnya dari 

aspek kimia, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

menemukan waktu pemeraman yang terbaik untuk masker 

krim kefir. Lama waktu pemeraman merupakan hal yang 

penting karena belum adanya standarisasi untuk lama 

pemeraman pada kefir. Karakteristik pH kefir sekitar 4,0 

(Soeparno, 2015) dan pH kulit adalah 4,5–6,5. Produk yang 

memiliki pH kurang maupun lebih dari pH kulit 

memberikan pengaruh yang tidak baik pada kulit seperti 

iritasi maupun gatal-gatal (Rahmawanty, Yulianti dan 

Fitriana, 2015).  

Selama proses pemeraman kefir berlangsung terdapat 

pemisahan antara curd dan whey. Curd pada kefir memiliki 

karakteristik semi-padat sehinggga dapat digunakan 

sebagai masker krim kefir. Penelitian ini menggunakan 

variasi lama pemeraman 18 jam, 24 jam, 30 jam dan 36 

jam dan dievaluasi pada kualitas kimia yang meliputi kadar 

air, kadar lemak, kadar protein dan aktivitas air (Aw). 
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sebagai masker krim kefir susu kambing. Berikut gambar 

dari penjelasan kerangka pikir masker krim kefir yang telah 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir masker krim kefir 

Evaluasi kualitas kimia, ditinjau dari:  

Kadar Air    

Kadar Lemak 

Kadar protein  

Aktivitas air (Aw) 

Asam laktat pada kefir mampu 

mencerahkan dan 

menghambat pembentukan 

melanin pada kulit serta 

bersifat antibakteri 

Variasi waktu pemeraman: 

18 jam 

24 jam 

30 jam 

36 jam 

Susu kambing mengandung 

asam lemak essensial yang 

dapat meregenerasi sel kulit 

pada lapisan epidermis 

Proses fermentasi kefir mampu 

memperbaiki kandungan 

nutrisi pada susu kambing 

Kualitas kefir dipengaruhi oleh 

waktu pemeraman 

Masker krim 

kefir susu 

kambing 
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1.6 Hipotesis 

Lama waktu pemeraman kefir diduga memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap kualitas kimia masker 

krim kefir susu kambing. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

 Susu salah satu bahan pangan yang baik untuk 

kesehatan manusia serta memiliki berbagai nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin, mineral dan laktosa. Nilai gizi susu hampir 

sempurna sehingga sangat rentan terhadap kerusakan 

(Safitri dan Swarastuti, 2013). Menurut Soeparno (2015) 

susu memiliki nutrisi esensial yang lebih banyak 

dibandingkan bahan pangan yang lain. Susu kaya akan 

kalsium, fosfor, riboflavin serta sumber protein yang baik. 

Komposisi susu tiap spesies mamalia berbeda. Kualitas 

susu dipengaruhi oleh faktor ternak, proses pemerahan 

serta manajemen pengolahan.  

 Susu adalah suatu emulsi lemak dalam air yang 

mengandung beberapa senyawa terlarut. Lemak dan air 

pada susu tidak mudah terpisah karena protein susu 

bertindak sebagai emulsifier (Purbasari, Agustinus dan 

Samsu, 2013).   

 Susu mudah mengalami kerusakan (perishable food) 

serta perubahan rasa, bau, dan warna karena memiliki 

kandungan nutrisi yang tinggi. Susu mampu bertahan 

maksimal 2 jam setelah pemerahan tanpa mengalami 

kerusakan maupun penurunan kualitas (Zakaria, Helmy dan 

Yuda, 2011).  

 

2.2 Susu Kambing 

 Ribeiro and Ribeiro (2010) menyatakan bahwa kambing 

perah adalah salah satu binatang ternak yang memproduksi 
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susu. Pada masa laktasi, rata-rata produksi susu kambing 

perah sebanyak 3 liter dalam waktu satu hari. Susu 

kambing memiliki nutrisi yang lebih baik dibandingkan 

susu sapi. Lemak pada susu kambing lebih kecil dari lemak 

susu sapi sehingga susu kambing lebih mudah tercerna 

dalam tubuh manusia. Senyawa kimia pada susu kambing 

seperti lemak, protein dan asam amino telah homogen 

secara alami.  

 Susu kambing merupakan sumber pangan fungsional, 

karena nutrisi yang dimiliki susu kambing hampir 

sempurna. Susu kambing memiliki antiseptik alami 

sehingga mencegah terjadinya alergi pada konsumen 

terutama pada anak-anak (Hassan, Hayam, Mona and Ali, 

2014). Susu kambing mengandung sekitar 4,5 % lemak, 

termasuk lemak rantai sedang triglycerides (Medium Chain 

Triglycerides) serta rantai asam amino. Tekstur lemak yang 

lembut membuat lemak mudah tercerna dan memberi 

pengaruh yang baik untuk tubuh (Chen, Je-Ruei, Chin and 

Yu-Tzu, 2004).  

 Susu kambing peranakan etawah yang telah disterilisasi 

pada suhu 110
0
C dengan waktu 6 detik dan 120

0
C dengan 

waktu 3 detik menunjukkan kualitas yang hampir sama 

terhadap kadar protein, kadar lemak, nilai pH dan jumlah 

mikroba. Susu yang disterilkan pada waktu dan suhu yang 

berbeda memiliki rata-rata pada kadar protein 4,73%, pada 

kadar lemak 3,32% dan nilai pH 6,26 (Zakaria, dkk. 2011).  

 Keunggulan susu kambing dibandingkan dengan susu 

sapi adalah warna susu lebih putih, globula lemak susu 

lebih kecil dengan diameter 0,73–8,58 μm, mengandung 

mineral kalsium, fosfor, vitamin A, E, dan B kompleks 

yang tinggi dan dapat diminum oleh orang-orang yang 
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alergi minum susu sapi serta untuk orang-orang yang 

mengalami berbagai gangguan pencernaan (lactose 

intolerance) (Arbangi, Triana dan Mardiati, 2014). 

Perbandingan komposisi asam amino protein susu kambing 

dan susu sapi yang disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Perbandingan komposisi asam amino pada protein 

susu kambing dan susu sapi (g/100g susu) 

 Susu 

Kambing 

Susu 

Sapi 

Perbedaan 

(%) pada 

susu 

kambing 

Asam amino esensial    

Threonine 0,163 0,149 +9 

Isoleucine 0,207 0,199 +4 

Lysine 0,290 0,261 +11 

Cystine 0,046 0,030 +53 

Tyrosine 0,179 0,159 +13 

Valine 0,240 0,220 +9 

    

Asam amino non 

esensial 

   

Alanine 0,118 0,113 +5 

Glycine 0,050 0,070 +20 

Proline 0,368   0,319 +49 

Sumber: Haenlein. G.F.W (2004) 
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2.3 Kefir  

 Kefir adalah susu fermentasi dari Kaukasus, Rusia. 

Kefir merupakan minuman tradisional dari fermentasi 

antara susu dengan kefir grains. Kefir grains berwarna 

putih kekuning-kuningan berbentuk seperti kembang kol 

tetapi bertekstur keras (Mei, Xin and Yunfei, 2016). 

Gambar kefir grains disajikan pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Struktur kefir grains secara makroskopik 

menurut Mei, et al. (2016) 

 

 Kefir grains mengandung BAL jenis Lactobacilli, 

Lactococci dan Leuconostocs, bakteri asetat dan yeast yang 

terikat bersama dalam satu jaringan. Yeast berfungsi untuk 

memproduksi etanol, karbondioksida, yeast laktosa dan 

non-laktosa pada saat proses fermentasi berlangsung (Hari 

and Muslimin, 2012). 

 Kefir memiliki kekentalan seperti krim serta memiliki 

rasa asam dan beralkohol. Rasa asam dihasilkan dari proses 

fermentasi laktosa yang menjadi asam laktat setelah proses 

fermentasi (Safitri dan Swarastuti, 2013). Penelitian dari 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen 
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Pertanian (2007) menyatakan bahwa kadar asam laktat 

kefir berkisar 0,8–1,1% ; alkohol 0,5–2,5% ; air 89,5% ; 

lemak 1,5% ; protein 3,5% ; abu 0,6% ; laktosa 4,5% dan 

nilai pH 4,6. 

 Asam laktat merupakan komponen metabolisme utama 

untuk aktivitas yeast dan variabel alkohol pada kefir. 

Selama proses fermentasi, berbagai jenis bakteri tumbuh 

dan senyawa organik terbentuk seperti peptida bioaktif, 

eksopolisakarida, dan bakteriosin. Senyawa organik 

tersebut membantu pertumbuhan probiotik. Produk yang 

mengadung probiotik memberi pengaruh yang baik pada 

kesehatan (Pogacic, Sanja, Simun and Dubravka, 2013).

 Berdasarkan Standard Codex Allimentarius (Codex Stan 

243-2003) jenis populasi mikroba pada kefir adalah 

Lactobacilli, Leuconostoc, Lactococcus, Acetobacter 

(terdapat pada kefir grains) dan yeast jenis fermentasi 

laktosa (Kluyveromyces marxianus) ataupun non-laktosa 

(Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces exigous). 

Kefir grains digunakan sebagai kultur starter dalam 

pembuatan kefir. Kefir grains didapatkan kembali melalui 

penyaringan setelah proses fermentasi. Kefir harus 

mengandung minimal 2,8% protein, 0,6% asam laktat dan 

lemak kurang dari 10%.  

 

2.4 Lama Pemeraman  

 Konsentrasi kefir grains dan waktu fermentasi yang 

berbeda pada pembuatan kefir susu kambing menghasilkan 

jumlah BAL, mikroba, dan kadar air yang sama (Arbangi 

dkk., 2014). Pemeraman yang semakin lama dapat 

meningkatkan perkembangbiakan BAL dan menyebabkan 

enzim lipase yang dihasilkan semakin banyak, sehingga 
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lemak yang terhidrolisis semakin banyak dan 

mengakibatkan penurunan kadar lemak (Purbasari dkk., 

2013). 

Yusriyah dan Rudiana (2014) menyatakan bahwa lama 

fermentasi serta tingkat konsentrasi kefir grains yang 

digunakan mempengaruhi pada degradasi protein. 

Fermentasi 24 jam dengan konsentrasi kefir grains 1% 

didapatkan jumlah degradasi proteolitik sebesar 5,23%. 

Penggunaan konsentrasi 3% diperoleh degradasi proteolitik 

sebesar 5,84%. Peningkatan degradasi proteolitik berlanjut 

semakin meningkat seiring peningkatan waktu fermentasi 

serta bibit kefir yang digunakan dalam proses fermentasi. 

Hal ini disebabkan oleh sistem proteolitik dari bakteri asam 

laktat yang mampu mendegradasi protein susu menjadi 

protein-protein terlarut, peptida-peptida, maupun asam-

asam amino. 

Lama pemeraman memberikan pengaruh terhadap 

kekentalan kefir. Selama proses pemeraman dengan kefir 

grains menghasilkan asam laktat yang dapat menyebabkan 

koagulasi protein. Kefir menjadi lebih kental dibandingkan 

susu karena protein pada susu menggumpal oleh asam 

selama proses fermentasi. Protein mengalami koagulasi 

apabila protein berada pada titik isoelektriknya yaitu pada 

pH 4,7. Proses denaturasi terjadi pada titik isoelektrik 

tersebut sebelum penggumpalan protein (Safitri dan 

Swarastuti, 2013). 
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2.5 Curd Kefir Susu Kambing  

 Curd merupakan gumpulan padatan yang secara 

essensial adalah konsentrat protein kasein. Karakteristik 

curd susu dapat dilunakkan melalui perlakuan pemanasan 

serta fermentasi. Susu dapat menghasilkan curd dengan 

partikel-partikel yang lunak dan sesuai untuk saluran 

pencernaan (Soeparno, 2015). 

 Erfan, Hari dan Lilik (2010) menyatakan bahwa 

penambahan CaCl2 20% sebanyak 0,04% pada susu 

kambing yang telah dipasteurisasi dapat menggumpalkan 

susu. Curd yang terbentuk dipisahkan dari whey kemudian 

disaring dengan kain saring untuk memisahkan antara curd 

dan whey.  

 Lengkey, Jan and Roosita (2013) melaporkan bahwa 

curd kefir memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan 

yoghurt, sehingga curd kefir menjadi lebih mudah dicerna 

tubuh. Curd kefir mengandung beberapa enzim yang baik 

untuk pencernaan serta berbagai vitamin dan mineral 

seperti kalsium, phospor, magnesium, vitamin B2, B12, K, 

A, D, triptopan dan asam amino esensial yang dapat 

merelaksasi sistem saraf. 

 

2.6 Masker Krim 

 Masker wajah adalah salah satu jenis perawatan wajah. 

Masker mengandung bahan-bahan yang dapat memberi 

pengaruh yang baik pada kulit, seperti melembabkan, 

mengangkat sel kulit mati, mencegah jerawat dan noda 

hitam, mengurangi kerut, hiperpigmentasi dan melancarkan 

sirkulasi darah. Beberapa jenis masker yang ditawarkan 

pada masyarakat diantaranya adalah masker bubuk, masker 
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krim, masker gel (peel-off), masker kertas dan masker kain 

(Sari dan Erna, 2014). 

 Septiari dan Suhartiningsih (2014) menyatakan bahwa 

masker wajah termasuk kosmetik depth cleansing yaitu 

kosmetik yang bekerja secara mendalam dan dapat 

mengangkat sel-sel kulit mati. Karakteristik masker wajah 

adalah dapat dioleskan pada kulit wajah, menimbulkan rasa 

kencang pada kulit dan memiliki kandungan yang 

bermanfaat untuk kulit.  

Krim adalah sediaan emulsi semi-padat seperti emulsi. 

Karakteristik umum pada krim adalah mudah menempel di 

kulit, dapat dibilas dengan air, memberi pengaruh 

mengkilap pada kulit, melembabkan dan mudah meresap 

dalam kulit. Kelebihan pada krim adalah mudah menyebar 

di kulit, memberi efek dingin karena memperlambat 

penguapan air pada kulit dan melembutkan kulit (Juwita, 

Paulina, Yamlean dan Hosea., 2013). 

Rahmawanty, dkk. (2015) menyatakan bahwa pH kulit 

adalah 4,5–6,5. Masker yang diaplikasikan pada kulit jika 

memiliki pH kurang dari 4,5 memiliki karakteristik terlalu 

asam dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit sedangkan 

apabila pH lebih besar dari 6,5 terlalu basa akan 

menyebabkan kulit kering.  

 

2.7  Kualitas Kimia Masker Kefir Susu Kambing 

2.7.1 Kadar Air 

 Komponen dan komposisi kimia kefir bervariasi, di 

antaranya dipengaruhi oleh jenis mikroba starter, suhu 

dan lama fermentasi, serta bahan baku yang digunakan. 

Kadar air akan berubah setelah diberi bahan pengemulsi 

atau bahan lainnya (Usmiati dan Adi, 2004). Penelitian 
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Arbangi dkk. (2014) analisis variansi menunjukan bahwa 

pemberian konsentrasi kefir grains dan waktu fermentasi 

yang berbeda berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kadar air kefir susu kambing. Kadar air tertinggi yang 

diperoleh kefir susu kambing dengan penambahan 

konsentrasi kefir grains sebanyak 3% dengan waktu 

fermentasi 8 jam yaitu sebesar 92,0%. Kadar air terendah 

pada kefir susu kambing dengan penambahan konsentrasi 

kefir grains sebanyak 1% dengan waktu fermentasi 16 

jam yaitu sebesar 91,50%. Kandungan air pada suatu 

produk pangan memiliki ikatan yang erat pada 

pertumbuhan mikroba. Kandungan air yang tinggi pada 

produk fermentasi kefir menyebabkan kandungan bakteri 

asam laktat dan mikroba yang terdapat didalamnya 

menjadi tinggi.  

 Berdasarkan penelitian Setyawardani dan Sumarmono 

(2015) pada pengaruh suhu dan lama penyimpanan pada 

kefir susu kambing menunjukkan bahwa kadar air 

tertinggi pada penyimpanan suhu -1°C sampai -5°C 

dengan penyimpanan 20 hari yaitu sebesar 89,32% 

sedangkan kadar air terendah pada penyimpanan suhu 

yang sama namun pada penyimpanan 30 hari sebesar 

86,87%. Semakin lama kefir susu kambing disimpan 

menunjukkan bahwa kadar air semakin menurun dan suhu 

terbaik penyimpanan kefir pada -1°C sampai -5°C.  

 Menurut Agustian (2016) kandungan air dalam kefir 

semakin meningkat karena dipengaruhi suhu dan waktu 

fermentasi. Selama proses fermentasi kefir menyerap uap 

air dari luar sehingga menambah volume air ketika 

menjadi masker. Kadar air yang tinggi dalam masker 
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menyebabkan semakin lama proses evaporasi masker 

serta waktu mengering.  

 

2.7.2 Kadar Lemak 

 Kadar lemak pada kefir tergantung dari jenis susu 

yang digunakan, namun pada umumnya kadar lemak pada 

kefir sekitar 1,50%. Komponen dan komposisi kimia kefir 

bervariasi, diantaranya dipengaruhi oleh jenis mikroba 

starter, suhu dan lama fermentasi, serta bahan baku yang 

digunakan (Usmiati dan Adi, 2004). 

 Menurut Sawitri (2011) menyatakan bahwa perlakuan 

konsentrasi kefir grains dan lama simpan dalam 

refrigerator tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 

nyata pada rerata kadar lemak kefir. Rendahnya kadar 

lemak kefir disebabkan karena penggunaan susu rendah 

lemak sebagai bahan baku (kadar lemak 1,0%). Kadar 

lemak tertinggi sebesar 0,76% pada perlakuan 

penggunaan konsentrasi kefir grains 2% dengan lama 

penyimpanan 21 hari sedangkan kadar lemak terendah 

sebesar 0,53% pada perlakuan penggunaan konsentrasi 

kefir grains 3% dengan lama penyimpan 7 hari. 

 Pratama, Hartawan dan Miwada (2014) menyatakan 

bahwa penyimpanan susu fermentasi berpengaruh nyata 

terhadap kadar lemak dari susu yang telah difermentasi 

dengan Lactobacillus delbrueckii sp. Bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. Kadar lemak terendah 

sebesar 2,41% pada susu fermentasi dengan masa simpan 

0 hari dan kadar lemak tertinggi adalah 2,97% pada susu 

fermentasi dengan masa simpan 16 hari. 
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2.7.3 Kadar Protein 

 Kadar protein pada kefir rerata sebesar 3,5%. 

Komponen dan komposisi kimia kefir bervariasi, 

diantaranya dipengaruhi oleh jenis mikroba starter, suhu 

dan lama fermentasi, serta bahan baku yang digunakan 

(Usmiati dan Adi, 2004). 

 Perlakuan penggunaan konsentrasi kefir grains dan 

lama simpan dalam refrigerator memberi pengaruh yang 

sangat nyata pada kadar protein kefir. Rerata kadar 

protein kefir meningkat dengan semakin meningkatnya 

konsentrasi kefir grains, hal ini disebabkan karena kefir 

grains mengandung kadar protein yang tinggi berkisar 

antara 40-60%. Kadar protein tertinggi pada perlakuan 

penggunaan kefir grains 3% dengan lama penyimpanan 

dalam refrigator selama 28 hari sebesar 8,29% dan kadar 

protein terendah sebesar 4,45% pada perlakuan 

penggunaan kefir grains 1% dengan lama penyimpanan 0 

hari (Sawitri, 2011). 

 Aristya, dkk. (2013) menyatakan bahwa sampel kefir 

susu kambing tanpa penambahan gula menghasilkan 

profil protein yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

profil protein whey dan kefir susu kambing dengan 

penambahan gula pasir, gula aren. Menurut Pratama, dkk. 

(2014) menyatakan bahwa kadar protein tertinggi sebesar 

4,78% pada susu kambing yang telah difermentasi 

menggunakan starter yang mengandung Bakteri Asam 

Laktat (BAL) yaitu Lactobacillus delbrueckii sp. 

Bulgaricus dan Streptococcus thermophilus selama 

penyimpanan 12 hari.  
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2.7.4 Aktivitas air (Aw)  

 Kadar air dalam bahan pangan mempengaruhi 

terjadinya perubahan kimia serta menentukan kandungan 

mikroba pada pangan. Aktivitas air dan kadar air dapat 

digambarkan sebagai kurva isotermis pada pertumbuhan 

bakteri, jamur dan mikroba jenis lainnya. Aktivitas air 

yang tinggi mempercepat oksidasi lemak dibandingkan 

aktivitas air yang lebih rendah. Mikroorganisme 

menghendaki Aw minimum agar dapat tumbuh dengan 

baik, yaitu untuk bakteri 0,90, khamir 0,80–0,90 dan 

kapang 0,60–0,70. Semakin tinggi nilai aktivitas air pada 

umumnya akan semakin banyak jumlah bakteri sementara 

jamur tidak menyukai Aw yang tinggi (Herawati, 2008). 

 Perlakuan masa simpan selama 1-7 hari pada kefir ubi 

ungu memberikan hasil yang berbeda tidak nyata pada 

nilai Aw. Nilai aktivitas air berkisar antara 0,94–0,95, 

nilai tersebut menunjukkan bahwa produk kefir telah 

sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bakteri. Nilai Aw 

produk kefir untuk memenuhi syarat pertumbuhan bakteri 

yaitu 0,90. Aktivitas air menunjukkan jumlah air bebas di 

dalam pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk 

pertumbuhannya (Ariani, Miwarda dan Lindawati, 2016). 

 Menurut Setyawardani dan Sumarmono (2015) 

aktivitas air pada kefir tidak berpengaruh nyata pada 

hubungan lama penyimpanan dan suhu penyimpanan. 

Aktivitas air tertinggi pada suhu penyimpanan -1°C 

sampai -5°C dengan lama penyimpanan 30 hari sebesar 

0,89 ± 0,01. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan masker 

krim kefir serta pengujian kadar air dan aktivitas air. Uji 

protein dilakukan di Laboratorium Biokimia Universitas 

Islam Negeri Malang dan Laboratorium Pengujian Mutu 

dan Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang untuk pengujian kadar lemak. Penelitian 

berlangsung pada bulan Januari–Maret 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Meteri penelitian adalah meliputi bahan dan peralatan 

yang digunakan dalam penelitian. 

3.2.1 Bahan  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

susu kambing segar dari Agus Farm di Kota Batu, kefir 

grains dari Laboratorium Mikrobiologi Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang, petroleum eter (pelarut lemak), aquades, 

Natrium Karbonat (Na2CO3), NaOH 0,1N, tembaga (II) 

sulfat (CuSO4), Kalium N Tartrat (KnaC4H4O6), Folin 

Ciocalteau (pereaksi fenol), Trichloro Acetic Acid 

(TCA), etil eter dan BaCl2.  

3.2.2  Alat  

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

toples plastik (food grade), kain saring, kertas label, pot 
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film, neraca analitik merk wiggen hauser, penjepit besi, 

cawan petri, oven, eksikator, kertas saring, kapas wol 

bebas lemak, labu lemak, exstraksi soxhlet, tabung 

reaksi ukuran sentrifuge merk pyrex, beaker glass merk 

pyrex, stopwacth, aluminium foil, mikropipet, vortex, 

sentrifuge merk Heraeus Labofuge, kuvet, 

spektrofotometer UV-Visible merk varian dan Aw meter 

merk rotronic hygro palm. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) 4 perlakuan dan 4 kelompok. 

Perlakuan yang dilakukan yaitu: 

P1  = pemeraman kefir selama 18 jam 

P2  = pemeraman kefir selama 24 jam 

P3  = pemeraman kefir selama 30 jam 

P4  = pemeraman kefir selama 36 jam 

Kelompok pada penelitian ditentukan berdasarkan hari 

pembuatan kefir. Model tabulasi data dalam penelitian 

telah disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Model tabulasi data penelitian masker krim kefir  

Perlakuan 

Kelompok 

Kelompok 

1 

Kelompok 

2 

Kelompok 

3 

Kelompok 

4 

P1 P3K1 P1K2 P2K3 P1K4 

P2 P2K1 P3K2 P4K3 P4K4 

P3 P4K1 P2K2 P1K3 P3K4 

P4 P1K1 P4K2 P3K3 P2K4 
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3.4 Prosedur Penelitian  

Pembuatan masker krim kefir susu kambing dengan 

menggunakan variasi waktu pemeraman yang berbeda 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan masker krim kefir 

susu kambing menurut Usmiati dan Adi 

(2004) yang telah dimodifikasi 

Curd digunakan sebagai masker krim kefir susu kambing  

Masker krim kefir susu kambing  

Kefir disaring untuk memisahkan curd dan whey. 

Pemisahan dilakukan di refrigerator selama 5 hari 

Dipisahkan antara kefir grains dengan kefir 

Susu kambing segar  

Inokulasi 5% kefir grains dari jumlah susu kambing 

kemudian dihomogenkan  

Pemeraman dilakukan di inkubator pada suhu ± 30
0 
C 

P1 selama 18 jam 

 P2 selama 24 jam 

 P3 selama 30 jam 

 P4 selama 36 jam 

 

Dilakuakan analisis pada kualitas kimia : 

- Kadar air 

- Kadar lemak 

- Kadar protein 

- Aktivitas air (Aw) 
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3.5 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang berbeda 

nyata atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.6 Variabel Penelitian  

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

kualitas kimia yang meliputi kadar air, kadar lemak, kadar 

protein dan aktivitas air. Pengujian masker krim kefir 

sebagai berikut: 

1 Pengujian kadar air, prosedur tertera pada Lampiran 1. 

2 Pengujian kadar lemak, prosedur tertera pada   

Lampiran 2. 

3 Pengujian kadar protein, prosedur tertera pada  

Lampiran 3. 

4 Pengujian nilai aktivitas air, prosedur tertera pada 

Lampiran 4. 

 

3.7 Batasan Istilah 

1 Masker krim  : salah satu jenis perawatan 

wajah yang berbentuk  semi-

padat seperti emulsi yang 

memiliki manfaat memberi 

kelembaban, merangsang 

regenerasi sel kulit serta 

mengangkat sel kulit mati yang 

melekat dikulit. 
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2 Kefir  : susu segar yang telah 

difermentasi dengan kefir 

grains    dengan lama 

pemeraman sesuai dengan 

perlakuan. 

3 Kefir grains  : sekumpulan bakteri asam 

laktat, baketri asetat dan yeast 

yang terikat dalam satu 

jaringan. 

4 Yeast  : salah satu bahan komposisi 

dari kefir grains 

5 Whey  : protein yang tidak mengalami 

presipitasi karena asam 

serta menyerupai lapisan bening 

6 Curd  : gumpalan menyerupai lapisan 

padat yang terbentuk       oleh 

aktivitas koagulan enzim yang 

mempunyai aktivitas 

proteolitik. 

7 Aktivitas air  : perbandingan antara tekanan 

uap larutan dengan tekanan uap 

air solven murni pada suhu 

yang sama dan merupakan air 

bebas yang digunakan sebagai 

media pertumbuhan oleh 

mikroba. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap 

Kadar Air Masker Krim Kefir  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa waktu 

pemeraman memberikan hasil tidak berbeda nyata terhadap 

kadar air. Nilai rataan kadar air masker krim kefir susu 

kambing disajikan pada Tabel 3. 

Table 3. Nilai rataan kadar air masker krim kefir susu 

kambing 

Perlakuan Rata–rata(%)±SD 

P1 (18 jam) 75,70±1,24 

P2 (24 jam) 75,75±1,25 

P3 (30 jam) 76,12±0,85 

P4 (36 jam) 77,55±0,61 

  Selama proses fermentasi faktor suhu maupun 

kelembaban udara tidak memberikan pengaruh pada 

perubahan kadar air sehingga kadar air tidak memiliki 

perbedaan yang nyata meskipun mengalami kenaikan. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Arbangi, dkk. 

(2014) bahwa pemberian konsentrasi kefir grains dan 

waktu fermentasi yang berbeda berpengaruh tidak nyata 

terhadap kadar air kefir susu kambing. Agustian (2016) 

menyatakan bahwa kandungan air dalam kefir semakin 

meningkat karena dipengaruhi suhu dan waktu fermentasi. 

Kadar air yang tinggi dalam masker menyebabkan semakin 

lama proses evaporasi masker serta waktu mengering. 
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 Kadar air meningkat seiring lama pemeraman. Kadar air 

terendah pada P1 (18 jam) yaitu 75,50% dan rata-rata kadar 

air tertinggi pada P4 (36 jam) sebesar 77,55%. Selama 

proses fermentasi bakteri asam laktat pada kefir grains 

menciptakan suasana asam. Kondisi asam menyebabkan 

komponen penyusun susu seperti protein, lemak serta 

komponen lainnya menggumpal sehingga air mampu 

tertahan lebih banyak pada curd. Penelitian Arbangi, dkk. 

(2014) menyatakan bahwa kadar air tertinggi yang 

diperoleh kefir susu kambing dengan penambahan kefir 

grains sebanyak 3% dan waktu fermentasi 8 jam, yaitu 

sebesar 92,0%. Kadar air terendah pada kefir susu kambing 

dengan penambahan kefir grains sebanyak 1% dan waktu 

fermentasi 16 jam, yaitu sebesar 91,5%. Perbedaan tersebut 

dikarenakan pada penelitian ini telah dilakukan pemisahan 

antara curd dan whey pada kefir, sehingga menghasilkan 

jumlah kadar air yang berkebalikan. Konsistensi 

merupakan salah satu faktor penentu kadar air. Konsistensi 

pada curd kefir lebih padat dibandingkan whey kefir. 

Grafik nilai rataan kadar air masker krim kefir disajikan 

pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik rata-rata hasil analisa kadar air 

 Berdasarkan penelitian ini didapatkan rata-rata 

keseluruhan pada kadar air sebesar 76,29% tanpa ada 

penambahan bahan pengemulsi. Proses pemisahan antara 

curd dan whey pada masker krim kefir susu kambing dapat 

memberikan hasil kadar air yang lebih rendah. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan Thohari, dkk. (2013) kadar air 

kefir tanpa penambahan bahan pengemulsi sekitar 87,50% 

dan kadar air akan berubah setelah diberi bahan pengemulsi 

atau bahan lainnya. Hasil yang berbeda dikarenakan kadar 

air yang rendah bisa didapatkan tanpa ada penambahan 

bahan pengemulsi namun ada proses pemisahan antara curd 

dan whey pada kefir.  

 Air pada kulit wajah akan mengalir secara difusi dari 

lapisan dermis menuju lapisan epidermis. Kulit secara terus 

menerus akan kehilangan cairan secara difusi kemudian 

akan menguap melalui startum korneum dan ruang 

intraseluler. Secara pasif, air pada lapisan bawah akan 
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mengalir ke lapisan korneum karena adanya perbedaan 

kandungan air dari startum basalis (60-70%), stratum 

granulosum (40-60%) dan startum korneum (<15%). Kadar 

air pada produk perawatan wajah akan membantu proses 

difusi air pada kulit wajah. Perawatan pada kulit wajah 

dapat dilakukan melalui penggunaan pelembab serta 

masker (Sari, 2014). Masker krim kefir susu kambing 

memiliki kadar air sebesar 74-78%. Kadar air pada masker 

krim kefir susu kambing diduga mampu membantu proses 

difusi air pada kulit wajah.   

 

4.2  Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap 

Kadar Lemak Masker Krim Kefir 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa waktu 

pemeraman memberikan hasil tidak berbeda nyata terhadap 

kadar lemak. Nilai rataan kadar lemak masker krim kefir 

susu kambing disajikan pada Tabel 4. 

Table 4. Nilai rataan kadar lemak masker krim kefir susu 

kambing 

Perlakuan Rata–rata (%) ±SD 

P1 (18 jam) 12,02±0,71% 

P2 (24 jam) 11,86±1,18% 

P3 (30 jam) 11,22±1,91% 

P4 (36 jam) 11,12±0,79% 

 Penurunan kadar lemak pada kefir memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan 

Sawitri (2011) bahwa perlakuan konsentrasi kefir grains 

dan lama simpan dalam refrigerator tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata pada rerata kadar lemak 

kefir rendah lemak. Kadar lemak tertinggi sebesar 0,76% 
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pada perlakuan penggunaan konsentrasi kefir grains 2% 

dengan lama penyimpanan 21 hari sedangkan kadar lemak 

terendah sebesar 0,53% pada perlakuan penggunaan 

konsentrasi kefir grains 3% dengan lama penyimpan 7 hari. 

 Rerata kadar lemak tertinggi pada P1 (18 jam) yaitu 

12,02% dan rerata kadar lemak terendah pada P4 (36 jam) 

yaitu 11,12%. Bahan baku pembuatan masker krim kefir 

adalah susu kambing yang memiliki kadar sebesar 5,73% 

sehingga menghasilkan produk yang memiliki kadar lemak 

yang cukup tinggi. Pada penelitian Pratama, dkk. (2014) 

kadar lemak terendah sebesar 2,42% pada susu fermentasi 

dengan masa simpan 0 hari dan kadar lemak tertinggi 

adalah 2,98% pada susu fermentasi dengan masa simpan 16 

hari. Pada susu yang telah difermentasi dengan 

Lactobacillus delbrueckii sp. Bulgaricus dan Streptococcus 

thermophiles dengan masa simpan yang telah ditentukan. 

Kadar lemak pada penelitian ini lenih tinggi dibandingkan 

kadar lemak kefir pada umumnya disebabkan karena 

adanya penurunan jumlah kadar air akibat proses 

pemisahan antara curd dan whey pada kefir sehingga 

padatan lemak susu terkonsentrasi pada curd. Kadar lemak 

pada penelitian ini merupakan kadar lemak pada curd. 

Standard Codex Allimentarius (Codex Stan 243-2003) 

menyatakan bahwa kefir harus mengandung lemak kurang 

dari 10%. Pada penelitian ini mengahasilkan kadar lemak 

yang terlalu tinggi dari Codex Stand 243-2003 (2003). 

Grafik nilai rataan kadar lemak masker krim kefir disajikan 

pada Gambar 5. 
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    Gambar 5. Grafik rata-rata hasil analisa kadar lemak 

 Kadar lemak merupakan salah satu parameter penentu 

kualitas bahan pangan. Pada penelitian ini, kadar lemak 

menurun seiring lama pemeraman pada kefir. Penurunan 

kadar lemak disebabkan karena semakin lama pemeraman 

pada kefir mengakibatkan perkembangbiakan bakteri 

semakin meningkat sehingga produksi enzim lipase 

meningkat. Jumlah enzim lipase mempengaruhi lemak 

yang terhidrolisis, sehingga semakin lama pemeraman 

menghasilkan kadar lemak yang semakin menurun. Hal 

tersebut sesuai dengan Purbasari, dkk. (2013) bahwa 

pemeraman yang semakin lama dapat meningkatkan 

perkembangbiakan BAL dan menyebabkan enzim lipase 

yang dihasilkan semakin banyak, sehingga lemak yang 

terhidrolisis semakin banyak dan mengakibatkan 

penurunan kadar lemak. Usmiati dan Adi (2004) 

menambahkan bahwa komponen dan komposisi kimia kefir 

dipengaruhi oleh jenis mikroba starter, suhu dan lama 
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fermentasi, serta bahan baku yang digunakan.   Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa kadar air semakin 

meningkat dan kadar lemak semakin menurun. Hal ini 

sesuai dengan pernytaan Budhiarti (2015) bahwa hubungan 

korelasi antara kadar air dan kadar lemak merupakan 

korelasi negatif. Semakin tinggi kadar air maka semakin 

rendah kadar lemak.  

 Lemak merupakan senyawa antara asam lemak dan 

gliserol. Lemak pada susu dikelompokkan berdasarkan 

asam lemak terdapat 3 golongan yakni asam lemak jenuh, 

asam lemak tidak jenuh dan asam lemak dengan rantai 

cabang. Asam lemak merupakan komponen yang penting 

pada epidermis kulit untuk mencegah kehilangan cairan 

pada kulit serta mencegah masuknya bakteri yang 

berbahaya. Kehilangan asam lemak pada kulit 

menyebabkan kulit menjadi kering (Sari, 2015). Perawatan 

pada kulit wajah perlu dilakukan untuk menjaga 

kelembaban kulit. Masker krim kefir susu kambing 

memiliki asam lemak yang lebih sederhana karena telah 

dihidrolisis oleh BAL. Glukosa pada susu telah dirubah 

menjadi asam lemak oleh BAL. Asam lemak pada kefir 

merupakan asam lemak jenis rantai pendek, sehingga lebih 

mudah masuk kedalam jaringan kulit lapisan epidermis. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa masker krim kefir susu 

kambing adalah produk yang potensial untuk digunakan 

sebagai produk perawatan kulit wajah. 

 Asam lemak memiliki fungi barrier pada lapisan 

epidermis kulit. Asam lemak berperan untuk menagkap air 

dan mencegah kehilangan cairan yang berlebih. Komponen 

utama asam lemak adalah golongan asam lemak essensial 

yang banyak mengandung asam linoleat. Asam linoleat 
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mampu membentuk emulsi yang halus sehingga kulit 

nampak halus dan lembut (Sari, 2014). Bakteri asam laktat 

dalam kefir telah memperbaiki daya cerna laktosa melalui 

perombakan menjadi asam lemak, sehingga asam lemak 

lebih mudah masuk kedalam jaringan epidermis kulit 

wajah. Asam lemak pada kefir mampu meregenerasi asam 

lemak penyusun lapisan epidermis kulit. Riberio and 

Riberio (2010) menambahkan bahwa asam lemak tidak 

jenuh merupakan bagian dari asam lemak essensial. Asam 

lemak essensial pada susu kambing diantaranya adalah 

asam kaprialat dan asam linoleat yang dapat meregenerasi 

sel kulit pada lapisan epidermis. 

 

4.3 Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap 

Kadar Protein Masker Krim Kefir 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa variasi lama 

pemeraman pada kefir memberikan hasil berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap kadar protein. Nilai rataan kadar protein 

masker krim kefir susu kambing disajikan pada Tabel 5. 

Table 5. Nilai rataan kadar protein masker krim kefir susu 

kambing 

Perlakuan Rata–rata (%)±SD 

P1 (18 jam) 1,99
 a
±0,22 

P2 (24 jam) 2,14
a
±0,18 

P3 (30 jam) 2,62
b
±0,33 

P4 (36 jam) 2,10
a
±0,20 

Keterangan: Superscript yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) 
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 Variasi waktu pemeraman mempengaruhi jumlah 

bakteri aktif di dalam kefir. Jumlah bakteri memberi 

pengaruh pada jumlah degradasi proteolitik pada proses 

fermentasi selama waktu fermentasi. Enzim proteolitik 

pada bakteri asam laktat mampu mendegradasi protein susu 

menjadi protein terlarut serta asam amino protein, sehingga 

semakin lama proses fermentasi semakin banyak jumlah 

mikroba aktif yang mampu mendegradasi protein dan dapat 

mempengaruhi kadar protein secara signifikan. Hal ini 

sesuai dengan Sawitri (2011) bahwa perlakuan penggunaan 

konsentrasi kefir grains dan lama simpan dalam 

refrigerator memberi pengaruh yang sangat nyata pada 

kadar protein kefir. Rata-rata kadar protein kefir meningkat 

disebabkan bahwa kefir grains mengandung kadar protein 

yang tinggi berkisar antara 40–60%. Ariani, dkk. (2016) 

menambahkan bahwa semakin banyak jumlah bakteri aktif 

di dalam susu fermentasi akan semakin mempercepat 

penguraian protein dan lemak oleh bakteri. Protein dan 

lemak berfungsi sebagai sumber energi dan karbon untuk 

pertumbuhan bakteri tersebut. Susu merupakan sumber 

energi dan karbon bagi pertumbuhan bakteri, sehingga 

semakin banyak jumlah bakteri asam laktat, semakin tinggi 

kandungan protein minuman susu fermentasi, karena 

sebagian besar komponen penyusun bakteri adalah protein. 

Grafik nilai rataan kadar protein masker krim kefir 

disajikan pada Gambar 6. 
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     Gambar 6. Grafik rata-rata hasil analisa kadar protein 

 Kadar protein tertinggi masker krim kefir pada P3 yaitu 

sebesar 2,62%. Kadar protein pada penelitian ini jauh lebih 

rendah dibandingkan penelitian Pratama, dkk. (2014) 

bahwa kadar protein tertinggi sebesar 4,78% pada susu 

kambing yang telah difermentasi menggunakan starter yang 

mengandung Bakteri Asam Laktat (BAL) yaitu 

Lactobacillus delbrueckii sp. Bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus selama penyimpanan 12 hari.  

 Masker krim kefir merupakan curd kefir yang 

didapatkan dari pemisahan antara curd dan whey pada 

kefir. Protein yang terdapat pada masker krim kefir hanya 

protein pada curd, sehingga protein pada masker krim kefir 

lebih rendah dibandingkan kadar protein kefir tanpa 

pemisahan antara curd dan whey secara khusus. Sebagian 

besar protein pada kefir telah larut bersama whey saat 

pemisahan antara curd dan whey. Hal ini sesuai dengan 

Metzger, Barbano and Kinstedt (2000) bahwa tingkat 
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keasaman pada keju mempengaruhi konsentrasi kasein 

yang terlarut dalam fase cair. Semakin asam kondisi keju 

maka menyebabkan kasein yang terlarut dalam cairan whey 

semakin meningkat, sehingga menyebabkan kadar protein 

yang tersisa semakin rendah. Standard Codex 

Allimentarius (Codex Stan 243–2003) menyatakan bahwa 

bahwa komposisi protein kefir minimal 2,80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kadar protein masker krim kefir 

belum memenuhi Codex Stan 234–2003.  

 Kadar protein secara umum mengalami peningkatan 

seiring lama pemeraman (Gambar 5) namun pada P4 

dengan lama pemeraman 36 jam kadar protein menurun. 

Tingkat lama pemeraman menyebabkan peningkatan 

jumlah bakteri. Protein merupakan salah satu bahan yang 

digunakan sebagai energi untuk bakteri. Semakin banyak 

bakteri maka semakin banyak protein yang digunakan oleh 

bakteri sehingga komponen penyusun protein semakin 

menurun. Hal ini sesuai dengan Susanti dan Sri (2014) 

bahwa kadar protein menurun pada susu kefir yang 

difermentasi selama 36 jam. Jumlah bakteri asam laktat dan 

khamir akan terus bertambah selama fermentasi 

berlangsung. Peningkatan jumlah bakteri asam laktat 

menyebabkan meningkatnya metabolisme bakteri asam 

laktat yang membutuhkan lebih banyak bahan baku untuk 

metabolisme. Bahan baku yang dibutuhkan bakteri asam 

laktat untuk metabolisme adalah laktosa dan kasein. 

Laktosa dan kasein diubah oleh bakteri asam laktat menjadi 

asam laktat, asam asetat, diasetil, dan alkohol. Protein susu 

disusun oleh beberapa protein spesifik yaitu kasein dan 

whey, dengan kadar kasein 80% dan sisanya whey. Kasein 

adalah salah satu komponen penyusun protein susu maka 
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bertambahnya jumlah kasein yang digunakan untuk proses 

metabolisme oleh bakteri asam laktat mengakibatkan 

jumlah protein yang terkandung pada susu kefir menurun. 

 Stratum korneum marupakan barrier hidrasi yang sangat 

penting dalam mempertahankan kelembabapan kulit. 

Stratum korneum merupakan sel yang tidak berinti 

mengandung benyak protein (profilagrin, filagrin, dan 

granula keratohialin). Disarankan penggunaan bahan 

pelembab alamiah (natural moisturizing factors) untuk 

memproduksi granula lamellar yang akan menyerap air 

dalam jumlah besar ketika kelembaban kulit rendah (Sari, 

2014). Masker krim kefir merupakan produk perawatan 

kulit yang terbuat dari susu kambing tanpa penambahan 

bahan kimia. Masker krim kefir susu kambing memiliki 

protein alami dari susu kambing yang telah disederhanakan 

saat proses fermentasi, sehingga asam amino protein akan 

lebih mudah masuk kedalam lapisan epidermis kulit. 

Protein pada masker krim kefir susu kambing akan 

menembus ke dalam stratum korneum dan berhubungan 

dengan asam lemak dan protein stratum korneum untuk 

meningkatkan kelembaban pada kulit.  

 

4.4  Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap 

Kadar Aw (aktivitas air) Masker Krim Kefir 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh 

waktu pemeraman kefir pada masker krim kefir terhadap 

aktivitas air memberikan hasil tidak berbeda nyata. Nilai 

rataan kadar aktivitas air masker krim kefir susu kambing 

disajikan pada Tabel 6. 
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Table 6. Nilai rataan nilai aktivitas air masker krim kefir 

susu kambing 

Perlakuan Rata–rata±SD 

P1 (18 jam) 0,9295±0,005 

P2 (24 jam) 0,9305±0,010 

P3 (30 jam) 0,9334±0,019 

P4 (36 jam) 0,9355±0,019 

 Aktivitas air memiliki korelasi positif dengan kadar air. 

Hal tersebut disebabkan semakin lama proses fermentasi 

menghasilkan uap air dari udara yang terbentuk semakin 

banyak sehingga air bebas semakin meningkat. Hal ini 

sesuai dengan Setyawardani dan Sumarmono (2015) bahwa 

aktivitas air pada penelitian yang dilakukan pada kefir tidak 

berpengaruh nyata antara hubungan lama penyimpanan dan 

suhu penyimpanan. Aktivitas air tertinggi pada suhu 

penyimpanan (–1)–(–5)°C dengan lama penyimpanan 30 

hari sebesar 0,89.  

 
Gambar 7. Grafik rata-rata hasil analisa aktivitas air (Aw) 

0.9295 0.9305 

0.9334 
0.9355 

0.9260

0.9280

0.9300

0.9320

0.9340

0.9360

18 24 30 36

N
il

a
i 

A
k

ti
v

it
a

s 
a

ir
 

Waktu pemeraman (jam) 

RATA-RATA Aktivitas Air 



 

38 
 

 Rata-rata aktivitas air terendah adalah 0,9295 yakni 

pada P1 (18 jam) dan tertinggi sebesar 0,9355 pada P4 (36 

jam). Nilai aktivitas air pada semua perlakuan maupun 

ulangan memiliki nilai rata-rata 0,90 karena nilai aktivitas 

air minimal untuk pertumbuhan bakteri sebesar 0,90. 

Aktivitas air menunjukkan jumlah air bebas di dalam 

pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk 

berkembangbiak. Hal ini sesuai dengan Ariani, dkk. (2016) 

bahwa nilai aktivitas air produk kefir untuk memenuhi 

syarat pertumbuhan bakteri yaitu 0,9. Perlakuan masa 

simpan selama 1-7 hari pada kefir ubi ungu memberikan 

hasil yang tidak berbeda nyata pada nilai Aw. Nilai 

aktivitas air berkisar antara 0,940 - 0,948, nilai ini 

menunjukkan bahwa produk kefir sesuai dengan kebutuhan 

pertumbuhan bakteri. 

 Nilai rata-rata aktivitas air tertinggi pada P4 yakni 

0,9368 pada pemeraman kefir 36 jam. Nilai aktivitas air 

paling tinggi terdapat pada pemeraman yang paling lama. 

Proses fermentasi mempengaruhi kondisi produk 

fementasi, semakin lama waktu fermentasi maka 

menghasilkan suasana yang asam sehingga banyak bakteri 

asam laktat yang telah tumbuh pada air bebas, maka air 

bebas yang telah digunakan bakteri akan semakin 

meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Herawati 

(2008) bahwa mikroorganisme memiliki aktivitas air yang 

berbeda-beda untuk dapat tumbuh dengan baik. 

Mikroorganisme menghendaki nilai aktivitas air minimum 

agar dapat tumbuh dengan baik, yaitu untuk bakteri 0,90, 

kamir   0,80–0,90 dan kapang 0,60–0,70. Semakin tinggi 

nilai aktivitas air pada umumnya akan semakin banyak 
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jumlah bakteri sementara jamur tidak menyukai nilai Aw 

yang tinggi.  

 Aktivitas air sangat mempengaruhi jumlah bakteri yang 

hidup pada masker krim kefir susu kambing. semakin 

tinggi nilai aktivitas air menunjukkan bahwa bakteri aktif 

dalam produk semakin banyak. Jumlah bakteri 

mempengaruhi keasaman produk. FDA (Food and Drug 

Administration) merekomendasikan penggunaan asam 

laktat pada kosmetik maksimal 2,5% dan pH 5. Hal ini 

dikarenakan dalam penggunaan kosmetik yang berbahan 

asam laktat jangka panjang akan menyebabkan peningkatan 

sensitivitas kulit terhadap sinar UV (Barel, Paye and 

Maibach, 2009). 

 

4.5  Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik digunakan sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan dengan 

membandingkan perlakuan yang dilakukan terhadap 

variabel. Pemilihan perlakuan terbaik mernggunakan 

metode deskriptif melalui perbandingan dengan jurnal 

terkait. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kadar air, kadar 

lemak dan kadar protein. Juwita, dkk. (2013) menyatakan 

bahwa kadar air merupakan salah satu faktor penentu 

tingkat kenyamanan pada masker krim selain homogenitas, 

daya sebar maupun daya mengering. Definisi krim adalah 

sediaan semi-padat seperti emulsi dan mengandung air 

tidak kurang dari 60%. Eka, Supomo, Heridan Bramantyo 

(2015) menyatakan bahwa krim adalah tipe minyak dalam 

air (oil in water). Pada saat krim dioleskan pada kulit, air 

tersebut akan menguap dan meninggalkan rasa lembut pada 
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kulit. Ariani, dkk. (2016) menyatakan bahwa semakin 

tinggi kadar protein pada susu fermentasi maka bakteri 

aktif semakin banyak. Rahmawanty, dkk. (2015) 

menyatakan bahwa pH kulit adalah 4,5–6,5. Masker yang 

memiliki pH kurang dari 4,5 memiliki karakteristik terlalu 

asam dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit sedangkan 

apabila pH lebih besar dari 6,5 terlalu basa akan 

menyebabkan kulit bersisik.  

Perlakuan terbaik dalam penelitian ini adalah pada P1 

(18 jam) karena memiliki kadar air terendah dan mendekati 

60% yakni sebesar 75,70% dibandingkan kadar air pada 

perlakukan yang lainnya, P1 juga memiliki kadar lemak 

tertinggi yaitu 12,02% karena semakin banyak lemak 

dalam masker krim maka akan membuat kulit semakin 

lembut, P1 juga memiliki kadar protein, aktivitas air 

terendah yakni sebesar 1,99% dan 0,9295 karena keasaman 

yang tinggi pada masker krim tidak baik untuk kulit wajah. 

Hal ini juga ditunjukkan dari nilai pH pada P1 sebesar 

4,818 yang masih sesuai dengan pH kulit wajah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Lama waktu pemeraman 18 jam merupakan perlakuan 

terbaik ditinjau dari kualitas kimia masker krim kefir yang 

meliputi kadar air, kadar lemak, kadar protein dan aktivitas 

air.  

 

5.2. Saran  

 Sebaiknya dilakukan penyesuaian pada kualitas kimia 

masker kirm kefir susu kambing dengan standart kualitas 

masker krim. 
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Lampiran 1. Prosedur pengujian kadar air (AOAC, 

2005) 

Analisis kadar air yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini menggunakan metode pengeringan (thermogravimetri). 

Prinsip analisa kadar air metode pengeringan adalah 

menguapkan molekul air (H2O) pada sampel secara bebas 

ketika dalam pemanasan menggunakan oven pada suhu 

105
0
C selama 24 jam . Berat sampel setelah dioven 

diasumsikan sebagai berat sampel tanpa air karena air yang 

terkandung dalam sampel telah diuapkan oleh oven. Selisih 

berat sampel sebelum dan sesudah dioven adalah berat air 

yang terkandung pada sampel. Berikut prosedur pengujian 

kadar air: 

1. Ditimbang 5 gram sampel (berat sampel awal) pada 

cawan yang sudah diketahui beratnya. 

2. Dikeringkan pada oven suhu 105º C selama 24 jam. 

3. Didinginkan dalam eksikator selama 15 menit dan 

ditimbang hingga diperoleh berat konstan. 

4. Ditimbang cawan dan sampel setelah dioven. Untuk 

mendapatkan berat sampel akhir dilakukan pengurangan 

anatara berat cawan dan sampel setelah dioven dengan 

berat cawan. 

 Perhitungan kadar air 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian kadar lemak (AOAC, 

2005) 

 Analisis kadar lemak yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan metode sohxlet. Prinsip analisa 

kadar lemak metode sohxlet adalah lemak yang terdapat 

dalam sampel diekstrak menggunakan pelarut lemak yakni 

etil ether atau petroleum eter. Sampel yang digunakan pada 

metode sohxlet adalah sampel kering sehingga sampel 

harus dikeringkan dengan oven terlebih dahulu. Kandungan 

air pada sampel apabila ikut terekstraksi bersama lemak 

menyebabkan hasil analisa yang kurang akurat. Berat 

sampel setelah diexstraksi diasumsikan sebagai berat 

sampel tanpa lemak karena lemak yang terkandung dalam 

sampel telah diekstraksi bersama larutan pelarut lemak. 

Berikut prosedur metode soxlet: 

1. Disiapkan labu lemak yang sesuai dengan alat ekstraksi 

soxhlet. 

2. Dikeringkan labu lemak dalam oven pada suhu 105°C 

selama 12 jam. 

3. Didinginkan labu lemak selama 15 menit dalam 

eksikator dan ditimbang. 

4. Dihaluskan sampel 

5. Ditimbang sampel 2-5 gram sebagai berat awal dalam 

kertas saring dan diikat dengan kapas wol bebas lemak. 

6. Pelarut lemak dimasukkan kedalam labu lemak 

secukupnya. 

7. Sampel dimasukkan ke alat ekstraksi soxhlet dan 

dipasangkan. 

8. Labu lemak dipanaskan dan diekstraksi 3-4 jam (5-6 

kali siklus) . 
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9. Pelarut disulingkan, labu lemak diangkat dan 

dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C sampai berat 

konstan selama 24 jam. 

10. Didinginkan dalam eksikator selama 30 menit dan 

ditimbang sebagai berat akhir. 

  

 Perhitungan kadar lemak  

                             –                            
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Lampiran 3. Prosedur pengujian kadar protein 

(AOAC, 2005) 

 Analisis protein dilakukan menggunkan metode 

spektrofotometri UV-Visible (biuret). Prinsip metode 

Lowry menggunakan spektrofotometri sinar tampak adalah 

suasana alkalis akan memberikan warna biru yang 

intensitasnya tergantung pada konsentrasi protein. Ikatan 

peptida antar asam amino pada protein akan berubah 

menjadi warna biru saat ditambahkan folin ciocalteau. 

Metode Lowry merupakan analisis protein secara 

kuantitatif menggunakan alat spektrofotometer UV-Visible. 

Metode Lowry digunakan untuk menganalisis kadar protein 

terlarut atau protein yang dapat diserap oleh tubuh. Berikut 

prosedur pengujian kadar protein : 

1. Pembuatan pereaksi 

a. Dilarutkan natrium karbonat 2% dalam larutan 

NaOH 0,1 N 

b. Dilarutkan tembaga sulfat 0,5% dalam larutan Na K 

tartarat 1% 

c. Dihomogenkan kedua larutan 

d. Dilarutkan Folin Ciacalteau dengan air sebanyak 1:1 

2. Pembuatan kurva standart 

a. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi larutan Bovine 

Serum Albumin (BSA) sebagai protein standart ke 

dalam tabung reaksi sebanyak 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8 dan 1.0 ml  

b. Ditambahkan aquades sampai volume total masing-

masing 4 ml  

c. Didiamkan pada suhu kamar selama 10-15 menit 
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d. Dimasukkan kedalam kuvet lalu dibaca 

menggunakan spektrofotometer Uv-vis 

3. Pembuatan sampel  

a. Dilarutkan sampel 1 gram sampai 10 ml aquades 

b. Ditambahkan 1 ml TCA kemudian divortex hingga 

homogen lalu disentrifuge 3000 rpm selama 10 

menit, dibuang supernatant dengan cara dekantasi 

c. Ditambahkan 2 ml dietil eter kemudian divortex 

hingga homogen lalu disentrifuge 3000 rpm selama 

10 menit, dibuang supernatant dengan cara dekantasi 

d. Dibiarkan mengering pada suhu kamar  

e. Ditambahkan aquades 20 ml sebagai pengencer 

f. Ditambahkan 10 ml folin ciacalteau yang telah 

dilarutkan 

g. Dihomogenkan 

h. Dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 590 

nm 
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Lampiran 4. Prosedur pengukuran aktivitas air 

menggunkanan Aw meter (AOAC, 

2005) 

 Pengukuran aktivitas air dilakukan menggunakan Aw 

meter. Sebelum digunakan Aw meter dikalibrasi terlebih 

dahulu. Kalibrasi menggunakan cairan BaCl2 selama 3 

menit sampai angka pada skala menjadi 0.9. Sampel 

dimasukkan kedalam Aw meter kemudian ditutup kembali 

dan ditunggu selama 3 menit, diperhatikan skala temperatur 

dan faktor koreksi. Berikut prosedur pengujian Aw meter : 

1. Dikalibrasi Aw meter menggunakan BaCl2 selama 3 

menit 

2. Larutan dibiarkan selama 3 menit hingga jarum Aw 

meter pada 0.9 

3. Dimasukkan sample kedalam Aw meter kemudian 

ditutup kembali dan ditunggu selama 3 menit 

4. Dilakukan pembacaan skala dan diperhatikan faktor 

koreksi 

5. Pembacaan skala temperatur pada Aw meter jika suhu 

diatas 20°C maka pembacaan skala ditambahkan 

sebanyak kelebihan temperatur dikalikan faktor koreksi 

0,002 demikian pula dengan temperatur dibawah 20°C 

Rumus:   

                      

Keterangan : PSA (Pembacaan Skala Awal) 

          PST (Pembacaan Skala Temperatur) 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistik kadar air 

masker krim kefir pada waktu 

pemeraman yang berbeda 

Perlakuan 

Kelompok 

Jumlah 

Rata-

Rata 

(%) 

SD 
K1 K2 K3 K4 

P1 76 74 77 75,8 302,8 75,70 1,24 

P2 76 77 74 76 303 75,75 1,25 

P3 75 76 77 76,5 304,5 76,12 0,85 

P4 78 78 76,7 77,5 310,2 77,55 0,61 

TOTAL 305 305 304,7 305,8 1220,5   

 

FK  = 
 ∑  ∑  ∑    

 

     
 

   =  
        

     

 
= 

          

  
 = 93101,26563 

JK Total 

=∑  ∑        − FK 

= {(76)
2 
+ (74)

2
 + (77)

2 
+ ...... + (76)

2
} – 93101,26563 

= 93123,03000 – 93101,26563 

= 21,764375 

JK Kelompok  

= 
∑   ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                               

 

 

– 93101,26563 

= 93101,4325 – 93101,26563 

= 0,166875 

 

 

 

 

JK Perlakuan  
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= 
∑  ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                               

 

 

– 93101,26563 

= 93110,2825 – 93101,26563 

= 9,016875 

JK Galat    = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

       = 21,609375 – 0,166875 – 9,016875 

       = 12,580625 

KT Kelompok  = 
           

           
 

   = 
         

 
 = 0,05562 

KT Perlakuan = 
            

            
 

  = 
        

 
 = 3,005625 

KT Galat = 
        

        
 

= 
         

 
 = 1,39784722 

F Hitung Kelompok = 
           

        
 

    = 
        

          
 = 0,0397 

F Hitung Perlakuan = 
            

        
 

    = 
        

          
 = 2,1501 

 

 

Tabel analisis ragam 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,1668 0,0556 0,0397 3,862 6,991 

Perlakuan 3 9,2418 3,0806 2,1501 3,862 6,991 

Galat 9 12,5806 1,3978    

Total 15 21,7643     

Keterangan : F hitung < F Tabel 5%, perlakuan tidak 

berpengaruh  
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Lampiran 6. Data dan analisis statistik kadar lemak 

masker krim kefir pada waktu 

pemeraman yang berbeda 

Perlakuan 

Kelompok 

Jumlah 

Rata-

Rata 

(%) 

SD 
K1 K2 K3 K4 

P1 12,44 11,11 12,71 11,82 48,08 12,02 0,71 

P2 12,25 10,12 12,80 12,29 47,47 11,86 1,18 

P3 12,78 11,51 12,14 8,55 44,88 11,22 1,91 

P4 10,87 11,28 12,12 10,22 44,49 11,12 0,79 

TOTAL 48,34 44,02 49,77 42,78 184,91   

FK  = 
 ∑  ∑  ∑    

 

     
 

=  
        

     

 
= 

          

  
  

= 2136,981756 

JK Total  

= ∑  ∑       
 
− FK 

= {(12,44)
2 
+ (11,11)

2
 + ...... + (10,22)

2
} – 2136,981756 

= 2158,1319000 – 2136,981756 

= 21,1501438 

 

JK Kelompok  

= 
∑  ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                                   

 

 

– 2136,981756 

= 2145,424325 – 2136,981756 

= 8,44256875 
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JK Perlakuan  

= 
∑   ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                                   

 

 

– 2136.981756 

= 2139,428125 – 2136,981756 

= 2,44636875 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

=21,1501438 – 8,44256875 – 2,44636875 

  =10,2612063 

KT Kelompok = 
           

           
 

= 
       

 
 = 2,8141 

KT Perlakuan = 
            

            
 

   = 
       

 
 = 0,8154 

KT Galat = 
        

        
 

= 
       

 
 = 1,1401 

F Hitung Kelompok = 
           

        
 

    = 
      

      
 = 2,4682 

F Hitung Perlakuan = 
            

        
 

    = 
      

      
 = 0,7152 
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Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hit 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 8,44256 2,8141 2,4682 3,862 6,991 

Perlakuan 3 2,44636 0,8154 0,7152 3,862 6,991 

Galat 9 10,2612 1,1401    

Total 15 21,1501    

Keterangan : F hitung < F Tabel 5%, perlakuan tidak 

berpengaruh  
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Lampiran 7. Data dan analisis statistik kadar protein 

masker krim kefir pada waktu 

pemeraman yang berbeda 

Perlakuan 

Kelompok 

Jumlah 

Rata-

Rata 

(%) 

SD 
K1 K2 K3 K4 

P1 2,22 1,69 1,96 2,08 7,95 1,99 0,22 

P2 2,34 1,89 2,11 2,22 8,56 2,14 0,18 

P3 2,76 2,59 2,95 2,17 10,47 2,62 0,33 

P4 1,97 2,39 1,93 2,11 8,40 2,10 0,20 

TOTAL 9,29 8,56 8,95 8,58 35,37   

FK  = 
 ∑  ∑  ∑    

 

     
 

=  
       

     

 
= 

          

  
  

= 78,1787535 

 

JK Total   

= ∑  ∑       
 
− FK 

= {(2,22)
2 
+ (1,69)

2
 + ...... + (2,11)

2
} – 78,1787535 

= 79,8315313 – 78,1787535 

= 1,6527777 

 

JK Kelompok  

= 
∑   ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                               

 

 

– 78,1787535 

= 78,268352 – 78,1787535 

= 0,089598 
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JK Perlakuan  

= 
∑  ∑  ∑    

 

 
− FK 

 
                                

 

 

– 78,1787535 

= 79,112689 – 78,1787535 

= 0,9339355 

 

JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

   = 1,6527777 – 0,089598 – 0,9339355 

     = 0,6292441 

KT Kelompok = 
           

           
 

   = 
      

 
 = 0,0298 

KT Perlakuan = 
            

            
 

   = 
      

 
 = 0,3113 

KT Galat = 
        

        
 

= 
      

 
 = 0,0699 

F Hitung Kelompok = 
           

        
 

    = 
      

      
 = 0,42717 

F Hitung Perlakuan = 
            

        
 

    = 
      

      
 = 4,4526 
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Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hit 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,0895 0,0298 0,42717 3,862 6,991 

Perlakuan 3 0,9339 0,3113 4,4526* 3,862 6,991 

Galat 9 0,6292 0,0699 
 

  

Total 15 1,6527 
  

 

Keterangan : * F hitung > F Tabel 5%, perlakuan 

berpengaruh terhadap kualitas kefir sebagai 

bahan baku masker (P<0,05) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE  = √
   

 
 

= √
      

 
 = 0,1322 

JNT = JND x SE 

= JND x 0,1322 

JNTα,2 = 3,20 x 0,1322 

  = 0,42 

JNT α,3 = 3,34 x 0,1322 

  = 0,44 

JNT α,4 = 3,41 x 0,1322 

  = 0,45 
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Tabel Nilai Kritis UJBD Kadar Protein 5% 

Selingan 2 3 4 

JND 

(4,9,5%) 

3,20 3,34 3,41 

JNT 1% 0,42 0,44 0,45 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 1,99 a 

P4 2,10 a 

P2 2,14 a  

P3 2,62  b 

Keterangan: notasi dengan huruf yang sama menunjukkan 

berbeda nyata menurut uji DMRT 5%. P1= pemeraman 18 

jam; P2= pemeraman 24 jam; P3= pemeraman 30 jam; P4= 

pemeraman 36 jam. 
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Lampiran 8. Data dan analisis statistik aktivitas air 

masker krim kefir pada waktu 

pemeraman yang berbeda  

 

Perlakuan 

Kelompok 

Jumlah 

Rata-

Rata 

(%) 

SD 
K1 K2 K3 K4 

P1 0,926 0,932 0,923 0,935 3,718 0,9295 0,005 

P2 0,941 0,930 0,935 0,915 3,722 0,9305 0,010 

P3 0,945 0,938 0,945 0,905 3,733 0,9334 0,019 

P4 0,910 0,937 0,934 0,959 3,742 0,9355 0,019 

TOTAL 3,723 3,738 3,739 3,715 14,916   

FK = 
 ∑  ∑  ∑    

 

     
 

= 
        

     

 
= 

          

  
  

= 13,90596306 

 

JK Total   

=∑  ∑        − FK 

= {(0,9268)
2
+(0,9322)

2
+...... + (0,9591)

2
} – 13,74792915 

= 13,75039246 – 13,90596306 

= 0,00246331 

 

JK Kelompok  

=
∑  ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                                        

 

 

– 13,90596306 

= 13,9060671 – 13,90596306 

= 0,000104032 
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JK Perlakuan  

=
∑  ∑  ∑    

 

 
− FK 

= 
                                   

 

 

– 13,90596306 

= 13,90613686 – 13,90596306 

= 0,00017379 

 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan  

  = 0,00246331 – 0,000104032 – 0,00017379 

    = 0,00250005 

KT Kelompok    = 
           

           
 

     = 
           

 
 = 0,0000346 

KT Perlakuan   = 
            

            
 

    = 
          

 
 = 0,0000577 

KT Galat   = 
        

        
 

 = 
        

 
 = 0,0002778 

F Hitung Kelompok  = 
           

        
 

    = 
         

         
  = 0,12455 

F Hitung Perlakuan = 
           

        
 

= 
         

         
 = 0,20770 
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Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hit 
F tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,000104 0,0000346 0,12455 3,862 6,991 

Perlakuan 3 0,000173 0,0000577 0,20770 
3,862 6,991 

Galat 9 0,002500 0,0002778    

Total 15 0,002463    

Keterangan : F hitung < F Tabel 5%, perlakuan tidak 

berpengaruh  
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Lampiran 9. Data hasil analisis susu kambing   

Variabel Hasil (%) 

Protein 3,13 

Lemak 5,73 

Air 84,84 

Abu 0,82 

Karbohidrat 5,48 

 

 


