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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find out the optimum ripening duration in incubator to 

produce facial cream mask goat milk kefir with physical quality which meets the standard of facial 

cream mask quality. The materials used for this research were goat milk and kefir grains. The 

method of experiment using Randomized Block Design with 4 treatments and 4 blocks, if there were 

significant influence would tested by Duncan's Multiple Range Test. The ripening duration of kefir 

were: P1 (18 hours), P2 (24 hours), P3 (30 hours) and P4 (36 hours). The variables observed were: 

pH, viscosity test, spreadability test and color test. The result showed that the duration of ripening 

gave a highly significant effect (P<0,01) on pH, viscosity, spreadability and the color of facial 

cream masks test. The ripening duration 18 hours of goat milk kefir was selected between the four 

preparations initially prepared, because it presented the best performance that was able to increase 

the quality of goat milk kefir facial cream mask with pH value (4,81), viscosity (145,06 cps), 

spreadability (15,38 cm
2
) and the color of facial cream masks were: lightness (70,78), redness 

(10,28) and yellowness (13,05) respectively.  

Keywords : Facial cream mask, goat milk kefir, physical quality, ripening duration. 

 

PENDAHULUAN 

Susu kambing merupakan cairan putih 

yang dihasilkan oleh ambing kambing yang 

dapat diolah menjadi berbagai macam produk 

olahan susu seperti susu bubuk, keju, yoghurt, 

dodol, stik susu, es krim dan kefir (Mal, 

Radiati dan Purwadi, 2014). Susu kambing 

memiliki kandungan protein dan lemak yang 

lebih tinggi dibandingkan susu sapi yaitu 

protein susu kambing 3,5% dan lemak 3,8% 

sedangkan protein susu sapi 3,3% dan 

lemaknya 3,6% (Arora, Bhojak dan Joshi, 

2013).  

Kefir dapat diperoleh melalui proses 

fermentasi susu kambing dengan starter berupa 

biji kefir (kefir grains). Penambahan kefir 

grains ke dalam susu kambing akan 

menentukan waktu pemeraman dan asam yang 

terbentuk. Susu kambing difermentasi selama 

12 jam menggunakan kefir grains memiliki 

protein yang meningkat dan mencapai titik 

maksimum pada 24 jam, yaitu protein sebesar 
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15,37% menjadi 23,97% (Susanti dan Utami, 

2014).  

Kefir dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan kosmetik seperti masker krim karena 

kefir mengandung protein yang tinggi dan 

asam alfa hidroksil (AHA) sehingga 

membantu mengurangi keriput/menjaga kulit 

wajah tetap kencang, mampu melembabkan 

kulit wajah, mempercepat proses regenerasi 

kulit wajah, membantu memulihkan dan 

mengatur keseimbangan asam/basa dalam sel-

sel kulit wajah (Anonimous, 2015). Kefir juga 

dapat digunakan untuk mengobati jerawat 

dengan cara membalurkannya ke muka 

sebagai masker krim (Firdausi, Saifudin dan 

Prasetia, 2010). Berdasarkan kajian diatas 

maka perlu dilakukan analisis untuk 

mengetahui waktu pemeraman kefir pada 

inkubator terhadap kualitas fisik masker krim 

kefir susu kambing.  

 

MATERI DAN METODE 
 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan dan Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya Malang.  

 

Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah masker 

krim kefir yang dibuat dari susu kambing 

peranakan etawah kemudian difermentasi 

dengan penambahan kefir grains dan waktu 

pemeraman tertentu. Bahan penelitian meliputi 

susu segar kambing peranakan etawah yang 

didapatkan dari peternakan kambing Agus 

Farm yang ada di Desa Bumiaji Malang. 

Starter berupa kefir grains yang didapatkan 

dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Bahan kimia untuk analisis pH, yaitu larutan 

penyangga pH 4 dan pH 7 aquades, yang 

didapatkan dari CV. Amani Kimia Malang. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari timbangan analitik, gelas ukur, 

beaker glass, spatula, kain saring, waterbath, 

termometer, toples, saringan, inkubator 

(Memmert), pemberat 100 g, refrigerator, pH 

meter (Schott Gerate tipe CG 804), viskometer 

6R Haake, cawan petri, color reader (Conica 

Minolta tipe CR-10 Tristimulus Colorimeter). 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 

kelompok. Pengelompokan didasarkan oleh 

pengambilan bahan utama yang berbeda pada 

setiap kelompok pembuatan masker krim kefir 

susu kambing. Perlakuan yang digunakan 

adalah waktu pemeraman kefir pada 

inkubator dengan suhu 30℃ selama 18, 

24, 30 dan 36 jam. 

Prosedur Penelitian 

Cara pembuatan masker krim kefir 

susu kambing adalah: 

1) Susu segar kambing peranakan etawah 

1000 ml; 

2) Ditambahkan kefir grains 5% per ml 

susu dan diaduk hingga homogen; 

3) Waktu pemeraman sesuai dengan 

perlakuan, yaitu 18, 24, 30 dan 36 jam; 

4) Kefir grains dipisahkan dari produk, 

dicuci dan dipersiapkan untuk produksi 

berikutnya; 

5) Kefir kental (curd) yang didapatkan, 

disaring dengan menggunakan kain 

saring dan disimpan pada refrigerator 

4-5℃ selama 3 hari untuk 

mendapatkan krim kefir.  

Variabel Pengamatan 

 Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah kualitas fisik meliputi uji 

pH, viskositas, daya sebar dan warna. 

1. Pengujian pH menggunakan pH meter 

(AOAC, 2005). 

2. Pengujian viskositas menggunakan 

viskometer tipe 6R Haake (AOAC, 

2005). 

3. Pengujian daya sebar mengikuti 

metode Alfath (2012). 

4. Pengujian warna menggunakan 

colorimeter (AOAC, 2005). 



 

 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam dan apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata atau 

signifikan maka dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa waktu pemeraman kefir memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai pH, viskositas, daya 

sebar dan warna masker krim kefir susu 

kambing. Rata-rata hasil penelitian masker 

krim kefir susu kambing dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir 

Terhadap Nilai pH Masker Krim kefir Susu 

Kambing 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa waktu pemeraman kefir pada inkubator 

terhadap nilai pH krim kefir dengan waktu 

pemeraman yang berbeda, memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). Nilai pH krim kefir mengalami 

penurunan seiring bertambahnya waktu 

pemeraman kefir dalam inkubator yaitu dari 

P1 (18 jam) sebesar 4,81 menjadi P4 (36 jam) 

sebesar 3,60.  

Penurunan rata-rata pH dari waktu 

pemeraman 18 jam (P1) menuju 36 jam (P4) 

disebabkan oleh kerja mikroba yang 

meningkat sehingga mampu mengubah laktosa 

menjadi asam laktat. Peningkatan kadar asam 

dan penurunan pH pada fermentasi susu 

dengan kultur kefir grains sudah terlihat 

selama waktu pemeraman 24 jam. Susanti dkk. 

(2014) menyatakan bahwa waktu pemeraman 

selama 36 jam menyebabkan pH pada krim  

mengalami penurunan. Jumlah asam laktat 

yang dihasilkan bakteri asam laktat semakin 

banyak dan terakumulasi didalam kefir 

sehingga menyebabkan nilai pH menurun.   

  

 

Tabel 1. Rata-rata hasil penelitian masker krim kefir susu kambing 

Waktu 

pemeraman 

pH Viskositas 

(cps) 

Daya sebar 

(cm
2
) 

Warna 

Kecerahan 

(L*) 

Kemerahan 

(a*) 

Kekuningan 

(b*) 

P1 (18 jam) 4,81
c 
±0,19 145,06

a 
±4,53 15,38

c 
±0,09 70,78

c 
±0,18 10,28

a 
±0,09 11,93

a 
±0,15 

P2 (24 jam) 4,41
b 
±0,13 154,67

a 
±0,56 14,57

c 
±0,26 70,50

b 
±0,00 10,55

b 
±0,10 12,45

b 
±0,28 

P3 (30 jam) 3,72
a 
±0,09 213,00

b 
±5,39 13,14

b 
±0,91 70,45

ab 
±0,05 10,80

c 
±0,11 12,68

bc 
±0,28 

P4 (36 jam) 3,60
a 
±0,07 246,43

c 
±5,36 11,92

a 
±1,16 70,28 

a
±0,12 10,88

c 
±0,18 13,05

c 
±0,10 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Syarat mutu pH sediaan krim kefir 

yang memenuhi kriteria kulit secara umum 

menurut SNI (1999) yaitu dalam interval 4,5-

6,5. Perlakuan yang sesuai dengan standar, 

yaitu perlakuan P1 (4,81), sedangkan P2 

(4,41), P3 (3,72) dan P4 (3,60) tidak sesuai 

dengan standar masker krim kefir untuk kulit 

wajah. Hal tersebut penting karena jika pH 

sediaan terlalu asam (pH terlalu rendah) maka 

menyebabkan iritasi kulit. Sebaliknya, jika pH 

sediaan krim terlalu basa dapat menyebabkan 

kulit menjadi bersisik sehingga mengurangi 

nilai estetika kulit, oleh sebab itu rendahnya 

nilai pH tidak diharapkan pada masker krim 

kefir susu kambing (Rahmawanty, Anwar dan 

Bahtiar, 2015). 

 

Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir 

Terhadap Viskositas Masker Krim Kefir  

Susu Kambing 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa viskositas dalam masker krim kefir 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). Viskositas masker krim kefir 

mengalami peningkatan seiring bertambahnya 

waktu pemeraman kefir, yaitu dari P1 (18 



 

 

jam) sebesar 145,06 cps menjadi P4 (36 jam) 

sebesar 246,43 cps karena sedikitnya 

kandungan air dalam krim kefir akibat bakteri 

asam laktat mensintesa banyak enzim selama 

proses fermentasi kemudian menghasilkan 

cairan metabolik dan mengalami koagulasi 

pada penyimpanan refrigerator 4
o
C sehingga 

viskositas dalam masker krim kefir 

meningkat.  

Evanuarini (2010), viskositas akan 

lebih baik apabila tidak terlalu kental dan 

terlalu encer yang tercapai pada perlakuan 

suhu pemeraman 30℃ dengan waktu 

pemeraman 24 jam yaitu viskositas 157,60 

cps. Viskositas masker krim kefir menjadi 

salah satu faktor penting yang perlu 

diperhatikan karena berkaitan dengan 

kenyamanan penggunaan. Masker krim kefir 

harus mudah dioleskan dan dapat menempel 

pada kulit. Krim tidak boleh terlalu keras dan 

terlalu encer karena berkaitan dengan efek 

terapi yang diinginkan serta kenyamanan 

pengguna.   

 

Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir 

Terhadap Daya Sebar Masker Krim Kefir  

Susu Kambing 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa waktu pemeraman kefir pada inkubator 

terhadap nilai daya sebar krim kefir dengan 

waktu pemeraman yang berbeda, memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Waktu 

pemeraman kefir yang bertambah 

menyebabkan penurunan daya sebar masker 

krim kefir yaitu dari P1 (18 jam) sebesar 

15,38 cm
2
 menjadi P4 (36 jam) sebesar 11,92 

cm
2
. 

Daya sebar mengalami penurunan 

terlihat pada waktu pemeraman kefir 24 jam 

(P2) 14,57 cm
2
, hal ini dikarenakan cairan 

metabolik yang dikeluarkan oleh bakteri asam 

laktat mengalami koagulasi saat penyimpanan 

dingin masker krim kefir. Penyimpanan suhu 

dingin pada refrigerator dapat menyebabkan 

air yang terkandung didalam krim kefir 

membentuk padatan, sehingga viskositas 

sediaan krim kefir meningkat dan daya sebar 

krim kefir menurun (Septiari, 2014).  

Kemampuan penyebaran krim kefir 

yang baik akan memberikan kemudahan 

pengaplikasian pada permukaan kulit. 

Penyebaran bahan aktif pada kulit lebih 

merata sehingga efek yang ditimbulkan bahan 

aktif akan menjadi optimal. Semakin luas 

penyebaran sediaan pada permukaan kulit 

maka absorpsi dari bahan obat yang 

terkandung akan semakin meningkat 

(Naibaho, Yamlean dan Wiyono, 2013). 

Semakin mudah diratakan pada kulit berarti 

akan memeperluas area kulit yang kontak 

dengan masker krim yang berarti 

kemungkinan zat aktif untuk diabsorbsi akan 

makin besar. 

 

Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir 

Terhadap Warna Masker Krim Kefir  

Susu Kambing 

Perbedaan waktu pemeraman kefir 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap warna pada masker 

krim kefir susu kambing. Semakin besar nilai 

L* maka warna masker krim kefir semakin 

cerah sedangkan semakin kecil nilai L*, maka 

warna masker krim kefir semakin gelap. Hasil 

pembacaan color reader nilai a* yang 

semakin besar menandakan warna masker 

krim kefir semakin merah, sedangkan 

semakin rendah menandakan warna masker 

krim kefir semakin pucat. Semakin tinggi 

hasil pengukuran nilai b* menunjukkan 

bahwa warna masker krim kefir semakin 

kuning, sedangkan semakin rendah 

menunjukkan bahwa warna kuning pada 

masker krim kefir semakin berkurang. 

 

Tingkat Kecerahan (L*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa waktu pemeraman kefir yang berbeda 

terhadap warna kecerahan masker krim kefir 

susu kambing memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). Waktu pemeraman 

kefir yang bertambah menyebabkan terjadinya 

penurunan warna kecerahan masker krim 

kefir yaitu dari P1 (18 jam) sebesar 70,78 

menjadi P2 (24 jam) sebesar 70,50 menjadi 

P3 (30 jam) sebesar 70,45 dan P4 (36 jam) 

sebesar 70,23.  



 

 

Rata-rata warna kecerahan yang 

menurun dari waktu pemeraman 18 jam (P1) 

menuju 36 jam (P4) disebabkan oleh 

penurunan pH selama proses fermentasi, 

dimana pada kondisi pH yang rendah, lemak 

susu kambing yang melarutkan pigmen 

karoten penyebab warna kuning yang larut 

dalam air meningkat, sehingga tingkat 

kecerahan (L*) krim kefir menurun. 

Kestabilan karotenoid sama dengan vitamin 

A, yang mana sensitif terhadap oksigen, 

cahaya dan media asam (Anggraeni dan 

Yuwono, 2014).  

Penurunan warna kecerahan masker 

krim kefir juga diduga disebabkan oleh 

kandungan protein susu. Buckle et al. (1987), 

komponen penyebab kekeruhan dan 

pengendapan yang utama adalah protein. 

Selain protein, polisakarida juga dapat 

menimbulkan kekeruhan saat penyimpanan 

suhu dingin. Rata-rata tingkat kecerahan (L*) 

pada masker krim kefir 70,23-70,78 yang 

berarti memiliki kecerahan yang tinggi. 

 

Tingkat Kemerahan (a*) 

Secara visual tidak terlihat warna 

kemerahan pada masker krim kefir dengan 

meningkatnya waktu pemeraman kefir. 

Semakin bertambahnya waktu pemeraman 

kefir maka nilai a* krim kefir semakin 

meningkat sehingga intensitas warnanya akan 

semakin gelap dan aktivitas enzim akan 

semakin meningkat, dimana enzim akan 

memecah protein dan berhenti yang ditandai 

dengan warna yang semakin gelap (Tyanjani 

dan Yunianta, 2015).  

Waktu pemeraman bertambah akan 

memberikan kesempatan enzim protease 

melakukan hidrolisis terhadap protein dalam 

krim kefir sehingga akan semakin banyak 

protein yang terhidrolisis menjadi asam 

amino. Enzim protease mengkatalisis 

pemutusan ikatan-ikatan peptida dan 

menghasilkan unit molekul lebih kecil bahkan 

asam amino (Giese, 1994). Semakin lama 

hidrolisis menyebabkan rerata kemerahan (a*) 

semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa 

warna masker krim kefir menunjukkan 

kecenderungan menjadi semakin gelap sejalan 

dengan makin bertambahnya waktu 

pemeraman. Warna kemerahan menyebabkan 

rerata warna kecerahan (L*) pada masker 

krim kefir semakin menurun. 

 

Tingkat Kekuningan (b*) 

Waktu pemeraman kefir yang 

bertambah menyebabkan nilai b* masker krim 

kefir semakin meningkat. Hal ini diduga 

karena semakin waktu fermentasi sebagian 

pigmen pada susu kambing mengalami 

kerusakan sehingga ikut luruh dalam air. 

Kondisi pH yang rendah, lemak susu kambing 

yang melarutkan pigmen karoten penyebab 

warna kuning dan pigmen laktoflavin yang 

juga larut dalam air meningkat, sehingga 

tingkat warna kekuningan (b*) masker krim 

kefir meningkat. Semakin waktu pemeraman 

kefir maka intensitas warnanya akan semakin 

gelap dan aktivitas enzim akan semakin 

meningkat, dimana protease akan memecah 

protein dan berhenti yang ditandai dengan 

warna yang semakin gelap (Tyanjani dkk., 

2015). Degradasi terhadap pigmen oleh 

bakteri asam laktat maka asam yang 

dihasilkan semakin banyak sehingga warna 

yang dihasilkan akan semakin gelap 

(Simanjuntak, Ginting dan Karo-Karo, 2013).  

 Riboflavin merupakan zat warna 

berpendar atau fluorescent yang dapat 

memberikan warna kekuningan dari curd dan 

whey. Masker krim kefir susu kambing 

memiliki nilai rata-rata kekuningan, yaitu 

11,93-13,05. Namun, nilai tersebut jauh lebih 

kecil dibandingkan rata-rata tingkat kecerahan 

(L*) pada masker krim kefir yaitu 70,23-

70,78.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

waktu pemeraman kefir 18 jam (P1) 

memberikan hasil terbaik terhadap kualitas 

masker krim kefir susu kambing dengan nilai 

pH (4,81), viskositas (145,06 cps), daya sebar 

(15,38 cm
2
), warna kecerahan (L*) (70,78), 

warna kemerahan (a*) (10,28) dan warna 

kekuningan (b*) (13,05).  



 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh 

perlakuan waktu pemeraman kefir terhadap 

kualitas fisik masker krim kefir susu kambing 

disarankan perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai daya simpan, daya lekat dan 

daya proteksi terhadap bakteri penyebab 

jerawat. 
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