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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 Method. 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 the color of facial 

cream masks. 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. 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 
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(4,81), viscosity value (145,06 cps), spreadability value (15,38 

cm
2
), the color of facial cream masks were: lightness (70,78), 

redness (10,28) and yellowness (13,05). It is recommended to 

be further research on the temperature stability test, adhesion 

test and protection against bacteria cause acne. 

Keywords: Facial cream mask, goat milk kefir, physical 

quality, ripening duration. 
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RINGKASAN 

 

Masker krim kefir merupakan sediaan kosmetik yang 

diberikan secara topikal dengan bahan dasar krim kefir yang 

mengandung asam alfa hidroksil (AHA) yang kemudian dapat 

diaplikasikan ke kulit wajah. Kefir merupakan susu fermentasi 

yang memiliki banyak manfaat, bahan baku pembuatan kefir 

dapat berasal dari susu kambing yang difermentasi dengan 

menambahkan kefir grains dan di inkubasi dengan suhu dan 

lama pemeraman tertentu. Kefir memiliki kandungan nutrisi 

yang tinggi yaitu kaya akan protein, asam amino, vitamin, 

mineral dan antioksidan yang sangat berpotensi untuk 

dijadikan masker krim. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu 

pemeraman kefir yang tepat dalam pembuatan masker krim 

kefir susu kambing yang memiliki kualitas fisik yang optimal. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian semua pihak 

yang terkait dalam penelitian ini, sebagai informasi untuk 
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semua kalangan masyarakat dalam penggunaan susu kambing 

sebagai bahan pembuatan masker krim kefir. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

masker krim kefir susu kambing yang diinokulasi dengan kefir 

grains. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai 

Februari 2017 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan dan Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 4 perlakuan dan 4 

kelompok. Waktu pemeraman kefir susu kambing adalah P1 

(18 jam), P2 (24 jam), P3 (30 jam) dan P4 (36 jam). Variabel 

yang diuji adalah pH, viskositas, daya sebar dan warna. Data 

yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam, apabila terdapat perbedaan antar perlakuan, 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu 

pemeraman kefir susu kambing pada masker krim kefir  

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

uji pH, uji viskositas, uji daya sebar dan uji warna. Waktu 

pemeraman kefir susu kambing pada masker krim kefir dapat 

menurunkan nilai pH dari 4,81 (P1) menjadi 3,60 (P4), daya 

sebar dari 15,38 cm
2
 (P1) menjadi 11,92 cm

2
 (P4) dan warna 

kecerahan (L*) masker krim dari 70,78 (P1) menjadi 70,23 

(P4), namun dapat meningkatkan nilai viskositas dari 145,06 

cps (P1) menjadi 246,43 cps (P4), warna kemerahan (a*) dari 

10,28 (P1) menjadi 10,88 (P4) dan warna kekuningan (b*) 

masker krim dari 11,93 (P1) menjadi 13,05 (P4).  

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
), 
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warna kecerahan (L*) (70,78), warna kemerahan (a*) (10,28) 

dan warna kekuningan (b*) (13,05). Saran dari penelitian ini 

yaitu perlu penelitian lebih lanjut mengenai daya simpan, daya 

lekat serta daya proteksi terhadap bakteri penyebab jerawat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

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, susu fermentasi, es krim dan kefir (Mal, Radiati dan 

Purwadi, 2014). Susu kambing dapat digunakan sebagai bahan 

baku dalam pengolahan kefir karena susu kambing memiliki 

kelebihan dibandingkan susu sapi yaitu susu kambing lebih 

cepat terdispersi dan campurannya lebih homogen serta 

molekul butiran lemaknya lebih kecil yaitu 3,49 mm 

sedangkan susu sapi 4,55 mm dan terdiri dari asam lemak 

berantai pendek dan sedang, tidak mengandung β-

laktoglobulin yaitu penyebab terjadinya alergi yang sering 

ditimbulkan oleh susu sapi (Sawitri, 2011). Susu kambing 

memiliki kandungan protein dan lemak yang lebih tinggi 

dibandingkan susu sapi yaitu protein susu kambing 3,3-4,9% 

dan lemak 4,0-7,3% sedangkan protein susu sapi 3,3% dan 

lemaknya 3,7% (Sunarlim, 2009). Kandungan protein susu 

kambing peranakan etawah sebesar 2,92% (Anonimous, 

2002). 

Kefir dapat diperoleh melalui proses fermentasi susu 

kambing menggunakan starter berupa butir atau biji kefir 

(kefir grains). Penambahan kefir grains ke dalam susu 

kambing pasteurisasi akan menentukan waktu pemeraman dan 

asam yang terbentuk, sehingga akan mempengaruhi kualitas 

produk akhir yang dihasilkan (Sawitri, 2011). Susu kambing 

yang difermentasi selama 12 jam menggunakan kefir grains 
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memiliki kandungan protein yang meningkat dan mencapai 

titik maksimum pada 24 jam, yaitu protein sebesar 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 (Indra, 

2015). Kefir juga digunakan untuk mengobati jerawat dengan 

cara membasuh muka menggunakan air tersebut atau dengan 

menggerus butir kefir dan membalurkannya ke muka sebagai 

masker (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. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

menentukan berapakah waktu pemeraman kefir pada inkubator 

yang tepat untuk menghasilkan krim kefir dalam pembuatan 

masker krim kefir susu kambing yang memiliki kualitas fisik 

yang optimal ditinjau dari pH, viskositas, daya sebar dan 

warna? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui waktu 

pemeraman kefir yang tepat dalam pembuatan masker krim 

kefir susu kambing yang memiliki kualitas fisik yang optimal 

ditinjau dari pH, viskositas, daya sebar dan warna? 
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1.4.    Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

media pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian semua 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai informasi 

untuk semua kalangan masyarakat dalam penggunaan susu 

kambing sebagai bahan pembuatan masker krim kefir dan 

dapat memberikan manfaat kesehatan kulit wajah dalam 

membantu proses kecantikan. 

1.5.    Kerangka Pikir 

Masker krim merupakan sediaan kosmetik yang 

diberikan secara topikal dan diaplikasikan ke kulit wajah. 

Masker krim bermanfaat untuk menjaga kulit wajah tetap 

bersih dan cerah, kencang, lembab, membantu memulihkan 

dan mengatur keseimbangan asam/basa dalam sel-sel kulit 

wajah, mengangkat sel kulit mati, residu dan zat-zat lain yang 

mengendap pada lapisan kulit. Sediaan masker krim harus 

sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-6,5. 

Kefir merupakan susu fermentasi yang memiliki 

banyak manfaat, bahan baku pembuatan kefir dapat berasal 

dari susu kambing, kemudian difermentasi dengan 

menambahkan kefir grains dan di inkubasi dengan suhu dan 

waktu pemeraman tertentu. Kefir memiliki kandungan nutrisi 

yang tinggi yaitu kadar air 89,5%, lemak 1,5%, protein 3,9%, 

abu 0,6%, laktosa 4,5% (Susanti dan Utami, 2014) yang sangat 

berpotensi untuk dijadikan masker krim. Krim kefir juga 

mengandung asam amino yang sangat penting untuk hidrasi 

kulit. Asam amino ini memainkan peran antioksidan seperti 

sebagai deep cleansing dengan menembus pori-pori, 

menyembuhkan bekas jerawat (Aceng dan Rina, 2012). 

Antioksidan kefir membantu memperlambat proses penuaan 
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kulit dengan menetralisasi radikal bebas melalui oksidasi dan 

mengurangi dampak kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat 

radikal bebas (Gaware, Kotade, Dolas, Dhamak, Somwanshi, 

Nikam, Khadse dan Khasid, 2011).  

Susu kambing dapat digunakan sebagai bahan baku 

dalam pengolahan kefir karena memiliki kelebihan seperti 

cepat terdispersi dan campurannya lebih homogen serta 

molekul butiran lemaknya lebih kecil yaitu 3,49 mm dan 

terdiri dari asam lemak berantai pendek dan sedang, tidak 

mengandung β-laktoglobulin yaitu penyebab terjadinya alergi 

yang sering ditimbulkan oleh susu sapi (Sawitri, 2011). Susu 

kambing juga memiliki kandungan protein dan lemak yang 

lebih tinggi yaitu protein 3,3-4,9% dan lemak 4,0-7,3% 

(Sunarlim, 2009). Oleh karena itu, penggunaan kefir susu 

kambing dalam bidang kosmetik sangat potensial.  

Waktu pemeraman kefir 24 jam memberikan 

viskositas yang lebih tinggi (Evanuarini, 2010). Kandungan 

protein meningkat pada susu yang telah diberi kefir grains dan 

difermentasi selama 12 jam dan mencapai titik maksimum 

pada 24 jam. Nilai pH menurun pada fermentasi selama 36 

jam menyebabkan protein pada susu kefir menurun (Susanti 

dan Utami, 2014). Waktu pemeraman kefir dapat 

menyebabkan menurunnya kadar pH dalam sediaan masker 

krim sehingga tidak sesuai dengan pH kulit 4,5-6,5 (Utami, 

2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulina (2011) 

dengan penambahan umbi wortel 2% mampu menghasilkan 

sediaan masker krim yang memiliki kestabilan fisik (pH, 

viskositas dan organoleptik) yang baik setelah disimpan pada 

suhu rendah 4℃ dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Waktu 

pemeraman kefir perlu diteliti dan ditentukan untuk 

mengetahui hasil terbaik sehingga mampu meningkatkan 
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kualitas fisik krim kefir yang dihasilkan. Skema kerangka pikir 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

Fermentasi 

Susu memiliki 

nutrisi yang 

tinggi 

Secara umum untuk bahan produk olahan 

seperti: keju, yoghurt, es krim, kefir dll. 

Secara empiris dimanfaatkan sebagai 

bahan kosmetik (Firdausi dkk., 2010). 

Kefir   Waktu pemeraman 

dengan perlakuan: 
 
  18 jam  ● 30 jam 

  24 jam  ● 36 jam 

 

Penambahan kefir grains  

Nilai pH yang menurun pada 

fermentasi selama 36 jam 

menyebabkan protein pada 

kefir menurun (Susanti dkk., 

2014). 

Parameter evaluasi 

kualitas krim kefir: pH, 

viskositas, daya sebar 

dan warna. 

Krim kefir 

Evaluasi 

pengaruh 

waktu 

pemeraman 

Waktu pemeraman 24 jam 

memberikan viskositas yang 

lebih tinggi (Evanuarini, 

2010). 
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1.6.   Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu waktu pemeraman kefir 

susu kambing pada masker krim kefir yang berbeda diduga 

mempengaruhi kualitas masker krim ditinjau dari pH, 

viskositas, daya sebar dan warna. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.    Susu Kambing 

Susu kambing merupakan cairan putih yang dihasilkan 

oleh ambing kambing. Susu kambing mampu membentuk 

jaringan-jaringan baru didalam tubuh dan mengganti jaringan 

tubuh yang rusak dan yang perlu diperbaiki. Susu kambing 

mengandung komposisi zat gizi yang lebih tinggi 

dibandingkan susu sapi dengan tekstur yang lebih lembut 

(Winarno, 2007). Komposisi kimiawi susu kambing dapat 

dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimiawi Susu Kambing per 100 g 

Kriteria Uji Kandungan 

Air (%) 87,5 

Energi (Kkal) 67 

Protein (g) 3,5 

Total lemak (g) 3,8 

Karbohidrat (g) 4,6 

Vitamin  

Vitamin C (mg) 2,0 

Vitamin E (mg) 0,09 

Sumber: Arora, Bhojak dan Joshi (2013) 

Susu kambing dapat digunakan sebagai bahan baku 

dalam pengolahan kefir karena susu kambing memiliki 

kelebihan dibandingkan susu sapi yaitu susu kambing lebih 

cepat terdispersi dan campurannya lebih homogen serta 

molekul butiran lemaknya lebih kecil yaitu 3,49 mm 

sedangkan susu sapi 4,55 mm dan terdiri dari asam lemak 
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berantai pendek dan sedang, tidak mengandung β-

laktoglobulin yaitu penyebab terjadinya alergi yang sering 

ditimbulkan oleh susu sapi (Sawitri, 2011). Susu segar 

kambing peranakan etawah memiliki kandungan gizi, yaitu 

protein 2,92%, lemak 6,68%, laktosa 9,69%, berat kering (BK) 

16,38% dan berat kering tanpa lemak (BKTL) 9,70% 

(Anonimous, 2002).  

2.2.  Kefir 

Kefir berasal dari pegunungan Kaukasus di antara 

Laut Hitam dan Laut Kaspia, Rusia Barat Daya. Kefir 

memiliki nama yang berbeda-beda seperti kippe, kepi, khapov, 

khephir dan kiaphir (Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2007). Starter atau 

biang dari produk kefir adalah biji kefir (kefir grains) yang 

berbentuk seperti sekumpulan kembang kol kecil dengan 

bentuk bulat-bulat tidak beraturan yang panjangnya sekitar 1-3 

cm dan berwarna putih kekuningan serta memiliki tekstur 

yang berlendir namun kenyal (Farnworth, 2005). Kefir 

memiliki warna normal, bau dan rasa asam khas yeast 

(Usmiati dan Abubakar, 2009). Kadar asam laktat kefir 

berkisar 0,8-1,1%, pH 4,6, alkohol 0,5-2,5%, sedikit gas 

karbon dioksida, kelompok vitamin B serta diasetil dan 

asetaldehid (Susanti dkk., 2014). 

Kefir diperoleh melalui proses fermentasi susu 

pasteurisasi yang berbahan dasar susu kambing yang 

ditambahkan kefir grains, kemudian diinkubasi selama kurang 

lebih 20 jam atau pada suhu 10℃ selama 1-3 hari. Biji kefir 

dipisahkan dari produk, dicuci dan dipersiapkan untuk 

produksi selanjutnya (Luthfianto, Santosa dan Setyawardani, 

2013). Kefir sebagai antioksidan alami yang berfungsi untuk 
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mencegah tumbuhnya jerawat dan keriput, membantu dalam 

memperlambat proses penuaan kulit melalui netralisasi radikal 

bebas dengan oksidasi dan mengurangi dampak kerusakan sel 

tubuh dan jaringan akibat radikal bebas (Gaware et al., 2011). 

Komposisi kimiawi kefir tergantung dari susu yang digunakan 

sebagai bahan bakunya. Komposisi kimia dan kandungan 

nutrisi kefir dapat dilihat di Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia dan Kandungan Nutrisi Kefir per 

100 g 

Sumber: Otles dan Cagindi (2003) 

Komposisi Kandungan  

Energi (kkal) 65 

Lemak (%) 2,5 

Protein  (%) 3,9 

Laktosa  (%) 2,8 

Air  (%) 87,5 

Etil Alkohol (g) 0,9 

Asam Laktat (g) 1,0 

Asam Amino Esensial (g)  

Triptofan  0,05 

Fenilalanin + Triosin 0,35 

Leusin 0,34 

Isoleusin 0,21 

Treonin  0,17 

Metionin + Cystin 0,12 

Lisin  0,27 

Valin  0,22 

Vitamin (mg)  

C 1,00 

E  0,11 
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2.3.  Waktu Pemeraman 

Kefir diolah dengan menambahkan secara sengaja 

kefir grains ke dalam susu, diperam dan konsentrasi kefir 

grains akan menentukan waktu pemeraman dan keasaman 

yang terbentuk. Pemeraman kefir secara tradisional biasanya 

dilakukan pada suhu 25-27℃ dan waktu pemeraman selama 

24 jam bahkan lebih biasanya dihasilkan tekstur yang kurang 

baik disebabkan karena suhu ruang dapat mengalami fluktusi 

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba (Safitri 

dan Swarastuti, 2014). Penambahan kefir grains ke dalam susu 

kambing pasteurisasi akan menentukan waktu pemeraman dan 

asam yang terbentuk, sehingga akan mempengaruhi kualitas 

produk akhir yang dihasilkan (Sawitri, 2012).  

Susu kambing yang difermentasi selama 12 jam 

menggunakan kefir grains memiliki kandungan protein yang 

meningkat dan mencapai titik maksimum pada 24 jam (Susanti 

dkk., 2014). Campuran susu dan bibit kefir yang diperam pada 

suhu 30
o
C selama 24 jam akan terjadi penggumpalan yang 

sempurna (Ide, 2008). Krim kefir (curd kefir) untuk kebutuhan 

kosmetik, fermentasi tahap kedua dapat berlangsung 2x24 jam 

dan tidak dilakukan pengadukan agar whey dapat terkumpul di 

bagian bawah sehingga menghasilkan kefir krim yang sangat 

kental.  

2.4.  Kulit 

Kulit merupakan jaringan pelindung yang lentur dan 

elastis, menutupi permukaan tubuh dan mendeteksi adanya 

rangsangan dari luar. Kulit dibentuk dari tiga lapisan berbeda 

yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis yang tersusun atas 

pembuluh darah, pembuluh getah bening, ujung-ujung saraf 

dan lapisan jaringan di bawah kulit yang berlemak 
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(hipodermis) (Syarifah, Mulyanti dan Gadri, 2015). Kulit 

adalah komponen terbesar dari sistem imun, kunci dari system 

saraf dan endokrin serta penghasil vitamin sebagai respon dari 

sinar matahari. 

Kulit adalah lapisan jaringan yang menutup seluruh 

tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar. 

Salah satu masalah kulit wajah yang sering dijumpai, yaitu 

timbulnya jerawat. Jerawat adalah suatu keadaan pori-pori 

kulit yang tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah. 

Oleh karena itu, diperlukannya perawatan kulit agar tetap 

menjaga fungsi dari kulit tersebut. Perawatan kulit muka 

umumnya dilakukan dengan penggunaan kosmetik dengan 

diantaranya bedak, krim muka dan masker. Penggunaan 

masker krim ini memiliki tujuan seperti: deep cleansing 

dengan menembus pori-pori, menyembuhkan bekas jerawat 

atau hiperpigmentasi, pencerah untuk mencerahkan warna 

kulit secara bertahap bersih (Aceng dan Rina, 2012). 

2.5.  Masker Wajah 

 Masker wajah adalah kosmetik yang digunakan untuk 

mencerahkan kulit wajah dan melindungi terhadap kerusakan 

radikal bebas juga mempertahankan keremajaan kulit. Masker 

wajah adalah sediaan kosmetik untuk perawatan kulit wajah 

yang memiliki manfaat yaitu memberi kelembaban kulit, 

memperbaiki tekstur permukaan kulit, meremajakan kulit, 

mengencangkan kulit, menutrisi kulit, melembutkan kulit, 

membersihkan pori-pori kulit, mencerahkan warna kulit, 

merilekskan otot-otot wajah dan meyembuhkan jerawat 

(Aghnia, Gandri dan Mulyanti, 2015). Jenis-jenis masker ada 3 

yaitu masker serbuk, masker gel dan masker krim. 
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Masker krim adalah gabungan untuk perawatan 

tertentu seperti facial. Masker krim baik untuk kulit kering, 

karena fungsi masker ini bisa mengangkat kulit mati dan 

melembabkan kulit. Ciri-ciri masker krim wajah adalah dapat 

dioleskan pada kulit wajah, dioleskan pada wajah terasa 

kencang, mampu membantu memulihkan dan mengatur 

keseimbangan asam/basa dalam sel-sel kulit wajah. Uji pH 

dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan krim untuk 

menjamin sediaan krim tidak mengiritasi pada kulit. Masker 

kefir mengandung asam amino yang sangat penting untuk 

hidrasi kulit. Asam amino ini juga memainkan peran 

antioksidan (Indra, 2015).  

2.6.   Uji Kualitas Fisik Masker Krim Kefir Susu Kambing 

2.6.1.  Nilai pH 

  Nilai pH adalah derajat keasaman yang digunakan 

untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang 

dimiliki oleh suatu zat (Hartas, 2010). Derajat keasaman 

ditentukan oleh konsentrasi ion H
+
 pada suatu zat. Semakin 

tinggi konsentrasi ion H
+
 maka semakin rendah (asam) suatu 

zat tersebut begitupun sebaliknya jika semakin sedikit maka 

zat akan semakin tinggi (basa). Dalam suatu larutan ion H+ 

akan berdampingan dengan ion OH
-
. Konsentrasi ion OH

-
 

yang semakin tinggi akan menyebabkan zat semakin basa 

begitu juga sebaliknya (Campbell, Reece, Urry, Cain, 

Wasserman, Minorsky dan Jackson, 2010). Nilai pH produk 

diukur menggunakan metode standar AOAC menggunakan pH 

meter (AOAC, 2005).  

Nilai pH sangat berkaitan dengan kadar asam yang 

dihasilkan. Peningkatan kadar asam dan penurunan pH pada 

fermentasi susu dengan kultur bakteri asam laktat sudah 
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terlihat selama inkubasi 24 jam (Adesokan, Odetoyinbo, 

Ekanola, Avanrenren dan Fakorede, 2011). Bakteri asam laktat 

akan menghidrolisis laktosa yang di dalam susu menjadi 

berbagai macam senyawa karbohidrat lebih sederhana. Proses 

fermentasi mengakibatkan aktivitas mikroba meningkat, 

penurunan pH dan peningkatan kadar asam dalam produk 

fermentasi (Afriani, 2010). Evaluasi pengujian pH krim 

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian derajat keasamaan 

sediaan krim dengan kulit agar sediaan dapat diaplikasikan 

pada kulit. Krim yang baik seharusnya memiliki rentang pH 

4,5-8,0 untuk bisa diterima dengan baik oleh kulit yang 

memiliki pH normal 4,5-6,5 (Utami, 2015). 

2.6.2.   Viskositas 

Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan untuk 

mengalir dari suatu sistem yang mendapatkan suatu tekanan. 

Viskositas adalah ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. 

Semakin tinggi viskositas suatu zat cair, maka akan semakin 

kental aliran zat cair tersebut (Atkins, 2007). Viskositas kefir 

susu kambing yang merupakan bahan utama masker krim kefir 

yang berkisar antara 1150-2000 cps (Chairunnisa, Putranto 

dan Lepa, 2010). Viskositas masker krim kefir secara umum 

yaitu 140,520-170,200 cps (Rosihan, Aprilia dan Arumsari, 

2015). 

Kekentalan atau viskositas sediaan termasuk salah satu 

hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan krim 

karena bila terlalu kental maka susah untuk dituang sedangkan 

bila terlalu encer maka lebih tepat disebut sebagai lotion dan 

bukan krim (Nurdianti dan Rahmiyani, 2016). Viskositas dapat 

digunakan sebagai parameter kestabilan dan dapat 

mempengaruhi daya lekat serta daya sebar suatu sediaan. 
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Viskositas yang dihasilkan rendah menyebabkan daya 

lekatnya pun semakin rendah. Semakin rendah viskositas krim 

maka kemampuan krim untuk mengalir lebih tinggi sehingga 

memungkinkan krim untuk menyebar dengan mudah dan 

terdistribusi merata (Utami, 2015). Namun, jika viskositas 

krim tinggi maka lebih sulit menggunakannya. 

2.6.3. Daya Sebar 

 Daya sebar merupakan kemampuan menyebar krim 

pada kulit. Uji daya sebar krim berguna untuk mengetahui 

kemampuan menyebar krim saat diaplikasikan pada kulit. 

Adanya penambahan beban menyebabkan diameter 

penyebarannya juga semakin besar sehingga semakin besar 

juga luas penyebarannya krim (Voigt, 1994). Permukaan 

penyebaran yang dihasilkan dengan menaikkan pembebanan 

menggambarkan suatu karakteristik untuk daya sebar. 

Semakin menyebar menunjukkan kemampuannya dalam 

distribusi merata. 

 Penilaian uji daya sebar ini untuk menggambarkan 

kemudahan krim ketika diaplikasikan pada kulit. Semakin 

mudah diratakan pada kulit berarti akan memeperluas area 

kulit yang kontak dengan krim yang berarti kemungkinan zat 

aktif untuk diabsorbsi akan makin besar (Safitri, Puspita dan 

Yurina, 2014). Daya sebar berkaitan dengan sifat penyebaran 

krim ketika digunakan pada sediaan topikal. Semakin besar 

daya sebar, luas permukaan kulit yang kontak dengan krim 

akan semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik. 

Krim yang baik memiliki daya sebar yang besar sehingga 

dapat diaplikasikan pada permukaan kulit yang luas tanpa 

penekanan yang berlebihan. Kemampuan daya sebar krim 
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dilihat dari diameter sebaran krim yang dihasilkan (Swastika, 

Mufrod dan Purwanto, 2013).  

 

2.6.4. Warna  

Warna sering diasosiasikan sebagai faktor yang 

menggambarkan tingkat kesegaran, daya beli, dan keamanan 

dari suatu produk (Winarno, 2007). Warna yang menarik 

merupakan hal yang penting karena warna merupakan daya 

tarik penjualan yang langsung dan mempengaruhi respon 

organoleptik terhadap flavor, yang pada akhirnya sangat 

menentukan penerimaan konsumen (Koswara, 2009). Produk 

dengan warna yang menyimpang dapat mengurangi tingkat 

penerimaan terhadap produk tersebut (Winarno, 2007). 

 Sistem warna CIELAB merupakan suatu skala warna 

yang seragam dalam dimensi warna. Lokasi warna pada sistem 

ini ditentukan dengan koordinat L*, a* dan b*. Notasi  L* 0 

(hitam); 100 (putih) menyatakan cahaya pantul yang 

menghasilkan warna akromatik putih, abu-abu dan hitam. 

Notasi a* warna kromatik campuran merah-hijau dengan  nilai 

+a (positif) dari 0 sampai +80 untuk warna merah dan nilai -a 

(negatif) dari 0 sampai 80 untuk warna hijau. Notasi b* warna 

kromatik campuran biru-kuning dengan nilai +b (positif) dari 

0 sampai +70 untuk warna kuning dan nilai -b (negatif) dari 0 

sampai -70 untuk warna biru (Suyatma, 2009).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Proses pembuatan masker krim kefir susu kambing, 

pengujian pH dan daya sebar dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. Uji viskositas dan warna (L*a*b) krim 

kefir dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari sampai bulan 

Februari 2017. 

3.2.   Materi Penelitian 

 Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah masker krim kefir yang dibuat dari susu kambing 

peranakan etawah kemudian difermentasi dengan penambahan 

kefir grains dan waktu pemeraman tertentu.  

3.2.1. Bahan Penelitian 

 Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah susu kambing segar yang didapatkan dari peternakan 

Agus Farm yang ada di Desa Bumiaji, Kota Malang. Kefir 

grains didapatkan dari Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. Bahan kimia yang 

digunakan untuk analisis sampel adalah aquades, larutan 

penyangga (buffer) pH 4 dan pH 7 yang didapatkan dari CV. 

Amani Kimia Malang. 
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3.2.2. Peralatan Untuk Analisis Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk analisis penelitian 

adalah timbangan analitik merek Metler Toledo tipe AB204-S, 

kertas label, tissue, gelas ukur merek Pyrex Iwaki, bunsen, 

beaker glass merek Pyrex Iwaki, spatula, nampan, saringan, 

kain saring, waterbath, termometer, toples, inkubator merek 

Memmert, refrigerator merek Hitachi tipe R-41D1, pH meter 

merek Schott Gerate tipe CG 804, pot film 20 ml dan 100 ml, 

viskometer 6R Haake, spindel no.6, cawan petri, pemberat 100 

g, milimeter blok, color reader merek Conica Minolta tipe 

CR-10 Tristimulus Colorimeter. 

3.3.   Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 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: 

P1  = waktu pemeraman kefir 18 jam pada inkubator 

suhu 30℃ 

P2  = waktu pemeraman kefir 24 jam pada inkubator 

suhu 30℃ 

P3  = waktu pemeraman kefir 30 jam pada inkubator 

suhu 30℃ 

P4  = waktu pemeraman kefir 36 jam pada inkubator 

suhu 30℃  

 Waktu pemeraman kefir dalam pembuatan 

masker krim kefir didasarkan pada penelitian terdahulu 

oleh Susanti dkk. (2014) bahwa susu kambing yang 

difermentasi selama 12 jam menggunakan kefir grains 
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memiliki kandungan protein yang meningkat dan mencapai 

titik maksimum pada 24 jam, yaitu protein sebesar 15,37% 

menjadi 23,97%. Waktu pemeraman kefir 36 jam 

menghasilkan kadar protein sebesar 18,48%. Pada penelitian 

pendahuluan (pra-penelitian) menunjukkan bahwa waktu 

pemeraman kefir 2x24 jam (48 jam) mampu menghasilkan 

krim yang banyak, namun memiliki pH yang rendah yaitu 3,50 

dan tidak sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5-6,5 (Utami, 2015). 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan perlakuan 

waktu pemeraman 18, 24, 30 dan 36 jam agar dihasilkan krim 

yang memiliki kualitas lebih baik. 

3.4.  Prosedur Penelitian 

 Sampel dalam penelitian ini yaitu krim kefir susu 

kambing yang didapatkan dari pembuatan kefir dengan cara 

susu segar kambing peranakan etawah 1000 ml ditambahkan 

kefir grains 5% per mililiter susu dan diaduk hingga homogen. 

Waktu pemeraman disesuaikan dengan perlakuan waktu 

pemeraman yang berbeda, yaitu 18, 24, 30 dan 36 jam. Kefir 

grains dipisahkan dari produk, dicuci dan dipersiapkan untuk 

produksi selanjutnya. Kefir kental (curd) yang didapatkan, 

kemudian disaring dengan menggunakan kain saring dan 

disimpan pada refrigerator 4-10℃ selama 3 hari untuk 

menghasilkan krim kefir. Selanjutnya sampel dimasukkan ke 

dalam pot film dan diberi label untuk mendapatkan pengujian 

kualitas meliputi uji pH, viskositas, daya sebar dan warna. 

Sebelum penelitian utama, dilakukan penelitian pendahuluan 

(pra-penelitian) untuk uji coba pembuatan produk beserta 

pengujiannya, sehingga mencegah terjadinya kesalahan dalam 

penelitian utama. Bagan prosedur pembuatan masker krim 



20 

 

kefir menurut Evanuarini (2010) yang dimodifikasi dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Gambar 2. Prosedur pembuatan masker krim kefir menurut 

Evanuarini (2010) yang dimodifikasi 
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3.5.  Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

derajat keasaman (pH), viskositas, daya sebar dan warna 

dalam masker krim kefir susu kambing. 

a. Derajat Keasaman (pH) 

Prosedur pengujian pH ditentukan sesuai metode yang 

dituliskan dalam AOAC (2005) dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

b. Viskositas 

Prosedur pengujian viskositas ditentukan sesuai metode 

yang dituliskan dalam AOAC (2005) dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

c. Daya Sebar 

Prosedur pengujian daya sebar ditentukan sesuai metode 

yang dituliskan dalam Alfath (2012) dapat dilihat pada 

Lampiran 3. 

d. Warna  

Prosedur pengujian warna ditentukan sesuai metode yang 

dituliskan dalam AOAC (2005) dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

3.6.   Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata 

atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD).  

3.7.  Batasan Istilah 

1. Kefir grains : Starter atau biang dari produk 

kefir yang berupa biji kefir yang 

menyebabkan fermentasi. Biji 
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kefir ini berbentuk seperti 

sekumpulan kembang kol kecil 

dengan bentuk bulat-bulat tidak 

beraturan.  

2. Kefir : Produk olahan susu yang 

difermentasi dengan kefir 

grains dan memiliki rasa yang 

lebih asam daripada yoghurt. 

3. Krim : Susu yang banyak mengandung 

lemak yang timbul ke bagian 

atas dari susu pada waktu 

didiamkan atau dipisahkan 

dengan separator. 

4. Masker krim : Masker yang dapat dipadukan 

dengan jenis bahan masker lain 

dan digunakan pada wajah dan 

leher.  

5. Keasaman (pH) : Derajat keasaman yang 

digunakan untuk menyatakan 

tingkat keasaman atau kebasaan 

yang dimiliki oleh suatu zat. 

6. Viskositas : Suatu kekentalan dari suatu 

fluida atau zat cair untuk dapat 

mengalir atau bergerak. 

7. Daya sebar : Kemampuan menyebar krim 

saat diaplikasikan pada kulit. 

8. Warna (L*a*b)    : Sistem warna CIELAB yang 

merupakan suatu skala warna 

yang seragam dalam dimensi 

warna. Pada sistem ini  
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penilaian terdiri atas 3 

parameter yaitu L*, a* dan b. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Hasil Penelitian 

 Pengaruh waktu pemeraman kefir terhadap kualitas 

masker krim kefir susu kambing ditinjau dari kualitas fisik 

(pH, viskositas, daya sebar dan warna) ditampilkan pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Rata-rata hasil penelitian pada masing-masing 

perlakuan 

 
Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui bahwa 

waktu pemeraman kefir dalam inkubator memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

pH, viskositas, daya sebar dan warna krim kefir susu kambing. 

Perhitungan hasil analisis statistik dengan menggunakan 

ANOVA (Analysis of Variance) dan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) terlampir pada Lampiran 5 sampai 10.  
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4.2. Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap Nilai 

pH Masker Krim Kefir Susu Kambing 

Nilai pH merupakan derajat keasaman yang digunakan 

untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan dalam 

masker krim kefir susu kambing. Hasil analisis ragam 

(Lampiran 5) menunjukkan bahwa waktu pemeraman kefir 

pada inkubator terhadap nilai pH krim kefir dengan waktu 

pemeraman yang berbeda, memberikan perbedaan yang sangat 

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

seiring bertambahnya waktu pemeraman kefir dalam 

inkubator. Waktu pemeraman kefir yang semakin bertambah 

menyebabkan menurunnya pH masker krim kefir yaitu dari P1 

(18 jam) sebesar 4,81 menjadi P2 (24 jam) sebesar 4,41 

menjadi P3 (30 jam) sebesar 3,72 dan P4 (36 jam) sebesar 

3,60. Grafik nilai rataan pH dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Grafik nilai rataan hasil uji pH 
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Penurunan rata-rata pH dari waktu pemeraman 18 jam 

(P1) menuju 36 jam (P4) diduga karena lama proses 

fermentasi yang berlangsung menyebabkan penurunan pH 

akibat dari kerja mikroba yang meningkat mampu mengubah 

laktosa menjadi asam laktat. Nilai pH sangat berkaitan dengan 

kadar asam yang dihasilkan. Peningkatan kadar asam dan 

penurunan pH pada fermentasi susu dengan kultur kefir grains 

sudah terlihat selama pemeraman 24 jam. Hasil penelitian 

Haryadi (2013), nilai pH kefir terendah dicapai pada inkubasi 

24 jam dengan penambahan konsentrasi gula 7,5% sedangkan 

pH kefir tertinggi pada inkubasi 12 jam dengan penambahan 

konsentrasi gula 7,5%. Jadi, memperpanjang waktu inkubasi 

dapat menurunkan nilai pH kefir susu kambing dan 

penambahan konsentrasi gula dapat meningkatkan nilai pH 

kefir susu kambing. Susanti dkk. (2014) menambahkan bahwa 

waktu fermentasi selama 36 jam menyebabkan pH pada kefir 

menurun. Menurunnya nilai pH karena jumlah asam laktat 

yang dihasilkan bakteri asam laktat semakin banyak dan 

terakumulasi didalam kefir sehingga menyebabkan nilai pH 

menurun. Mal dkk. (2013) menjelaskan bahwa kefir grains 

dimungkinkan menghidrolisis protein susu kambing lebih 

lanjut sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi nilai pH, 

viskositas dan total asam laktat dari krim kefir susu kambing.  

Syarat mutu pH sediaan krim kefir yang memenuhi 

kriteria kulit secara umum menurut SNI (1999) yaitu dalam 

interval 4,5-6,5, serta pH sediaan masih memenuhi persyaratan 

pH untuk sediaan topikal yaitu antara 4 sampai 8 (Aulton, 

2003). 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 karena masker yang digunakan sebagai acuan pada 
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SNI merupakan masker yang sudah diformulasi dan tanpa 

adanya proses fermentasi. Masker krim yang baik seharusnya 

memiliki rentang pH 4,5-8,0 untuk bisa diterima dengan baik 

oleh kulit yang memiliki pH normal 4,5-6,5 (Utami, 2015). 

Hal tersebut penting karena jika pH sediaan terlalu asam (pH 

terlalu rendah) maka dapat menyebabkan iritasi kulit. 

Sebaliknya, jika pH sediaan krim terlalu basa dapat 

menyebabkan kulit menjadi bersisik sehingga mengurangi 

nilai estetika kulit, oleh sebab itu rendahnya pH tidak 

diharapkan pada masker krim kefir (Rahmawanty, Anwar dan 

Bahtiar, 2015). 

4.3. Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap 

Viskositas Masker Krim Kefir Susu Kambing 

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kekentalan dalam masker krim kefir susu kambing. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

viskositas dalam masker krim kefir memberikan perbedaan 

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 P2 (24 jam) sebesar 154,67 cps menjadi P3 (30 jam) 

sebesar 213,00 cps dan P4 (36 jam) sebesar 246,43 cps. Grafik 

nilai rataan viskositas dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik nilai rataan hasil uji viskositas 

Peningkatan viskositas pada waktu pemeraman 18 jam 

(P1) menuju 36 jam (P4) diduga karena sedikitnya kandungan 

air dalam krim kefir akibat bakteri asam laktat mensintesa 

banyak enzim selama fermentasi kemudian mengeluarkan 

cairan dan mengalami koagulasi dalam penyimpanan 

refrigerator 4
o
C sehingga viskositas dalam masker krim kefir 

meningkat. Hasil penelitian Safitri dkk. (2011) menunjukkan 

bahwa waktu inkubasi berpengaruh terhadap kekentalan kefir. 

Hal ini diduga selama waktu inkubasi 8, 16 dan 24 jam 

mikroba dalam kefir grains yang diberikan dapat tumbuh dan 

berkembang sehingga dapat menghasilkan asam laktat yang 

menyebabkan koagulasi protein. Kecepatan proses fermentasi 

kefir yang berbeda sehingga kecepatan proses koagulasi 

protein susu juga berbeda. Buckle dan Edwards (1987), 

protein akan mengalami koagulasi apabila protein berada pada 
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titik isoelektriknya yaitu pada pH 4,7. Keasaman yang tinggi 

(pH rendah) dapat menyebabkan protein menggumpal dan 

menyebabkan meningkatnya kekentalan pada masker krim 

kefir. Semakin lama produk fermentasi susu disimpan pada 

suhu rendah maka globula-globula lemak bergerak ke 

permukaan dan terjadi pembekuan lemak (Saleh, 2004). 

Kenaikan nilai viskositas dapat meningkatkan kestabilan 

sediaan karena semakin tinggi viskositas maka ukuran globul 

semakin kecil dan semakin besar volume yang dihasilkan 

(Djajadisastra, 2004). Namun, nilai viskositas yang semakin 

besar maka sediaan krim akan semakin kental. Sediaan krim 

yang kental sulit untuk diaplikasikan ke kulit karena daya 

sebar sediaan yang kecil. 

Viskositas pada P1 (18 jam) dan P2 (24 jam) sama 

dengan penelitian Rosihan (2015), yaitu viskositas masker 

kefir yang diperoleh yaitu 140,52-170,20 cps. Viskositas pada 

P2 (24 jam) juga sama dengan hasil penelitian Evanuarini 

(2010) yang menyatakan bahwa nilai 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 

kefir susu kambing yang merupakan bahan utama masker krim 

kefir yaitu berkisar antara 1150-2000 cps (Chairunnisa dkk., 

2010). Viskositas masker krim kefir menjadi salah satu faktor 

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 penggunaan.  

Rata-rata viskositas tertinggi terdapat pada waktu 

pemeraman 36 jam (P4) lebih rendah dari hasil penelitian 
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Shovyana dan Zulkarnain (2013) tentang sediaan krim dengan 

penambahan ekstrak mahkota dewa yaitu 250,00 cps, hal 

tersebut karena masker krim kefir yang digunakan sebagai 

acuan pada penelitian tanpa ada penambahan zat lain. 

Viskositas digunakan sebagai parameter kestabilan dan dapat 

mempengaruhi daya sebar masker krim kefir. Viskositas 

sediaan krim tinggi maka lebih sulit untuk diaplikasikan ke 

kulit. Sebaliknya, jika semakin rendah viskositas krim maka 

kemampuan krim untuk mengalir lebih tinggi sehingga 

memungkinkan krim untuk menyebar dengan mudah dan 

terdistribusi merata (Utami, 2015). 

4.4. Pengaruh Waktu Pemeraman Kefir Terhadap Daya 

Sebar Masker Krim Kefir  Susu Kambing 

Daya sebar merupakan kemampuan menyebar krim 

pada kulit. Pengamatan daya sebar krim dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan menyebar masker krim kefir 

saat diaplikasikan pada kulit wajah. Hasil analisis ragam 

(Lampiran 7) menunjukkan bahwa waktu pemeraman kefir 

pada inkubator terhadap nilai daya sebar krim kefir dengan 

waktu pemeraman yang berbeda, memberikan perbedaan 

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

yang semakin bertambah menyebabkan menurunnya daya 

sebar masker krim kefir yaitu dari P1 (18 jam) sebesar 15,38 

cm
2
 menjadi P2 (24 jam) sebesar 14,57 cm

2
 menjadi P3 (30 

jam) sebesar 13,14 cm
2
 dan P4 (36 jam) sebesar 11,92 cm

2
. 

Grafik nilai rataan daya sebar dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik nilai rataan hasil uji daya sebar 

Penurunan rata-rata daya sebar dari waktu pemeraman 
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yang paling baik. Hal tersebut memungkinkan karena curd 

kefir yang digunakan untuk pembuatan masker krim kefir 

masih memiliki kandungan air yang banyak karena bakteri 

asam laktat belum mensintesa banyak enzim selama 

fermentasi. Penurunan daya sebar terlihat pada waktu 

pemeraman kefir 24 jam (P2) 14,57 cm
2
, hal ini 

memungkinkan karena cairan metabolisme yang dikeluarkan 

oleh bakteri asam laktat mengalami koagulasi selama 

penyimpanan masker krim kefir pada refrigerator sehingga 

viskositas meningkat. Penyimpanan 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). Hasil penelitian Dini (2015) menyatakan bahwa semua 

formula krim yang disimpan pada suhu dingin menunjukkan 

nilai signifikan 0,01 pada minggu ke-1 terhadap minggu ke-4. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 

terhadap daya sebar krim yang disimpan pada suhu dingin 

pada minggu ke-4. Sediaan krim yang bagus adalah sediaan 

krim yang jika dioleskan akan menyebar dengan mudah tanpa 

menggunakan tekanan yang keras. 

Kemampuan penyebaran krim 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 krim yang berarti kemungkinan zat 

aktif untuk diabsorbsi akan makin besar (Safitri dkk., 2014). 
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4.5. 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 

analisa 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. 

4.5.1. Tingkat Kecerahan (L*) 

Nilai L* merupakan atribut nilai yang menunjukkan 

tingkat kecerahan masker krim kefir. Nilai L* yang mendekati 

0 (nol) menunjukkan masker krim kefir memiliki kecerahan 

rendah (gelap), sedangkan nilai L* yang mendekati 100 

menunjukkan masker krim kefir memiliki kecerahan tinggi 

(terang). Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan 

bahwa waktu pemeraman kefir yang berbeda terhadap nilai 

warna kecerahan masker krim kefir susu kambing memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Hasil nilai 

rataan pengujian warna kecerahan (L*) masker krim kefir 

dapat dilihat pada Tabel 3 yang menujukkan bahwa nilai 

tertinggi didapatkan pada perlakuan P1 70,78, sedangkan nilai 

terendah yaitu pada perlakuan P4 70,23. Waktu pemeraman 

kefir yang semakin bertambah menyebabkan menurunnya 
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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. Grafik 

nilai rataan warna kecerahan dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 
Gambar 6. Grafik nilai rataan hasil uji warna 

kecerahan/lightness (L*) 
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karotenoid pada susu kambing mengalami kerusakan. 

Kestabilan karotenoid sama dengan vitamin A, yang mana 

sensitif terhadap oksigen, cahaya dan media asam (Anggraeni 

dan Yuwono, 2014). Karakteristik kefir susu kambing yaitu 

rasa asam, aroma khas kefir, kental dan memiliki 

kecenderungan warna putih agak kekuningan (Suhartani dan 

Iqbal, 2014). Oleh karena itu, waktu pemeraman kefir dalam 

masker krim kefir memiliki pengaruh pada setiap perlakuan. 

Nilai rata-rata tingkat kecerahan tertinggi terdapat 

pada perlakuan P1 yaitu 70,78 dengan waktu pemeraman 18 

jam dibandingkan dengan P2 70,50 dengan waktu pemeraman 

24 jam, P3 70,45 dengan waktu pemeraman 30 jam dan P4 

70,23 dengan waktu pemeraman 36 jam. Waktu pemeraman 

yang semakin besar atau bertambah menunjukkan tingkat 

kecerahan krim kefir yang semakin menurun. Semakin lama 

fermentasi semakin banyak mikroorganisme yang aktif, dalam 

hal ini adalah khamir Candida kefir yang akan menghasilkan 

kadar alkohol. Pada temperatur ruang, alkohol berfasa padat 

akan berubah berwarna putih kekuningan, getas, tidak berbau 

dan tidak larut dalam air (Vereijken, 2000). Perubahan warna 

ini diduga pada tiap suhu pengujian dan selama waktu 

penyimpanan sehingga tingkat kecerahan krim kefir menurun, 

namun diantara perlakuan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata. Warna yang dihasilkan hampir seragam karena bahan 

yang digunakan untuk pembuatan sediaan krim kefir memiliki 

konsentrasi yang sama dan proses pembuatan dilakukan 

dengan metode yang sama.  

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 
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dapat menimbulkan kekeruhan selama penyimpanan suhu 

dingin. Kefir grains mengandung campuran berbagai bakteri 

dan khamir yang dikelilingi oleh gumpalan gula polisakarida 

(Ide, 2008). Rata-rata tingkat kecerahan (L*) pada masker 

krim kefir 70,23-70,78 yang berarti memiliki kecerahan yang 

tinggi. 

4.5.2. Tingkat Kemerahan (a*) 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan 

bahwa waktu pemeraman kefir pada inkubator terhadap nilai 

warna kemerahan masker krim kefir dengan waktu pemeraman 

yang berbeda, memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Waktu pemeraman kefir yang semakin bertambah 

menyebabkan meningkatnya warna kemerahan masker krim 

kefir yaitu dari P1 (18 jam) sebesar 10,28 menjadi P2 (24 jam) 

sebesar 10,55 menjadi P3 (30 jam) sebesar 10,80 dan P4 (36 

jam) sebesar 10,88. Grafik nilai rataan warna kecerahan dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

Secara visual tidak terlihat peningkatan warna 

kemerahan pada krim kefir dengan meningkatnya waktu 

pemeraman kefir. Nilai rata-rata warna kemerahan (a*) pada 

waktu pemeraman 18 jam sangat berbeda nyata dengan waktu 

pemeraman 24, 30 dan 36 jam karena perbedaan waktu 

pemeraman kefir pada masing-masing perlakuan yang cukup 

jauh, yaitu 6 jam. Semakin bertambahnya waktu pemeraman 

kefir maka nilai a* krim kefir semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh semakin lama waktu inkubasi maka 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).  
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Gambar 7. Grafik nilai rataan hasil uji warna 

kemerahan/redness (a*) 

Waktu pemeraman yang semakin bertambah 

menunjukkan tingkat kemerahan masker krim kefir yang 

semakin meningkat, namun diantara perlakuan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata. Semakin lama waktu 

inkubasi akan memberikan kesempatan enzim protease 

melakukan hidrolisis terhadap protein dalam krim kefir yang 

semakin lama sehingga akan semakin banyak protein yang 

terhidrolisis menjadi asam amino. Protease mengkatalisis 

pemutusan ikatan peptida dan menghasilkan unit molekul 

lebih kecil atau peptida-peptida 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 
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warna kecerahan (L*) pada masker krim kefir semakin 

menurun. 

Masker krim kefir susu kambing memiliki nilai 

kemerahan yang cukup tinggi. Hal ini menandakan warna 

masker krim kefir cenderung merah. Hasil pembacaan color 

reader nilai kemerahan (a*) semakin tinggi berarti warna krim 

kefir semakin merah. Sebaliknya, semakin rendah hasil 

pembacaan berarti warna krim kefir semakin gelap. Masker 

krim kefir juga menghasilkan warna yang seragam, yaitu 

dengan nilai rata-rata sebesar 10,28-10,88 karena bahan yang 

digunakan untuk pembuatan masker krim kefir memiliki 

konsentrasi yang sama dan proses pembuatan dilakukan 

dengan metode yang sama.  

4.5.3. Tingkat Kekuningan (b*) 

Nilai warna b* merupakan derajat kromatis yang 

menunjukkan warna kebiruan atau kekuningan. Nilai warna b* 

positif menunjukkan derajat warna kekuningan, sedangkan 

nilai warna b* negatif menunjukkan derajat warna kebiruan. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa 

waktu pemeraman kefir pada inkubator terhadap nilai warna 

kekuningan masker krim kefir dengan waktu pemeraman yang 

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

Waktu pemeraman kefir yang semakin bertambah 

menyebabkan meningkatnya warna kekuningan masker krim 

kefir yaitu dari P1 (18 jam) sebesar 11,93 menjadi P2 (24 jam) 

sebesar 12,45 menjadi P3 (30 jam) sebesar 12,68 dan P4 (36 

jam) sebesar 13,05. Grafik nilai rataan warna kecerahan dapat 

dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik rataan hasil uji warna 

kekuningan/yellowness (b*) 

 Waktu pemeraman kefir yang semakin bertambah 

menyebabkan nilai b* masker krim kefir semakin meningkat. 

Secara visual tidak terlihat peningkatan warna kekuningan 

pada masker krim kefir dengan meningkatnya waktu 

pemeraman kefir. Hal ini diduga karena semakin lama 

fermentasi sebagian pigmen pada susu kambing mengalami 

kerusakan sehingga ikut luruh dalam air. Winarno (2007) 

menyatakan bahwa warna kuning pada susu fermentasi 

disebabkan terlarutnya vitamin A, kolesterol dan pigmen 

karoten dalam globula lemak. Pada kondisi asam saat 

fermentasi dapat menyebabkan pigmen karotenoid pada susu 

kambing mengalami kerusakan. Kestabilan karotenoid sama 

dengan vitamin A, yang mana sensitif terhadap oksigen, 

cahaya dan media asam (Anggraeni dkk., 2014). Kondisi pH 

11,93 

12,45 
12,68 

13,05 

11,2
11,4
11,6
11,8

12
12,2
12,4
12,6
12,8

13
13,2

18 24 30 36

Rata-Rata Kekuningan (b*) 

Waktu pemeraman (jam) 

Nil

ai 

ke

ku

ni

ng

an 



41 

 

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 

bertambah 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).  

 Perlakuan yang menghasilkan warna kekuningan 

tertinggi adalah perlakuan dengan waktu pemeraman 36 jam 

(P4), yaitu 13,05 lebih rendah dengan hasil penelitian 

Musdholifah dan Zubaidah (2016) yang menyebutkan bahwa 

warna kekuningan kefir yaitu 19,60. Perbedaan warna 

kekuningan dalam penelitian ini disebabkan oleh susu yang 

digunakan untuk membuat kefir adalah susu kambing. 

Walstra, Wouters and Geurts (2006) menjelaskan bahwa kefir 

kental (curd) dan whey susu kambing terlihat sedikit 

kekuningan karena adanya riboflavin. Riboflavin merupakan 

zat warna berpendar atau fluorescent dan bertanggung jawab 

atas warna kekuningan dari curd dan whey. Zat ini menyerap 

warna dengan panjang gelombang yang pendek, namun 

konsentrasi dalam susu hanya sekitar 1,5 mg/l dan terlalu 

rendah untuk menyumbang warna pada susu. Kandungan 

alkohol yang dihasilkan akibat fermentasi susu menyebabkan 

perubahan warna menjadi coklat kekuningan pada sediaan 

krim (Dini, 2015). Produk yang mengandung alkohol akan 
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memiliki warna yang bervariasi dari warna kuning hingga 

coklat (Vereijken, 2000). 

Masker krim kefir susu kambing memiliki nilai 

kekuningan yang cukup tinggi. Hal ini menandakan warna 

masker krim kefir cenderung kuning. Masker krim kefir juga 

menghasilkan warna yang seragam, yaitu dengan nilai rata-

rata 11,93-13,05 karena bahan yang digunakan untuk 

pembuatan masker krim kefir memiliki konsentrasi yang sama 

dan proses pembuatan dilakukan dengan metode yang sama. 

Namun, nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata 

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

70,78.  

4.6.   Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada penelitian ini 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan 

keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan pada 

variabel yang digunakan. Perlakuan terbaik dinilai dengan 

metode deskriptif yaitu membandingkan hasil uji berbagai 

variabel dalam pengamatan seperti pH, viskositas, daya sebar 

dan warna dengan jurnal-jurnal terkait. Perlakuan terbaik dari 

penelitian ini terletak pada waktu pemeraman kefir 18 jam 

(P1) pada proses pembuatan masker krim kefir susu kambing. 

Waktu pemeraman kefir 18 jam memberikan hasil nilai pH 

sebesar 4,81 yang mendekati dengan standar pH kulit sebesar 

4,5-7,5, rata-rata nilai pH secara umum tidak jauh berbeda bila 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buang 

(2013), masker krim wajah dengan menggunakan lapisan putih 

kulit semangka (Citrullus vulgaris Schard) sebagai pelembab 

yang memiliki rata-rata pH sekitar 4,6-5,0 sesudah 

penyimpanan pada suhu 4℃. Apabila rata-rata pH hasil 
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penelitian dibandingkan dengan penelitian Rasyad, Zumariny 

dan Susanti (2016), memiliki rata-rata pH sediaan masker krim 

dengan formulasi penambahan getah pepaya dan madu sekitar 

5,2-5,9. Hal ini jauh berbeda dikarenakan tingkat kepadatan 

masker krim lebih tinggi akibat adanya penambahan getah 

pepaya dan madu bila dibandingkan dengan masker krim kefir 

susu kambing yang belum ditambahkan dengan bahan lainnya.  

Viskositas masker krim kefir secara umum Rosihan 

dkk. (2015), yaitu 140,52-170,20 cps. Berdasarkan uraian pada 

Tabel 3 diatas viskositas yang diperoleh dari penelitian ini 

berkisar antara 145,06-246,43 cps, dari semua perlakuan yang 

sesuai yaitu perlakuan P1 dan P2, sedangkan P3 dan P4 tidak 

sesuai dengan standar masker krim secara umum karena nilai 

viskositas yang semakin besar maka sediaan krim akan 

semakin kental. Masker krim yang kental sulit untuk 

diaplikasikan ke kulit karena daya sebar sediaan yang kecil. 

Viskositas masker krim kefir susu kambing lebih besar bila 

dibandingkan dengan viskositas kefir susu kambing yang 

merupakan bahan utama masker krim kefir yang berkisar 

antara 1150-2000 cps (Chairunnisa dkk., 2010), dikarenakan 

pada proses pengolahannya yang mempengaruhi hasil akhir 

produk.  

Daya sebar pada perlakuan P1 memiliki nilai rataan 

sebesar 15,38 cm
2
, untuk standar dari daya sebar masker krim 

kefir masih belum ada, akan tetapi rata-rata nilai daya sebar 

perlakuan ini secara umum lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan Shovyana dkk. (2013), 

sediaan krim dengan ekstrak etanolik buah mahkota dewa 

yang memiliki rata-rata daya sebar berkisar 10,25-14,35 cm
2
. 

Peningkatan daya sebar terjadi melalui menurunnya ukuran 

unit molekul karena telah terabsorsi pelarut sehingga cairan 
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tersebut tertahan dan menurunkan tahanan untuk mengalir dan 

menyebar (Martin, Swarbick dan Cammarata, 1993). 

Tingginya daya sebar pada perlakuan ini berguna untuk 

mengetahui kemampuan penyebaran krim yang baik sehingga 

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 aktif yang terkandung akan semakin 

meningkat (Naibaho dkk., 2013). 

Warna kecerahan (L*) pada perlakuan P1 memiliki 

nilai rataan sebesar 70,23-70,78, warna kemerahan (a*) 

berkisar 10,28-10,88, dan warna kekuningan berkisar antara 

11,93-13,05 untuk standar dari warna masker krim kefir masih 

belum ada, akan tetapi rata-rata nilai warna perlakuan ini 

secara umum lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan Hastuti dan Kusnadi (2016) tentang krim kefir 

dengan penambahan rosella merah (Hibiscus sabdariffa L.) 

yang memiliki rata-rata warna kecerahan (L*) berkisar antara 

28,80-45,10, warna kemerahan (a*) berkisar antara 25,30-

35,60 dan warna kekuningan (b*) berkisar antara 9,20-13,58. 

Warna masker krim kefir susu kambing lebih besar bila 

dibandingkan dengan warna kefir susu kambing yang 

merupakan bahan utama masker krim kefir yang memiliki 

warna kecerahan (L*) 70,26 dan warna kekuningan (b*)  10,80 

(Aisha, Zubaidah dan Ningtyas, 2011), dikarenakan pada 

proses pengolahannya yang mempengaruhi hasil akhir produk. 

Warna merupakan daya tarik utama dari suatu produk karena 

dapat dilihat secara langsung tanpa harus merasakan. Nilai 

parameter fisik dari masker krim kefir susu kambing dengan 

waktu pemeraman terbaik ditampilkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai Rata-Rata Perlakuan Terbaik Ditinjau dari 

Kualitas Fisik Masker Krim Kefir Susu Kambing 

dengan Waktu Pemeraman Kefir 18 jam 

Parameter Nilai 

pH 4,81±0,19 

Viskositas (cps) 145,06±4,53 

Daya sebar (cm
2
) 15,38±0,09 

Warna  

- Kecerahan/lightness (L*) 70,78±0,18 

- Kemerahan/redness (a*) 10,28±0,09 

- Kekuningan/yellowness (b*) 13,05±0,10 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

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). 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya 

simpan, daya lekat dan daya proteksi terhadap bakteri 

penyebab jerawat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian pH Menurut AOAC 

(2005) 

 Analisis pH dalam penelitian ini menggunakan 

metode Potensiometri. Prinsip analisis pH adalah berdasarkan 

pengukuran aktivitas ion hidrogen secara potensiometri 

dengan menggunakan pH meter untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh masker krim kefir 

susu kambing. Nilai pH diukur dengan menggunakan pH 

meter merek Schott Gerate tipe CG 804. Prosedur pengujian 

pH yaitu: 

1. Dinyalakan pH meter. 

2. Dikalibrasi dengan memasukkan elektroda pH meter 

kedalam buffer dengan pH 7. 

3. Dibilas elektroda dengan aquades sampai elektrode bersih 

dan dilap dengan kertas hisap.  

4. Dikalibrasi lagi dengan memasukkan elektroda pH meter 

kedalam buffer dengan pH 4. 

5. Dicelupkan elektroda kedalam larutan sampel yang akan 

diuji  

6. Dibaca angka yang ditunjukan jarum atau digital. Angka 

yang terbaca pada layar pH meter dicatat setelah angka 

konstan. 

7. Dibilas elektroda dengan aquades kembali. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Viskositas Menurut 

AOAC (2005) 

Analisis viskositas masker krim kefir susu kambing 

menggunakan viskotester 6R Haake dengan spindel no 6. 

Viskotester 6R Haake merupakan viskometer yang 

menggunakan kumparan yang dicelupkan ke dalam zat uji dan 

mengukur tahanan gerak dari bagian yang berputar. Prinsip 

analisis viskositas adalah semakin kuat putaran semakin tinggi 

viskositasnya sehingga hambatannya semakin besar. Faktor 

penentu pengujian, yaitu tingkat kebersihan peralatan 

pengukur sangat menentukan pembacaan, terutama jika 

pengujian relatif dan suhu bahan yang diuji harus sama karena 

perubahan suhu juga akan merubah viskositas bahan. Semakin 

tinggi suhu, viskositas semakin meningkat. Prosedur pengujian 

viskositas yaitu: 

1. Viskositas krim ditentukan oleh viskotester 6R Haake 

2. Dipasang spindel pada lengan spindel 

3. Dimasukkan 100 ml krim ke dalam beaker glass. 

4. Dicelupkan spindel ke dalam krim jangan sampai 

menyentuh wadah.  

5. Dinyalakan motor viskotester sehingga spindel berputar 

dan jika jarum dial menunjukkan angka stabil, motor 

dimatikan. 

6. Dilihat pada skala viskotester yang ditunjuk, setiap 

sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-rata.  

7. Dikalikan nilai rata-rata dengan suatu faktor yang dapat 

dilihat pada tabel yang terdapat pada brosur alat.  

8. Dicatat hasil uji viskositas krim.  
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Lampiran 3.  Prosedur Pengujian Daya Sebar Menurut 

Alfath (2012) 

 Analisis daya sebar masker krim kefir susu kambing 

menggunakan cawan petri dengan berat 50 g dan pemberat 

100 g. Prinsip analisis daya sebar adalah adanya penambahan 

beban menyebabkan diameter penyebarannya juga semakin 

besar sehingga semakin besar juga luas penyebarannya. 

Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan menaikkan 

pembebanan menggambarkan suatu karakteristik untuk daya 

sebar. Satuan daya sebar, yaitu cm2 (centimeter persegi). 

Prosedur pengujian daya sebar yaitu: 

1. Pengujian daya sebar dilakukan dengan diletakkan kertas 

grafik diatas cawan petri. 

2. Ditimbang 1 gram krim dan diletakkan dengan hati-hati 

diatas kertas grafik. 

3. Diletakkan cawan petri yang lain diatas krim dalam posisi 

terbalik.  

4. Ditambahkan 100 gram beban dan didiamkan 1 menit.  

5. Luas daerah yang diberikan oleh sediaan dihitung. 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian Warna Menurut AOAC 

(2005) 

Analisis warna masker krim kefir susu kambing 

dengan metode L*a*b dalam penelitian ini menggunakan 

color reader. Color reader merupakan alat yang digunakan 

untuk pengukuran warna secara obyektif. Prinsip kerja dari 

color reader adalah pengukuran dilakukan dengan cara 

meletakkan lampu pemeriksa pada bidang datar permukaan 

sampel yang mempunyai luas sekitar 3 cm2. Sinar lampu tidak 

boleh keluar dari permukaan bahan. Persentase sinar yang 

terbaca pada alat, yaitu nilai kecerahan/lightness (L*), 

kemerahan/redness (a*), dan kekuningan/yellowness (b*). 

Prinsip analisis warna adalah semakin tinggi nilai L* maka 

warna produk semakin cerah. Nilai a* menunjukkan 

kecenderungan warna merah apabila bertanda positif dan akan 

menunjukkan kecenderungan warna kuning yang ditujukkan 

oleh nilai b yang bertanda positif dan biru apabila bertanda 

negatif. Prosedur pengujian warna yaitu: 

1. Disiapkan sampel. 

2. Diletakkan sampel pada beaker glass sampai seluruh 

dasar beaker glass tertutupi oleh bahan.  

3. Ditentukan target pembacaan dengan sistem warna L*, 

a*, b* color space 

4. Dikalibrasi color reader terlebih dahulu dengan standar 

warna putih yang terdapat pada alat tersebut, kemudian 

warna diukur. 

5. Dicatat hasil yang tertera pada layar color reader. 

6. Hasil analisis yang dihasilkan berupa nilai L* (lightness), 

a* (redness), b* (yellowness). 
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7. Dimatikan alat dengan menekan tombol off setelah 

selesai. 

8. Dibersihkan alat dari sisa sampel dan disimpan pada 

tempatnya. 
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Lampiran 5. Data dan Analisis Statistik Uji Derajat 

Keasaman (pH) Masker Krim Kefir Susu 

Kambing 

 

 
 

Analisis ragam: 

a.  Faktor Koreksi (FK)  

 FK =   
(∑ij Yij )

2

t x r
  

=  
66,282

16
  =  274,62 

 

b.  Jumlah Kuadrat Total  

 JKtotal  =  (∑X2) – FK 

           =  (4,992 + 4,422 +.......... + 3,622) - 274,62 

      =  278,80 - 274,62  =  4,18 

 

c. Jumlah Kuadrat Kelompok  

 JKkelompok   =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

r
  - FK 
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                        =  
(16,712 +⋯+ 16,942)

4
 - 274,62  

        =  
1098,90

4
 - 274,62 

        =  274,72 - 274,62  =  0,10 

 

d. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKperlakuan  =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

t
  - FK 

 =  
(19,272 +⋯+ 14,432)

4
 - 274,62 

 =  
1114,35

4
 - 274,62 

 =  278,59 - 274,62  =  3,96 

 

e. Jumlah Kuadrat Galat 

JKgalat    =   JKtotal  –  JKkelompok  –  JKperlakuan 

=  4,18 – 0,10 – 3,96  

=  0,11 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

SK db JK KT F-hitung 
F-tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,10 0,03 2,84 3,86 6,99 

Perlakuan  3 3,96 1,32 10,83** 3,86 6,99 

Galat  9 0,11 0,01   

Total  15 4,18   

Keterangan : ** F-hitung > F-tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 



66 

 

terhadap nilai pH masker krim kefir susu 

kambing (P<0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

SE  =  √
KT galat

r
 

       =  √
0,01

4
 

=  0,05 

 

UJBD = R (p, v, α) x SE 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 2 3 4 5 

Nilai R (4, 9, 1%) 4,59 4,78 4,90 4,98 

Nilai UJBD 1% 0,25 0,26 0,27 0,27 

 

Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 3,60 a 

P3 3,72 a 

P2 4,41 b 

P1 4,81 c 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Uji Viskositas 

Masker Krim Kefir Susu Kambing 

 

 
 

Analisis ragam: 

a. Faktor Koreksi (FK)  

 FK =   
(∑ij Yij )

2

t x r
  

=  
3056,742

16
  =  583978,71 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

 JKtotal   =  (∑X2) – FK 

            =  (143,202 +......... + 243,812) - 583978,71 

       =  584914,38 - 583978,71  =  935,67 

 

c. Jumlah Kuadrat Kelompok  

 JKkelompok   =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

r
  - FK 

                          =  
(749,972+ ……+ 764,762)

4
 - 583978,71 

    =  
2336374,86

4
 - 583978,71 

    =  584093,71 - 583978,71  =  115,00 
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d. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKperlakuan   =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

t
  - FK 

  =  
(580,242 + ………+ 985,792)

4
 - 583978,71 

  =  
2338555,32

4
 - 583978,71 

  =  584638,83 - 583978,71  =  660,11 

e. Jumlah Kuadrat Galat 

JKgalat   =   JKtotal  –  JKkelompok  –  JKperlakuan 

=  935,67 – 115,00 – 660,11 

=  160,55 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

 
Keterangan : ** F-hitung > F-tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap viskositas masker krim kefir susu 

kambing (P<0,01) 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

SE  =  √
KT galat

r
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       =  √
17,83

4
 

=  2,1118 

 

UJBD = R (p, v, α) x SE 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 2 3 4 5 

Nilai R (4, 9, 1%) 4,59 4,78 4,90 4,98 

Nilai UJBD 1% 9,70 10,10 10,36 10,52 

 

Tabel Kodifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 145,06 a 

P2 154,67 a 

P3 213,00 b 

P4 246,44 c 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Daya Sebar 

Masker Krim Kefir Susu  Kambing 

 

 
 

Analisis ragam: 

a. Faktor Koreksi (FK)  

 FK =   
(∑ij Yij )

2

t x r
  

=  
221,662

16
 = 3070,82 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

 JKtotal   =  (∑X2) – FK 

            =  (15,472 + 14,632+ ....... + 12,562) - 3070,82 

       =  3108,93 - 3070,82  =  38,11 

 

c. Jumlah Kuadrat Kelompok  

 JKkelompok   =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

r
  - FK 

                         =  
(52,302 + 56,312 + …….+ 56,972)

4
 - 3070,82 

         =  
12296,65

4
 - 3070,82 
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      =  3074,16 - 3070,82  =  3,34 

 

d. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKperlakuan  =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

t
  - FK 

          =  
(61,532 + 59,882 + …..+ 47,692)

4
 - 3070,82 

   =  
12408,44

4
 - 3070,82 

   =  3102,11 - 3070,82  =  31,28 

 

e. Jumlah Kuadrat Galat 

JKgalat    =   JKtotal  –  JKkelompok  –  JKperlakuan 

=  38,11 – 3,34– 31,28 

=  3,48 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

 
Keterangan : ** F-hitung > F-tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap daya sebar masker krim kefir susu 

kambing (P<0,01) 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

SE  =  √
KT galat

r
 

       =  √
0,3873

4
 

=  0,3112 

 

UJBD = R (p, v, α) x SE 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 2 3 4 5 

Nilai R (4, 9, 1%) 4,59 4,78 4,90 4,98 

Nilai UJBD 1% 1,43 1,48 1,52 1,55 

 

Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 11,92 a 

P3 13,14 b 

P2 14,57 c 

P1 15,38 c 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Uji Warna 

Kecerahan (L*) Masker Krim Kefir Susu 

Kambing 

 

 

 

Analisis ragam: 

a. Faktor Koreksi (FK)  

 FK =   
(∑ij Yij )

2

t x r
  

=  
1127,82

16
 = 79495,80 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

 JKtotal   =  (∑X2) – FK 

      =  (70,52 + 70,52+ ............ + 70,42) - 79495,80 

      =  79496,58 - 79495,80  =  0,77 

 

c. Jumlah Kuadrat Kelompok  

 JKkelompok   =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

r
  - FK 

                           =  
(281,52 + ……….+ 282,32)

4
 - 79495,80 
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      =  
317983,54

4
 - 79495,80 

      =  79495,88 - 79495,80  =  0,08 

 

d. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKperlakuan  =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

t
  - FK 

           =  
(283,12 + 282,02 + …+ 280,92)

4
 - 79495,80 

    =  
317985,66

4
 - 79495,80 

    =  79496,41 - 79495,80  =  0,61 

 

e. Jumlah Kuadrat Galat 

JKgalat   =   JKtotal  –  JKkelompok  –  JKperlakuan 

=  0,7775 – 0,0825 – 0,6125  =  0,0825 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

SK db JK KT F-hitung 
F-tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,08 0,02 2,98 3,86 6,99 

Perlakuan  3 0,61 0,20 22,19** 3,86 6,99 

Galat  9 0,08 0,10   

Total  15 0,77   

Keterangan : ** F-hitung > F-tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kecerahan (L*) masker krim kefir 

susu kambing (P<0,01) 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

SE  =  √
KT galat

r
 

       =  √
0,010

4
 

=  0,04 

 

UJBD = R (p, v, α) x SE 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 2 3 4 5 

Nilai R (4, 9, 1%) 4,59 4,78 4,90 4,98 

Nilai UJBD 1% 0,22 0,22 0,23 0,23 

 

Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 70,23 a 

P3 70,45 b 

P2 70,50 b 

P1 70,78 c 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Lampiran 9. Data dan Analisis Statistik Uji Warna 

Kemerahan (a*) Masker Krim Kefir Susu 

Kambing 

 

 

 

Analisis ragam: 

a. Faktor Koreksi (FK)  

 FK =   
(∑ij Yij )

2

t x r
  

=  
170,02

16
  = 1806,25 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

 JKtotal  =  (∑X2) – FK 

      =  (10,32 + 10,72+ ....... + 11,02) - 1806,25 

      =  1807,38 - 1806,25  =  1,13 

 

c. Jumlah Kuadrat Kelompok  

 JKkelompok     =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

r
  - FK 

   =  
(43,02 + 42,42 + 42,12+ 42,52)

4
 - 1806,25 

      =  
7225,42

4
 - 1806,25 
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      =  1806,36 - 1806,25  =  0,11 

 

d. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKperlakuan  =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

t
  - FK 

           =  
(41,12 + 42,22 + 43,22+ 43,52)

4
 - 1806,25 

          =  
7228,54

4
 - 1806,25 

    =  1807,13 - 1806,25  =  0,88 

 

e. Jumlah Kuadrat Galat 

JKgalat   =   JKtotal  –  JKkelompok  –  JKperlakuan 

=  1,13 – 0,11 – 0,88 

=  0,14 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

 
Keterangan : ** F-hitung > F-tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kemerahan (a*) masker krim kefir 

susu kambing (P<0,01) 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

SE  =  √
KT galat

r
 

       =  √
0,015

4
 

=  0,06 

 

UJBD = R (p, v, α) x SE 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 2 3 4 5 

Nilai R (4, 9, 1%) 4,59 4,78 4,90 4,98 

Nilai UJBD 1% 0,28 0,29 0,31 0,31 

 

Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 10,28 a 

P2 10,55 b 

P3 10,80 c 

P4 10,88 c 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Uji Warna 

Kekuningan (b*) Masker Krim Kefir Susu 

Kambing 

 

 
 

Analisis ragam: 

a. Faktor Koreksi (FK)  

 FK =   
(∑ij Yij )

2

t x r
  

=  
200,42

16
  = 2510,01 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

 JKtotal   =  (∑X2) – FK 

      =  (12,12 + 12,12+ ............. + 13,02) - 2510,01 

      =  2513,22 - 2510,01  =  3,21 

 

c. Jumlah Kuadrat Kelompok  

 JKkelompok      =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

r
  - FK 

   =  
(49,72 + 50,72 + 50,02+ 50,02)

4
 - 2510,01 
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      =  
10040,58

4
 - 2510,01 

      =  2510,14 - 2510,01  =  0,14 

 

d. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKperlakuan   =  
(∑Yi

2+ …….……+ Yj
2)

t
  - FK 

           =  
(52,22 + 50,72 + 49,82+ 47,72)

4
 - 2510,01 

    =  
10050,66

4
 - 2510,01 

    =  2512,66 - 2510,01  =  2,65 

 

e. Jumlah Kuadrat Galat 

JKgalat   =   JKtotal  –  JKkelompok  –  JKperlakuan 

=  3,21 – 0,14 – 2,65 

=  0,42 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

SK Db JK KT F-hitung 
F-tabel 

5% 1% 

Kelompok 3 0,13 0,08 1,59 3,86 6,99 

Perlakuan  3 2,65 0,88 18,82** 3,86 6,99 

Galat  9 0,42 0,05   

Total  15 3,21   

Keterangan : ** F-hitung > F-tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kekuningan (b*) masker krim kefir 

susu kambing (P<0,01) 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

SE  =  √
KT galat

r
 

       =  √
0,047

4
 

=  0,1084 

 

UJBD = R (p, v, α) x SE 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

 2 3 4 5 

Nilai R (4, 9, 1%) 4,59 4,78 4,91 4,98 

Nilai UJBD 1% 0,49 0,52 0,53 0,54 

 

Tabel Kodifikasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 11,93 a 

P2 12,45 b 

P3 12,68 b 

P4 13,05 c 

 

 

 

 

 


