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THE INFLUENCE ADDITION GOAT MILK 

YOGURT ON BASIC LOTION BASED VALUE 

TEST OF pH, TITRATABLE ACIDITY and 

MICROBIOLOGY (TPC and LAB) 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the 

percentage of goat’s milk yogurt in additions of basic lotion 

best viewed from microbiological characteristics, pH value 

and titratable acidity. The research method was used 

laboratory experimental using Completely Randomized 

Design with 5 treatments and 4 replications, if there any 

significantly influences, among treatments then would be 

continued tested by Duncan’s Multiple Range Test Method. 

The results showed that the effect of each treatment was 

significantly different (P <0.05) to total TPC, lactic acid 

bacteria test, and titratable acidity, and gave highly significant 

effect (P <0.01) on pH. The best treatment of additions goats 

milk yogurt to lotion was 12% (P4) with TPC of 8.43 log 

cfu/ml, BAL amount of 6.28 log cfu/ml, pH test 6.78 and 

titration acidity was 0.19%. 

 

Keywords: Yogurt, lotion, goats milk, basic lotion.
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RINGKASAN 

 

Susu merupakan salah satu bahan makanan yang 

mudah dicerna dan bernilai gizi tinggi serta sangat dibutuhkan 

oleh manusia dari berbagai umur. Salah satu susu yang paling 

banyak digemari oleh masyarakat yaitu susu kambing. Susu 

kambing memiliki beberapa komponen yang lebih tinggi 

dibandingkan susu dari hewan lain. Kandungan nutrisi dalam 

susu kambing dapat ditingkatkan melalui pengolahan 

fermentasi. Produk olahan susu kambing yang saat ini 

digemari masyarakat adalah yogurt. Yogurt memiliki 

kandungan senyawa asam laktat yaitu AHA (aplha hydroxy 

acid) yang bermanfaat untuk kesehatan kulit diantaranya 

melembabkan kulit serta mencegah penuaan dini. Salah satu 

pemanfaatan yogurt susu kambing terhadap kesehatan dan 

kecantikan kulit bisa dilakukan dengan lotion pelembab kulit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persentase penambahan yogurt susu kambing terbaik ditinjau 

dari kualitas pH, total asam tertitrasi serta karakteristik 

mikrobiologi (TPC dan BAL) pada sediaan lotion. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai informasi tentang 
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konsentrasi penambahan yogurt susu kambing untuk produksi 

sediaan lotion. 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah yogurt susu kambing yang diolah di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. Susu kambing diperoleh dari Bumiaji, 

Batu. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental 

dengan memformulasikan yogurt susu kambing sesuai 

persentase perlakuan ke dalam formulasi basal lotion 

menggunakan rancangan penelitian yang dilakukan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 5 perlakuan dan 

4 kali ulangan. Adapun perlakuan tersebut adalah perbedaan 

konsentrasi penambahan yogurt susu kambing secara berturut-

turut sebesar 0%; 3%; 6%; 9% dan 12%. Variabel yang 

diamati adalah total pH, total asam tertitrasi, TPC (Total Plate 

Count) dan total BAL. Data dianalisis menggunakan analysis 

of variance (ANOVA), apabila diperoleh hasil yang berbeda 

nyata maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

masing-masing perlakuan berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

total TPC, total BAL, dan total asam tertitrasi serta 

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

pengujian pH. Perlakuan penambahan yogurt susu kambing 

terbaik terhadap kualitas pH, total asam tertitrasi serta 

karakteristik mikrobiologi (TPC dan BAL) pada sediaan lotion 

yang dihasilkan adalah pada P4 yaitu dengan nilai pH 6,78, 

total asam tertitrasi 0,19 %, TPC sebesar 8,43 log cfu/ml serta 

jumlah BAL sebesar 6,28 log cfu/ml.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 

penambahan yogurt susu kambing pada sediaan lotion 

sebanyak 12% (P4) menghasilkan nilai terbaik dengan nilai 

rata-rata pH 6,78, total asam tertitrasi 0,19%, TPC 8,43 log 

cfu/ml serta jumlah BAL sebesar 6,28 log cfu/ml. Disarankan 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh 
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kualitas karakterisktik mikrobiologi terhadap lama simpan 

untuk mengetahui masa simpan maksimal yang tidak 

mempengaruhi khusunya kulitas karakteristik mikrobiologi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu bahan makanan yang mudah 

dicerna dan bernilai gizi tinggi serta sangat dibutuhkan oleh 

manusia dari berbagai umur. Salah satu susu yang paling 

banyak digemari oleh masyarakat yaitu susu kambing. Menurut  

Aristya, Legowo, dan Al-Baarri (2013) susu kambing memiliki 

karakteristik warna lebih putih, globula lemak susunya relatif 

kecil sehingga lebih mudah dicerna, dan mengandung mineral 

seperti kalsium, fosfor, vitamin A, E, dan B kompleks yang 

tinggi. Menurut Getaneh, Mebrat, Wubie, and Kendie (2016) 

susu kambing memiliki beberapa komponen yang lebih tinggi 

dibandingkan susu dari hewan lain. Beberapa contoh 

kandungan susu kambing yaitu memiliki lebih dari 46% vitamin 

B6, 47% vitamin A serta 13% lebih kandungan kalsium 

dibandingkan dengan susu sapi. Kandungan nutrisi dalam susu 

kambing dapat ditingkatkan melalui pengolahan fermentasi. 

Produk olahan susu kambing yang saat ini digemari masyarakat 

adalah yogurt. 

Yogurt merupakan salah satu minuman probiotik yang 

cukup terkenal di kalangan masyarakat saat ini. Menurut 

Mazahreh and Ershidat (2009) yogurt merupakan produk 

koagulasi susu yang didalamnya terkandung mikroorganisme 

seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophillus 

serta strain Bifidobacterium. Yogurt memiliki kekentalan 

seperti krim serta mempunyai rasa asam. Menurut Arioui, 

Saada, and Cheriguene (2017) yogurt merupakan produk 

fermentasi susu dengan koagulasi pH sekitar 4.6 dari total 

kasein susu. Mori, Kano, Masuoka, Konno and Suzuki (2016) 

menyatakan bahwa kandungan Lactobacillus  dan 
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Bifidobacteria dalam yogurt memiliki manfaat untuk 

kecantikan dan kelembutan kulit. Tran, Townley, Barnes, and 

Greive (2014) menambahkan bahwa dalam yogurt terdapat 

kandungan senyawa asam laktat yaitu AHA (aplha hydroxy 

acid) yang bermanfaat untuk kesehatan kulit diantaranya 

melembabkan kulit serta mencegah penuaan dini. 

Pengembangan kosmetik untuk tabir surya dewasa ini 

banyak digunakan bahan aktif kimia sintetik dan bahan aktif 

dari bahan alam. Bahan aktif sintetik dilaporkan telah 

menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti reaksi alergi 

maupun reaksi toksisitas ringan, bahkan sampai menimbulkan 

kanker kulit (Brezova, et al.,2005). Kosmetik tabir surya dari 

bahan alam akhir-akhir ini banyak dikembangkan karena 

diyakini aman dan tidak banyak efek sampingnya. 

Salah satu pemanfaatan bahan aktif alami yang sedang 

banyak dikembangkan sebagai tabir surya adalah yogurt susu 

kambing yang didalamnya terkandung senyawa AHA (alpha 

hydroxy acid) yang memiliki fungsi sebagai kesehatan dan 

pelembab kulit. Lotion pelembab berfungsi mempertahankan 

kelembaban dan daya tahan air pada lapisan kulit sehingga 

dapat menghaluskan dan menjaga kelembutan kulit. Hasil akhir 

yang diperoleh tergantung dari daya campur bahan baku dengan 

bahan lainnya untuk mendapatkan kelembaban, kelembutan, 

dan perlindungan dari kekeringan (Mitsui, 1997). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan 

penelitian mengenai penambahan yogurt susu kambing 

terhadap sediaan lotion pada persentase yang berbeda untuk 

mengetahui nilai pH, Total Asam Tertitrasi serta TPC dan BAL. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah berapa persentase penambahan yogurt susu 

kambing terbaik ditinjau dari nilai pH, Total Asam Tertitrasi 

dan Mikrobiologi (TPC dan BAL) lotion yogurt susu kambing. 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

mengetahui persentase penambahan yogurt terbaik ditinjau dari 

nilai pH, Total Asam Tertitrasi dan Mikrobiologi (TPC dan 

BAL) lotion yogurt susu kambing. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang pengolahan sediaan lotion dengan penambahan yogurt 

susu kambing.  

2. Memberikan informasi diversifikasi produk 

terhadap dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan industri 

tentang lotion dengan penambahan yogurt susu kambing. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kualitas susu kambing segar yaitu uji alkohol negatif, TPC 

4,56 CFU/ml, kadar protein 7,53%, kadar lemak 6,27%, pH 

6,57, dan berat jenis 1,0258 (Zain, 2013). Peningkatan kualitas  

kimia susu kambing dapat dilakukan dengan fermentasi, salah 

satunya dengan melakukan fermentasi menjadi yogurt. Yogurt 

set pada konsentrasi penambahan kultur 2% dengan lama 

pemeraman 48 jam memiliki pH 4,45, kadar keasaman 1,06 %, 

TPC 2,01 log CFU/ml (Siregar, Radiati, dan Rosyidi  2014). 

Menurut hasil penelitian Zulkarnain, Pekki, Mirawati dan Talib 

(2018) yogurt mengandung asam laktat dan alpha hydroxy acid 
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yang dapat membantu melembabkan kulit dan exfoliating 

(meluruhkan sel kulit mati) pada sel  kulit sehingga membuat 

kulit tampak lebih cerah dan halus serta membantu perubahan 

warna kulit pada age spots (bintik-bintik penuaan). Selain itu 

yogurt juga menyejukkan dan mengencangkan kulit. Menurut 

Moghimipour (2012) yogurt dapat dijadikan sebagai bahan 

tambahan kosmetik karena bakteri asam laktat dalam yogurt 

menghasilkan alpha hydroxy acid. Alpha hydroxy acids pada 

perawatan kulit bermanfaat untuk mencegah penuaan dini, kulit 

mengelupas, bekas luka, jerawat serta pigmentasi kulit. 

Penurunan kualitas semen dapat mencapai 40-50% 

spermatozoa akan mati selama proses pembekuan. Pembekuan 

semen dapat memicu reactive oxygen species (ROS), reaksi 

tersebut dapat menyerang membran plasma spermatozoa yang 

memiliki fosfolipid dan rentan terhadap radikal bebas. 

Spermatozoa yang mengalami kerusakan akibat ROS akan 

mengalami penurunan motilits, penurunan fertilisas, dan 

kerusakan struktur membran plasma (Sukmawati dkk., 2014). 

Untuk mengurangi penurunan kualitas semen dibutuhkan 

pengencer yang mampu menjaga kualitas semen sapi Limousin. 

Berdasarkan penelitian yang dilakuan oleh Purwati, 

Verbiyanti, dan Suharto  (2016) bahwa penambahan yogurt 

susu kambing pada cream wajah sebesar 40% berpengaruh 

sangat nyata menurunkan kadar pH dan meningkatkan total 

koloni bakteri asam laktat (BAL). Penambahan susu kambing 

dengan konsentrasi 40% menghasilkan sabun dengan kadar pH 

7.69 dan total koloni BAL 5,59 x 107 CFU/g. Penambahan 

konsentrasi yogurt 14% sampai 16% mampu meningktakan 

total mikroba dan total asam laktat. Hal ini disebabkan karena 

di dalam susu terdapat laktosa dan oligosakarida di dalam 

bengkuang yang akan digunakan oleh bakteri sebagai sumber 

energi dan karbon selama fermentasi yang akan memproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

asam laktat. Semakin banyak senyawa yang dapat digunakan 

oleh bakteri maka semakin tinggi asam laktat yang terbentuk. 

Penambahan bahan alami yang berkhasiat pada sediaan 

lotion diharapkan dapat meningkatkan kualitas, berkhasiat 

untuk kulit serta tidak memberikan dampak negatif bagi kulit. 

Penambahan yogurt susu kambing akan meningkatkan kualitas 

sediaan lotion ditinjau dari uji nilai pH, total asam tertitrasi, 

serta mikrobiologi (TPC dan BAL). 

  

Kerangka Konsep Penelitian : 

 
Gambar 1. Kerangka pikir penelitian  
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1.6. Hipotesis 

H0 : Penambahan yogurt susu kambing tidak mempengaruhi 

peningkatkan nilai pH, Total Asam Tertitrasi, Total Plate 

Count dan Total Bakteri Asam laktat pada sediaan lotion. 

H1 : Penambahan yogurt susu kambing mempengaruhi 

peningkatkan nilai pH, Total Asam Tertitrasi, Total Plate 

Count dan Total Bakteri Asam laktat pada sediaan lotion. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Susu Kambing 

Susu kambing mudah dicerna, memiliki komposisi yang 

baik mencakup asam lemak, protein dan ikatan bioaktif yang cocok 

untuk mengobati atau mencegah masalah kesehatan (Zenebe, 

Ahmed, Kabeta and Kebede, 2014). Susu kambing memiliki 

beberapa komponen yang lebih tinggi dibandingkan susu dari hewan 

lain. Beberapa contoh kandungan susu kambing yaitu memiliki lebih 

dari 46% vitamin B6, 47% vitamin A serta 13% lebih kandungan 

kalsium dibandingkan dengan susu sapi (Getaneh, Mebrat, Wubie, 

dan Kendie, 2016). Aristya, Legowo dan Al-Baari (2013) 

menambahkan bahwa susu kambing memiliki karakteristik warna 

lebih putih, globula lemak susu lebih kecil sehingga mudah untuk 

dicerna, seta mengandung beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, 

vitamin A, E, dan B kompleks yang tinggi. Komposisi rata-rata susu 

kambing adalah air 87,0%, lemak 4,25%, laktosa 4,27%, protein 

3,52%, abu 0,86% dan total bahan padat 13,0%.  

 

Tabel 1. Komposisi Kimia dan Kualitas Mikrobiologi Susu 

Kambing 

 Susu kambing (100 ml) 

pH 6.7 

Acides 10.50 ± 0.51 0D 

Moisture (g) 87.50 ± 0.70 

Carbohydrates (g) 5.01 ± 0.00 

Proteins (g) 2.90 ± 0.00 

Fats (g) 3.56 + 0.00 

Ash (g) 1.03 ± 0.00 

Methylene Blue No change in color for 

5.5 hours 
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Aerobic Mesophylic 2.6 x 107 CFU/mL 

Total Coliforms 2.5 x 104 CFU/mL 

Somatic Cells 331,000 cell/mL 

Sumber: Paz, Oliveira, Kairuz, dan Ramon (2014). 

 

Menurut Suwito, Nugroho, Wahyuni dan Sumiarto (2014) 

di benua Eropa standar mikrobiologi yang terkandung dalam susu 

kambing sudah diatur dalam EU Council Directive 92/46/EEC (EC, 

1992). Kandungan total plate count (TPC); Staphylococcus sp.; dan 

total koliform masing – masing adalah 1,65x103; 5,75x103; dan 

1,3x103 cfu/ml, sedangkan E. coli dan Salmonella sp. adalah negatif. 

Standar khusus susu kambing di Indonesia belum tersedia, namun 

untuk persyaratan susu segar dapat mengacu pada SNI No. 01-6366-

2000. Berdasarkan SNI No. 01-6366-2000 persyaratan susu segar 

memiliki TPC, S. Aureus dan koliform yang masing-masing sebesar 

1x106, 1x102, 2x10 cfu/ml. Analisis kimia susu kambing 

dibandingkan dengan susu sapi segar per 100 g susu disajikan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Analisis kimia susu kambing dibandingkan dengan 

susu sapi segar per 100 g susu 

Constituents Unit Cow Goat 

Air g 87,8 88,9 

Protein g 3,2 3,1 

Lemak g 3,9 3,5 

Karbohidrat g 4,8 4,4 

Energi Kcal 66 60 

Energi kJ 275 253 

Gula (laktosa) g 4,8 4,4 

Kolesterol mg 14 10 

Kalsium IU 120 100 

Saturated fatty acids g 2,4 2,3 
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Monounsaturated 

fatty acids 
g 1,1 0,8 

Polyunsaturated 

fatty acids 
g 0,1 0,1 

Sumber: Arora, Bhojak dan Joshi (2013).  

 

2.2.  Yogurt 

Yogurt merupakan produk koagulasi susu yang dihasilkan 

dari proses fermentasi asam laktat dalam susu berupa bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

(Mazahreh et al, 2009). Yogurt merupakan produk hasil fermentasi 

yang biasanya berbahan baku dari susu sapi, sehingga banyak 

digemari oleh masyarakat dikarenakan rasa dan aromanya yang 

khas. Yogurt diperoleh dari hasil fermentasi asam laktat melalui 

aktivitas bakteri hidup (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus, dan Lactobacillus casei) sebagai probiotik, yaitu 

mikroba dari makanan yang menguntungkan bagi mikroflora di 

dalam saluran pencernaan. Produk fermentasi ini sangat diminati 

oleh masyarakat karena banyak memberikan manfaat bagi kesehatan 

tubuh. Yoghurt mempunyai kandungan gizi tinggi terutama vitamin 

B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin), vitamin 

B6 (piridoksin), kalsium (Ca), dan protein (Surajudin, 2005). 

Yogurt memiliki kandungan gizi yang lebih baik 

dibanding susu segar yang hanya mengandung 66% kalori, 

sedangkan pada yogurt terdapat 88% kalori serta memiliki daya 

cerna yang lebih tinggi.  Peningkatan tersebut disebabkan selama 

proses fermentasi terjadi degradasi komponen-komponen susu dan 

sintesis vitamin oleh bakteri (Chotimah, 2009). Susilorini dan 

Sawitri (2006) menambahkan bahwa yogurt memiliki komposisi 

umum protein 4 – 6%, lemak 0,1 – 1%, laktosa 2 – 3%, asam laktat  
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0,6 – 1,3% dan pH 3,8 – 4,6%. Standar Nasional Indonesia untuk 

yogurt dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Standar Nasional Indonesia untuk yogurt 

Kriteria uji Persyaratan  

Kepadatan  

     Penampakan Cairan kental/ semi padat 

     Bau  Normal/ khas 

     Rasa  Khas/ asam 

     Konsistensi Homogeny 

Lemak (% b/b) Maksimum 0,5 

Berat kering tanpa lemak 

(BKTL) (% b/b) 

8,2 

Protein (% b/b) Min 2,7 

Abu (% b/b) Mak 1,0 

Jumlah asam (dihitung 

sebagai laktat) (% b/b) 

0,5- 2,0 

Cemaran logam (mg/kg)  

     Timbal (Pb)  Maksimum 0,3 

     Tembaga (Cu) Maksimum 20 

     Timah (Sn) Maksimum 40 

     Raksa (Hg) Maksimum 0,03 

     Arsen (As) Maksimum 0,1 

Cemaran mikroba  

     Bakteri coliform 

(angka paling mungkin)  

Masimum 10 

     Escheria coli  < 3 

     Salmonella  Negatif 

Sumber: Dewan Standarisasi Nasional 2981 (2009) 

2.3.  Lotion 

Lotion merupakan sediaan setengah padat hampir sama 

dengan krim tetapi memiliki konsistensi yang lebih rendah. Lotion 

memiliki sifat pada umumnya berwarna putih, mudah dicuci dengan 

air, tidak tembus cahaya dan tidak mudah kering (Faramayuda,  
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Alatas, dan Desmiaty, 2010). Pada penelitian Amnuaikit dan 

Boonme (2013) lotion dibuat dari bahan – bahan kimia antara lain 

Amerchol L 101, butylhydroxytoluene (BHT), Carbopol Ultrez 21, 

Cetiol HE, cetyl alcohol, dimethicone, Eumulgin B1, Eumulgin B2, 

glycerin, glycerylmonostearate selfemulsifying (GMS SE), isopropyl 

palmitate, methylparaben, mineral oil, propylene glycol, 

propylparaben, sorbitan monostearate, stearic acid, 

triethanolamine, dan xanthan gum. 

Lotion digunakan pada kulit sebagai pelindung atau untuk 

obat karena sifat bahan-bahannya. Kecairannnya memungkinkan 

pemakaian yang merata dan cepat pada permukaan kulit yang luas. 

Lotion harus bersifat kering pada kulit setelah pemakaian dan 

meninggalkan lapisan tipis dari komponen obat pada permukaan 

kulit (Ansel, 2015). Syarat mutu pelembab kulit yang baik dapat 

dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Syarat mutu pelembab kulit 

Sumber: Standart Nasional Indonesia (1996) 

 

Menurut Purwaningsih, Salamah, dan Budiarti (2014) 

formulasi skin lotion terbagi menjadi dua bagian yaitu bahan yang 

larut minyak seperti asam stearat dan parafin cair (sediaan 1) dan 

bahan yang larut air seperti gliserin, trietanolamin, aquades, serta 

keraginan (sediaan 2). 

 

 

No.  Kriteria uji  Satuan  Persyaratan  

1. Penampakan  - Homogen  

2. pH - 4,5- 8 

3. Bobot jenis  g/mL 0,95- 1,05 

4. Viskositas cP 2.000- 50.000 

5. Cemaran mikroba Koloni/gram Maksimum 10² 
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2.4. Karakteristik Mikrobiologi 

2.4.1. Total Plate Count (TPC) 

Menurut Swadaya et al. (2012), Total Plate Count adalah 

suatu metode uji cemaran mikroba yang bertujuan untuk 

menghitung total koloni mikroba dalam contoh padat maupun cair 

dengan metode cawan tuang dan pengenceran serial. Rofi’i (2009) 

menambahkan bahwa prinsip metode hitungan cawan (TPC) adalah  

satu sel bakteri ditumbuhkan pada media maka akan tumbuh 

menjadi satu koloni yang tampak oleh mata. Pengamatan dan 

perhitungan jumlah bakteri dilakukan setelah 24 - 48 jam masa 

pemeraman. Perhitungan bakteri dilakukan dengan menghitung 

jumlah koloni yang tumbuh dan tampak oleh mata. Metode 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada 

pada suatu sampel, umumnya dikenal dengan Angka Lempeng Total 

(ALT) dan Angka paling mungkin atau Most Prouble Number 

(MPN). Uji Angka Lempeng Total (ALT) atau TPC (Total Plate 

Count), menggunakan media padat dengan hasil akhir berupa koloni 

yang dapat diamati secara visual dan dihitung, interpretasi hasil 

berupa angka dalam koloni CFU) per ml/gram atau kloni/100ml. 

Cara yang digunakan antara lain dengan cara tuang, cara tetes dan 

cara sebar sedangkan angka paling mungkin (MPN) menggunakan 

media cair dengan tiga replikasi dan hasil akhir berupa kekeruhan 

atau perubahan warna dan atau pembentukan gas yang jga dapat 

diamati secara visual (Anonymous, 2008). 

2.4.2. Bakteri Asam laktat 

Bakteri Asam Laktat (BAL) memiliki sifat probiotik yang 

menguntungkan bagi kesehatan inangnya dengan cara memperbaiki 

komposisi mikrobiota usus. BAL ini memiliki banyak efek positif 

seperti antimikroba, aktivitas kolesterol, efek stimulasi sistem imun, 

meningkatkan penyerapan laktosa oleh tubuh, serta mencegah dari 

penyakit kanker usus (Fuller, 1992 dan Surono, 2004). Chotimah 

(2009) mengemukakan bahwa dalam proses fermentasi susu dapat 
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digunakan Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus yang tergolong sebagai bakteri asam laktat. Bakteri 

tersebut akan menurunkan kadar laktosa sebanyak 25 - -30% 

sehingga susu fermentasi tersebut aman dikonsumsi oleh orang 

lactose intolerant. Menurut Chiba (2007) produk fermentasi yang 

mengandung bakteri asam laktat dapat digunakan sebagai produk 

kosmetik karena bakteri asam laktat seperti lactobacilli memiliki 

manfaat untuk kesehatan kulit dan menjaga kulit dari penuaan dini.  

 

2.5.  pH 

 Proses fermentasi mengakibatkan aktivitas mikroba 

meningkat, penurunan pH, dan peningkatan kadar asam dalam 

produk fermentasi (Afriani, 2010). Menurut Jaya, Kusumahadi dan 

Amertaningtyas (2011) pH yoghurt 3,81 yang dihasilkan oleh starter 

yoghurt komersial hampir sama dengan pH yoghurt susu penuh 

yaitu 3,97 dan pH yoghurt 4,32 yang dihasilkan oleh starter dari 

kultur murni sesuai dengan pH yoghurt susu kedelai yaitu 4,4 4,8. 

Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui lotion yang 

dihasilkan dapat diterima kulit atau tidak. Lotion harus mendekati 

pH kulit yaitu 4,5-6,5 agar tidak terjadi iritasi pada kulit. pH sediaan 

yang terlalu asam akan menimbulkan iritasi kulit, sedangkan pH 

yang terlalu basa dapat menyebabkan efek kering pada kulit 

(Agustina, Pratiwi, Taurina, 2015). 

 

2.6. Total Asam Tertitrasi 

Total asam tertitrasi adalah semua jenis asam baik yang 

terdisosiasi maupun yang tidak terdisosiasi dan jumlahnya dapat 

diketahui dengan banyaknya NaOH yang bereaksi dengan asam-

asam tersebut (Agustina dan Mustika, 2016). Asam yang terkandung 

dalam yoghurt merupakan produk utama yang memberikan ciri khas 

rasa pada yogurt. Asam ini terbentuk dari hasil fermentasi laktosa 

oleh bakteri biakan menjadi asam laktat. Pengukuran total asam  
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tertitrasi merupakan penentuan konsentrasi total asam (Taufik, 

2009). 

Konsentrasi total asam tertitrasi dihitung sebagai persen 

asam laktat. Menurut syarat mutu yoghurt pada SNI 01-2981-1992, 

jumlah asam laktat adalah 0.5-2.0%. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Andriani dan Khasanah (2006) bahwa penambahan 

esktrak ubi jalar dalam pembuatan yoghurt akan mengakibatkan 

penurunan kadar asam laktat. Yogurt kontrol mempunyai kadar 

asam laktat sebesar 1,238%, yogurt putih 0,93%, yogurt orange 

0,999%, dan yogurt ungu 0,663%. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan pembuatan sediaan lotion probiotik susu 

kambing dan pengujian mengenai Total Plate Count (TPC), 

total BAL pH dan total asam dilaksanakan di Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Mikrobiologi, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang pada 

tanggal  20 Oktober 2017 sampai 20 Februari  2018. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi dalam penelitian ini yaitu yogurt yang dibuat di 

Laboatorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang.   

3.2.1 Bahan Penelitian 

 Susu Kambing  :Diperoleh di Peternakan 

Madukara Bumiaji, Batu. 

 Stater   :Diperoleh di Laboratorium 

Pengolahan Yogurt Gedung 4 Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya,Malang. 

 Sediaan Lotion : Aquades, setil alkohol, Asam stearat, 

Parafin cair, Glierin, Metil paraben, dan TEA yang 

diperoleh di Toko Kimia, Malang. 

 Uji TPC  :PCA  

 Uji Total BAL  :MRSA  

 Uji pH   :Larutan buffer  

 Uji Total Asam  :Naoh 0.1 N dan indikator pp 

1% 
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3.2.2 Alat Penelitian 

 Yogurt   :Panci, kompor, termometer, 

pengaduk, kertas saring. 

 Sediaan Lotion  :Hot plate, termometer, 

spatula, beaker glass 350 ml dan timbangan dengan 

akurasi 0.01 g. 

 Uji TPC dan BAL :tabung reaksi, rak tabung, 

mikro pipet, erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 10 ml, 

beaker glass 100 ml, cawan petri, timbangan, inkubator, 

autoklaf, hotplate dan magnetic stirrer.  

 Uji pH   : pH meter merk Orion 

 Uji Total Asam  : Buret. 

 

3.3 Metode Penelitian 

  Metode penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan, yaitu:  

P0: Sediaan Lotion  tanpa penambahan Yogurt 

P1: Sediaan Lotion  dengan penambahan 3% Yogurt 

P2: Sediaan Lotion  dengan penambahan 6% Yogurt 

P3: Sediaan Lotion  dengan penambahan 9% Yogurt 

P4: Sediaan Lotion  dengan penambahan 12% Yogurt 
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3.3.1 Formulasi Lotion Yogurt 

   Adapun formulasi sediaan lotion yogurt dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

  

Tabel 5. Formulasi lotion yogurt susu kambing dengan 

modifikasi. 

Nama Bahan P0 P1 P2 P3 P4 

Yogurt 0 3 6 9 12 

Asam stearat 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Setil alkohol 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Parafin cair 7 7 7 7 7 

Gliserin  5 5 5 5 5 

TEA 1 1 1 1 1 

Metil Paraben 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Aquades Ad 

100 

Ad 

100 

Ad 

100 

Ad 

100 

Ad 

100 

 Sumber: Nussinovitch (1997) 

 

Fungsi dari masing-masing bahan diatas antara lain 

Asam stearat sebagai pengemulsi, setil alkohol sebagai 

penstabil emulsi, parafin cair sebagai pelarut dan penambah 

viskositas dalam fase minyak, gliserin sebagai humektan, TEA 

sebagai pengatur pH dan pengemulsi pada fase air, metil 

paraben sebagai pengawet, serta aquades sebagai pelarut. 

 

3.3.2 Penelitian Pendahuluan 

    Penelitian pendahuluan dilakukan berdasarkan trial and 

error selama 3 (tiga) bulan untuk mempelajari formulasi bahan-

bahan penyusun, prosedur pembuatan  lotion yang tepat, dan 

konsentrasi yogurt susu kambing yang dapat digunakan dalam 

pembuatan lotion. Penelitian pendahuluan dilakukan beberapa 
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kali yang dilihat keberhasilannya berdasarkan nilai fisik yang 

meliputi tekstur, aroma, warna, dan homogenitas antara fase 

cair dan padat, serta pengujian pH. Pada gambar 2 dan 3 dengan 

formulasi 70 % yogurt terjadi kerusakan sampel lotion. 

Kerusakan tersebut diakibatkan karena kesalahan formulasi 

dimana jumlah yogurt yang ditambahkan terlalu banyak yaitu 

70 % dari total formulasi serta tidak ditambahkannya dimeticon 

sehingga terjadi perubahan warna dan pemisahan antara yogurt 

dan sediaan lotion. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2: Perubahan Warna Gambar 3: Pemisahan yogurt 

dan sediaan lotion 

 

 Penelitian kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki 

formulasi yang sudah ditetapkan dimana dilakukan 

pengurangan jumlah yogurt serta ditambahkan dimeticon agar 

tidak terjadi pemisahan antara yogurt dan sediaan lotion. Hasil 

dari perubahan formulasi dapat dilihat pada gambar 5 dimana 

tidak terjadi perubahan warna serta tidak terjadi pemisahan 

antara yogurt dan sediaan lotion. Hasil dari penelitian 

pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan pengujian pH yang 

disesuaikan dengan SNI lotion no. 16-3499 (1996) yaitu 4,5 – 

7,5. 
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3.3.3 Prosedur Pembuatan Yogurt Susu Kambing 

 Langkah - langkah pembuatan yogurt susu kambing yang 

dilakukan sebagai pengamatan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 
Gambar 4: Prosedur Pembuatan Yogurt Menurut Hafsah dan 

Astriana (2012) 

 

3.3.4 Prosedur Pembuatan Lotion Yogurt Susu Kambing 

 Prosedur pembuatan lotion yogurt susu kambing yaitu 

sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Timbang masing- masing bahan sesuai formulasi. 

3. Fase minyak (parafin cair, setil alcohol, asam stearate) 

dicampurkan dan dihomogenkan  pada suhu 70-75ºC selama 

±10 menit. 

4. Fase air (gliserin, TEA, akuades) dicampurkan dan 

dihomogenkan pada 70-75ºC selama ± 5 menit. 
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5. Dilakukan pencampuran kedua fase pada suhu 70ºC. 

6. Dihomogenkan sampai suhu turun 35ºC. 

7. Ditambahkan metil paraben dan curd yoghurt. 

8. Diaduk hingga homogen. 

9. Disimpan dalam wadah. 

 
Gambar 5: Prosedur Pembuatan Lotion Yogurt Susu Kambing 

Menurut Kurniawan (2012) Yang Telah Dimodifikasi 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah Uji nilai 

pH, Total Asam Tertitrasi, mikrobiologi meliputi Total Plate 

Count (TPC) dan bakteri asam laktat (BAL).  
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3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh kemudian ditabulasi menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel dan dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan one-way analysis of variance 

(ANOVA). Apabila diperoleh hasil yang berbeda nyata, 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Susu kambing :Cairan berwarna putih kekuningan 

yang disekresikan oleh kelenjar 

ambing periode laktasi kambing 

betina dewasa.   

Yogurt :Yogurt merupakan produk koagulasi 

susu yang dihasilkan dari proses 

fermentasi asam laktat dalam susu 

berupa bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus. 

TPC (Total Plate Count):Pemeriksaan jumlah total bakteri 

menggunakan hitungan cawan (Total 

Plate Count).                

Sediaan Lotion :Persiapan cair yang ditujukan untuk 

aplikasi ke kulit. 

Total Asam Tertitrasi :Jumlah asam laktat yang terbentuk 

selama proses fermentasi yang 

merupakan hasil pemecahan laktosa 

oleh bakteri asam laktat. 

Alpha Hydroxy Acid :Senyawa asam yang termasuk efektif 

untuk eksfoliasi atau pengelupasan sel 

kulit mati. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Yogurt Susu Kambing 

terhadap Nilai pH pada sediaan Lotion 

 

Hasil analisis ragam nilai pH sediaan lotion dengan 

penambahan yogurt susu kambing dapat dilihat pada Lampiran 

5. Hasil analisi menunjukkan bahwa penambahan yogurt susu 

kambing memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai pH lotion.  Nilai rata-rata pH sediaan lotion 

dengan penambahan yogurt susu kambing disajikan pada Tabel 

6. 

 

Tabel 6. Nilai Rata-rata pH Sediaan Lotion dengan Penambahan 

Yogurt Susu Kambing. 

Sampel pH 

P0 (0%) 7,25e±0,02 

P1 (3%) 7,15d±0,05 

P2 (6%) 7,02c±0,04 

P3 (9%) 6,86b±0,03 

P4 (12%) 6,78a±0,01 

Keterangan: a,b,c,d,e superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan pada setiap perlakuan 

(P<0,01) 

 

Nilai pH penting untuk mengetahui tingkat keasaman dari 

sediaan lotion agar tidak mengiritasi kulit. Berdasarkan Tabel 6 

dapat diketahui bahwa nilai rataan pH sediaan lotion dengan 

penambahan yogurt susu kambing yaitu 6,78 – 7,25. Nilai rata-

rata pH lotion tertinggi diperoleh pada perlakuan P0 (0%) atau 

tanpa penambahan yogurt susu kambing yaitu sebesar 7,25. 
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Nilai rata-rata pH lotion terendah diperoleh pada perlakuan P4 

(12%) yaitu mencapai 6,78. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan yogurt susu 

kambing pada lotion maka semakin rendah nilai pH yang 

dihasilkan. 

Penambahan yogurt susu kambing menyebabkan 

terjadinya penurunan pH sediaan lotion karena didalam yogurt 

terdapat bakteri asam laktat yang menyebabkan pH lotion 

menurun. Fatmawati, Prasetyo, Supia, dan Utami (2013) 

menjelaskan bahwa bertambahnya kadar asam pada yogurt 

disebabkan karena adanya starter Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus yang merupakan bakteri asam 

laktat. Sunarlim (2007) menambahkan bahwa Lactobacillus 

bulgaricus dapat menurunkan pH atau menaikkan keasaman 

begitu pula dalam mensintesa asam piruvat yang dapat 

merangsang pertumbuhan bakteri Streptococcus thermophillus 

sehingga nilai keasaman juga akan meningkat lebih cepat. Hasil 

penelitian menunjukan P0 yaitu sediaan lotion tanpa 

penambahan yogurt memiliki nilai rataan pH 7,25.  Hal tersebut 

didukung dengan pendapat Zulkarnain, Ernawati,  dan 

Sukardani (2013)  bahwa standart lotion yang dibuat untuk 

semua sediaan memiliki pH 7. Hasil pengukuran nilai pH lotion 

yogurt susu kambing yaitu berkisar antara 6,78 – 7,25. Nilai 

tersebut masuk dalam standar yang diisyaratkan oleh SNI. Nilai 

pH pelembab kulit berdasarkan SNI 16-4399-1996 diisyaratkan 

berkisar antara 4,5 – 8,0. Purwaningsih, Salamah, dan Budiarti 

(2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa lotion dengan 

pH 7,2 memiliki tingkat kesukaan paling tinggi. 

Berdasarkan data pada tabel 6 diketahui bahwa terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan pada setiap perlakuan. Hal 

ini diduga karena penambahan yogurt sebesar 3, 6, 9 dan 12 % 

pada sediaan lotion. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
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Purwati, Verbiyanti, dan Suharto  (2016) penambahan susu 

kambing pada konsesntrasi 10, 20, 30 dan 40% memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap kadar pH sabun dengan rataan 

pH secara berurutan yaitu 7,89, 7,81, 7,75 dan 7,69. 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Yogurt Susu Kambing 

Terhadap Nilai Total Asam Tertitrasi pada Sediaan 

Lotion 

Hasil analisis ragam nilai total asam tertitrasi sediaan 

lotion dengan penambahan yogurt susu kambing yang berbeda 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisi menunjukkan 

bahwa penambahan yogurt susu kambing memberikan 

pengaruh yang  nyata (P<0,05) terhadap nilai total asam lotion.  

Nilai rata-rata total asam sediaan lotion dengan penambahan 

yogurt susu kambing yang berbeda disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Persentase Rata-rata Total Asam Tertitrasi Sediaan 

Lotion dengan Penambahan Yogurt Susu Kambing. 

Sampel TAT (%) 

P0 (0%) 0,14a±0,01 

P1 (3%) 0,15a±0,00 

P2 (6%) 0,17a±0,01 

P3 (9%) 0,18ab±0,03 

P4 (12%) 0,19b±0,02 

Keterangan: a,b,c,d,e superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan pada setiap perlakuan 

(P<0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa persentase 

rata-rata total asam tertitrasi  pada lotion dengan penambahan 

yogurt susu kambing yang berbeda yaitu 0,14 – 0,19 %. Nilai 

rata-rata total asam tertitrasi tertinggi diperoleh pada perlakuan 
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P4 (12%)  dan nilai rata-rata total asam tertitrasi terendah 

diperoleh pada perlakuan P0 (0%) atau tanpa penambahan 

yogurt susu kambing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penambahan yogurt susu kambing 

pada sediaan lotion maka semakin tinggi nilai total asam 

tertitrasi pada lotion. 

Total asam tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang 

terbentuk selama proses fermentasi yang merupakan hasil 

pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. Nilai rataan total 

asam tertitrasi sediaan lotion dengan penambahan yogurt terus 

mengalami peningkatan pada setiap perlakuan.  Peningkatan 

total asam tertitrasi disebabkan karena adanya bakteri asam 

laktat yang terdapat dalam yogurt susu kambing. Chen, Zhao, 

Hao, Yu, dan Tian (2017) menjelaskan bahwa fermentasi susu 

oleh bakteri asam laktat menyebebkan susu menjadi asam. 

Selama proses fermentasi bakteri ini menkonversi karbohidrat 

menjadi asam laktat (glikolisis), hidrolisis kasein menjadi 

peptida (proteolisis) dan pemecahan lemak susu menjadi asam 

lemak bebas (lipolisis).  Nilai total asam tertitrasi tertinggi 

didapat dari perlakuan P4 yaitu 0,19. Hal ini disebabkan karena 

jumlah pemberian yogurt pada P4 paling banyak dibandingkan 

perlakuan lainnya. Fatmawati, Prasetyo, Supia, Ardiyanti dan 

Utami (2013) menambahkan bahwa nilai pH berbanding 

terbalik dengan nilai total asam tertitrasi sehingga dengan 

semakin tinggi nilai total asam tertitrasi, maka semakin rendah 

nilai pH. Jonathan, Annette, Nelson, West, dan Montague 

(1999) menyatakan bahwa peningkatan nilai total asam pada 

lotion berdampak baik terhadap kesehatan  kulit. Hal ini 

dikarenakan senyawa asam laktat berupa alpha hydroxy acid 

merupakan humektan alami yang membantu meningkatkan 

kelembaban kulit dan mengurangi transepidermal water loss. 
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4.3 Pengaruh Penambahan Yogurt Susu Kambing 

terhadap Nilai Total Plate Count (TPC) pada sediaan 

Lotion  

Pengamatan terhadap Total Plate Count (TPC) dilakukan 

untuk mengatahui jumlah total bakteri pada sediaan lotion 

dengan penambahan konsentrasi yogurt susu kambing yang 

berbeda. Hasil analisis ragam nilai Total Plate Count (TPC) 

sediaan lotion dengan penambahan yogurt susu kambing yang 

berbeda dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisi 

menunjukkan bahwa penambahan yogurt susu kambing yang 

berbeda memberikan pengaruh yang  nyata (P<0,05) terhadap 

nilai Total Plate Count (TPC) lotion.  Nilai rata-rata Total Plate 

Count (TPC) sediaan lotion dengan penambahan yogurt susu 

kambing yang berbeda disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Nilai Rata-rata Total Plate Count (TPC) Sediaan 

lotion dengan Penambahan Yogurt Susu Kambing. 

Sampel TPC (log cfu/ml) 

P0 (0%) 5,83a±0,03 

P1 (3%) 6,72b±0,45 

P2 (6%) 7,21c±0,03 

P3 (9%) 7,72d±0,08 

P4 (12%) 8,43e±0,06 

Keterangan: a,b,c,d,e superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan pada setiap perlakuan 

(P<0,05) 

 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata TPC  pada lotion dengan penambahan yogurt susu kambing 

yaitu 5,83 – 8,43 log cfu/ml. Nilai rata-rata Total Plate Count 

(TPC) tertinggi diperoleh pada perlakuan P4 (12%)  dan nilai 
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rata-rata Total Plate Count (TPC) terendah diperoleh pada 

perlakuan P0 (0%) atau tanpa penambahan yogurt susu 

kambing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi penambahan yogurt susu kambing pada sediaan 

lotion maka semakin tinggi nilai Total Plate Count (TPC) pada 

lotion. 

Peningkatan nilai Total Plate Count (TPC) pada lotion 

disebabkan karena adanya penambahan yogurt susu kambing 

yang memiliki total bakteri yang cukup tinggi. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Juniarta, Lindawati, dan 

Suriasih (2014) yogurt susu kambing dengan masa simpan 16 

hari memiliki nilai rataan Total Plate Count (TPC) sebesar 1,79 

x 107 -1,16 x 107 CFU/ml dimana didalamnya terdapat bakteri 

jenis asam laktat (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophyllus) yang cukup tinggi. Hasil analisa statistik (Tabel 

8) menunjukkan bahwa total mikroba sediaan lotion dengan 

penambahan konsentrasi yogurt susu kambing 3, 6, 9, 12 % 

lebih tinggi dibandingkan kontrol. Hal ini karena adanya masa 

simpan yogurt susu kambing yang membuat jumlah mikroba 

terus meningkat. Najmuddin (2006) menjelaskan bahwa 

semakin lama waktu simpan yogurt susu kambing PE, maka 

akan diikuti peningkatan jumlah bakteri (1,79 x 107 – 1,16 x 

109). Jumlah dari bakteri dalam yoghurt susu kambing (PE), 

merupakan seluruh jenis mikroba yang mampu beradaptasi dan 

bertumbuh pada media tersebut. 

Berdasarkan data pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa 

peningkatan jumlah mikroba tidak terlalu signifikan. Hal ini 

disebabkan adanya penambahan metil paraben yang digunakan 

sebagai pengawet dalam lotion yang memiliki sifat 

antimikroba. Penggunaan metil paraben sendiri memiliki 

batasan tertentu dalam penggunaannya dikarenakan zat ini akan 

berbahaya pada kulit apabila penggunaannya melebihi batas 
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yang telah ditentukan. Pada tabel formulasi lotion (Tabel 5) 

digunakan 0,1% metil paraben dari total formulasi. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Jhonson dan Steer (2005) bahwa 

penggunaan metil paraben dalam sediaan lotion sebanyak 

0,02%-0,03% dari total keseluruhan formulasi.  Widiastuti 

(2016) menjelaskan bahwa pengawet (metil paraben dan propil 

paraben) mempengaruhi dan mengganggu pertumbuhan 

mikroba, dan metabolisme melalui mekanisme modifikasi 

permeabilitas membran sel dan menyebabkan kebocoran 

komponen penyusun sel (lisis parsial), penghambatan 

metabolisme seluler seperti menghambat sintesis dinding sel, 

oksidasi komponen seluler, koagulasi komponen sitoplasma 

yang tidak dapat kembali/irreversible, dan hidrolisis. Yumas, 

Ramlah,dan Mamang (2015) menambahkan bahwa penggunaan 

metil paraben dan propil paraben yang  digunakan dalam lulur 

krim untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur jenis 

gram positif. 

Jumlah total bakteri tertinggi dicapai pada P4 dengan rataan 

8,43 log cfu/ml dan terendah pada P0 dengan rataan 5,83 log 

cfu/ml. Adanya peningkatan  jumlah bakteri dipengaruhi oleh 

penambahan konsentrasi yogurt susu kambing, dimana pada 

sampel P4 jumlah yogurt yang diberikan paling banyak yaitu 

12%  sehingga menyebabkan jumlah mikroba yang ada pada 

sampel P4 paling tinggi. Jumlah tersebut melebihi syarat mutu 

pelembab kulit yakni jumlah total mikroba pada masker 

maksimal 1 x 105 cfu/g (Standar Nasional Indonesia, 1999). 

Namun jumlah tersebut sudah termasuk mikroba jenis bakteri 

asam laktat yang merupakan mikroba yang menguntungkan 

bagi kulit. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Alsaheb, 

Aladdin, Othman, Malek, Leng, dan Enshasy (2015) bahwa 

bakteri asam laktat dapat diterapkan dalam produk kosmetik 
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karena memiliki beberapa manfaat yakni sebagai antimikroba, 

pencerah kulit, serta untuk hidrasi kulit. 

 

4.4 Penambahan Yogurt Susu Kambing Terhadap Nilai 

Total Bakteri Asam Laktat pada Sediaan Lotion  

 Hasil analisis ragam nilai total bakteri asam laktat 

sediaan lotion dengan penambahan yogurt susu kambing yang 

berbeda dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa penambahan yogurt susu kambing yang 

berbeda memberikan pengaruh yang  nyata (P<0,05) terhadap 

nilai total bakteri asam laktat lotion.  Nilai rata-rata total bakteri 

asam laktat sediaan lotion dengan penambahan yogurt susu 

kambing yang berbeda disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Nilai Rata-rata Total Bakteri Asam Laktat Sediaan 

Lotion dengan Penambahan Yogurt Susu Kambing. 

 

Sampel BAL (log cfu/ml) 

P0 (0%) 0,00a±0,00 

P1 (3%) 5,85b±0,07 

P2 (6%) 5,94c±0,01 

P3 (9%) 6,09d±0,06 

P4 (12%) 6,28a±0,02 

Keterangan: a,b,c,d,e superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan pada setiap perlakuan 

(P<0,05) 

  

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata total BAL  pada lotion dengan penambahan yogurt susu 

kambing yaitu 0,00 – 6,28 log cfu/ml. Nilai rata-rata total 

bakteri asam laktat tertinggi diperoleh pada perlakuan P4 (12%)  

dan nilai rata-rata TPC terendah diperoleh pada perlakuan P0 
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(0%) atau tanpa penambahan yogurt susu kambing. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

penambahan yogurt susu kambing pada sediaan lotion maka 

semakin tinggi nilai total BAL pada lotion. 

Nilai rataan bakteri asam laktat lotion dengan 

penambahan yogurt susu kambing mengalami peningkatan 

pada setiap perlakuan. Perlakuan P0 tidak ditemukan adanya 

bakteri asam laktat karena pada sampel tersebut tidak ada 

penambahan yogurt susu kambing yang di dalamnya terdapat 

bakteri asam laktat. Menurut Juniarta, dkk (2014) yogurt 

difermentasi oleh jenis bakteri asam laktat (Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus) yang memiliki 

beberapa manfaat untuk kesehatan. Pada sampel P1 hingga P4 

jumlah bakteri asam laktat terus meningkat dikarenakan jumlah 

pemberian yogurt susu kambing yang juga ditingkatkan pada 

setiap perlakuannya. Adanya bakteri asam laktat dalam sampel 

tersebut memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan khususnya 

untuk kulit. Alsaheb, et al (2015) menjeaskan bahwa bakteri 

asam laktat dapat ditambahkan dalam produk kosmetik karena 

bakteri ini memiliki manfaat sebagai antimikroba, pencerah 

kulit, serta hidrasi kulit. 

Pada sampel dengan penambahan yogurt P1 hingga P4 

jumlah total BAL terus meningkat. Adanya peningkatan total 

koloni BAL disebabkan oleh aktifitas dari mikroba yang 

terdapat dalam yogurt susu kambing. Menurut Purwati dkk 

(2016) penambahan susu kambing sebesar 10, 20, 30, dan 40% 

pada sabun mampu meningkatkan jumlah koloni BAL. Hal ini 

disebabkan disebabkan oleh aktifitas dari mikroba 

Lactobacillus fermentum dan Sacchharomycess cereviseae 

yang dapat menghasilkan bakteri asam laktat. Penambahan susu 

kambing ke dalam sabun akan meningkatkan kemampuan BAL 

dalam memfermentasi laktosa, yang menghasilkan asam laktat 
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sebagai produk utamanya, sehingga keasaman yang dihasilkan 

meningkat. Asam laktat yang terbentuk mengakibatkan 

terkoagulasinya protein yang diikuti oleh meningkatnya total 

padatan sabun susu kambing. 

 

4.5 Formulasi Sediaan Lotion dengan Penambahan 

Yogurt Susu Kambing Terbaik. 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat perlakuan paling optimal dari 

masing- masing perlakuan penambahan yogurt susu kambing 

yang dilakukan dalam pembuatan lotion yogurt susu kambing. 

Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode 

deskriptif, yaitu metode dengan membandingkan hasil 

penelitian dengan teks book, atupun hasil- hasil penelitian 

terdahulu. Penentuan formulasi terbaik sediaan lotion dengan 

setiap penambahan konsentrasi yogurt susu kambing yang 

berbeda terhadap variabel yang diujikan meliputi jumlah TPC, 

BAL, nilai pH, serta persentase nilai total asam tertitrasi. 

Penentuan formulasi terbaik jumlah TPC didasarkan pada SNI 

16-4399 (1996) bahwa persyaratan jumlah cemaran mikroba 

dalam produk pelembab kulit yaitu 1,0 x 105 cfu/gram dan kadar 

pH berdasarkan SNI (1998) yaitu 4,5 – 8. Adapun kriteria total 

kadar asam laktat menurut Michael, (2015) menyatakan bahwa 

semakin besar persentase asam laktat dalam kefir akan 

membentuk zona bakteriosidal semakin baik terhadap 

Propionibacterium acnes. Berdasarkan kriteria tersebut 

diperoleh formulasi sediaan lotion dengan penambahan yogurt 

susu kambing pada perlakuan P4 dengan penambahan yogurt 

12%. Hal ini dikarenakan pada sampel lotion P4 menunujukan 

jumlah TPC yang paling tinggi dimana didalamnya terdapat 

Total BAL yang paling banyak. Alsaheb, et al (2015) 

menjelaskan bahwa bakteri asam laktat memiliki manfaat yang 
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sangat baik untuk kesehatan kulit seperti antimikroba, pencerah 

kulit serta untuk hidrasi kulit. Selain itu pada sampel P4 nilai 

pH dan total asam tertitrasi masih dapat diterima oleh kulit. 

Menurut Erungan, Purwaningsih, dan Anita (2009) pH lotion 

yang terlalu asam maupun basa dapat menyebabkan kulit 

menjadi kering bahkan dapat mengalami iritasi pada kulit. 

Fatmawati, Prasetyo, Supia, Ardiyanti dan Utami (2013) 

menambahkan bahwa nilai pH berbanding terbalik dengan nilai 

total asam tertitrasi sehingga dengan semakin tinggi nilai total 

asam tertitrasi, maka semakin rendah nilai pH. 

 

Tabel 10. Formulasi terbaik sediaan lotion dengan penambahan 

yogurt susu kambing. 

Parameter Nilai rataan 

pH 6,78±0,01 

Total Asam Tertitrasi (%) 0,19±0,02 

Total Plate Count (TPC) (log cfu/ml) 8,43±0,06 

Total BAL (log cfu/ml) 6,28±0,02 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

penambahan konsentrasi yogurt susu kambing sebesar 12% 

(P4) menunjukan perlakuan terbaik ditinjau dari karakteristik 

TPC (Total Plate Count) tertinggi sebesar 8,43 cfu/ml, bakteri 

asam laktat (BAL) sebesar 6,28 cfu/ml, nilai pH 6,78 dan nilai 

TAT 0,19%. Jumlah total bakteri asam laktat (BAL) diharapkan 

tinggi, karena asam laktat merupakan zat aktif yang berperan 

penting untuk perawat kulit, seperti sebagai antibakteri, 

pergantian sel kulit mati, dan mencerahkan kulit.  

 

5.2 Saran 

Saran penelitian adalah perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terkait pengaruh kualitas karakterisktik mikrobiologi 

terhadap lama simpan untuk mengetahui masa simpan 

maksimal yang tidak mempengaruhi kualitas karakteristik 

mikrobiologi. 
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