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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the effect of 
kapok honey (Ceiba pentandra) addition and the optimal 
treatment to microbiology content of shampoo. The variable 
from this research is pH, total acid, and total plate count (TPC). 
The treatments were T0 (shampoo preparation + 0% kapok 
honey), T1 (shampoo preparation + 2.5% kapok honey), T2 
(shampoo preparation + 5% kapok honey), T3 (shampoo 
preparation + 7.5% kapok honey), T4 (shampoo preparation + 
10% kapok honey). The method used in this experiment was 
Completely Randomized Design with 5 treatments and 5 
replications to pH and total acid, and with 5 treatments and 4 
replications to total plate count (TPC). The data were analyzed 
using Analysis of Variance (ANOVA) and if there were 
significant influence would tested by Duncan’s Multiple Range 
Test Method. The result showed that each treatment showed 
increase effect (P<0.01) on pH and total acid, and give the same 
effect  (P>0.05) on total plate count (TPC). The best treatment 
was the addition of 10% kapok honey with characteristic has pH 
was 5.502, total acid was 0.118 mL NaOH 0.1 N/100 g, and 
total plate count (TPC) was 1.05 CFU/mL. 

Keywords : Shampoo, honey kapok, microbiology   
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RINGKASAN 

Madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa 

manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman 

(floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral 

nektar). Madu mengandung karbohidrat, asam amino, protein, 

vitamin dan beberapa mineral. Madu randu merupakan madu 

monofloral yang dihasilkan dari satu jenis nektar tanaman yaitu 

bunga randu (Ceiba pentandra). Madu randu mengandung alfa 

hydroxyl acid yang dapat melembabkan kulit, mengurangi 

pengelupasan pada kulit dan untuk mengencangkan kulit selain 

itu, terdapat flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri. Madu berfungsi sebagai antibakteri, antifungi, dan 

pinocembrin yang merupakan antioksidan mampu memelihara 

kesehatan kulit dan rambut. Kandungan fisik dan kimia dalam 

madu seperti keasaman, pengaruh osmotik dan hidrogen 

peroksida mampu membunuh bakteri. Madu randu memiliki pH 

asam yaitu 3,8 yang ditambahkan pada sampo akan 

menyebabkan total asam meningkat  dan pH sampo menurun 

dimana hal ini akan sesuai dengan pH standar sampo yaitu 5,0-

9,0. 

Penelitian ini dilakasanakan pada 21 Agustus 2018 hingga 

24 Januari 2019 di Divisi Fisiko-kimia, Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
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penambahan madu randu (Ceiba pentandra) terhadap pH, total 

asam, dan total plate count (TPC). Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi 

mengenai pengaruh penambahan madu randu pada sampo serta 

dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampo 

dengan penambahan madu randu. Metode yang digunakan 

adalah metode percobaan dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 5 ulangan 

untuk uji pH dan total asam serta 5 perlakuan dan 4 ulangan 

untuk uji total plate count (TPC). Adapun perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah P0 (Sediaan Sampo + 0% 

Madu Randu), P1 (Sediaan Sampo + 2,5% Madu Randu), P2 

(Sediaan Sampo + 5% Madu Randu), P3 (Sediaan Sampo + 

7,5% Madu Randu), dan P4 (Sediaan Sampo + 10% Madu 

Randu). Variabel yang diamati adalah pH, total asam dan total 

plate count (TPC). Data hasil penelitian dianalisa dengan 

analisa ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perlakuan 

menggunakan penambahan madu randu pada sampo 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) pada nilai pH dan 

total asam. Sedangkan, penambahan madu randu pada sampo 

tidak memberikan perbedaan (P>0,05) pada nilai total plate 

count (TPC). Hasil rataan nilai pH berturut-turut dari terbesar 

hingga terkecil adalah P0 (7,824c ± 0,113), P1 (6,384b ± 0,089), 

P2 (5,530a ± 0,102), P3 (5,516a ± 0,145), dan P4 (5,502a ± 

0,107). Hasil rataan nilai total asam berturut-turut dari terkecil 

hingga terbesar adalah P0 (0,049a ± 0,0075) mL NaOH 0,1 

N/100 g, P1 (0,061b ± 0,0019) mL NaOH 0,1 N/100 g, P2 

(0,068c ± 0,0078) mL NaOH 0,1 N/100 g, P3 (0,107d ± 0,0080) 

mL NaOH 0,1 N/100 g, dan P4 (0,118e ± 0,0082) mL NaOH 0,1 

N/100 g. Hasil rataan total plate count (TPC) berturut-turut dari 
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terbesar hingga terkecil adalah P0 (1,35 ± 0,902) CFU/mL, P1 

(1,28 ± 0,010) CFU/mL, P2 (1,22 ± 0,016) CFU/mL, P3 (1,15 

± 0,015) CFU/mL, dan P4 (1,05 ± 0,018) CFU/mL. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan madu randu pada sampo dapat memberikan efek 

dengan meningkatkan kualitas kandungan sampo yaitu pH dan 

total asam, dan memberikan efek yang sama pada total plate 

count (TPC). Perlakuan optimal yaitu sampo dengan 

penambahan madu randu sebanyak 10% yang menghasilkan 

kualitas sampo terbaik dengan nilai pH 5,502± 0,107 ; total 

asam 0,118± 0,0082  mL NaOH 0,1 N/100 g ; dan total plate 

count (TPC) 1,05 ± 0,018  CFU/mL.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa 

manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman 

(floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral 

nektar)(Gebremariam and Brhane, 2014). Di Indonesia terdapat 

beberapa jenis madu berdasarkan jenis flora yang menjadi 

sumber nektarnya (Suranto, 2007). Madu monoflora merupakan 

madu yang diperoleh dari mayoritas satu jenis nektar utama, 

misalnya madu randu, madu kelengkeng, madu manga, madu 

kaliandra, dan madu rambutan. Madu multiflora merupakan 

madu yang berasal dari nektar beberapa jenis nektar bunga. 

Madu ini biasanya berasal dari hutan yang diproduksi oleh 

lebah-lebah liar (Andriani, Utami, dan Hariyati, 2012). Pada 

tahun 2016 produksi madu hutan di Indonesia mengalami 

fluktuasi dalam kurun waktu mulai dari triwulan I sampai 

dengan triwulan IV. Produksi madu hutan tertinggi dihasilkan 

di Pulau Jawa sebesar 332.403 liter madu atau 91,77% dari total 

produksi madu hutan di Indonesia sebanyak 362.203,70 liter 

(Badan Pusat Statistik, 2016). 

Madu merupakan salah satu sumber makanan yang baik 

bagi kesehatan. Kandungan gizi pada madu membantu proses 

metabolisme tubuh. Tingginya kandungan nutrisi pada madu 

akan memberikan asupan yang cukup untuk metabolisme untuk 

menghasilkan energi.  Kandungan nutrisi madu yaitu mineral 

seperti natrium, kalsium, magnesium, alumunium, besi, fosfor, 

dan kalium. Vitamin–vitamin yang terdapat dalam madu adalah 

thiamin (B1), riboflavin (B2), asam askorbat (C), piridoksin 

(B6), niasin, asam pantotenat, biotin, asam folat, dan vitamin K. 

Enzim yang penting dalam madu adalah enzim diastase, 

invertase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase 
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(Wulandari, 2017). Madu juga mengandung zat antibiotik yang 

berguna untuk melawan bakteri patogen penyebab penyakit 

infeksi. Hal ini diduga bahwa madu mengandung protein atau 

asam amino yang mampu memperbaiki tekanan osmotik plasma 

dan sifat anti inflamasinya dapat mencegah infeksi serta 

meningkatan sirkulasi yang berpengaruh pada proses 

penyembuhan luka. Madu randu merupakan madu yang 

dihasilkan di Indonesia secara kontinyu. Madu randu 

merupakan madu monofloral yang dihasilkan oleh satu jenis 

nektar tanaman pohon randu. Madu randu mengandung kadar 

air 21,68%, keasaman 8,94 mL NaOH 1N/kg, enzim diastase 

15,52 DN, HMF 0,23 mg/kg, kadar abu 0,30%, gula pereduksi 

67,82%, dan sukrosa 2,80%. Selain itu, madu randu 

mengandung aktivitas anti radikal sebesar 69,37% dan kadar 

vitamin C sebesar 0,0233 mg/g (Inayah, Mariyanti, dan 

Lisdiana, 2012). Menurut Adawiyah, Noor dan Maming (2017) 

bahwa hubungan keasaman dengan nilai pH suatu larutan, yaitu 

semakin tinggi keasaman madu maka semakin kecil pH madu. 

Nilai pH pada madu randu (Ceiba pentandra) yaitu 3,8. Lama 

penyimpanan madu randu dapat mempengaruhi tingkat 

keasaman madu tersebut. 

Madu memiliki manfaat dalam berbagai aspek, antara lain 

dari segi pangan, kesehatan dan kecantikan. Madu sering 

digunakan sebagai bahan pemanis, penyedap makanan dan 

campuran saat mengkonsumsi minuman. Selain itu, madu 

sering pula digunakan untuk obat-obatan. Menurut Purbaya 

(2002) bahwa madu digunakan untuk menghilangkan rasa lelah, 

menghaluskan kulit, dan pertumbuhan rambut. Menurut Al-

Waili (2001) bahwa larutan madu 90% yang digunakan sebagai 

sampo dan dapat menghambat bahkan membunuh jamur yang 

berlebihan pada kulit kepala. Penambahan madu randu dalam 

pembuatan sampo dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan 

memperpanjang daya simpan sampo. Nilai pH madu randu yang 
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asam dapat menurunkan pH sediaan sampo sehingga akan 

mendekati pH netral kulit kepala. Selain itu, madu randu 

mengandung pinocembrin yang dapat penting bagi kesehatan 

rambut, karena pinocembrin merupakan antioksidan mampu 

meremajakan dan memperbaiki rambut yang rusak, 

menghasilkan jaringan kulit yang kondusif untuk pertumbuhan 

rambut, dan memperlancar sirkulasi darah yang diperlukan 

untuk rambut, sehingga rambut menjadi kuat dan tidak kusam 

(Sari dan Wibowo, 2016). Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian terhadap persentase penambahan madu randu 

terhadap kandungan sampo yang ditinjau berdasarkan uji pH, 

total asam dan total plate count (TPC). 

Penelitian ini merupakan penelitian kelompok yang terbagi 

menjadi 4 anggota yang meneliti terkait penambahan madu 

randu (Ceiba pentandra) pada sampo dengan variabel yang 

berbeda-beda. Penelitian kelompok ini diharapkan mampu 

melengkapi setiap penelitian dengan masing-masing variabel 

sehingga didapatkan data yang saling mendukung. Berikut 

adalah penelitian yang dilaksanakan dengan hasil yang 

didapatkan. Peneliti pertama dengan judul pengaruh 

penambahan madu randu (Ceiba pentandra) pada Shampoo 

ditinjau dari stabilitas busa, tinggi busa, bobot jenis, dan kadar 

air dengan hasil yang didapatkan yaitu perlakuan terbaik pada 

perlakuan penambahan madu randu 10% dengan nilai rataan 

stabilitas busa +++, tinggi busa 2,12 cm, bobot jenis 1,05 g/mL, 

serta kadar air 73,91%. Peneliti kedua dengan judul Pengaruh 

penambahan madu randu (Ceiba pentandra) pada sampo 

ditinjau dari kadar antioksidan, bilangan penyabunan, dan total 

solid dengan hasil yang didapatkan yaitu perlakuan terbaik pada 

perlakuan penambahan madu randu 10% dengan nilai aktivitas 

antioksidan sebesar 9,46%, bilangan penyabunan 15,431 mg, 

dan total solid 0,336%. Peneliti ketiga dengan judul pengaruh 

penambahan madu randu (Ceiba pentandra) dalam sampo 
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ditinjau dari mutu organoleptik, viskositas, homogenitas, dan 

kemampuan dispersi kotoran dengan hasil yang didapatkan 

yaitu perlakuan terbaik pada perlakuan penambahan madu 

randu 10% dengan mutu organoleptik yakni warna 2,67, tekstur 

3,63, aroma 2,60, dan kesukaan 3,35, nilai viskositas sebesar 

1395 cP, homogen dan dapat mendispersikan kotoran. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Sampo merupakan bahan pembersih rambut yang 

diperlukan semua orang. 

2. Madu merupakan bahan pangan fungsional yang dapat 

memperbaiki kualitas sampo. 

3. Penggunaan madu randu sebagai campuran sampo dapat 

mempengaruhi kualitas sampo. 

4. Oleh karena itu, pengaruh penambahan madu terhadap 

kandungan mikrobiologi sampo perlu ditelaah secara 

rinci. 

5. Selain itu, perlu ditelaah ketepatan takaran madu randu 

yang optimal untuk digunakan sebagai produk sampo. 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh madu randu terhadap 

kandungan mikrobiologi sampo. 

2. Untuk menentukan perlakuan yang optimal terhadap 

kandungan mikrobiologi sampo. 

1.4 Manfaat 

1. Untuk memastikan bahwa madu randu dapat 

mempengaruhi kandungan mikrobiologi sampo. 

2. Untuk memastikan perlakuan yang optimal pemberian 

madu terhadap kandungan mikrobiologi sampo. 
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1.5 Kerangka Pikir  

Madu mengandung asam amino, karbohidrat, protein, 

beberapa jenis vitamin serta mineral adalah zat gizi dalam madu 

yang mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Madu juga mengandung 

antibiotik yang berguna untuk melawan bakteri patogen 

(Moussa, Noureddine, Hamoudi, Saad, Bourabeh, and Houari, 

2012). Madu randu dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

lebih baik dari pada berbagai madu rambutan, madu hutan, 

madu rambutan dan madu kelengkeng (Andriani dkk, 2012). 

Menurut Mundo, Padilla-Zakour, and Worobo (2004) bahwa 

aktivitas antibakteri pada madu randu dipengaruhi oleh 

keasaman, tekanan osmotik, dan hidrogen peroksida. Potensi 

antibakterial dalam madu dihasilkan dari kandungan gula yang 

tinggi yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri, dengan 

adanya senyawa radikal bebas hidrogen peroksida yang dapat 

membunuh mikroorganisme patogen, selain itu keasaman madu 

dan osmolaritas pada madu juga merupakan non peroksida yang 

bersifat antibakteri (Nadhila, 2014). Komponen tambahan pada 

madu seperti asam aromatik dan komponen fenol juga berperan 

dalam aktivitas antibakteri (Andriani, Utami, dan Hariyati, 

2012). Sebagian besar senyawa fenolik yang ditemukan dalam 

madu dalam bentuk flavonoid (Kucuk et al, 2007).  

Madu mengandung alfa hydroksi acid yang baik untuk 

meningkatkan kekenyalan kulit dan kekencangan kulit, selain 

itu flavonoid dan asam amino pada madu bermanfaat sebagai 

pelembab kulit (Babilas et al, 2012). Madu randu memiliki nilai 

pH yang lebih rendah dan nilai total fenol yang lebih tinggi dari 

pada madu rambutan dan madu kelengkeng sehingga 

menghasilkan daya penghambatan pertumbuhan bakteri yang 

lebih baik. Madu randu memiliki pH 3,8 yang dipengaruhi oleh 

disosiasi ion hidrogen dalam air, dan dipengaruhi juga oleh 

kandungan mineral diantaranya Ca, Na, dan K. Disamping itu, 

pH madu juga dapat dipengaruhi oleh kandungan beberapa jenis 
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asam, termasuk asam amino (Evahelda, Pratama, Malahayati, 

dan Santoso, 2017).  

Penambahan bahan alami pada sediaan sampo diharapkan 

dapat membuat rambut lebih sehat. Penelitian terkait madu pada 

sampo telah dilakukan oleh Borchost pada tahun 1978, 

penambahan madu dalam sampo dapat memberikan efek halus 

pada rambut, sehingga mudah untuk disisir. Selain itu, madu 

bersifat higroskopik, antibakteri, dan fungisida, memelihara 

kulit dan berkontribusi untuk mengatur pH pada lapisan kulit 

kepala (Burlando and Cornara, 2013). Madu mengandung 

pinocembrin merupakan antioksidan yang penting bagi 

kesehatan rambut, selain itu terdapat senyawa 3,5-dimethoxy-4-

hydroxybenzoic acid (syringic acid), benzyl alcohol, terpene, 

methyl 3,5 dimethoxy-4-hydroxybenzoate (methyl syringate), 

3,4,5 trimethoxybenzoic acid, 2-hydroxy-3-phenylpropionic 

acid, 1,4-dihydroxybenzene, dan 2-hydroxybenoic acid yang 

merupakan senyawa fotokimia sebagai antimikroba (Jaya, 

2016).  

Penggunaan madu dalam sampo dengan proporsi 

penambahan 1 hingga 10% akan lebih efektif, sedangkan 

penambahan madu dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat 

dicapai dengan menambahkan minyak sebagai agen pembentuk 

gel dan pengemulsi (Burlando and Cornara, 2013). Penambahan 

madu lebih dari 10% tanpa penambahan bahan tambahan 

seperti gum arab, minyak, dan asam sitrat akan meningkatkan 

viskositas pada sampo dan pH pada sampo akan semakin asam 

sehingga dapat menyebabkan iritasi pada kulit kepala. 

Berdasarkan uraian diatas, madu randu diharapkan mampu 

menjaga kesehatan rambut dengan ditambahkan pada sampo 

untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat 

memberikan efek buruk pada kesehatan. Penambahan madu 

dengan persentase yang berbeda diharapkan dapat mengetahui 

perlakuan terbaik kandungan sampo berdasarkan nilai pH, total 
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asam, dan total plate count (TPC). Skema kerangka pikir dari 

penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

Diversifikasi produk 

madu randu dengan 

dibuat sampo 

Madu randu 

Dievaluasi dengan uji pH, 

total asam, dan total plate 

count (TPC) 

Madu bersifat 

higroskopis,antibakteri, 

antifungi, dan humektan yang 

berfungsi sebagai pelembab 

bagi lapisan kulit (Burlando 

and Cornara, 2012) 

Madu mengandung 

pinocembrin, alfa hydroxyl 

acid, dan hidrogen peroksida. 

Spesifikasi sampo 

ditetapkan jumlah 

total bakteri harus 

<100/mL sampo dan 

bebas dari bakteri 

gram negatif dan 

bakteri 

Staphylococcus 

aureus harus tidak 

ada (Jordan 

Institution for 

Standards and 

Metrology, 2002) 

Madu mengandung 

antibiotik yang 

berguna untuk 

melawan bakteri 

patogen (Moussa et 

al, 2012) jumlah 

mikroorganisme 

dalam madu berkisar 

0,2-3,4 CFU/mL 

 

Sampo dengan penambahan 

madu randu 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin tinggi 

persentase penambahan madu randu maka akan 

mengoptimalkan kandungan sampo yang ditinjau dari pH, total 

asam, dan TPC. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Madu Randu 

Menurut SNI 2004 madu merupakan cairan yang dihasilkan 

lebah madu yang mengambil nektar berasal dari sari bunga 

tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra 

floral nektar). Berdasarkan sumber nektar bunga (nektar) madu 

dibedakan menjadi madu monofloral dan madu multifloral.  

Madu monofloral adalah madu yang hanya berasal dari satu 

jenis tanaman, misalnya madu mangga atau madu kaliandra. 

Sedangkan, madu multiflora adalah madu yang mengambil 

nektar dari bermacam-macam jenis tanaman, misalnya madu 

hutan dimana lebah mendapatkan nektar dari beberapa jenis 

tanaman yang terdapat dalam suatu area tertentu (Jaya, 2016). 

Persyaratan mutu madu disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Persyaratan Mutu Madu 
No. Parameter Satuan Persyaratan 

1. Aktifitas enzim diastase, 

min 
DN   3 

2. Hidroksimetilfulfural 

(HMF), maks 
mg/kg 50 

3. Air, maks % 22 

4. Gula perduksi (dihitung 

sebagai glukosa), min 
% b/b 65 

5. Keasamaan, maks mL NaOH 

1 N/kg 
50 

6. Padatan yang tak terlarut 

dalam air, maks 
% b/b      0,5 

7. Abu, maks % b/b      0,5 

8. Cemaran logam  

Timbal (Pb), maks 

Tembaga (Cu), maks 

 

mg/kg 

mg/kg 

 

    1,0 

    5,0 

9. Cemaran Arsen (As), maks  mg/kg     0,5 

Sumber: SNI (2004) 

Madu memiliki pH 3,9 dengan rentang antara 3,4-6,1 

dengan kandungan beberapa asam yaitu asam amino 0,05-0,1% 

dan kandungan asam organik 0,57% dengan rentang 0,17-

11,7% terutama asam glukonat. Asam glukonat merupakan 

asam organik yang dominan pada madu yang diproduksi oleh 

kerja enzim glukosa oksidase dalam glukosa (National Honey 
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Board Food Technology, 2006). Madu mengandung banyak 

mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, alumunium, besi, 

fosfor, dan kalium. Vitamin–vitamin yang terdapat dalam madu 

adalah thiamin (B1), riboflavin (B2), asam askorbat (C), 

piridoksin (B6), niasin, asam pantotenat, biotin, asam folat, dan 

vitamin K. Enzim yang penting dalam madu adalah enzim 

diastase, invertase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase 

(Wulandari, 2017). 

Madu memiliki sifat antibakteri karena madu merupakan 

larutan gula lewat jenuh (supersaturated solution) yang 

memiliki pH rendah dan terdapat senyawa hidrogen peroksida. 

Sifat antimikroba pada madu dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Mikroba yang dapat ditemukan dalam madu 

terutama adalah ragi dan bakteri pembentuk spora (National 

Honey Board, 2007). Selain itu, madu mengandung senyawa 

fenolik dalam bentuk flavonoid yang bersifat antibakteri dan 

antifungi dan kandungan fisik dan kimia dalam madu seperti 

keasaman dan pengaruh osmotik, berperan besar dalam 

membunuh bakteri (Dixon, 2003). Flavonoid dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba karena termasuk polifenol. 

Menurut Khalil et al, (2011) polifenol dalam madu 

mengandung gugus hidroksil yang dapat meningkatkan sifat 

humektan dan terkait aktivitas antioksidan.  Hidrogen peroksida 

pada madu bermanfaat untuk membunuh mikroba seperti 

Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Streptococcus 

aureus, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif 

(Bogdanov, 2011).  

Madu randu merupakan madu jenis monofloral yang 

berasal dari satu jenis nektar bunga yaitu bunga randu (Ceiba 

pentandra). Madu randu memiliki karakteristik fisik dengan 

warna coklat muda dan bening, rasa manis dengan sedikit 

masam, apabila dipanen pada musim panas maka kadar air yang 

terkandung lebih sedikit daripada musim hujan (Kamil, 
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Prawiradilaga, dan Sumantri, 2015). Menurut Anonim (2006) 

bahwa semakin kuning atau semakin tua warna madu akan 

mempengaruhi kandungan antioksidan pada madu. Semakin tua 

warna pada madu maka kandungan antioksidan akan semakin 

tinggi dan kandungan total fenolatnya semakin rendah. 

Kandungan air pada nektar bunga mencapai 80% serta sukrosa 

yang tinggi. Berikut data laboratorium hasil analisis madu randu 

di Indonesia disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data Laboratorium Hasil Analisis Madu Randu 
No. Parameter Persyaratan SII-

86 

Hasil  

1. Kadar air Maks. 25% 21,68 

2. Keasaman Maks. 40 mL 

NaOH 1N/kg 

  8,94 

3. Enzim diastase Min. 3 DN 15,52 

4. Hidroksi Metil  

Fulfural (HMF) 

Maks. 40 

mg/kg 

  0,23 

5. Kadar abu Maks. 0,5%   0,30 

6. Gula pereduksi  Min. 50% 67,82 

7. Sukrosa Maks. 10%   2,80 

8. Padatan tak larut Maks. 0,5%   0,03 

9. Asam benzoate   - 

10. Logam: Fe (ppm)    0,50 

 Zn    1,03 
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 Pb  - 

 Cu    0,25 

Sumber : Pusat Perlebahan Pramuka (Apriari Pramuka) (2002) 

dalam Jaya (2016). 

Menurut Evahelda dkk, (2017) bahwa madu randu 

memiliki pH 3,8 sehingga madu randu memiliki tingkat 

keasaman yang tinggi yang dipengaruhi oleh asam-asam 

organik. Madu randu memiliki pH yang lebih asam daripada 

madu rambutan, kaliandra dan kelengkeng (Chayati, 2008). 

Madu randu memiliki senyawa fenolik dalam bentuk flavonoid 

yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan fungi. 

Komponen fenolat merupakan salah satu komponen 

antioksidan. Semakin tinggi kadar komponen fenolat totalnya, 

maka semakin rendah nilai pH atau semakin asam madu 

tersebut (Perez et al, 2006). Menurut Khalil et al, (2011) bahwa 

polifenol dalam madu mengandung hidroksil yang dapat 

meningkatkan sifat humektan dan terkait aktivitas antioksidan.  

Madu randu dapat menghambat pertumbuhan bakteri lebih 

baik dari pada madu rambutan, madu hutan, madu rambutan dan 

madu kelengkeng (Andriani dkk, 2012). Aktivitas antibakteri 

pada madu dipengaruhi oleh keasaman, tekanan osmotik, dan 

hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan komponen 

antibakteri utama dari beberapa penicillin seperti notatin. 

Menurut Bogdanov et al, (2011) bahwa hidrogen peroksida 

memiliki manfaat untuk membunuh mikroba seperti 

Sthapylococcus aureus, Micrococcus luteus, Streptococcus 

aureus, bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Menurut 

Taormina et al, (2001) bahwa madu dapat menghambat 

pertumbuhan patogen seperti Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella 

typhymurium, dan Bacillus cereus. Hal ini dibuktikan dengan 
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metode zona penghambatan yang dihasilkan oleh madu 

terhadap kultur media yang telah ditanam bakteri-bakteri 

tersebut. Karakteristik antimikroba pada madu dipengaruhi 

karena efek osmotik, keasaman, H2O2, flavonoid dan zat asam 

aromatik (Durrani, Srivastava, and Verma, 2011). Menurut 

Andriani dkk, (2012) menyatakan bahwa madu randu dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri lebih baik daripada madu 

lainnya. 

Pada formulasi kosmetik, madu memberikan efek 

pelembut, humektan, menenangkan pada rambut,menjaga 

keremajaan kulit, menghambat pembentukan kerutan, mengatur 

pH dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen (Burlando and 

Cornara, 2013). Madu randu digunakan untuk kosmetik karena 

mengandung alfa hidroksi acid yang bermanfaat mengurangi 

pengelupasan pada kulit dan untuk mengencangkan kulit selain 

itu, terdapat flavonoid dan asam amino pada madu 

bermanfaatuntuk menghambat pertumbuhan bakteridan sebagai 

pelembab kulit (Babilas et al, 2012). Antifungi pada madu juga 

didapatkan karena kandungan sejumlah mikroorganisme 

(yeast) diantaranya Aspergillum dan Penicillium (Bogdanov 

2009 dalam Alfiyanti dan Hidayanti, 2018). Jamur yang 

terdapat pada kulit kepala penyebab ketombe yaitu genus 

Malassezia. Selain itu, madu randu mengandung pinocembrin 

yang merupakan antioksidan yang baik untuk kesehatan 

rambut. 

2.2 Rambut 

Rambut yang tidak sehat memiliki ciri tertentu, antara lain 

rambut kusam/tidak berkilau, rambut kusut/sulit diatur, rambut 

berminyak yang berlebihan, rambut beruban bagi orang lanjut 

usia maupun bagi orang yang berusia masih muda, rambut 

bercabang, rambut mudah patah, dan rontok berlebihan (Diana, 

2014). Menurut Park et al, (2012) bahwa ketombe pada rambut 
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merupakan kelainan pada kulit kepala yang disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu non mikroba dan mikroba. Faktor non 

mikroba disebabkan oleh paparan sinar matahari, penggunaan 

sampo berlebihan, paparan debu, dan kotoran. Faktor mikroba 

disebabkan oleh jamur genus Malassezia, Staphylococcus spp., 

dan Propionibacterium spp. Pada kulit kepala yang terkena 

ketombe, tingkat Malassezia meningkat 1,5 hingga 2 kali dari 

jumlah normal. Menurut Ariyani, Dewi, dan Haribi, 2009) 

bahwa Candida sp. dikulit kepala dapat menyebabkan rambut 

rontok sehingga terjadi alopesia, kulit bersisik dan terasa gatal. 

Menurut Said (2000) bahwa kondisi kulit kepala dibedakan 

menjadi rambut kering, berminyak dan kombinasi. Kondisi 

rambut yang tidak normal dapat dihilangkan sementara dengan 

menggunakan kosmetik salah satunya dengan menggunakan 

sampo. Masalah kondisi kulit kepala ini dapat diakibatkan oleh 

pencucian secara berlebihan, terpapar sinar matahari, angin, 

alergen, dan infeksi oleh mikroorganisme patogen. Rambut 

kering diindikasikan dengan rambut yang kusam, bercabang, 

dan berketombe. Flora mikrobiologi (Pityrosporum oval) 

merupakan salah satu penyebab ketombe pada rambut. Selain 

itu, ketombe dikibatkan oleh infeksi  bakteri pada kulit kepala 

(Agoes, 2015). Debu dan kotoran pada rambut yang berminyak 

akan mudah menempel, sedangkan tipe rambut kombinasi 

ditandai dengan rambut yang bercabang pada ujungnya. 

Menurut Borchost (1996) bahwa penambahan madu 

mampu mempertahankan gelombang rambut dan sebagai 

pelembab bagi rambut sehingga mudah untuk disisir. Rambut 

yang menggunakan sampo dengan penambahan madu 

menunjukkan rambut menjadi lebih halus dan lebih rapat. Madu 

melalui adsorpsi pada rambut menyebabkan penghalusan dan 

pengikatan bagian terluar dari rambut. Hal ini memberikan 

keuntungan karena rambut masing-masing tidak akan saling 

menempel. Perbedaan rambut tanpa menggunakan sampo 
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dengan penambahan madu dan rambut yang menggunakan 

sampo dengan penambahan madu dapat dilihat pada gambar 2.  

 
Gambar 2 (a) menunjukkan close-up rambut dicuci dengan 

komposisi sampo tanpa penambahan madu; (b) menunjukkan 
close-up rambut dicuci dengan komposisi sampo penambahan 

madu (Borchost, 1996) 

2.3 Sampo 

Berdasarkan SNI (1992) sampo merupakan campuran 

bahan-bahan kimia tertentu yang dipergunakan untuk mencuci 

dan membersihkan rambut serta kulit kepala yang tidak 

membahayakan bagi pengguna. Menurut Agoes (2015) bahwa 

tujuan utama sampo adalah untuk mencuci rambut, 

menghilangkan minyak, debu, dan melonggarkan sel korneal. 

Selain itu, sampo harus memenuhi persyaratan tambahan. 

Sesudah menggunakan sampo, rambut harus lembut, berkilau, 

harum, dan mudah diatur. Kulit tangan yang menggunakan 

sampo tidak boleh kasar dan pecah-pecah setelah penggunaan 

sampo. Berdasarkan SNI (1992) persyaratan mutu pada sampo 

disajikan pada Tabel 3. Persyaratan mutu sampo. 
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Tabel 3. Persyaratan Mutu Sampo 

No. Karakteristik Syarat 

1. Bentuk  

 Cair Tidak ada yang 

mengendap 

 Emulsi  Rata dan tidak 

pecah 

 Pasta Tidak ada gumpalan 

keras 

 Batangan Rata dan seragam 

 Serbuk Rata dan seragam 

2. Zat aktif permukaan dihitung 

sebagai  SLS* dana Atau non 

ionik, % (bobot/bobot) min. 

4,5 

3. pH dengan larutan 10% 

(bobot/volume) 

5,0-9,0 

4. Kadar air, dan zat lainnya 

yang menguap, % 

(bobot/bobot), maks. 

95,5 

*SLS= Sodium Lauryl Sulfat 

Sumber: SNI (1992). 

Kriteria sampo yang baik, minimal harus dapat 

membersihkan, memiliki emulsi minyak dalam air yang stabil, 

aroma dan warna yang konsisten, viskositas yang baik (kental), 

pH mendekati pH fisiologis kulit kepala, menghasilkan busa 

kecil yang stabil dan melimpah, tidak mengiritasi kulit, dan 
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tidak melampaui batas kontaminasi mikroba (Lochhead, 2012). 

Menurut Jordan Institution for Standards and Metrology (2002) 

bahwa spesifikasi sampo ditetapkan bahwa jumlah total bakteri 

harus <100 /mL sampo dan bakteri gram negatif dan bakteri 

Staphylococcus aureus harus tidak ada.\ 

Menurut Al-Waili (2001) penambahan larutan madu 90% 

yang digunakan sebagai sampo dapat menghambat bahkan 

membunuh jamur yang berlebihan pada kulit kepala. 

Kandungan flavonoid pada madu yang berfungsi sebagai 

antifungi. Menurut Larasati (2011) madu hutan dan madu 

kelengkeng tidak dapat menghambat pertumbuhan jamur 

Pityrosporum ovale dari genus Malassazia. Perbedaan madu 

yang digunakan merupakan salah satu penyebab perbedaan 

hasil dari aktivitas daya hambat pada pertumbuhan jamur.  

Hasil penelitian Suryati dan Saptarini (2016) tentang 

formulasi sampo ekstrak daun teh hijau dan mentol 

menunjukkan bahwa pH sampo diamati pada hari ke-0 dan ke-

30 memiliki nilai pH 6,1-6,7, sedangkan sampo pembanding 

memiliki pH 7,0. Nilai pH dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak 

daun teh hijau dan mentol. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

daun teh hijau maka pH semakin rendah. Selain itu, 

penambahan mentol menyebabkan penurunan pH karena 

mentol termasuk golongan fenol yang bersifat asam lemah.  

Hasil penelitian Malonda, Yamlean, dan Citraningtyas 

(2017) tentang sampo dengan ekstrak pacar air memberikan 

nilai pH yang menurun yaitu 6,0-5,0 seiiring dengan 

peningkatan konsentrasi ekstrak pacar air yaitu 5%, 10% dan 

15%. Penambahan fraksi aquades Pacar air menyebabkan 

penurunan pH yang disebabkan pengaruh zat aktif dalam fraksi 

aquades pacar air yang memiliki pH asam. Selain itu, daya 

hambat terhadap pertumbuhan jamur semakin menurun seiiring 

dengan peningkatan konsentrasi ekstrak pacar air. Perbedaan 

daya hambat tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan 
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fraksi aquades yang mempengaruhi pelepasan zat aktif untuk 

menghambat jamur. 

2.3.1 Bahan Aktif 

Bahan aktif yang digunakan pada sampo yaitu surfactant 

yang berfungsi sebagai pembersih utama. Surfaktan merupakan 

unsur yang digunakan untuk proses pembasahan dan pengikatan 

kotoran yang merupakan zat yang memiliki sifat aktif (Keemer, 

Kleinferder, and Wood, 1986). Menurut Agoes (2015) bahwa 

bahan aktif pada sampo tidak boleh menunjukkan efek iritasi 

pada kulit kepala dan tidak menimbulkan efek korosif pada 

konjuktiva mata. Bahan aktif sampo terdiri dari: 

a. Surfaktan anionik 

Sejumlah material dengan kelas yang berbeda telah 

diuraikan dan semuanya menunjukkan kemampuannya dalam 

membuat muatan negatif pada permukaan larutan air.  

b. Surfaktan kationik 

Surfaktan ini dikarakterisasi melalui kemampuannya 

membentuk muatan positif permukaan ion aktif dalam larutan. 

c. Surfaktan amfoterik 

Karakterisasi surfaktan ini adalah kemampuan ion aktif 

permukaan yang dapat memiliki, baik muatan positif maupun 

negatif. 

d. Surfaktan nonionik 

Dikarakterisasi dengan ciri bagian hidrofilik dari molekul 

biasanya terdapat dalam jumlah yang besar dan gugus polar 

kecil tidak bermuatan. Penggunaan utama surfaktan nonionik 

adalah sebagai pengemulsi. 

2.3.2 Bahan Tambahan 

Bahan tambahan ini berfungsi sebagai pemberi nilai 

tambah yang dapat meningkatkan keunggulan suatu produk. 

Penggunaan bahan ini sedikit karena dapat menurunkan busa 
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pada produk. Bahan tambahan terdiri atas sumber nutrisi, 

penstabil pH, thickening agent sebagai agen pengontrol 

viskositas, pengawet untuk stabilisasi produk, fragrance untuk 

memperkuat karakter produk, dan pelarut (Trueb, 2007). 

 

2.4 Bahan-Bahan Pembuatan Sampo 

2.4.1 Emal TD 

Emal TD merupakan surfaktan an-ionik yang digunakan 

dalam pembuatan sampo. Emal berbentuk gel padat berwarna 

bening dan agak sukar larut pada air. Emal dalam jumlah cukup 

banyak akan sulit larut dalam air dengan jumlah yang sedikit.  

Pengadukan yang terlalu lama akan menyebabkan emal mudah 

berbentuk buih. Menurut Uysal and Güray (2008) bahwa emal 

TD atau Tryethanolamide lauryl sulfate memiliki sifat dapat 

menghasilkan gelembung kecil dan terus-menerus yang biasa 

digunakan untuk sabun, sampo, dll. 

2.4.2 EDTA 

Ethylenediaminetetraacetic acid atau EDTA merupakan 

suatu asam aminopolikarboksilat dan tidak berwarna dan 

merupakan zat padat yang larut dalam air. EDTA merupakan 

penstabil yang digunakan dalam kosmetik untuk mencegah 

bahan-bahan dalam formula tertentu dari pengikatan dengan 

elemen jejak (terutama mineral) yang dapat hadir dalam air. 

EDTA juga menjaga bahan-bahan lain agar tidak menyebabkan 

perubahan yang tidak diinginkan pada tekstur, bau, atau 

konsistensi produk. Bahan yang melakukan fungsi ini dikenal 

sebagai agen chelating (Reddy, Reddy, and Velu, 2016). 

2.4.3 Sodium Benzoat 

Sodium benzoat berfungsi sebagai pengawet, pembunuh 

bakteri, jamur dalam larutan sampo (Zúñiga and Redondo, 
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2015). Hal ini dikarenakan sodium benzoate akan bekerja 

dengan baik pada kondisi asam.  

 

2.4.4 NaCl 

NaCl merupakan senyawa ionik yang berfungsi sebagai 

bahan tambahan dalam pembuatan sampo. Zat yang digunakan 

sebagai pengental adalah garam elektrolit seperti natrium 

klorida (NaCl). Garam-garam elektrolit kuat memiliki derajat 

ionisasi yang lebih tinggi daripada elektrolit lemah. Penguraian 

molekul garam elektrolit kuat menjadi ion-ionnya lebih 

sempurna dibandingkan dengan garam elektrolit lemah 

(Howard, 1974). NaCl adalah garam yang paling bertanggung 

jawab atas salinitas dari laut dan dari cairan ekstrakulikuler dari 

multiser banyak organisme sebagai bahan utama dalam garam 

yang dapat dimakan 

2.4.5 Fragrance 

Fragrance merupakan bahan tambahan yang digunakan 

dalam pembuatan sampo yang tidak mempengaruhi kualitas 

dari sampo. Fragrance atau pewangi berfungsi untuk 

memberikan aroma yang enak pada suatu larutan. 

2.4.6 Aquadest 

Aquadest adalah air hasil destilasi/penyulingan sama 

dengan air murni atau H2O, karena H2O hampir tidak 

mengandung mineral. Aquadest berfungsi sebagai pelarut yang 

digunakan sebagai penentu kekentalan atau encernya suatu 

larutan. Air selain sebagai pengganti pelarut juga berfungsi 

untuk mengatur viskositas. Menurut Kurniawati, Wardoyo, dan 

Arizal (2015) proses pembuatan sampo secara sederhana 

meliputi penambahan bahan-bahan dengan air sebagai 

pelarutnya. 
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2.5 Variabel Penelitian 

2.5.1 pH  

Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan 

tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu 

larutan disebut pH. pH adalah singkatan dari power of hydrogen 

yang memiliki arti ukuran kekuatan suatu asam. Berdasarkan 

SNI 06-6989.11 (2004) prinsip pengujian pH yaitu pengukuran 

berdasarkan aktivitas ion hidrogen secara potensiometri atau 

elektrometri dengan menggunakan pH meter. Menurut 

Nashihara et al, (2009) sebelum menggunakan pH meter, 

dilakukan standarisasi pH meter. Langkah pertama yaitu 

dinyalakan pH meter lalu dibilas elektroda dengan aquadest, 

kemudian dikeringkan menggunakan kertas tisu. Pengeringan 

elektroda pH meter cukup dengan menempelkan kertas tisu 

pada bagian pinggir dan ujung elektroda, elektroda yang 

tergores maka tingkat validasi keakuratannya bisa berubah 

sehingga perlu dikalibrasi ulang. 

Skala pH atau kadar keasaman pada mulai dari pH 0 

sampai 14. Dimana pH normal memiliki nilai 6,5-7,5, apabila 

nilai pH <6,5 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat asam, 

sedangkan nilai pH >7,5 menunjukkan zat tersebut memiliki 

sifat basa. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi, dan 

pH 14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi (Azmi, 

Saniman, dan Ishak, 2016). Apabila bahan dilarutkan dalam air, 

maka perbandingan ion hidrogen terhadap ion hidroksil akan 

berubah. Jika jumlah ion hidroksil lebih besar daripada jumlah 

ion hidrogen, larutannya bersifat basa sehingga pH menjadi 

naik, begitu juga sebaliknya. Keadaan keasaman yang rendah 

akan terjadi ketidakseimbangan antara ion H+ dan gugus 

karboksil bebas (Anggarini, Radiati, dan Purwadi, 2016). 
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Menurut Gulfraz et al, (2010) bahwa kesegaran madu 

diindikasikan dengan pH berkisar antara 3,4 hingga 6,1. Madu 

randu memiliki nilai pH 3,8 (Evahelda dkk, 2017). Penambahan 

madu pada kosmetik yaitu pada sampo dapat melembabkan 

kulit kepala. Berdasarkan persyaratan mutu sampo SNI 1992 

bahwa nilai pH sampo yaitu 5,0-9,0. Prosedur pengujian pH 

pada sampo dengan penambahan madu randu terdapat pada 

Lampiran 1. 

2.5.2 Total Asam 

Metode pengukuran total asam menggunakan titrasi asam-

basa. Titrasi asam-basa merupakan salah satu metode analisis 

kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang 

ada dalam larutan. Keberhasilan dalam titrasi asam-basa sangat 

ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan 

titik akhir dari titrasi pada analisis volumetrik. Suatu zat 

dikatakan sebagai indikator titrasi asam-basa jika dapat 

memberikan perubahan warna sampel seiring dengan terjadinya 

perubahan konsentrasi ion hidrogen atau perubahan pH (Day 

dan Underwood, 1986).  

Keasamaan pada madu merupakan parameter penting 

dalam menentukan kualitas pada madu. Kadar asam 

menunjukkan jumlah asam bebas per kg madu. Keasaman pada 

madu ditentukan oleh disosiasi ion hidrogen dalam larutan air, 

namun sebagian besar juga terdapat berbagai mineral antara lain 

Ca, Na, K dan madu yang kaya akan mineralnya derajat 

keasamannya akan tinggi (Jaya, 2016). Menurut Adams and 

Moss (2008) keasaman berpengaruh terhadap aktivitas dan 

stabilitas makromolekul seperti enzim, sehingga menghambat 

pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. 

Pengukuran nilai total asam pada sampo dengan 

penambahan madu akan menurunkan sifat basa yang dihasilkan 

dari sediaan sampo. Madu dapat meningkatkan nilai keasaman 
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pada sampo sehingga mendekati pH fisiologis pada rambut dan 

kulit. Sampo dengan sifat basa yang tinggi akan menyebabkan 

iritasi sehingga dengan menurunkan nilai basa pada sampo 

dapat menurunkan sifat basa pada sediaan. Sampo yang 

mendekati asam dapat mencegah pembengkakan dan 

mengurangi ketombe dan membuat rambut bersinar (Kumar 

and Mali, 2010). Prosedur pengujian total asam pada sampo 

dengan penambahan madu randu dapat dilihat pada Lampiran 

2. 

2.5.3 Total Plate Count (TPC) 

Menurut ISO 4833.1 (2013) TPC merupakan penghitungan 

mikroorganisme dengan menetapkan metode horizontal dimana 

mikroorganisme mampu tumbuh dan membentuk koloni dalam 

medium padat setelah inkubasi aerobik pada suhu 30 °C. Semua 

bakteri dari sampel akan tumbuh pada media tertentu dan setiap 

golongan bakteri akan tumbuh menjadi satu koloni yang 

spesifik, sehingga jumlah bakteri dapat diketahui dengan 

menghitung jumlah koloni. Media adalah suatu substrat untuk 

menumbuhkan bakteri yang menjadi padat dan tetap tembus 

pandang pada suhu inkubasi (Pelczar et al.,1986). 

Pengujian mikrobiologi sampo dapat dilakukan untuk 

mengetahui kualitas sampo yang dihasilkan. Pengujian Total 

Plate Count  (TPC) untuk mengetahui jumlah mikroorganisme 

yang terdapat dalam suatu produk dengan menghitung jumlah 

koloni bakteri yang telah tumbuh dalam media agar (Yunita, 

Yusuf dan Rini, 2015). Jumlah mikroba yang dihitung pada uji 

Total Plate Count (TPC) dengan range 30 – 300 CFU (Colony 

Forming Unit) / mL dari pengenceran 10-2, 10-3, 10-4. Hal ini 

ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan 

kesalahan dalam proses analisa, terutama statistical error. 

Kisaran 30-300 koloni ini dijadikan titik tumpu dalam 

menentukan semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir 
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(Yunita, Yusuf, dan Rini, 2015). Prinsip metode hitung cawan 

(TPC) adalah satu sel bakteri ditumbuhkan pada media maka 

akan tumbuh menjadi satu koloni yang tampak oleh mata. 

Pengamatan dan perhitungan koloni dilakukan setelah 24-48 

jam masa pemeraman. Mikroba yang dihitung adalah semua 

yang tumbuh dalam cawan (Rofi’i, 2009). Menurut Hardiyanto, 

Suarjana dan Rudyanto (2012) bahwa koloni bakteri yang 

dihitung meliputi warna koloni yaitu koloni yang tumbuh baik 

pada permukaan, bagian dalam dan bagian bawah nutrient agar.  

Salah satu mikroba yang terdapat dalam madu adalah 

khamir (yeast). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

jumlah mikroorganisme dalam madu berkisar antara 0,2-3,4 

CFU/mL. beberapa mikroorganisme yang terdeteksi dalam 

madu adalah Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Bacillus 

spp., E.Coli dan Clostridium spp. Kelompok spora fungi yang 

terdeteksi dalam jumlah yang berbeda-beda dalam madu adalah 

Pennicilium oxalicum, Aspergilus niger, A. Flavus, dan 

Fusarium oxysporum (Jaya, 2016). Prosedur pengujian Total 

Plate Count (TPC) dapat dilihat pada Lampiran 3.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada: 

1. Penelitian ini dilakukan di Divisi Fisiko-Kimia, 

Laboratorium Bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang untuk 

pembuatan sampo. 

2. Laboratorium pengujian Balai Penelitian Tanaman 

Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi) 

Malang untuk uji pH. 

3. Laboratorium Chem-Mix Pratama Yogyakarta untuk 

proses uji total asam dan uji total plate count (TPC). 

Waktu penelitian pada: 

Penelitian ini dilakukan sejak pra-penelitian sampai 

dengan seminar hasil 21 Agustus 2018 - 24 Januari 2019. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian ini yaitu sampo dengan penambahan 

madu randu yang diolah di divisi Fisiko-Kimia, Laboratorium 

Teknologi Hasil, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang. 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan sampo bahan yang diguanakan yaitu Emal 

TD, EDTA, sodium benzoate, NaCl, aquadest, 

fragrance, dan madu randu. 

2. Uji pH bahan yang digunakan yaitu Sampel sampo, 

larutan buffer, dan aquadest. 

3. Uji total asam bahan yang digunakan yaitu Sampel 

sampo, NaOH, dan indikator PP 1%. 
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4. Uji TPC bahan yang digunakan yaitu Sampel sampo, 

maximum recovery diluents, dan   media plate count 

agar. 

3.2.2. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Pembuatan sampo alat yang digunakan yaitu Reaktor, 

spatula, gelas ukur, beaker glass, termometer, pipet tetes, 

kompor, dan wadah tertutup. 

2. Uji pH alat yang digunakan yaitu pH meter elektrik, 

timbangan analitik, tisu, beaker glass, dan pot film. 

3. Uji total asam alat yang digunakan yaitu Beaker glass, 

erlenmeyer, pipet tetes, buret, corong, pipet ukur, dan 

timbangan analitik 

4. Uji TPC alat yang digunakan yaitu Autoclaf, inkubator, 

cawan petri, pipet tetes, timbangan, sendok steril, botol 

300 mL, plastik steril, spiritus, waterbath, dan  stirer. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental 

atau percobaan sediaan sampo dengan penambahan madu randu 

berdasarkan pada konsentrasi penambahan yang berbeda 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

5 perlakuan dan 5 ulangan untuk uji pH dan total asam serta 5 

perlakuan dan 4 ulangan untuk uji total plate count (TPC). 

Perlakuan yang dilakukan  yaitu: 

P0 : Pembuatan sampo dengan penambahan Madu Randu 0% 

P1 : Pembuatan sampo dengan penambahan Madu Randu 2,5% 

P2 : Pembuatan sampo dengan penambahan Madu Randu 5% 

P3 : Pembuatan sampo dengan penambahan Madu Randu 7,5% 

P4 : Pembuatan sampo dengan penambahan Madu Randu 10% 
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Tabel 4. Tabulasi Data Penelitian 
Perlakuan U1 U2 U3 U4 U5 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2U5 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3U5 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 P4U5 

3.3.2. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian diawali dengan melakukan penelitian 

pendahuluan yang dilakukan satu kali. Penelitian pendahuluan 

bertujuan untuk mempelajari prosedur pembuatan sampo, 

tingkat keberhasilan pembuatan sampo dan menentukan 

keberhasilan homogenitas pada sampo. Formulasi sampo yang 

dibuat yaitu sampo dengan bahan tambahan susu sapi segar. 

Susu sapi segar adalah bahan yang tepat untuk ditambahkan ke 

dalam formula sampo sebagai sumber nutrisi untuk rambut. 

Susu sapi segar adalah bahan yang tepat untuk ditambahkan ke 

dalam formula sampo sebagai sumber nutrisi untuk rambut 

(Emmawati, Sidharta, Puspita, dan Syafitri, 2016). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah trial and error yaitu 

untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sampo homogenitas 

sediaan sampo. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang 

dilakukan mendapatkan hasil terbentuknya 3 fase pada sampo 

setelah didiamkan dalam 1 minggu. Hal ini karena protein yang 

terkandung pada susu rusak, sehingga larutan tidak homogen. 

Terbentuknya sampo menjadi 3 fase dapat dilihat pada Gambar 

2. terbentuk 3 fase pada sampo. Tidak homogennya sampo ini 

tidak sesuai dengan pernyataan Jusnita dan Syah (2017) bahwa 

sediaan shampo yang baik yaitu sediaan sampo yang homogen, 

dalam arti tercampurnya atau terdispersinya semua bahan 

secara sempurna.  
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Gambar 3. Ketidakstabilan Emulsi; (a) Terjadi pembentukan 

busa pada bagian atas; (b) Terbentuk creaming pada bagian 

bawah 

Penelitian pendahuluan yang kedua dengan membuat 
sediaan sampo berdasarkan formulasi dari penelitian (Permono, 
2002). Pada sediaan sampo formulasi kedua tidak ditambahkan 
susu segar, sehingga penambahan yang dilakukan adalah madu 
randu. Penelitian ini berfungsi untuk menambahkan madu pada 
sampo sehingga didapatkan penggunaan madu maksimal dan 
terbaik pada sediaan sampo. Percobaan ini dilakukan dengan 
beberapa tahap dengan membagi sediaan sampo pada masing-
masing wadah dengan komposisi dan jumlah sesuai dengan 
persentase perlakuan. Penggunaan madu dalam sampo dengan 
proporsi penambahan 1 hingga 10% akan lebih efektif, apabila 
penambahan madu dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat 
dicapai dengan menambahkan minyak sebagai agen pembentuk 
gel dan pengemulsi (Burlando and Cornara, 2013). Penambahan 
madu lebih dari 10% tanpa penambahan bahan tambahan 
seperti minyak akan meningkatkan viskositas pada sampo dan 
pH pada sampo akan semakin asam sehingga dapat 
menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, penambahan madu pada tahap awal yang bertujuan 
untuk menentukan persentase penambahan madu terbaik 
dengan viskositas yang sesuai yaitu antara 600-1500 cP. 
Viskositas yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap pH, 
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b 
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total asam dan efisiensi penggunaan. Tahap pertama pada 
percobaan ini dengan memberikan penambahan madu pada 
sediaan sampo sebanyak 5%, tahap kedua sebanyak 10%, tahap 
ketiga sebanyak 15%. Pada berbagai penambahan persentase 
madu ini dilakukan evaluasi terhadap sampo yang telah dibuat 
dan diberikan penilaian. Penambahan madu dengan persentase 
15% memberikan hasil warna sampo lebih coklat dan tingkat 
kekentalan sampo tinggi yaitu 1600 cP yang dapat dilihat pada 
Gambar 2. sampo dengan penambahan madu 15%. Viskositas 
pada sediaan sampo mempengaruhi daya alir sampo ketika 
digunakan. Selain itu, viskositas berpengaruh terhadap 
karakteristik busa, efisiensi penggunaan produk dan 
pengemasan (Leidetrier, Jenny, and Maczkiewietz, 1995). 
Penambahan madu dengan persentase 5% dan 10% 
memberikan hasil terbaik sehingga, pada penelitian ini 
menggunakan penambahan madu sebanyak 0%, 2,5%, 5%, 
7,5%, dan 10%. 

 
Gambar 4. Sampo dengan Penambahan Madu 15% 

 

3.3.3. Prosedur Penelitian 

Proses awal dari pembuatan sampo yaitu dengan 

menimbang seluruh bahan sesuai formulasi yang akan 

digunakan menggunakan timbangan analitik. Dimasukkan 

aquadest kedalam reaktor sebanyak ¾ bagian dan ¼ bagian 
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digunakan untuk pembilasan. Dimasukkan Emal TD kedalam 

reaktor dan dibilas menggunakan ¼ bagian aquadest kemudian 

dihomogenkan. Setelah homogen, dimasukkan EDTA dalam 

reaktor kemudian dihomogenkan hingga merata. Sodium 

benzoate ditambahkan diiringi pengadukan secara konstan. 

Dipanaskan pada kompor dengan api kecil, kemudian diukur 

kenaikan suhu hingga 50 ̊C. Ketika suhu telah mencapai 50 ̊C, 

api dimatikan diikuti gerakan mengaduk pada sediaan hingga 

terjadi penurunan suhu mencapai 30 ̊C. Pada saat suhu telah 

turun, ditambahkan NaCl yang telah dilarutkan dengan 

aquadest. Diaduk hingga homogen hingga kekentalan sediaan 

sampo sesuai. Penambahan fragrance diberikan untuk 

menambah wangi pada sampo. Disimpan pada wadah tertutup 

dan didiamkan selama 24 jam agar busa yang dihasilkan turun 

dan sediaan sampo berubah menjadi lebih jernih. Dokumentasi 

kegiatan penelitian dan pembuatan sediaan sampo dapat dilihat 

pada Lampiran 9. 

 

 

 

 

 

  
Ditimbang semua bahan menggunakan timbangan analitik 

 

Aquadest dimasukkan ¾ bagian, EDTA, ¼ aquadest untuk 

pembilasan 

 

Dipanaskan pada api kecil hingga suhu 50 ̊C 

Diturunkan suhu hingga 30 ̊C, ditambahkan larutan NaCl dan 

Sodium benzoate ditambahkan dan diaduk hingga homogen 
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3.3.4. Formulasi Sampo 

Proses pembuatan sampo dengan penambahan madu randu 

menggunakan bahan baku yaitu Emal TD, EDTA, sodium 

benzoat, NaCl, fragrance, aquadest dan madu randu. Komposisi 

bahan untuk menghasilkan 1 L sampo dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Komposisi Bahan dengan Menggunakan Perlakuan 
yang Berbeda 

Bahan 

Formulasi (%)  

Keterangan P0 

(0%

) 

P1 

(2,5%

) 

P2 

(5%

) 

P3 

(7,5%

) 

P4 

(10%

) 

Emal 

TD 

(40%) 

46 g 46 g 46 g 46 g 46 g 

Surfaktan 

penghasil 

busa 

EDTA 
0,2 

g 
0,2 g 

0,2 

g 
0,2 g 0,2 g Penstabil 

Sodium 

Benzoa

t 

0,4 

g 
0,4 g 

0,4 

g 
0,4 g 0,4 g Pengawet 

NaCl 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 

Meningkatk

an 

viskositas 

fragran

ce 

0,1 

mL 

0,1 

mL 

0,1 

mL 

0,1 

mL 

0,1 

mL 
Pewangi 
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Aquade

s 

52,

3 

mL 

52,3 

mL 

52,

3 

mL 

52,3 

mL 

52,3 

mL 

Pelarut 

atau 

pengencer 

Madu 

Randu 

0 

mL 

2,5 

mL 

5 

mL 

7,5 

mL 

10 

mL 
Bahan aktif  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

a. Uji pH berdasarkan prosedur mengikuti SNI 06-6989.11 

(2004) tertera pada Lampiran 1. 

b. Uji Total Asam berdasarkan prosedur mengikuti Yenti, 

Herman, dan Zultiniar (2011) tertera pada Lampiran 2. 

c. Uji TPC berdasarkan prosedur mengikuti ISO 4833 (2013) 

tertera pada Lampiran 3. 

d. Penentuan Perlakuan Terbaik berdasarkan prosedur 

mengikuti De Garmo et al (1984) tertera pada Lampiran 4. 

3.5 Analisis Data  

Data hasil pengamatan dianalisis dengan analisis variansi 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan model linier yang 

digunakan: 

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan:  

Yij = pengamatan pada perlakuan ke- 1-5 dan ulangan ke- 1-5  

μ    = nilai rataan 

τi    = pengaruh perlakuan penambahan madu randu ke- 1-5 

εij   = galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

dimana (i= perlakuan 1,2,….,5 dan j= ulangan 1,2,….,5) 

Hasil pengamatan berupa data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis variansi. Adapun analisis variansinya 

tampak seperti tabel 1. 
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Tabel 6. Analisis Variansi 
SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan T JKp KTp KTp/KTgalat   

Galat (r-1)t JKgalat JKgalat    

Total (tr-1)      

Kesimpulan  : Fhitung> Ftabel menunjukkan bahwa penambahan 

madu randu dengan berbagai persentase 

memberikan perbedaan yang sangat nyata. 

 Fhitung< Ftabel menunjukkan bahwa penambahan 

madu randu dengan berbagai persentase tidak 

berbeda nyata. 

Jika terdapat pengaruh yang nyata dilakukan uji lebih 

lanjut menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Berikut adalah rumus yang digunakan: 

SE 1% = √
𝐾𝑇 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

 

Keterangan: 

SE 1%   = Tingkat ketelitian data pada 1% atau 0,01 

KT Galat = Kuadrat Tengah galat 

r   = ulangan ke-1,2,...,5 

3.6 Batasan Istilah 

Madu : Cairan alami yang umumnya mempunyai rasa 

manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari 

sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian 

lain dari tanaman (ekstra floral nektar) atau 

ekskresi serangga (Gebremariam and Brhane, 

2014). 

Madu randu    : Madu randu merupakan madu jenis monofloral 

yang berasal dari satu jenis nektar bunga yaitu 

bunga randu (Ceiba pentandra). 
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Sampo : Campuran bahan-bahan kimia tertentu yang 

dipergunakan untuk mencuci dan 

membersihkan rambut serta kulit kepala yang 

tidak membahayakan bagi pengguna (SNI, 

1992). 

Uji pH : Pengujian untuk mengetahui kadar pH yang 

terkandung dalam sampo. 

Uji total asam : Pengujian untuk mengetahui kandungan total 

asam dalam sampo. 

Uji TPC :Pengujian untuk mengetahui jumlah 

mikroorganisme yang berkembang pada 

sampel sampo. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penambahan Madu Randu pada Sampo 

terhadap pH 

Hasil pengamatan penambahan madu randu pada sampo 

tampak seperti Lampiran 4. Hasil analisis variansi pH sampo 

menunjukkan bahwa berbeda sangat nyata (P<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu pH memberikan 

efek dalam meningkatkan kualitas kandungan sampo. Rataan  

pH sediaan sampo dengan penambahan madu randu dapat 

dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Nilai Rataan pH Penambahan Madu Randu pada 
Sampo 

Perlakuan Rataan pH 

P0 7,824c ± 0,113 

P1 6,384b ± 0,089 

P2 5,530a ± 0,102 

P3 5,516a ± 0,145 

P4 5,502a ± 0,107 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

Tabel 7. menunjukkan bahwa rataan pH penelitian berkisar 

antara 5,502-7,824 dengan nilai rataan pH terendah yaitu 5,502 

yang diperoleh dari perlakuan dengan penambahan madu randu 

sebesar 10% (P4), sedangkan pH tertinggi yaitu 7,824 yang 

diperoleh dari perlakuan  penambahan madu randu sebesar 0% 
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(P0). Besar persentase penambahan madu randu berbanding 

terbalik dengan besarnya nilai pH, semakin tinggi persentase 

madu yang ditambahkan maka nilai pH semakin turun. 

Nilai pH pada sampo akan menurun seiring dengan 

bertambahnya persentase madu randu yang diberikan. Hal ini 

karena, pH pada madu randu yang asam yaitu 3,8 (Evahelda, 

dkk, 2017). Nilai pH pada sediaan sampo merupakan parameter 

penting karena mempengaruhi daya absorbsi kulit. Pada sediaan 

sampo tanpa penambahan madu randu (P0) menunjukkan 

bahwa pH pada sediaan sampo memenuhi syarat mutu sampo 

yaitu 5,0-9,0 (Badan Standarisasi Indonesia, 1992). Menurut 

Dias, Almeida, Cecato, Andriano, and Pichler (2014)  bahwa 

serat rambut memiliki pH 3,67, sedangkan kulit kepala pada 

stratum lucidum memiliki pH 5,5. Rambut perlu pH yang 

sedikit asam (5,5-5,9) meskipun tidak ada standar khusus untuk 

sampo dengan pH sedikit asam, tetapi sampo dengan pH 

mendekati kulit kepala akan lebih baik (Krunali, Dhara, 

Meshram, and Mitesh, 2013). Pada pH sedikit asam ikatan non 

kovalen pada untaian rambut akan terjaga. Sampo dengan pH 

basa (>8,0) menyebabkan interaksi ikatan non kovalen seperti 

ikatan disulfida sehingga dapat melemahkan rambut. Menurut 

Tranggono dan Latifah (2007) bahwa apabila sediaan kosmetik 

memiliki pH jauh berbeda dengan pH kulit, maka produk 

tersebut cenderung mengiritasi kulit, apabila sediaan kosmetik 

memiliki sifat basa akan menyebabkan kulit menjadi kering. 

Nilai pH yang terlalu asam dan basa akan menyebabkan iritasi 

pada kulit kepala dan menyebabkan rambut menjadi kasar.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan madu randu pada sampo dengan persentase 10% 

(P4) memberikan hasil yang lebih baik daripada perlakuan (P0-

P3) hal ini berhubungan dengan beberapa variabel lainnya yang 

terkait. Penambahan madu semakin tinggi menghasilkan nilai 
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pH yang turun yang disebabkan karena pH madu yang asam. 

Nilai pH sampo terbaik yaitu pada pH 5,5-5,9 dimana pada nilai 

pH tersebut merupakan titik yang mendekati pH fisiologis kulit 

kepala dan rambut.  

4.2 Pengaruh Penambahan Madu Randu pada Sampo 

terhadap Total Asam 

Hasil pengamatan penambahan madu randu pada sampo 

tampak seperti Lampiran 5. Hasil analisis variansi total asam 

sampo menunjukkan bahwa berbeda sangat nyata (P<0,01). 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu total 

asam memberikan efek dalam meningkatkan kualitas 

kandungan sampo. Rataan  total asam sediaan sampo dengan 

penambahan madu randu dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Nilai Rataan Total Asam Penambahan Madu Randu 
pada Sampo 

Perlakuan Rataan Total Asam (mL NaOH 0,1 

N/100 g) 

P0 0,049a ± 0,0075 

P1 0,061b ± 0,0019 

P2 0,068b ± 0,0078 

P3 0,107c ± 0,0080 

P4 0,118d ± 0,0082 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang  sangat nyata 

(P<0,01) 

Tabel 8. menunjukkan bahwa rataan total asam penelitian 

berkisar antara 0,049-0,118 mL NaOH 0,1 N/100 g dengan nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

40 

rataan total asam terendah 0,049 mL NaOH 0,1 N/100 g yang 

diperoleh dari perlakuan pemberian madu randu 0% (P1), 

sedangkan total asam tertinggi yaitu 0,118 mL NaOH 0,1 N/100 

g yang diperoleh dari perlakuan dengan penambahan madu 

randu sebesar 10% (P4). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan persentase madu randu yang semakin meningkat 

dapat meningkatkan nilai total asam pada sampo. 

Total asam erat hubungannya dengan nilai pH, dimana 

kenaikan total asam ditandai dengan penurunan pH karena 

semakin banyak gula yang terhidrolisis.. Menurut Anggraeni, 

Widyawati, dan Budianta (2016) bahwa pengujian total asam 

berbanding terbalik dengan pengujian pH, kandungan total 

asam semakin tinggi karena asam-asam organik yang terlarut 

semakin bertambah. Selain itu, total asam pada sampo yang 

meningkat seiiring bertambahnya persentase madu randu 

dikarenakan aktivitas gula pereduksi, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kumala, Setyaningsih, dan Susilowati (2004) 

penambahan madu berpengaruh terhadap kenaikan kadar gula 

reduksi dan berpengaruh terhadap peningkatan sumber energi 

dan nutrisi bagi pertumbuhan BAL. Madu mengandung asam 

amino dan asam-asam organik meliputi asam glukonat, asam 

format, asam asetat, asam butirat, asam laktat, asam oksalat, 

asam suksinat, asam tartarat, asam malat, asam piroglutamat, 

asam piruvat, dan asam α-ketoglutarat (Bogdanov et al, 2011). 

Kandungan asam pada madu yang bermanfaat bagi kulit kepala 

dan rambut yaitu asam asetat, asam format dan asam amino. 

Asam asetat pada madu berfungsi untuk melawan residu 

sementara dan memiliki sifat anti bakteri dan anti fungi. Asam 

format berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut dan 

mencegah kerontokan. Semakin tinggi kandungan total asam 

yang terkandung, maka kualitas sampo akan semakin baik 

dalam fungsi perawatan rambut. Semakin rendah kandungan 

total asam pada sampo atau semakin basa sampo akan 
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menyebabkan rusaknya ikatan disulfida, ikatan hidrogen dan 

jembatan garam pada rambut sehingga menyebabkan rambut 

menjadi kasar (Corcoran, 1997). Sebaliknya, apabila sampo 

sangat asam dibawah pH pada serat rambut akan menyebabkan 

kutikula pada rambut akan mengerut. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan madu randu hingga 10% (P4) menghasilkan nilai 

total asam terbaik yaitu 0,118 mL NaOH 0,1 N/100 g. Semakin 

tinggi kandungan total asam pada sampo akan meningkatkan 

fungsi sampo. Kandungan asam organik dan asam amino pada 

madu dapat merawat kesehatan rambut dan kulit kepala. 

Semakin rendah nilai total asam maka menunjukkan sampo 

semakin basa yang dapat menyebabkan rusaknya ikatan-ikatan 

pada serat rambut sehingga rambut menjadi rusak. 

4.3 Pengaruh Penambahan Madu Randu terhadap Total 

Plate Count (TPC) 

Hasil pengamatan penambahan madu randu pada sampo 

tampak seperti Lampiran 7. Hasil analisis variansi total plate 

count (TPC) menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, yaitu total plate 

count (TPC) tidak memberikan efek dalam meningkatkan 

kualitas kandungan sampo. Rataan  total plate count (TPC) 

sediaan sampo dengan penambahan madu randu dapat dilihat 

pada Tabel 9.  

Tabel 9. Nilai Rataan Total Plate Count (TPC) Penambahan 
Madu Randu pada Sampo 

Perlakuan Rataan TPC (CFU/mL) 

P0 1,35 ± 0,902 

P1 1,28 ± 0,010 
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P2 1,22 ± 0,016 

P3 1,15 ± 0,012 

P4 1,05 ± 0,018 

Tabel 9. menunjukkan bahwa rataan total plate count 

(TPC) penelitian berkisar antara 1,35-1,05 CFU/mL dengan 

nilai rataan total plate count (TPC) terendah 1,05 CFU/mL yang 

diperoleh dari perlakuan dengan pemberian madu 10% (P4), 

sedangkan total plate count (TPC) tertinggi yaitu 1,35 CFU/mL 

yang diperoleh dari perlakuan tanpa penambahan madu randu 

sebesar 0% (P1). Semakin banyak penambahan madu randu 

yang diberikan nilai total plate count (TPC) yang dihasilkan 

semakin rendah tetapi, tidak memberikan efek yang signifikan 

terhadap penghambatan pertumbuhan mikroorganisme pada 

sampo. 

Penambahan madu tidak mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme yang terdapat pada sampo, tetapi dengan 

penambahan madu jumlah mikroorganisme yang terkandung 

pada sampo menunjukkan penurunan nilai. Bakteri yang 

terdapat pada kulit kepala merupakan golongan Staphylococcus 

sp. yang bersifat patogen karena dapat menghemolisis darah 

dan mengkoagulasi plasma darah. Hasil data penelitian sesuai 

dengan pernyataan Jordan Institution for Standards and 

Metrology (2002) bahwa spesifikasi sampo ditetapkan bahwa 

jumlah total bakteri harus <100 /mL dari sampo dan bakteri 

gram negatif dan bakteri Staphylococcus aureus harus tidak 

ada. Menurut Kusuma (2009) bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi aktivitas antibakteri pada madu yaitu kadar 

gula yang tinggi yang akan menghambat bakteri sehingga 

bakteri tersebut tidak dapat hidup dan berkembang, tingkat 

keasaman madu yang tinggi akan mengurangi pertumbuhan dan 

daya hidup bakteri, sehingga bakteri akan mati, dan adanya 
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senyawa organik. Senyawa organik yang telah teridentifikasi 

memiliki aktivitas antibakteri inhibine. Mikroba gram negatif 

sangat peka terhadap senyawa inhibine dibandingkan dengan 

mikroba gram positif. Nilai inhibine pada madu yang semakin 

tinggi maka akan memicu daya antibiotiknya. Kadar inhibine 

madu ditentukan oleh jenis, umur dan kondisi madu. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan madu randu hingga 10% (P4) menghasilkan nilai 

TPC terendah yaitu 24,83 CFU/mL sehingga menghasilkan 

sampo dengan penambahan madu yang terbaik. Semakin 

banyak penambahan madu pada sampo akan menghasilkan nilai 

TPC yang menurun. Semakin rendah nilai TPC pada sampo 

akan menghasilkan sampo yang lebih baik. Nilai TPC pada P0-

P4 menunjukkan nilai yang masih dalam batas standar 

kandungan jumlah total bakteri pada sampo. 

4.4 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada penambahan madu 

randu (Ceiba pentandra) pada sampo dilakukan dengan uji 

perlakuan terbaik. Uji perlakuan terbaik dilakukan dengan cara 

pengujian indeks efektivitas dengan menggunakan metode De 

Garmo et al, (1984) yaitu dengan menentukan bobot untuk 

setiap parameter, kemudian nilai efektivitas (NE) dan nilai 

produk (NP), yang selanjutnya nilai produk pada parameter 

dijumlah untuk mendapatkan perlakuan terbaik. Penentuan 

perlakuan terbaik ditentukan dengan cara membandingkan nilai 

produk setiap perlakuan menggunakan indeks efektivitas 

melalui nilai yang ditentukan oleh panelis (Sappu, Handayani, 

dan Rahmi, 2014).  

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan 

memberikan nilai yang dapat dilakukan oleh 15 panelis. Nilai 

tersebut diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap 

parameter, sedangkan nilai dari kesukaan diperoleh dari nilai 
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efektivitas. Data analisis uji perlakuan terbaik disajikan pada 

Lampiran 7. Berdasarkan Indeks Efektivitas, perlakuan yang 

terbaik ditinjau dari pH, total asam, dan total plate count (TPC) 

didapatkan hasil bahwa P4 merupakan perlakuan terbaik 

dengan penambahan madu randu (Ceiba pentandra) sebanyak 

10%. Hasil perhitungan penilaian terbaik perlakuan P4 

disajikan pada Tabel 10.  dibawah ini.  

Tabel 10. Nilai Hasil Terbaik Produk (NP) 

Perlakuan NP 

P0 0,00 

P1 0,37 

P2 0,61 

P3 0,84 

P4  1,00* 

Keterangan :*(Perlakuan terbaik) 

Tabel 10. menunjukkan hasil analisis yang telah dilakukan 

bahwa perlakuan terbaik didapatkan adalah perlakuan P4 

dengan nilai NP tertinggi daripada nilai perlakuan lainnya. 

Perlakuan (P4) dengan penambahan madu randu (Ceiba 

pentandra) pada sampo sebanyak 10% memberikan nilai NP 

mencapai 1 dimana apabila nilai NP mendekati 1 merupakan 

perlakuan terbaik dan apabila mendekati 0 maka merupakan 

perlakuan terburuk. Perlakuan terbaik pada P4 menunjukkan 

bahwa nilai pH 5,502, total asam 0,118 mL NaOH 0,1 N/100 g, 

dan total plate count (TPC) 1,05 CFU/mL. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan madu randu pada sampo dapat memberikan 

efek dengan meningkatkan kualitas kandungan sampo 

yaitu pH dan total asam, dan memberikan efek yang sama 

pada total plate count (TPC).  

2. Perlakuan yang optimal pada sampo dengan penambahan 

madu randu sebanyak 10% yang menghasilkan kualitas 

sampo optimal dengan nilai pH 5,502± 0,107 ; total asam 

0,118 ± 0,0082  mL NaOH 0,1 N/100 g ; dan total plate 

count (TPC) 1,05 ± 0,018  CFU/mL. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa: 

1. Madu randu dapat ditambahkan pada sampo karena dapat 

mempengaruhi kandungan mikrobiologi sampo menjadi 

lebih baik. 

2. Perlakuan yang optimal sampo dengan penambahan madu 

dapat di komersilkan sehingga bisa digunakan oleh 

konsumen.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian pH (SNI, 2004) dengan 

Modifikasi 

Prosedur uji pH pada penambahan madu randu pada sampo 

dengan metode menggunakan pH meter. 

1. Persiapan Pengujian 

a. Lakukan kalibrasi alat pH meter dengan larutan 

penyangga, pH 4,004 dan pH 6,863. 

b. Untuk sampel yang mempunyai suhu tinggi, 

dikondisikan sampel dalam keadaan pada suhu ruang. 

2. Prosedur Pengujian 

a. Bilas elektroda dengan aquadest, keringkan elektroda 

dengan menggunakan tisu, 

b. Celupkan elektroda ke dalam 10% sampel sampo yang 

telah dicampurkan dengan aquadest, dengan 

perbandingan 1:9 (sampo:aquades) sampai pH meter 

menunjukkan pembacaan yang tetap, 

c. Catat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan 

dari pH meter. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Total Asam Basa 

Tertitrasi (Yenti, Herman, dan Zultiniar, 

2011) dengan Modifikasi 

Perhitungan total asam pada penambahan madu randu pada 

sampo dengan metode titrasi asam-basa. 

1. Disiapkan alat dan bahan, 

2. Diambil sampel sebanyak 10 ml kedalam Erlenmeyer 

berukuran 100 mL, 

3. Ditambahkan 3 tetes indikator fenoftalein 1%, 

4. Dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 N, 

5. Titrasi dihentikan apabila warna berubah menjadi merah 

muda, 

6. Dihitung nilai total asam  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑎𝑚 =
𝑉 𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑥  𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑥  90  𝑥  100

𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ  𝑥  1000
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Lampiran 3. Prosedur Uji Total Plate Count (TPC) (ISO 

4833-1, 2013) dengan Modifikasi 

1. Campurkan 180 mL diluents dengan 20 mL sampel yang 

akan di uji ke dalam plastik steril, lakukan homogenisasi 

dengan stirer selama minimal 30 detik (pengenceran 10-1). 

Ambil 1 ml suspensi dari pengenceran sebelumnya 

masukkan ke dalam tabung, campurkan ke dalamnya 

diluents sebanyak 9 mL, kocok hingga merata 

(pengenceran 10-2). 

2.  Ambil dua cawan petri steril. Pindahkan 1 mL 

(pengenceran 10-1)dengan pipet steril ke dalam cawan. 

Ambil cawan petri steril lainnya dan pindahkan 1 mL 

pengenceran 10-2 dengan pipet steril lainnya. 

3. Tuangkan sekitar 12-15 mL Plate Count Agar (44°C-

47°C) ke dalam setiap cawan petri. Lama waktu antara 

akhir pembuatan suspensi awal (atau pengenceran 10-1 jika 

produk cair) dan saat ketika media dituangkan ke cawan 

petri tidak akan boleh melebihi 45 menit. Campurkan 

inokulum dengan media dengan memutar cawan petri 

secara hati-hati dan biarkan campuran memadat dengan 

meninggalkan cawan petri berdiri pada permukaan 

horizontal dingin. 

4. Setelah pemadatan berakhir, apabila dicurigai bahwa 

produk yang diperiksa mengandung mikroorganisme 

dengan koloni yang akan banyak tumbuh di permukaan 

medium, tuangkan 4 mL overlay medium (44°C-47°C) ke 

atas permukaan media yang telah diinokulasi. Biarkan 

memadat. 

5. Balikan cawan petri dan tempatkan dalam inkubator pada 

30°C ± 1°C selama 72 jam ± 3 jam. Jangan menumpuk 

cawan petri lebih dari enam cawan. Tumpukan cawan petri 
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harus dipisahkan dari satu sama lain dan dari dinding dan 

atas inkubator. 

6. Setelah masa inkubasi yang ditentukan, hitung banyaknya 

koloni pada cawan petri menggunakan peralatan colony 

counting, jika diperlukan. Periksa cawan petri di bawah 

cahaya terang. Pinpoint koloni harus dimasukkan dalam 

hitungan. 

7. Dalam proses perhitungan, analis harus menghindari 

kekeliruan menghitung partikel materi tidak larut atau 

mengendap di cawan petri sebagai koloni pinpoint. 

Periksalah benda meragukan dengan hati-hati, dengan 

menggunakan perbesaran yang lebih tinggi untuk 

membedakan koloni dari benda asing. 

8. Perhitungan koloni yang menyebar dianggap sebagai 

koloni tunggal. Jika kurang dari seperempat dari cawan 

petri ditumbuhi oleh koloni yang menyebar, hitung koloni 

pada bagian yang tidak terpengaruh dari cawan petri dan 

hitung jumlah yang sesuai dari seluruh cawan petri. Jika 

lebih dari seperempat yang ditumbuhi oleh koloni 

menyebar, buang perhitungan. Jumlah maksimum total 

koloni untuk dihitung sebanyak 300 koloni per cawan 

petri. 

9. Setelah selesai melakukan penghitungan dan pencatatan 

koloni, limbah sisa dikumpulkan di satu kantung plastik 

dan disterilkan di dalam autoclave 121°C selama 15 menit.   
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Lampiran 4. Pengujian Pembobotan Penentuan Perlakuan 

Terbaik Metode Indeks Efektifitas (De 

Garmo et al,  1984) 

 Pengujian pembobotan dilakukan untuk menentukan 

perlakuan terbaik berdasarkan nilai parameter pengujian. Uji 

pembobotan yang dilakukan adalah effectiveness index dengan 

metode additive weighting procedure. Metode ini memberikan 

bobot yang sesuai dengan besarnya pengaruh tersebut terhadap 

kualitas produk, maka bobot yang diberikan akan semakin 

besar. Prosedur uji pembobotan adalah sebagai berikut: 

1. Memberi bobot variabel pada masing-masing parameter 

dengan angka 0-1. Bobot variabel diberikan sesuai dengan 

tingkat kepentingan. 

2. Menentukan bobot normal masing-masing parameter 

dengan cara membagi bobot variabel dengan bobot total. 

3. Menghitung nilai effektivitasnya dengan rumus: 

Nilai efekktivitas = 
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘)

(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘)
 

4. Menghitung nilai masing-masing parameter yaitu hasil 

perkalian antara nilai efektivitasnya dan bobot normal. 

5. Menghitung nilai total semua kombinasi perlakuan yang 

merupakan penjumlahan nilai masing-masing variabel. 

6. Memilih perlakuan terbaik berdasarkan perlakuan yang 

memiliki nilai tertinggi.  
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Lampiran 5. Hasil Pengamatan Penelitian Penambahan 

Madu Randu pada Sampo terhadap pH 

Hasil pengamatan pH pada P1-P5 dan U1-U5 

Perlaku

an 

Ulangan 
Jumla

h 

Rataan 

± SD 

U1 U2 U3 U4 U5   

P0 7,79 7,65 7,95 7,88 7,85 39,12 
7,82c ± 

0,113 

P1 6,45 6,37 6,25 6,48 6,37 31,92 
6,38b ± 

0,089 

P2 5,62 5,47 5,38 5,58 5,60 27,65 
5,53a ± 

0,102 

P3 5,30 5,57 5,52 5,70 5,49 27,58 
5,51a ± 

0,145 

P4 5,65 5,38 5,42 5,51 5,55 27,51 
5,50a ± 

0,107 

Total 30,81 30,44 30,52 31,15 30,98 153,90  

 

Perhitungan Sumber Keragaman: 

Faktor koreksi  

FK  = (∑xt
j=1∑j=1 Yij)/(t x r) 

= (153,78)²/(5 x 5) 

= 945,931  

Jumlah kuadrat (JK) 

JK total  = ∑t
j=1∑

t
j=1 Yij² - FK 

 = (7,79² +7,65² +…..+ 5,55²) – 945,931 

 = 20,571 

JK perlakuan = ∑t
j=1∑

t
j=1 Yij)²/r - FK 

 = ((39,12² +31,92+ ....+27,512)/5) – 945,931 

 = 20,316 
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JK Galat = JKTotal – JK perlakuan 

 = 20,571 – 20,316 

 = 0,255 

 

Kuadrat tengah (KT) 

KT perlakuan = JK perlakuan/db perlakuan 

 = 20,316/ 4 

 = 5,0791 

KT galat = JK galat/ db galat 

 = 0,2546/ 20 

 = 0,0127 

F hitung = KT perlakuan/ KT galat 

 = 5,0791/ 0,0127 

 = 398,924 

Analisis Variansi 
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 20,316 5,0791 398,924** 2,8661 4,4307 

Galat 20 0,2546 0,0127    

Total 24 20,571     

Kesimpulan : Fhitung> Ftabel menunjukkan bahwa penambahan 

madu randu dengan berbagai persentase 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap pH sampo. 

 

Uji jarak berganda Duncan 

SE 1% = √
𝐾𝑇 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

                        = √
0,0127

5
 

                        = 0,0505 
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Perhitungan Duncan 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 2) x SE 

 = 4,02 x 0,0505 

 = 0,2029 

 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 3) x SE 

 = 4,22 x 0,0505 

 = 0,2129 

 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 4) x SE 

 = 4,33 x 0,0505 

 = 0,2185 

 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 5) x SE 

 = 4,40 x 0,0505 

 = 0,2220 

 

Tabel JND dan JNT 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 0,2029 0,2129 0,2185 0,2220 
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Uji Jarak Berganda Duncan  

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 5,502 a 

P3 5,516 a 

P2 5,530 a 

P1 6,384 b 

P0 7,824 c 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang signifikan.  
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Lampiran 6. Hasil Pengamatan Penelitian Penambahan  

Madu Randu pada Sampo terhadap Total 

Asam 

Hasil pengamatan total asam pada P1-P5 dan U1-U5 

Perlakuan 
Ulangan Jumlah 

Rata-rata 

± SD U1 U2 U3 U4 U5  

P0 0,040 0,057 0,050 0,049 0,049 0,245 
0,049 ± 

0,0600 

P1 0,059 0,058 0,069 0,060 0,062 0,308 
0,061 ± 

0,0440 

P2 0,068 0,069 0,069 0,069 0,069 0,344 
0,068 ± 

0,0040 

P3 0,099 0,109 0,108 0,114 0,108 0,538 
0,107 ± 

0,0054 

P4 0,119 0,118 0,117 0,117 0,117 0,589 
0,118 ± 

0,0008 

Total 0,385 0,411 0,413 0,409 0,405 2,023  

 

Perhitungan Sumber Keragaman: 

Faktor koreksi 

FK  = (∑xt
j=1∑j=1 Yij)/(t x r) 

= (2,023)²/(5 x 5) 

= 0,16362    

Jumlah kuadrat (JK) 

JK total = ∑t
j=1∑

t
j=1 Yij² - FK 

 = (0,040² + 0,057² +.... + 0,117²) – 0,16362 

 = 0,01838 

JK perlakuan = ∑t
j=1∑

t
j=1 Yij)²/r - FK 

 = ((0,245² + 0,308² +.... + 0,5892)/5) – 0,16362 

 = 0,01804 
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JK Galat = JKTotal – JK perlakuan 

 = 0,01838 – 0,01804 

 = 0,00034 

Kuadrat tengah (KT) 

KT perlakuan = JK perlakuan/db perlakuan 

 = 0,01804/ 4 

 = 0,00451 

KT galat = JK galat/ db galat 

 = 0,00034/ 20 

 = 0,00002 

F hitung = KT perlakuan/ KT galat 

 = 0,00451/ 0,00002 

 = 262,52365 

Analisis Variansi 
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 0,01804 0,00451 262,52365** 2,87 4,43 

Galat 20 0,00034 0,00002    

Total 24 0,01838     

Kesimpulan : Fhitung> Ftabel menunjukkan bahwa 

penambahan madu randu dengan berbagai 

persentase memberikan perbedaan yang 

sangat nyata terhadap total asam sampo. 

Uji jarak berganda Duncan 

SE 1% = √
𝐾𝑇 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

                        = √
0,00002

5
 

                        = 0,00185 
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Perhitungan Duncan 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 2) x SE 

 = 4,02 x 0,00185 

 = 0,00745 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 3) x SE 

 = 4,22 x 0,00185 

 = 0,00782 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 4) x SE 

 = 4,33 x 0,00185 

 = 0,00803 

JNT 1% = JND (1% db galat) x SE 

 = JND (1%, 5) x SE 

 = 4,40 x 0,00185 

 = 0,00815 

Tabel JND dan JNT 

Nilai 2 3 4 5 

JND 1% 4,02 4,22 4,33 4,40 

JNT 1% 0,00745 0,00782 0,00803 0,00815 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan  
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0,049 a 

P1 0,061 b 

P2 0,068 c 

P3 0,107 d 

P4 0,118 e 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang signifikan.  
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Lampiran 7.  Hasil Pengamatan Penelitian Penambahan 

Madu Randu pada Sampo terhadap Total 

Plate Count (TPC) 

Hasil pengamatan pH pada P1-P5 dan U1-U5 

Perlakua

n 

Ulangan Jumla

h 

Rata-rata 

± SD U1 U2 U3 U4 

P0 1,81 1,82 - 1,79 5,41 
1,35 ± 

0,902 

P1 - 1,70 1,70 1,72 5,11 
1,28 ± 

0,010 

P2 1,64 1,64 - 1,61 4,89 
1,22 ± 

0,016 

P3 1,54 1,54 - 1,52 4,60 
1,15 ± 

0,012 

P4 - 1,39 1,38 1,41 4,18 
1,05 ± 

0,018 

Total 4,98 8,09 3,08 8,06 24,21  

 

Perhitungan Sumber Keragaman: 

Faktor koreksi  

FK = (∑xt
j=1∑j=1 Yij)/(t x r) 

 = (24,21)²/(5 x 4) 

= 29,30  

Jumlah kuadrat (JK) 

JK total = ∑t
j=1∑

t
j=1 Yij² - FK 

 = (1,81² +1,82² +….. + 1,38² + 1,41²) – 29,30 

 = 10,07 
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JK perlakuan = ∑t
j=1∑

t
j=1 Yij)²/r - FK 

 = ((5,41² + 5,11² +.... + 4,182)/4) – 29,30 

 = 0,22 

JK Galat = JKTotal – JK perlakuan 

 = 10,07 – 0,22 

 = 9,85 

 

 

 

Kuadrat tengah (KT) 

KT perlakuan = JK perlakuan/db perlakuan 

 = 0,22/ 3 

 = 0,074 

KT galat = JK galat/ db galat 

 = 9,85/ 15 

 = 0,656 

F hitung = KT perlakuan/ KT galat 

 = 0,074/ 0,656 

 = 0,113 

Analisis Variansi 
SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,22 0,074 0,113 3,29 5,42 

Galat 15 9,85 0,656    

Total 19 10,07     

Kesimpulan : Fhitung< Ftabel menunjukkan bahwa 

penambahan madu randu dengan berbagai 

persentase memberikan hasil tidak berbeda 

nyata terhadap total plate count (TPC) 

sampo.  
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Lampiran 8.  Data dan Analisis Perlakuan Terbaik (De 

Garmo et al, 1984) 

Hasil Pengamatan Nilai Tertinggi dan Terendah dari masing-

masing Variabel dan Perlakuan 

Perlakuan pH Total Asam Total Plate Count 

(TPC) (CFU/mL) 

P0  7,824*   0,049*  1,35* 

P1 6,384 0,061 1,28 

P2 5,530 0,068 1,22 

P3 5,516 0,107 1,15 

P4    5,502**    0,118**    1,05** 

Keterangan :  *  : Nilai Terjelek (Ntj) 

** : Nilai Terbaik (Ntb) 

1. Data peringkat oleh 15 penelis tidak terlatih 

2. Memberikan bobot peringkat 1-3 pada setiap parameter 

atau variabel 

Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan 

setiap parameter dalam mempengaruhi penerimaan kosumen 

yang diwakili oleh panelis yang dapat dilihat seperti dibawah 

ini: 
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Nilai Variabel Terpenting oleh Responden 

Responden pH Total Asam 
Total Plate 

Count (TPC) 

1 3 1 2 

2 3 2 1 

3 3 1 2 

4 3 1 2 

5 3 2 1 

6 3 2 1 

7 3 1 2 

8 2 1 3 

9 3 2 1 

10 2 1 3 

11 1 2 3 

12 3 2 1 

13 1 2 3 

14 1 3 2 

15 1 2 3 

Total 35 25 30 

Rata-rata 2,33 1,67 2 

Ranking 1 3 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

75 

Hasil Penghitungan Perlakuan Terbaik 

Variabel 
Bobot 

Variabel 

Bobot 

Normal 

P0 P1 P2 P3 P4 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

pH 1,00 0,39 0,00 0,00 0,62 0,24 0,99 0,38 0,99 0,39 1,00 0,39 

Total 

Asam 
0,71 0,28 0,00 0,00 0,17 0,05 0,28 0,08 0,84 0,23 1,00 0,28 

TPC 0,86 0,33 0,00 0,00 0,23 0,08 0,43 0,14 0,67 0,22 1,00 0,33 

Total    1,00   0,00   0,37   0,61   0,84   1,00 

Ranking Perlakuan Terbaik  5  4  3  2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

73 

Keterangan :  

Bobot Variabel = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒−𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 

Bobot Normal  = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

NE  = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

  NP = NE x Bobot Normal 

Perhitungan: 

Bobot Variabel pH = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒−𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 

          = 
2,33

2,33
 

          = 1 

Bobot Normal pH   = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

          = 
35

90
 

          = 0,39 

NE (pH pada P0)    = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

          = 
7,824−7,824

5,502−7,824
 

          = 0,00 

NP (pH pada P0)    = NE x Bobot Normal 

          = 0,00 x 0,39 

          = 0,00 

NE (pH pada P1)    = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑒𝑙𝑒𝑘
 

         = 
6,384−7,824

5,502−7,824
 

         = 0,62 

NP (pH pada P1)    = NE x Bobot Normal 

          = 0,62 x 0,39 

          = 0,24 

Kesimpulan : 
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Hasil perhitungan indeks  dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan yang memiliki nilai produk tertinggi adalah 

perlakuan P4 yaitu dengan penambahan madu randu sebesar 

10% ke dalam sampo. Adapun karakteristiknya yaitu pH 5,502, 

total asam 0,118 mL NaOH 0,1 N/100 g, dan total plate count  

(TPC) 1,05 CFU/mL. 
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Lampiran 9. Dokumentasi 

  
 

 

 

  

 

 

 
   

Penimbangan bahan 

sampo 

Pemanasan dan 

homogenisasi 

Homogenisasi dan 

penurunan suhu 

Proses penambahan 

larutan NaCl 

Penurunan busa dan 

penyimpanan 

Sampel sampo dengan 

penambahan madu randu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


