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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kambing perah merupakan kambing yang dibudidayakan untuk diambil 

susunya. Jenis kambing perah yang sering dibudidayakan adalah Kambing 

Peranakan Etawa (PE). Kambing ini merupakan persilangan antara Kambing 

Etawa yang berasal dari India dengan kambing lokal Indonesia yakni Kambing 

Jawa. Kambing ini memiliki ciri-ciri profil muka cembung, telinga panjang dan 

menggantung, postur tubuh tinggi, panjang, dan ramping (Yusnandar, 2004). 

Produksi susu kambing PE dapat mencapai 1-3 liter/hari dengan bobot badan 

kambing PE jantan dewasa antara 65-90 kg dan betina antara 45-70 kg. 

Susu kambing tersusun atas komponen-komponen gizi yang lengkap, 

namun selama ini kurang banyak dikonsumsi karena aromanya. Aroma 

prengus (goaty flavour) yang dimiliki oleh susu kambing berasal dari asam-

asam lemak rantai pendek dan sedang seperti asam kaproat, asam kaprilat, dan 

asam kaprat (Teguono dkk, 2006). Aroma prengus dapat dikurangi dengan 

proses fermentasi karena dapat menghasilkan rasa (flavor) khas yang berasal 

dari asam laktat, asetaldehid, diasetil, asam asetat,dan bahan-bahan yang 

mudah menguap lainnya yang dihasilkan oleh fermentasi mikroorganisme 

(Surono, 2004) 

Yoghurt adalah suatu produk olahan susu yang dilakukan dengan cara 

mengasamkan melalui proses fermentasi yang dilakukan oleh starter 

mikroorganise dan berlangsung secara anaerob. Tingkat penerimaan konsumen 
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dari yoghurt dapat diketahui dengan menggunakan uji preferensi. Uji ini 

merupakan cara pengujian untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap suatu 

produk dengan menilai beberapa aspek uji organoleptik yaitu menggunakan 

indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran tingkat kesukaan 

terhadap produk yakni meliputi indra pengelihatan yang berhubungan dengan 

warna, viskositas, berat jenis; indra peraba yang berkaitan dengan tekstur dan 

konsistensi; Indra pembau; indra pengecap yakni dalam hal kepekaan rasa. 

Syarat-syarat yang harus ada dalam uji preferensi adalah adanya contoh 

sampel, adanya panelis, dan pernyataan respon yang jujur. Sifat yang 

menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat indrawinya. 

Sehingga sitiap panelis akan berbeda dalam memberikan penilaian nantinya.. 

Beberapa peternak di wilayah Malang Raya kini sudah menciptakan produk 

yoghurt dari bahan baku susu kambing PE sehingga sangat diperlukan 

pengujian preferensi konsumen terhadap produk yoghurt dari bahan baku susu 

kambing PE di wilayah Malang Raya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana tingkat preferensi konsumen terhadap produk yoghurt asal 

susu Kambing Peranakan Etawa (PE) di wilayah Malang Raya ? 

2. Apakah terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap produk 

yoghurt asal susu Kambing Peranakan Etawa (PE) di wilayah Malang 

Raya ? 

https://id.wikipedia.org/wiki/Viskositas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekstur&action=edit&redlink=1
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1.3. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini yakni : 

1. Mengetahui preferensi konsumen terhadap produk yoghurt asal susu 

kambing PE di wilayah Malang Raya. 

2.  Mengetahui spesifikasi dari preferensi konsumen terhadap produk 

yoghurt asal susu  kambing PE di wilayah Malang Raya. 

  

1.4.  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yakni : 

1. Dapat digunakan untuk dasar menentukan jenis yoghurt yang diusahakan. 

2. Spesifikasi preferensi yoghurt digunakan sebagai dasar menetapkan 

proporsi produksi berdasarkan kesukaan konsumen. 

   

1.5.  Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat umum yang khususnya 

menyukai yoghurt kambing dan yang berdomisili di wilayah Malang Raya.  


