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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Susu kambing telah terbukti kaya manfaat, hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Darkuni (2001) yang menyebutkan bahwa susu kambing mengandung 

lemak dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sodiq dan Abidin (2008) 

menyatakan bahwa butiran lemak susu kambing yang berdiameter kecil dan 

homogen berukuran antara 1-10 milimikron, sehingga susu kambing lebih mudah 

diserap oleh kulit manusia. Kandungan fluorin yang terdapat pada susu kambing 

berkisar 10 sampai 100 kali lebih besar dibandingkan susu sapi. Kandungan 

fluorin bermanfaat sebagai antiseptik alami dan dapat membantu menekan 

pembiakan bakteri di dalam tubuh.  

Dalam rangka meningkatkan konsumsi susu untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani, perlu dilakukan diversifikasi produk olahan susu sehingga 

diperlukan penerapan teknologi pengolahan yang tepat untuk mendapatkan 

produk olahan yang beraneka ragam dengan nilai gizi yang masih baik (Setyawati, 

2012). Penambahan mokaf pada snack susu kambing merupakan salah satu 

produk olahan susu kambing  yang dibuat seperti pada pembuatan makanan ringan 

lainnya dengan menggunakan susu kambing dan penambahan  tepung mokaf 

disamping  tepung terigu untuk meningkatkan cita rasa dan gizinya. Penggunaan 

tepung mokaf sebagai tambahan dalam pembuatan snack susu kambing ini 

dikarenakan semakin tingginya nilai impor gandum yang besar pada Januari 2016 

dimana mengalami pelonjakan hingga 86,35 %. Saat ini impor gandum mencapai 

7,4 juta ton. Hal ini sejalan dengan tingkat konsumsi gandum yang tinggi 30 kg 

perkapita pertahunnya. Jika tidak ditekan maka konsumsi gandum akan terus 
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meningkat mengalahkan kebutuhan beras yang saat ini masih diatas 100 kg per 

kapita pertahun.  Sedangkan  penelitian produk snack berbahan tepung-tepungan 

yang diproses secara penggorengan sudah banyak dilakukan, namun snack susu 

kambing informasinya masih terbatas sehingga dipandang perlu mengkaji lebih 

dalam dalam karakteristik snack susu kambing yang menggunakan penambahan 

tepung mokaf. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1.  Mengetahui interaksi penambahan tepung mokaf dan konsentrasi      

 susu kambing terhadap kualitas fisiko kimia dan organoleptic snack susu   

     kambing 

2.  Mengetahui pengaruh penambahan tepung mokaf  terhadap kualitas   

 fisiko kimia dan organoleptik snack susu kambing  

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi susu kambing terhadap kualitas   

fisiko kimia dan organoleptik snack susu kambing  

 

1.3 Hipotesis 

1. Diduga adanya interaksi antara penambahan tepung mokaf dan 

konsentrasi susu kambing terhadap kualitas fisiko kimia dan organoleptik 

snack susu kambing 

2.  Diduga adanya pengaruh penambahan tepung mokaf terhadap kualitas 

fisiko kimia dan organileptik snack susu kambing 

3. Diduga adanya pengaruh perbedaan konsentrasi susu kambing terhadap 

kualitas fisiko kimia dan organolptik snack susu kambing 


