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II . TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu Kambing 

 Susu adalah cairan yang berasal dari ambing sehat dan bersih yang 

diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak 

dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun 

kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniaannya (SNI 01-3141-

1998). 

 Susu kambing telah dikenal sejak dahulu tetapi ketenarannya masih 

kalah dengan susu sapi. Jika dibandingkan susu sapi, susu kambing memiliki 

beberapa perbedaan dalam segi warna dan bentuk globular lemak. Susu kambing 

memiliki warna yang lebih putih dan globular lemak susu yang lebih kecil dari 

pada susu sapi, sehingga dapat diminum oleh orang yang mengalami gangguan 

pencernaan, warna putih pada susu kambing berasal dari cahaya yang 

direfleksikan oleh globula-globula lemak (Sodiq dan Abidin, 2008). 

 Susu kambing segar merupakan susu yang diperoleh dari induk kambing 

tidak kurang dari 3 hari setelah kelahiran dan pada susu tersebut tidak dikurangi 

dan tidak ditambahkan komponen lain serta tidak boleh mengalami suatu 

perlakuan kecuali pendinginan. Susu kambing segar harus tidak boleh 

mengandung colostrum. Pengelompokkan mutu susu kambing digolongkan 

berdasarkan parameter total mikroba, jumlah somatik sel ambing, lemak dan 

bahan kering yang digunakan sebagai kriteria untuk pemasaran susu kambing 

segar (Thai Agricultura Standard, 2008). Susu kambing memiliki beberapa 

perbedaan karakteristik dari susu sapi, yaitu warnanya lebih putih. Hal ini 

dikarenakan kandungan vitamin A pada susu kambing tidak tersusun sebagai 
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pigmen karotenoid seperti susu sapi. Oleh karena adanya 19 pigmen karotenoid 

pada susu sapi maka susu sapi lebih berwarna kuning sedangkan susu kambing 

berwarna putih. Selain itu globula lemak susunya lebih kecil sehingga lemak susu 

kambing lebih mudah dicerna, dan dapat diminum oleh orang yang alergi terhadap 

susu sapi, atau untuk orang-orang yang mengalami berbagai gangguan pencernaan 

(Sodiq dan Abidin, 2008). 

 Susu kambing layaknya susu yang berasal dari sumber hewan lainya 

merupakan campuran yang kompleks, yaitu emulsi lemak dalam air. Jika 

dibandingkan dengan susu sapi, empat komponen utama penyusun susu kambing 

yaitu laktosa, lemak, senyawa nitrogen, dan mineralnya memiliki kemiripan 

dengan susu sapi. Susu kambing memiliki ukuran rata-rata butiran lemak sebesar 

2 mikrometer, lebih kecil dari pada ukuran butiran lemak susu sapi yang mencapai 

2,5- 3,5 mikrometer. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil ini membuat lemak 

susu kambing lebih tersebar dan homogen sehingga lebih mudah dicerna oleh 

sistem pencernaan manusia (Legowo et al, 2009). Protein susu kambing lebih 

mudah larut dan lebih mudah diserap serta lebih rendah dalam memicu alergi oleh 

tubuh sehingga mengindikasikan bahwa kualitas protein susu kambing lebih baik 

dibandingkan dengan susu sapi (Zurriyati et al, 2011). 

Susu kambing mengandung vitamin dalam jumlah memadai atau 

berlebih, kecuali vitamin C, D, piridoksin, dan asam folat (Makin, 2011). Susu 

kambing tidak memiliki pigmen karoten dan hanya mengandung vitamin B6 dan 

B12 dalam jumlah kecil sehingga berwarna lebih putih daripada susu sapi (Saleh, 

2004). Prospek budidaya kambing perah saat ini sangat baik, terutama sebagai 

penghasil susu.  Susu kambing dikenal sebagai obat dan juga karena kualitas susu 
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kambing itu sendiri. Berbagai jenis kambing dapat menghasilkan susu, namun 

jenis susu kambing yang banyak dikonsumsi adalah susu kambing peranakan 

Etawah dan Saanen. Hal ini disebabkan kambing jenis peranakan Etawah dan 

Saanen lebih banyak dibudidayakan di Indonesia. Bervariasiya komposisi susu 

kambing dapat terjadi antara lain karena variasi antar jenis kambing, variasi setiap 

individu kambing, faktor genetik, musim, umur, faktor perawatan, frekuensi 

pemerahan, faktor pakan, dan pengaruh penyakit. Perbedaan kandungan gizi susu 

sapi dan susu kambing dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan gizi susu sapi dan susu kambing nilai per 100 gram  

No Kandungan Susu Sapi Susu Kambing 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Protein (g)  

Lemak (g) 

Karbohidrat (g)  

Kalori (g)  

Fosfor (mg)  

Kalsium(mg) 

Magnesium (mg)  

Besi (mg) 

Natrium (mg) 

Kalium (mg) 

Vitamin A (IU) 

Thiamin (mg) 

Riboflavin (mg) 

Niacin (mg) 

Vitamin B6 (mg) 

3,30 

3,30 

4,70 

           61,00 

           93,00 

         119,00 

           13,00 

0,05 

           49,00 

         152,00 

         126,00 

0,04 

0,16 

0,08 

0,04 

3,60 

4,20 

4,50 

           69,00 

         111,00 

         134,00 

           14,00 

0,05 

           50,00 

         204,00 

         185,00 

0,05 

0,14 

0,28 

0,05 

Sumber: Balai Penelitian Veteriner, Bogor (2008) 

 

Menurut Sukarini (2006) secara umum, kandungan masing-masing asam 

lemak susu kambing Saanen lebih besar dari susu kambing peranakan Etawah. 

Selain itu, kandungan asam lemak tidak jenuh baik susu kambing Saanen dan susu 

kambing peranakan Etawah lebih besar dari susu sapi. Selain itu asam lemak tidak 

jenuh banyak berperan terhadap kesehatan, diantaranya berfungsi sebagai 
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antikarsegonik, hipokolestrolomik, oleh karena itu, susu kambing juga berkhasiat 

untuk mengurangi kolesterol dalam darah. 

2.2. Tepung mokaf 

Mocaf adalah produk tepung dari fermentasi ubi kayu (Manihot 

asculenta) yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong dengan 

cara fermentasi aerobik sehingga menyebabkan perubahan karakteristik terutama 

berupa naiknya viskositas (daya rekat), kemampuan gelatinasi, daya rehidrasi, dan 

solubiliti (kemampuan melarut) (Salim.2011:37). Teknik fermentasi pada proses 

produksi mokaf umumnya menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat 

memiliki kemampuan mendegradasi gula yang terkandung dalam media 

pertumbuhannya menjadi gula sederhana, mendegradasi protein dan peptida 

menjadi asam amino (Setyawati,2014).  

Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat memberikan aroma 

dan flavor. Selain itu, bakteri asam laktat juga aman untuk pengolahan produk 

pangan, tidak menghasilkan toksin, sehingga sering disebut sebagai 

mikroorganisme yang meningkatkan nilai makanan (food grade microorganism). 

Bakteri asam laktat memiliki fungsi sebagai agen yang dapat mengawetkan 

pangan karena menghasilkan senyawa antimikrobia berupa asam organik, 

hydrogen peroksida, diasentil, bakteriosin, etanol, potensial redoks yang rendah 

(Suharto,dkk, 2015).  

Adanya perlakuan fermentasi pada proses pembuatan tepung mocaf 

menyebabkan warna tepung mocaf lebih putih dibandingkan warna tepung 

singkong biasa. Dengan perlakuan fermentasi didapatkan tepung mocaf yang 
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bertekstur halus, warna lebih putih, dan aroma singkong juga hilang. Berbagai 

bakteri asam laktat telah banyak diuji coba dan digunakan untuk memproduksi 

tepung mokaf. Bakteri ini aman untuk proses pengolahan pangan dan mampu 

menghasilkan produk tepung mokaf dengan kualitas yang cukup baik           

(Salim, 2011). Tepung mokaf adalah tepung singkong yag telah dimodifikasi  

dengan perlakuan fermentasi, sehingga dihasilkan tepung mokaf dengan 

karakteristik mirip tepung terigu sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pengganti terigu atau campuran terigu 30 % - 100% dan dapat menekan biaya 

tepung terigu 20 % – 30 % ( Sunarsi, 2011). 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Mokaf setiap 100 g.  

No Kriteria Uji Satuan  Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kadar Air 

Kadar Protein 

Kadar Abu 

Kadar Pati 

Kadar Serat 

Kadar Lemak 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

12 

1,2 

1,13 

60-68 

2-2,5 

1,5-2 

Sumber : Salim, 2011 

Tepung mokaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung 

terigu. Perbedaan kandungan nutrisi yang mendasar adalah tepung mokaf tidak 

mengandung zat gluten, yaitu zat yang hanya terdapat pada terigu. Selain itu, 

tepung mokaf berwarna putih, lembut, dan tidak berbau singkong. Tepung mokaf 

dikatakan sebagai proses modifikasi sebab pada pembuatan mokaf dilakukan 

proses khusus yang disebut dengan fermentasi atau pemeraman yang melibatkan 

jasa mikrobia atau enzim tertentu, sehingga selama proses fermentasi berlangsung 

terjadi perubahan yang luar biasa baik dari aspek perubahan fisik, kimiawi dan 

mikrobiologis. Kandungan protein pada tepung mokaf berkisar 1,2% dan 

kandungan protein pada tepung terigu berkisar 8-13% (Salim, 2008).   
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2.3. Snack Susu Kambing 

Snack susu merupakan makanan ringan (snack) yang dibuat dengan 

menggunakan bahan baku utama adalah susu, bahan pengisi (tepung mokaf dan 

tepung tapioka), emulsifier dan bumbu-bumbu lain yang diizinkan. Adonan snack 

susu harus diuleni hingga kalis lalu dicetak kemudian digoreng dengan api sedang 

hingga berwarna kuning kecoklatan. Penggorengan adalah proses pemanasan 

bahan pangan menggunakan medium minyak goreng sebagai penghantar panas. 

Penggorengan akan memberikan efek destruksi panas yang mampu membunuh 

mikroba dan menginaktifasi enzim yang terdapat pada bahan pangan tersebut 

(Muchtadi dan Ayustaningwarno, 2010). 

Penentu mutu snack berdasarkan permintaan konsumen dibagi menjadi 

tiga yaitu rasa, tekstur, dan ukuran (Dunn, 2001). Rasa dan ukuran fried snack 

sangat beragam, sedangkan bagian tekstur yang menjadi rejection point utama 

bagi konsumen adalah kerenyahan. Kerenyahan snack terutama dipengaruhi oleh 

kadar air. Snack memiliki kadar air yang rendah sehingga cenderung bersifat 

higroskopis. Kadar air snack akan terus naik hingga mencapai kadar air 

kesetimbangan. Kadar air yang meningkat akan menurunkan kerenyahan snack. 

Hal ini disebabkan air yang masuk akan memperlunak matriks pati sehingga snack 

akan menjadi melempem (Suprapto, 2011).  

Syarat mutu untuk snack tidak diatur secara khusus sehingga mengikuti 

syarat mutu dari makanan ringan ekstrudat apabila snack diproduksi melalui 

proses ektrusi. Syarat mutu makanan ringan ekstrudat dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Syarat mutu yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kadar air dan 

kadar lemak.  

Tabel 4. Syarat Mutu Makanan Ringan Ekstrudat (BSN, 2000)  

No  Jenis Uji  Satuan  Peryaratan  

1   

1.1   

1.2   

1.3   

Keadaaan  

Bau  

Rasa  

Warna  

-  

-  

-  

Normal  

Normal  

Normal  

2   Kadar Air  % b/b  Maks. 4,00 

3   Kadar Lemak     

3.1  Tanpa proses penggorengan  % b/b  Maks. 30,00 

3.2   Dengan proses penggorengan  % b/b  Maks. 38,00 

4   Kadar Silikat  % b/b  Maks. 0,10 

5   Bahan Tambahan Makanan    

5.1   Pemanis buatan   

Sesuai SNI 0222-1995 dan  

Permenkes No  

722/Menkes/Per/IX/1988   

5.2   Pewarna   s.d.a  

6   Cemaran Logam    

6.1   Timbal (Pb)  mg/kg  Maks.   1,00 

6.2   Tembaga (Cu)  mg/kg  Maks. 10,00 

6.3   Seng (Zn)  mg/kg  Maks. 40,00 

6.4   Raksa (Hg)  mg/kg  Maks.   0,05  

7   Arsen (As)    

8   Cemaran Logam    

8.1   Angka lempeng total  Koloni/ g  Maks.   1,00 x 104  

8.2   Kapang  Koloni/ g  Maks. 50,00 

8.3   E. coli  negatif  Negatif   

 

2.3.1 Bahan Pembuatan Snack Susu Kambing 

2.3.1.1 Tepung Terigu 

 Tepung terigu merupakan tepung yang berasal dari bahan dasar gandum 

yang diperoleh dengan cara penggilingan gandum yang banyak digunakan dalam 

industri pangan.Tepung terigu relatif lebih mudah terdispersi dan tidak 

mempunyai daya serap yang terlalu tinggi.Tepung merupakan komponen paling 
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banyak dalam pembuatan makanan. Tepung terigu berfungsi sebagai bahan dasar 

untuk pembentukan adonan pada makanan. Komponen yang terbanyak dari 

tepung terigu adalah pati, sekitar 70% yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. 

Besarnya kandungan amilosa dalam pati ialah sekitar 20% dengan suhu 

gelatinisasi 56 – 62. Keistimewaan terigu diantara serealia lain adalah adanya 

gluten yang merupakan protein yg menggumpal, elastis serta mengembang bila 

dicampur dengan air. Gluten digunakan sebagai bahan tambahan untuk 

mempertinggi kandungan protein dalam roti. Biasanya mutu terigu yang 

dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar air 14%, kadar protein 8 - 12%, 

kadar abu 0,25 – 0,60% dan gluten basah 24 – 36%  (Andajani, 2011).  

Tepung terigu yang mempunyai kadar protein tinggi akan memerlukan air 

lebih banyak agar gluten yang terbentuk dapat menyimpan gas sebanyak-

banyaknya. Umumnya, dalam pembuatan produk misalnya roti digunakan tepung 

terigu protein tinggi untuk mendapatkan volume yang besar, tetapi ada 

kemungkinan produk  menjadi alot. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk 

perlu penambahan bahan-bahan lain yang berfungsi untuk mengempukkan produk 

seperti  margarin, dan kuning telur dengan komposisi tertentu. Pencampuran 

tepung terigu protein tinggi dengan tepung terigu protein sedang juga dapat 

dilakukan, tujuannya agar kadar protein terigu turun sehingga produk yang 

dihasilkan sesuai dengan keinginan, seperti tekstur lebih lembut (Mudjajanto & 

Yuliati, 2004).  
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2.3.1.2 Margarin 

 Margarin adalah suatu emulsi air dalam mintak (w/o emulsion). Sebagai 

bahan utama atau bahan baku penyusun margarin, lemak atau campuran lemak 

merupakan factor yang sangat penting di dalam formulasi margarin. Air sebagai 

fase dispersi didistribusikan secara homogen dan sangat halus di dalam fase 

kontinu (lemak). Komposisi standar dari margarin secara umum adalah lemak 

minimal 80%, air maksimum 16%, dan komponen lain yang terdiri dari garam, 

protein, emulsifier, vitamin, bahan pewarna, bahan penambah citarasa                    

(Suprapto, 2011). 

2.3.1.3 Telur 

Telur merupakan sumber protein yang sempurna karena mengandung 

semua jenis asam amino esensial dan non esensial. Kandungan protein telur bebek 

cukup tinggi  13,1 gram per 100 gram dan ayam 12,8 gram. Sebagai bahan 

makanan, telur juga memiliki karakteristik sebagaimana bahan makan lainnya. 

Diantara sekian bahan makanan asal hewani, telur relatif lebih tahan lama pada 

kondisi penyimpanan suhu kamar karena telur memiliki kulit yang mampu 

melindungi isinya. Padahal isi telur merupakan bahan yang kaya nutrisi dan 

mudah terkontaminasi mikroba. Meskipun memiliki kulit, telur tidak bisa 

diperlakukan secara sembarangan karena a) kulit telur tidak sekuat dan seliat kulit 

buah-buahan, b) kulit telur tipis dan rigit sehingga mudah retak dan pecah, c) kulit 

telur memiliki pori-pori sehingga mudah terjadi pertukaran udara dan ini 

membutuhkan kondisi penyimpanan dengan kelembaban dan temperatur tertentu 
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dan d) bentuk telur yang tidak seragam sehingga menyulitkan dalam sistem 

penanganan mekanis secara terus menerus ( Suprapto,2011). 

2.3.1.4 Garam 

Pemberian garam dalam pembuatan produk susu terutama berperan 

sebagai penambah cita rasa dan pengawet. Karena produk susu yang dibuat tidak 

menggunakan bahan pengawet maka garam yang akan digunakan sebagai 

pengawet ( Suprapto, 2011). 

2.3.1.5 Baking Powder 

Baking powder yang digunakan sekitar 0,3% dari berat adonan yang 

berfungsi sebagai pengembang. Dengan adanya air, maka baking powder akan 

terurai dan menghasilkan gas CO2. Terbentuknya gas, akan terjadi rongga-rongga 

didalam adonan, dan dengan penambahan kuning telur maka rongga udara yang 

terbentuk menjadi diperkecil sehingga tekstur produk menjadi halus                        

(Setyawati, 2014). 

2.4. Deep Fat Frying  

Proses menggoreng adalah perendaman dan pemasakan bahan pangan 

dalam minyak panas dengan tujuan untuk memperoleh produk dengan 

karakteristik warna, aroma, dan tekstur yang khas (Dana dan Saguy, 2006). 

Tujuan proses pengggorengan antara lain untuk meningkatkan kualitas cerna 

(eating quality) dari makanan, meningkatkan pengawetan yang diperoleh karena 

pemusnahan mikroba, perusakan enzim-enzim, dan pengurangan kadar air. Proses 

menggoreng memiliki beberapa perbedaan dibandingkan proses memasak yang 
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lainnya, sehingga menggoreng dirasakan lebih mudah dan praktis untuk dilakukan 

(Suprapto, 2011). 

Menurut Andajani (2011), kelebihan proses menggoreng adalah (1) 

waktu yang lebih singkat, proses pada umumnya hanya beberapa detik hingga 

beberapa menit; (2) perbedaan temperatur yang besar antara minyak dan produk 

selama proses penggorengan, menyebabkan pemasakan menjadi efektif ketika 

tingkat surfaktan mulai meningkat sehingga kontak antara produk dan minyak 

menjadi optimal; (3) minyak yang digunakan menjadi bagian yang penting 

terhadap produk akhir; (4) produk yang lebih renyah serta warna produk yang 

agak kecoklatan meningkat selama proses. 

Menurut Moreira (2003), proses menggoreng dibagi menjadi dua 

kategori : (1) statis dan dalam ukuran kecil (kapasitas minyak yang digunakan 

sedikit, sekitar 8 liter hingga 28 liter) diklasifikasikan dalam sistem batch, 

biasanya digunakan dalam restoran. (2) produk yang dihasilkan dalam jumlah 

besar dan menggunakan sistem bed, biasanya digunakan dalam industri ( kapasitas 

250 kg produk/ hari hingga 25.000 kg produk/ hari). 

Proses menggoreng melibatkan pindah panas, pindah massa, dan 

interaksi yang kompleks antara produk yang digoreng dan minyak. Suprapto 

(2011) menyatakan bahwa berdasarkan pindah panas yang terjadi terdapat dua 

metode menggoreng yaitu menggoreng permukaan (shallow frying) dan 

menggoreng terendam (deep fat frying). Menggoreng permukaan biasa digunakan 

untuk makanan yang memiliki permukaan lebar. Pindah panas pada metode ini 

terjadi secara konduksi dari permukaan penggorengan melalui lapisan tipis dari 

minyak. Pindah panas yang terjadi adalah kombinasi antara konveksi dalam 
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minyak panas dan konduksi dari minyak ke dalam produk. Semua permukaan 

produk mendapat perlakuan panas yang sama sehingga menghasilkan 

penampakan yang sama. Hal ini menjadi keunggulan menggoreng terendam 

dibanding menggoreng permukaan (Suprapto, 2011). 

Menurut Andajani (2011), proses penggorengan deep fat frying memiliki 

keuntungan seperti bahan pangan goreng lebih mudah diterima secara 

organoleptik karena menghasilkan rasa yang enak, produk goreng dilapisi 

permukaan yang renyah, warna disukai, penyerapan minyak akan menghasilkan 

mouthfeel yang diinginkan, khususnya oleh masyarakat Indonesia yang menyukai 

produk goreng. Produk yang dihasilkan dari proses penggorengan akan 

menghasilkan tekstur dan flavor produk yang diinginkan. Menurut Suharto,dkk 

(2015), flavor produk goreng merupakan produk hasil degradasi lipida dari 

minyak yang digunakan untuk menggoreng namun berbagai macam komponen 

spesifik berkontribusi terhadap flavor secara overall jadi sulit untuk membedakan 

antar produk goreng.  

Kondisi proses penggorengan deep fat frying dapat dilakukan pada 

berbagai tekanan yang berbeda seperti bertekanan lebih tinggi dari tekanan 

atmosfer, pada tekanan atmosfer dan pada kondisi lebih rendah dari tekanan 

atmosfer (vakum). Perbedaan kondisi proses penggorengan akan berpengaruh 

terhadap kualitas produk akhir yang dihasilkan (Bengston, 2006). 

 

 

 


