
1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Buckle et al., (1987) susu merupakan minuman yang hampir 

sempurna kandungan nutrisinya lengkap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok manusia. Susu memiliki kandungan gizi yang tinggi dan merupakan 

bahan makanan sempurna, karena mengandung hampir semua zat gizi yang 

diperlukan tubuh manusia dalam jumlah yang cukup dan seimbang, yaitu 

karbohidrat, asam lemak, asam amino, vitamin, dan mineral (Wahyudi dan 

Samsundari, 2008). Oleh karena itu, susu dapat dijadikan pilihan pertama untuk 

dikonsumsi bagi penderita gizi buruk. Ketersediaan susu perlu diperhatikan untuk 

memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan, akan tetapi seperti produk 

peternakan lainnya susu sangat mudah rusak, susu mengandung bermacam macam 

unsur dan sebagian besar terdiri dari zat makanan yang juga diperlukan bagi 

pertumbuhan mikroorganisme. Adapun susu yang digunakan untuk keperluan 

fermentasi dapat dibuat dari susu kambing, kuda, unta, kerbau, domba, vicuna, 

rusa, sapi dan hewan lainnya (Pederson, 1971). 

Susu merupakan makanan yang bergizi tinggi, tidak semua orang dapat 

mencerna susu dengan baik, hal ini disebabkan oleh gangguan pencernaan yang 

timbul setelah mengkonsumsi susu dan tidak terpecahnya laktosa menjadi 

komponen komponen sederhana yang dapat diserap oleh tubuh, yaitu glukosa dan 

galaktosa. Selain itu orang menghindari susu adalah karena aroma susu yang khas 

dapat menimbulkan rasa mual. Salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut 

adalah dengan melakukan pengolahan susu melalui proses fermentasi yang terjadi 
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perubahan fisik dan kimia susu. Menurut Tamime (2006) ada berbagai alasan 

dilakukan fermentasi susu antara lain adalah memperpanjang masa simpan, 

memperbaiki cita rasa susu, meningkatkan daya cerna dan memproduksi beraneka 

ragam produk fermentasi susu. Berdasarkan sifat fisiknya, produk fermentasi susu 

dalam bentuk cair dimanfaatkan sebagai minuman yang terdiri dari yoghurt, 

yakult, kefir, koumis, susu asam dan minuman susu fermentasi (Winarno dan 

Fernandes, 2007). Minuman ini digemari masyarakat karna memiliki cita rasa 

spesifik dan diyakini memilki keunggulan dapat memperpanjang usia, mangobati 

berbagai penyakit dan mencengah obesitas (Wahyudi dan Samsundari, 2008).   

 Selain itu ada beberapa penelitian juga membuktikan, mengkonsumsi 

produk fermentasi susu yang mengandung bakteri asam laktat dapat menurunkan 

resiko  timbunya kanker dan tumor dalam saluran pencernaan dan dapat 

menurunkan kadar kolestrol serum darah sehingga  menurunkan resiko penyakit 

jantung koroner (Winarno dan Fernandes, 2007). Berdasarkan keunggulan yang 

sudah terbuktikan  maka minuman susu fermentasi tergolong pangan fungsional 

yaitu golongan pangan yang mempunyai fungsi memilihara dan mendukung 

kesehatan manusia. Keunggulan ini menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat 

semakin tinggi terhadap minuman susu fermentasi sehingga mempengaruhi trend 

hidup masyarakat yang mulai mengarahkan kepada mengkonsumsi produk produk 

yang tergolong pangan fungsional. Menurut (Winarno dan Fernandes, 2007) 

menyatakan susu fermentasi sudah lama dikenal dan dikonsumsi manusia 

dikawasan Asia Tengah, Turki, Iran, India, bahkan juga Rusia, Bulgaria dan 

kawasan sekitarnya.  
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 Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau yang sedang 

mengalami perkembangan pesat menuju sebuah Kota metropolitan, dan beberapa 

kecamatan di Kota Pekanbaru seperti Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, 

Bukit Raya, Tenayan Raya. Empat kecamatan ini didukung oleh ketersediaan 

sumberdaya alam dan infra struktur fisik, sarana dan prasarana yang menunjang 

sebuah kota besar secara langsung berkaitan erat dengan pertambahan jumlah 

penduduk yang dimilikinya, tersedianya pusat-pusat perbelanjaan modern seperti 

Supermarket, Mall dan sejenisnya berperan aktif dalam memasarkan minuman 

susu fermentasi. Namun sejauh ini belum ada informasi dan penelitian yang detail 

mengenai preferensi konsumen terhadap jenis minuman susu fermentasi komersial 

yang dijual Kota Pekanbaru. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul” Preferensi Konsumen terhadap Susu Fermentasi di 

Empat Kecamatan di Kota Pekanbaru”. 

 

1.2.  Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui preferensi 

konsumen tarhadap minuman susu fermentasi komersial. 
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1.3. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumber referensi dan informasi 

mengenai preferensi konsumen terhadap minuman susu fermentasi diempat 

Kecamatan di Kota Pekanbaru. Manfaat lain adalah sebagai pedoman awal untuk 

mengembangkan produk fermentasi susu agar lebih dikenal dan digemari oleh 

masyarakat. 

 

1.4. Hipotesis 

 Tingkat preferensi konsumen terhadap minuman susu fermentasi di Kota 

Pekanbaru memiliki peminat yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


