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ABSTRACT 
 

The Transportation Cost Structure Analysis of Collecting Fresh Milk at 
KUD DAU Malang Regency 

 
 

The research carried out at “KUD DAU” Dau district, Malang regency, 
from 19 January to 19 February 2009. The objective of the research were to know 
about the transportation cost of collecting fresh milk in the expended milk farm 
supplier, and in the expended “KUD DAU”, with detail transportation cost from 
“Milk Collecting Unit” to Milk Center and milk center to “PT. Nestle Indonesia. 

 
The result showed that the transportation cost of collecting fresh milk in 

the expended milk farm supplier at “KUD DAU” are Rp.669,82/lt/hr. Analyzing 
the transportation cost of collecting fresh milk in the expended “KUD DAU” are 
Rp.239,13/lt/hr, which fixed cost (Rp.28,74/lt/hr) and variable cost 
(Rp.210,39/lt/hr), with detail transportation cost from “Milk Collecting Unit” to 
Milk center are Rp.84,53/lt/hr, which consist of fixed cost (Rp.11,18/lt/hr) and 
variable cost (Rp.73,35/lt/hr), and from milk center to PT. Nestle Indonesia are 
Rp. 154,61/lt/hr, which consist of fixed cost (Rp.17,56/lt/hr) and variable cost 
(Rp.137,04/lt/hr).  

 
It can be concluded that the transportation cost fresh milk was expensive. 

Therefore, the coopereative staff should control the transportation expenses, 
especially repair of vehicles cost and make schedule acceptance consistence to 
implementation by official “PPS” and milk farm supplier until not occur long a 
queue by milk farm supplier, and opportunity cost  milk a queue by milk farm 
supplier not too high. 
 
Keyword : Fresh Milk 
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RINGKASAN 
 

Analisis Struktur Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar di KUD 
DAU Kabupaten Malang 

 
 

Penelitian tentang Analisis Struktur Biaya Transportasi Pengumpulan Susu 
Segar ini dilaksanakan di KUD DAU. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 19 
Januari sampai dengan 19 Februari 2009. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar biaya pengumpulan 
susu segar yang dikeluarkan oleh peternak, besar biaya pengumpulan susu segar 
dari pos penampungan sementara ke pos penampungan induk dan dari pos 
penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia. Kegunaan dari penelitian ini adalah 
sebagai sumber informasi tentang pengelolaan pengumpulan susu segar oleh KUD 
DAU, instansi atau lembaga terkait untuk dapat menekan biaya transportasi 
pengumpulan susu segar, dan sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan masalah biaya transportasi pengumpulan susu segar. 
 

Metode yang digunakan adalah metode survey, yaitu pengumpulan data 
yang dilakukan melalui wawancara dengan pengurus atau karyawan di KUD 
“DAU” serta petani ternak sebagai anggota KUD “DAU” . Data yang diperoleh 
berupa data primer dan data sekunder, yang akan dianalisis secara deskriptif dan 
kuantitatif. 
 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa biaya pengumpulan susu segar yang 
dikeluarkan peternak adalah sebesar Rp. 669,82/lt/hr. Sedangkan  biaya 
tranportasi pengumpulan susu segar dari pos penampungan sementara ke pos 
penampungan induk adalah sebesar Rp. 84,53/lt/hr dengan rincian biaya tetap 
sebesar Rp.11,18/lt/hr dan biaya variabel sebesar Rp.73,35/lt/hr. Biaya 
transportasi pengumpulan susu segar yang dikeluarkan KUD DAU untuk dikirim 
ke PT. Nestle Indonesia adalah sebesar Rp.154,61/lt/hr, dimana biaya tetap adalah 
sebesar Rp.17,56/lt /hr dan biaya variabel sebesar Rp.137,04/lt/hr. 
 

Biaya transportasi pengumpulan susu segar pada KUD DAU yang cukup 
tinggi, maka disarankan agar pihak koperasi mengontrol pengeluaran biaya 
transportasi pengumpulan susu segar sehingga biaya yang dikeluarkan dapat lebih 
efisien, dan mengatur jadwal penyetoran susu segar secara konsisten agar waktu 
yang diperlukan oleh peternak untuk menyetorkan susu tidak terlalu lama, 
sehingga biaya opportunitas antrian susu oleh peternak penyetor susu tidak tinggi. 
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PENDAHULUAN 

 

Analisis Situasi 

 Pembangunan sub-sektor peternakan sangat penting guna memenuhi 

permintaan masyarakat akan hasil peternakan. Pendapatan masyarakat yang 

meningkat, bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran pemenuhan kebutuhan 

gizi, maka permintaan akan hasil-hasil peternakan semakin meningkat. Susu sapi 

merupakan salah satu hasil peternakan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Susu 

dapat diartikan sebagai sekresi yang normal dari kelenjar ambing hewan menyusui 

(Idris, 1995). Blakely dan Bade (1992) menambahkan bahwa susu adalah cairan 

berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mammae (ambing) pada binatang 

mamalia untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Susu sapi segar 

merupakan bahan pangan yang sangat tinggi gizinya bukan saja bagi manusia 

tetapi juga bagi jazad renik pembusuk.   

 Pemerintah telah melakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan 

jumlah produksi susu yaitu dengan jalan impor bibit sapi unggulan, inseminasi 

buatan, meningkatkan frekuensi penyuluhan pada para peternak sapi perah dan 

dengan memberikan bantuan alat bantu produksi melalui Koperasi Unit Desa 

(KUD). Keberadaan KUD dapat membantu para petani ternak memeperoleh bibit 

sapi perah secara tunai maupun kredit untuk kemudian dikembangkan lagi dengan 

cara inseminasi buatan. Hasil produksi susu sapi perah dari peternak dapat 

disalurkan ke konsumun melalui KUD atau industri pengolahan susu. 

Laju peningkatan produksi susu sapi perah yang diusahakan oleh 

peternakan rakyat umumnya berjalan lambat karena dikerjakan secara tradisional, 
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dengan ciri kepemilikan yang relatif kecil, keterampilan, modal, dan kemampuan 

yang terbatas. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi 

susu antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal 

manajemen pemeliharaan ternak perah, proses pengolahan susu, sampai pada 

proses pemasarannya. Usaha meningkatkan populasi dan produksi susu sapi perah 

telah dilakukan berbagai macam usaha antara lain; memperbanyak bibit sapi 

perah, inseminasi buatan, penigkatan frekwensi penyuluhan pada peternak sapi 

perah dan dorongan pada peternak melalui pelayanan KUD. Peternak dapat 

memperoleh bibit sapi perah secara tunai maupun kredit untuk kemudian 

dikembangkan dengan cara Inseminasi buatan. Hasil produksi susu sapi perah dari 

peternak dapat disalurkan melalui KUD ke Industri Pengolahan Susu. 

 Pemerintah berupaya mencari solusi terhadap permintaan masyarakat akan 

susu sapi perah yang terus meningkat, selain mengimpor sapi, menggalakkan 

program IB (Inseminasi Buatan), pemerintah juga membantu menangani seluruh 

poternsi usaha peternakan sapi perah melalui suatu lembaga koperasi. Subyakto 

dan Cahyono (1983) mengemukakan bahwa koperasi sebagai suatu lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

goleongan ekonomi lemah, dalam hal ini berupaya mengumpulkan bidang-bidang 

usaha, membantu dalam menjual barang ataupun jasa yang dapat memberikan 

keuntungan pada anggotanya. 

 KUD (Koperasi Unit Desa) “DAU” merupakan lembaga koperasi yang 

bertindak sebagai fasilitator penyaluran susu dari peternak ke Industri Pengolahan 

Susu (IPS) yaitu PT. Nestle Indonesia. Peternakan sapi perah di wilayah kerja 

KUD “DAU” tersebar merata hampir di seluruh wilayahnya, yang umumnya 
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merupakan peternakan rakyat berskala kecil yaitu mempunyai rata-rata 

kepemilikan ternak berkisar antara satu sampai lima ekor. Wilayah petani ternak 

sapi perah yang tersebar merupakan salah satu kendala bagi mereka dalam 

penyetoran susu segar. Pengumpulan susu segar dari pihak koperasi merupakan 

solusi yang dirasa lebih efektif dan efisien membantu petani ternak dalam 

penyetoran susu segar. Proses pengumpulan akan terjadi bila produk (susu segar) 

yang dihasilkan produsen (petani ternak sapi perah) jumlahnya sedikit sehingga 

untuk memperoleh jumlah produk yang besar haruslah dihubungi beberapa 

produsen agar jumlah produk yang dikumpulkan menjadi cukup banyak 

(Kartasapoetra,G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A. G. 1986). 

 KUD DAU menyediakan sarana transportasi dalam pengumpulan susu 

segar dari petani ternak sapi perah yang ada di wilayahnya masing-masing melalui 

pos-pos penampungan susu yang tersedia. Transportasi menurut Kartasapoetra 

(1999) adalah memindahkan suatu produk dari sumber penghasilnya ke pasar atau 

tempat konsumen pada waktu dan tempat tertentu. Transportasi pengumpulan 

susu segar yang dimiliki oleh koperasi adalah sebagai sarana mengumpulkan susu 

segar dari petani ternak untuk dibawa ke Industri Pengolahan Susu (IPS). 

Subyakto dan Cahyono (1983) memaparkan bahwa koperasi menggunakan sistem 

Sub Collecting Unit (SCU) yaitu pusat pengumpulan susu dari peternak yang 

paling kecil dan biasanya dikenal dengan pos penampungan susu, kemudian 

dikumpulkan ke milk center yang merupakan pos penampungan pusat atau induk 

yang mempunyai fasilitas pendingin, selanjutnya disetorkan ke agen atau pabrik 

pengolahan susu. 
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Susu mempunyai sifat yang mudah rusak dan tidak tahan lama, maka 

untuk menjaga kualitasnya perlu penanganan yang baik, salah satunya adalah tata 

cara pengumpulan susu, karena berkaitan dengan penanganan susu segar ke dalam 

alat penyimpanan susu (cooling unit) untuk didinginkan. Pendinginan susu yang 

baru diperah akan mengurangi kecenderungan untuk mengabsorbsi cita rasa atau 

bau-bauan dari udara atau peralatan, selain itu juga dapat menekan pertumbuhan 

bakteri yang mungkin ada, sehingga menjadikan susu lebih tahan lama (Payne dan 

Williamson, 1993). 

Transportasi turut berperan dalam memperlancar  jalur pemasaran atau 

distribusi yaitu termasuk dalam distribusi fisik. Distribusi fisik dipakai untuk 

menggambarkan luasnya kegiatan pemindahan suatu barang ke tempat tertentu 

pada saat tertentu, selain menyangkut penyimpanan juga pengangkutan atau 

transportasinya. Pengeluaran untuk transportasi termasuk biaya yang harus 

diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran selain biaya pakan, obat-obatan, 

peralatan, dsb, sehingga baik dari pihak peternak maupun koperasi dapat 

mengetahui seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan unruk transportasi 

pengumpulan susu (Dharmmest dan Ibnu,1993). 

Pengumpulan atau penampungan susu  dan alat transportasi dalam 

pengumpulan susu dapat mempermudah petani ternak dalam penyetoran susu 

yang pada akhirnya dapat memperlancar jalur pemasaran yang akan mengurangi 

resiko dari rusaknya komoditi, dan mengakibatkan rendahnya biaya pemasaran, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat pendapatan petani ternak sapi 

perah di daerah tersebut. 
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 Biaya transportasi pengumpulan susu segar merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak koperasi. Pengeluaran biaya transportasi pengumpulan 

susu segar tidak mempengaruhi harga susu segar yang dipasarkan, karena harga 

susu segar telah ditetapkan atas kesepakatan antara pihak GKSI (Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia) dengan IPS (Industri Pengolahan Susu) yaitu PT. Nestle 

Indonesia, oleh karena itu biaya transportasi pengumpulan susu segar perlu 

diketahui agar pihak koperasi dapat mengeluarkan biaya yang lebih efisien. 

 

Rumusan Masalah 
 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

- Berapa besar biaya transportasi pengumpulan susu segar yang dikeluarkan 

oleh peternak. 

- Berapa besar biaya transportsi pengumpulan susu segar dari pos-pos 

penampungan susu segar  ke pos penampungan induk KUD DAU. 

- Berapa besar biaya transportasi pengumpulan susu segar di KUD DAU 

yaitu dari pos penampungan Induk ke Industri Pengolahan Susu (IPS). 

 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

- Mengetahui besar biaya pengumpulan susu segar yang dikeluarkan oleh 

peternak. 

- Mengetahui besar biaya transportasi pengumpulan susu segar dari pos-pos 

penampungan susu segar ke pos penampungan induk KUD DAU. 

 5



- Mengetahui besar biaya  transportasi pengumpulan susu segar di KUD 

DAU yaitu  dari pos penampungan Induk ke Industri Pengolahan Susu 

(IPS). 

Kegunaan Penelitian 
 

Dengan dilaksanakannya Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 

- Menjadi sumber informasi tentang pengelolaan pengumpulan susu oleh 

KUD. 

- Sumber informasi bagi instansi atau lembaga yang terkait untuk dapat 

menekan biaya transportasi pengumpulan susu segar. 
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TINJAUAN PUSTAK A 

 

Koperasi 

Koperasi berasal dari kata Ko dan Operasi. Ko artinya bersama, sedangkan 

operasi berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bersama-sama bekerja. Perhimpunan 

yang diberi nama koperasi adalah perkumpulan orang–orang yang bekerjasama 

untuk mencapai tujuan tertentu, dimana dalam koperasi tidak dibenarkan adanya 

beberapa anggota yang hanya berpangku tangan sementara anggota lainnya 

bekerja, jadi semua anggota bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama 

(Kholmi, 1999). Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan 

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 

(Subyakto dan Cahyono, 1983). 

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk 

memperbaiki kehidupan. Koperasi-koperasi tersebut dapat digolongkan menjadi 

lima golongan, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit atau koperasi simpan 

pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha (Widiyanti dan 

Sunindhia, 1992). 

Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi harus menjalankan kegiatan 

usaha menurut prinsip ekonomi yaitu semua kegiatan atau usaha koperasi harus 

diselenggarakan secara efektif dan efisien. Untuk mengarah pada tujuan tersebut 

perlu terdapat perbaikan dan penyempurnaan, yaitu penyatuan koperasi berbentuk 

amalgensi. Semua jenis usaha koperasi tersebut berada dalam satu wadah unit 
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desa, yang dikenal dengan Koperasi Unit Desa (KUD) (Widiyanti dan Sunindhia, 

1992). 

Menurut Tohar (1999) koperasi sebagai organisasi mempunyai tiga unsur 

pokok dalam manajemen koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan manajer 

yang mana masing-masing mempunyai wewenang sebagai berikut: 

1. Rapat Anggota, merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi 

koperasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan 

koperasi. 

2. Pengurus Koperasi, merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi 

koperasi yang diberikan kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi 

untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari. 

3. Manajer Koperasi, adalah sebagai pelaksana tugas pengurus dalam 

memimpin koperasi sehingga mampu mencapai tujuan sesuai dengan 

program kerja koperasi. 

Menurut Supartono (1986) berdasarkan Inpres Nomor 2/1978 tentang 

BUUD/KUD pasal 4, KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan 

perekonomian pedesaan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Perkreditan, ini diperoleh bagi anggota dan warga desa pada umumnya 

dalam kegiatan produksi dan penyediaan kebutuhan modal kerja atau 

usaha tani dan lain-lain. 

2. Penyediaan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan 

sehari-hari, dan jasa-jasa lainnya. Sarana produksi di sini misalnya : sarana 

sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan sehari-hari 

biasanya berupa kebutuhan bahan-bahan pokok dan jasa-jasa lainnya. 
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3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi, yaitu segala hasil produksi 

petani akan ditanggung oleh koperasi, untuk kemudian diolah dan 

didistribusikan dengan menjual ke pasaran. 

4. Kegiatan perekonomian lainnya misalnya sesuatu kegiatan pengangkutan 

dan berbagai usaha perdagangan. 

Menurut Sagimun (1985) Koperasi Unit Desa (KUD) adalah sebagai 

wadah pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan harus didirikan serta 

dikembangkan dengan perhitungan dan perkembangan ekonomis yang 

membutuhkan pemikiran yang jauh ke depan, dan KUD harus melibatkan daya 

pikir masyarakat. 

Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan 

koperasi. Rapat anggota menetapkan Anggaran Dasar, Kebijaksanaan Umum, 

pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian pengurus, badan penasehat dan 

pengurus koperasi. Rapat anggota tahunan merupakan rapat tutup tahun buku 

koperasi yang harus diselenggarakan setiap akhir tahun buku sebagai 

pertanggungjawaban koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi (Sastraatmadja, 

1984). 

Pengurus dan Manajer Koperasi Unit Desa 

Kartasapoetra (1999) menyatakan bahwa pengurus adalah para anggota 

yang terpilih dalam rapat anggota, mendapat kepercayaan untuk memimpin 

koperasi dalam satu kurun waktu kepengurusan. Rapat anggota memegang 

kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Manajer adalah seorang tenaga 

khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan dibidang usaha, diangkat 
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oleh pengurus dengan berpedoman pada keputusan rapat anggota, untuk 

memimpin usaha koperasi dengan mengkoordinir seluruh karyawan yang 

melaksanakan usaha tersebut. Manajer sering pula disebut Pelaksana Utama. 

Manajer usaha dan para karyawan pelaksana usaha diangkat dan diberhentikan 

oleh pengurus, pengurus berwenang melakukan pengawasan terhadap mereka. 

Dengan adanya manajer, pelaksanaan tugas sehari-hari untuk usaha koperasi tidak 

lagi ditangani oleh pengurus, melainkan oleh manajer. Manajer memerlukan 

kepala bagian sebagai pembantunya yang pada gilirannya memimpin para 

karyawan. Susunan dan pembagian tugas pengurus (Sastraatmadja, 1984) : 

1. Ketua Umum, mempunyai tugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan 

tugas anggota pengurus lainnya serta mengkoordinir tugas-tugas pengurus 

seluruhnya, memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

kepada rapat anggota tahunan dan memimpin rapat anggota. 

2. Sekretaris, mempunyai tugas memelihara buku-buku organisasi, 

bertanggungjawab dalam tata usaha koperasi, menyelenggarakan rapat, 

menyusun laporan organisasi, mengatur dan mengurus kepegawaian. 

3. Bendahara, mempunyai tugas menyusun keuangan koperasi, membimbing 

dan mengawasi pekerjaan pemegang kas dan mengawasi agar pengeluaran 

tidak melebihi anggaran belanja. 

Badan Pemeriksa 

Badan pemeriksa mewakili anggota dalam pengawasan tata kehidupan 

koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Tugas dan kewajiban Badan 

Pemeriksa (Supartono, 1986) : 
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1. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi. 

2. Mengadakan pemeriksaan bidang keuangan. 

3. Membuat laporan pemeriksaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas kepada rapat anggota. 

Dewan Penasehat 

Dewan Penasehat dipilih dan diangkat oleh rapat anggota dari luar anggota 

yang mempunyai keahlian khusus. Dewan penasehat tidak mempunyai hak suara 

dalam rapat anggota. Dewan penasehat bertugas memberikan saran, pendapat, 

usul dan pertimbangan pada rapat anggota mengenai masalah-masalah tertentu 

untuk kemajuan koperasi (Sastraatmadja, 1984). 

Susu 

Peternak akan menyetor susu ke Sub Collecting Unit yaitu merupakan pos 

penampungan susu yang terkecil untuk kemudian dikumpulkan di Milk Center 

yaitu pusat pengumpulan susu atau sebagai pos penampungan induk, dan setelah 

itu akan dikirim ke pabrik pengolahan susu atau langsung dipasarkan secara 

umum. Petani peternak akan membawa air susu ternaknya ke pusat pengumpulan 

susu pada pagi dan sore hari untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kualitas, 

kebersihan, kemurnian, dan terutama kadar lemaknya. Susu ditampung oleh 

petugas penampungan induk untuk disimpan dalam cooling unit. Peternak yang 

terlambat menyetorkan susu ke pos penampungan, maka peternak tersebut 

langsung menyetorkan susu ke pos penampungan induk, namun ini jarang terjadi 

karena peternak menyadari akan resikonya yaitu jarak yang ditempuh menuju pos 
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penampungan induk lebih jauh dan dapat mengurangi kualitas dari susu tersebut 

(Reksohadiprodjo, 1984). 

Susu yang langsung disetorkan ke pos penampungan setelah melakukan 

pemerahan akan lebih baik untuk menghindarkan rusaknya susu, sebab susu yang 

telah disetorkan tersebut setelah terkumpul akan segera pula dibawa ke cooling 

unit untuk didinginkan. Pendinginan susu yang baru diperah mengurangi 

kecenderungan mengabsorbsi cita rasa atau bau-bauan dari udara atau peralatan, 

selain itu juga dapat menekan pertumbuhan bakteri yang ada dalam susu yang 

dapat merusak kualitas dari susu tersebut (Payne dan Williamson, 1993). 

Menurut Sarwiyono, Suryo, Padaga dan Purwadi (1992) menyatakan 

bahwa uji bau, rasa, dan warna susu dilakukan dengan mencium, mencicipi dan 

mengamati susu. Berat jenis susu selalu lebih besar dibanding dengan berat jenis 

air, sehingga bila susu diberi air  atau lainnya berat jenisnya akan turun mendekati 

berat jenis air. 

Menurut Payne dan Williamson (1993), pendinginan susu yang baru 

diperah akan mengurangi kecenderungan untuk mengabsorbsi cita rasa atau bau-

bauan dari udara atau peralatan, selain itu juga dapat menekan pertumbuhan 

bakteri yang mungkin ada, sehingga menjadikan susu menjadi tahan lama. 

Pendinginan dilakukan sampai suhu berkisar 3 0 C dengan waktu yang dibutuhkan 

kurang lebih tiga jam. 

Milk can harus dibersihkan dari sisa-sisa susu dengan menyiramnya 

memakai air bersih yang diikuti dengan memakai detergent, dan perlu 

dihapushamakan dengan menggunakan air panas atau desinfektan, namun 

sebelumnya sudah dilakukan pembersihan agar bahan desinfektan tersebut dapat 
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bekerja efektif. Setelah dibilas dapat dikeringkan. Air yang digunakan dalam 

pencucian harus memenuhi syarat sehingga tidak merupakan sumber cemaran dan 

tidak mengandung zat-zat yang dapat menimbulkan karat (Idris, 1995). Susu 

mempunyai sifat tidak tahan lama dan mudah rusak, sebab susu merupakan media 

yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme karena susu 

mengandung bermacam-macam unsur yang sebagian besar terdiri dari zat 

makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

mikroorganisme, sehingga dengan suhu yang sesuai pertumbuhan dan 

perkembangannya akan sangat cepat (Buckle, Edward, Fleet dan Wootton. 1987). 

Pengumpulan Susu 

Menurut Kartasapoetra, dkk (1986) proses pengumpulan akan terjadi kalau 

produk yang dihasilkan produsen jumlahnya sedikit sehingga untuk memperoleh 

sejumlah besar produk itu haruslah dihubungi beberapa produsen agar jumlah 

produk yang dikumpulkan menjadi cukup banyak. Padaga, Sawitri, Radiati, dan 

Purnomo (1987) menyebutkan bahwa dalam pengumpulan susu, untuk pertama 

kalinya susu dibawa ke pusat pengumpulan susu, kemudian dari sini dikirim 

dalam jumlah besar ke pabrik pengolahan susu. Menurut Subyakto dan Cahyono 

(1983) di daerah jawa umumnya koperasi mempunyai jalur dalam pemasaran susu 

sebagai berikut : 

Peternak         Sub Collecting Unit          Milk Centre            Pasaran Umum 

        Pabrik Pengolahan 

Pada jalur tersebut dapat terlihat bahwa peternak akan menyetorkan susu segar ke 

S.C.U (Sub Collecting Unit) atau biasa dikenal dengan pos-pos penampungan 

susu yang merupakan pusat pengumpulan susu dari peternak yang paling kecil 
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sebelum ke milk center atau biasa dikenal dengan pos penampungan induk. Susu 

segar dari pos-pos penampungan akan dikumpulkan di Milk Centre, setelah itu 

akan dikirim ke Industri Pengolahan Susu (IPS) atau ke pasar umum. 

Pola pengumpulan air susu banyak digunakan di negara-negara 

berkembang dengan banyak daerah pedesaan. Petani ternak membawa air susu ke 

pusat pengumpulan pada pagi dan petang hari dengan memeriksa kualitas, 

kebersihan, kemurnian dan terutama kadar lemaknya. Air susu yang telah 

diserahkan akan mendapat harga yang sama tanpa mengingat jarak tempat tinggal 

petani ternak pedesaan tersebut. Perkumpulan koperasilah yang membayar ongkos 

tranportasi ke pusat penampungan dan pengolah (Reksohadiprodjo, 1984). 

 Pusat pengumpulan atau Collecting Unit yang ada pada koperasi susu 

mempunyai peralatan yang cukup modern yang belum dimiliki oleh petani ternak 

mengingat tingginya harga dari peralatan yang diperlukan. Adanya Collecting 

Unit ini maka susu dimungkinkan dapat bertahan lebih lama lagi, dan membantu 

petani ternak untuk mengurangi resiko dari pemasaran hasil produksinya 

(Subyakto dan Cahyono, 1983). 

Transportasi Pengumpulan Susu 

Menurut Kamaluddin (1987) transportasi merupakan suatu jasa yang 

diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke 

tempat lainnya, sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha 

mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut 

Kartasapoetra, dkk (1986) pengangkutan atau transportasi mempunyai arti 

memindahkan suatu produk dari sumber penghasilnya ke pasar atau tempat 
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konsumen pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan atau 

kepentingan pasar atau konsumen. 

Transportasi bermanfaat bagi masyarakat dalam artian hasil-hasil produksi 

dan bahan-bahan baku satu daerah dapat dipasarkan ke perusahaan industri. Tiap-

tiap daerah mempunyai kekhususan dalam arti spesialisasi yang berbeda untuk 

masing-masing daerah dan wilayah sehingga hasil-hasil dari suatu daerah yang 

dikarenakan spesialisasi geografis tersebut akan dapat dijual atau dipasarkan 

bilamana tersedia alat pengangkutan cukup serta memadai. Tempat-tempat yang 

disinggahi oleh angkutan secara teratur dengan jarak yang teratur mempunyai 

hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga pada waktu-waktu yang telah 

diperhitungkan terlebih dahulu, alat angkutan akan kembali ke pangkalannya 

secara teratur (Salim, 2000). 

Menurut Kamaluddin (1987) dengan pengangkutan akan menghasilkan 

services atau utility dalam berbagai kegiatan usaha dan hubungan 

kemasyarakatan. Para peternak yang ada umumnya mempunyai lokasi atau tempat 

tinggal jauh dari pos penampungan induk (cooling unit), tidak perlu langsung 

membawanya ke pos penampungan induk tetapi melalui pos-pos penampungan 

yang berada di sekitar daerahnya, kemudian truk yang telah disediakan oleh 

koperasi akan mengangkutnya menuju ke pos penampungan induk tanpa ada 

pungutan atau imbalan dari peternak penyetor susu dan proses pengangkutannya 

sesuai dengan jadwal yang telah ada. 

Menurut Kartasapoetra, dkk (1986) transportasi yang menciptakan 

kegunaan tempat artinya produk tersebut harus disampaikan pada tempat tertentu 

dalam keadaan tidak rusak (unperishable) dan merupakan tempat yang 
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menentukan untuk penyerahan produk yang selanjutnya akan disebarkan atau 

dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan transportasi yang dapat menciptakan 

kegunaan waktu artinya waktu pemindahan produk tersebut harus tepat baik 

menurut perhitungan atau kesepakatan. Menurut Idris (1995) untuk keperluan 

penyimpanan susu diperlukan tangki dengan kapasitas 2.000 sampai 100.000 liter 

yang dilengkapi dengan pengaduk agar dinginnya merata, dan tangki ini berisolasi 

(insulated tank), sehingga susu dalam tangki tidak terpengaruh suhu dari luar. 

Biaya Transportasi Pengumpulan Susu 

Transportasi merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan atau lembaga atau industri khususnya yang memberikan jasa 

transportasi. Dasar perhitungan dalam transportasi adalah jumlah biaya yang 

diperlukan guna menempuh jarak secara merata dari keseluruhan jarak yang 

ditempuh (Salim, 2000). 

Menurut Woodward (1996) ada dua bidang biaya yang dipakai dalam 

menganalisis biaya kendaraan atau transportasi, yaitu : 

1. Biaya tetap, umumnya timbul dari pembelian kendaraan meliputi : 

- Biaya penyusutan kendaraan disertai ongkos yang sama nilai-

nilainya dengan bunga yang dapat diperoleh dari modal yang 

ditanam pada kendaraan itu. 

- Surat-surat ijin, termasuk sertifikat dana jalan, sertifikat operator. 

- Asuransi, termasuk asuransi kendaraan dan barang-barang yang 

sedang diangkut. 

- Upah para pengemudi. 
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2. Biaya variabel atau biaya-biaya operasi kendaraan yang timbul dari 

pengoperasian kendaraan tersebut di jalan meliputi : 

- Bahan bakar dan minyak pelumas 

- Perbaikan dan pemeliharaan 

- Ban mobil 

- Pengeluaran para pengemudi 

Pada prinsipnya biaya pengangkutan akan semakin tinggi bila semakin 

panjang jarak yang ditempuh, namun naiknya biaya tersebut tidak secara 

proposional (Kamaluddin, 1987). 

Menurut Kamaluddin (1987) untuk mengangkut berbagai macam barang 

truk memegang peranan penting, yaitu berguna sebagai angkutan lokal dari 

barang-barang dari tempat atau daerah pertanian, pabrik, gudang dan sebagainya. 

Truk juga dapat beroperasi dengan relatif lebih cepat dibanding dengan alat 

transportasi lainnya dan segala keperluan untuk pengepakan dan pengangkutan 

umumnya kurang memberati atau menekan pada truk ini. 

Kerangka Pikir 

 Petani ternak sapi perah di wilayah Dau pada umumnya adalah para 

peternak yang mempunyai usaha berskala kecil sehingga produksi susu yang 

dihasilkan relatif sedikit, sehingga para peternak dalam memasarkan susunya 

melalui lembaga koperasi yaitu di KUD DAU yang mempunyai unit sapi perah 

yang menangani pengumpulan susu yang disetorkan dari peternak anggota untuk 

kemudian dikirim ke Industri Pengolahan Susu (IPS) yaitu PT Nestle Indonesia, 

dan jalur pengumpulan susu di KUD DAU. Menurut Kartasaspoetra, dkk (1986) 

proses pengumpulan akan terjadi kalau produk yang dihasilkan produsen 
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jumlahnya sedikit sehingga untuk memperoleh sejumlah besar produk itu haruslah 

dihubungi beberapa produsen agar jumlah produk yang dikumpulkan menjadi 

cukup banyak.  

 Pengumpulan atau penampungan susu merupakan langkah awal yang 

harus dilakukan sebelum susu mengalami proses pendinginan. KUD DAU dalam 

menjalankan fungsinya sebagai instansi penampung susu berjalan cukup baik. 

Adanya pos-pos penampungan susu yang tersebar di seluruh wilayah kerja KUD 

DAU menyebabkan petani ternak sapi perah yang tersebar  di beberapa wilayah 

kerja KUD “DAU” mendapatkan kemudahan dalam menyetorkan susu. 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 Berdasarkann Gambar 1 dapat diketahui pengumpulan susu (milk 

collecting) di KUD “DAU” mempunyai jalur dalam pengumpulan susu dari 

peternak penyetor ke pos penampungan, dari pos penenampungan ke pos 

penampungan induk dan dari pos penampungan induk dikirim ke PT Nestle 

Milk Center KUD 
DAU 

PT. Nestle Indonesia

Biaya Transportasi Pengumpulan 
Susu Segar (Rp/lt/hr) 

Biaya Transportasi Pengumpulan Susu 
Segar (Rp/lt/hr) dan Biaya Peluarng 

(Rp/hr) 

Petani Ternak 
Penyetor Susu 

Transportasi 

Transportasi 

Pos-pos Penampungan Susu 
Segar 

Transportasi 

Transportasi 
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Indonesia. Petani ternak yang langsung menyetorkan susu ke pos penampungan 

induk yaitu petani ternak yang tinggalnya di sekitar wilayah penampungan induk. 

Padaga, dkk (1987) menyebutkan bahwa dalam pengumpulan susu, untuk pertama 

kalinya susu dibawa ke pusat pengumpulan susu, kemudian dari sini dikirim 

dalam jumlah besar ke pabrik pengolahan susu.  

Petani ternak sapi perah akan menyetorkan susu segar melalui pos-pos 

penampungan disekitarnya yang ditempuh dengan menggunakan sarana 

transportasi yang berbeda beda. Susu segar yang telah dikumpulkan di pos-pos 

penampungan tersebut akan diangkut menuju pos penampungan induk yang 

terdapat pada koperasi yang bersangkutan untuk selanjutnya dikirim ke Industri 

Pengolahan susu (IPS) yaitu PT. Nestle Indonesia. 

Pengumpulan susu segar mulai dari petani ternak hingga pada pihak 

Industri Pengolahan Susu (IPS) yaitu PT. Nestle Indonesia dapat berjalan dengan 

lancar dengan adanya sarana transportasi. Transportasi merupakan suatu jasa yang 

diberikan guna menolong barang atau orang yang dibawa dari suatu tempat ke 

tempat lainnya, sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha 

mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya (Kamaluddin, 

1987). Pihak koperasi telah menyediakan saran transportasi untuk pengumpulan 

susu segar, yaitu mengangkut susu yang telah terkumpul di pos-pos penampungan 

hingga dipasarkan ke PT. Nestle Indonesia.  

 KUD  “DAU” mengeluarkan biaya transportasi pengumpulan susu segar 

yang dihitung dalam rupiah perliter perharinya, dimana perhitungan biaya 

transportasi dalam penelitian dimulai dari transportasi pengumpulan susu segar di 

pos penampungan sampai pada Industri Pengolahan Susu (IPS) yaitu PT. Nestle 
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Indonesia. Hubungan timbal balik terjadi antara pihak koperasi dengan PT. Nestle 

Indonesia. KUD “DAU” selain mendapatkan keuntungan juga mendapatkan suatu 

arahan atau bimbingan terutama yang berkaitan dengan susu segar sehingga 

sangat berguna bagi koperasi dalam pengembangan usaha khususnya dibidang 

persusuan. PT. Nestle Indonesia sebagai Industri Pengolah Susu (IPS) akan 

menerima susu segar dari koperasi yang telah memenuhi syarat untuk kemudian 

diolah menjadi berbagai macam produk seperti susu bubuk, susu kental manis, 

skim, sebagai campuran kopi, permen dan lain sebagainya sehingga produk-

produk yang dihasilkan dapat menguntungkan untuk pengembangan perusahaan 

lebih lanjut dan produk yang dihasilkan juga dapat memenuhi kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat. 

Definisi Operasional 

1. Petani ternak adalah semua orang yang bertani atau beternak, sebagai 

pemilik atau sebagai penyewa atau penggaduh baik pria atau wanita yang 

bertindak selaku pengelola dalam usaha tani berbentuk budidaya dan 

berbentuk usaha keluarga terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

2. Perusahaan Peternakan ialah suatu usaha ternak yang dijalankan secara 

teratur di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial 

yang meliputi kegiatan pemeliharaan ternak untuk menghasilkan ternak, 

telur, susu, daging atau hasil samping lainnya, dengan jumlah 

pemeliharaan ternak dengan skala usaha lebih besar dari skala usaha yang 

ditetapkan untuk peternakan rakyat. 
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3. Peternakan Rakyat ialah suatu usaha peternakan yang skala usahanya lebih 

kecil dari kriteria skala usaha untuk perusahaan peternakan, serta masih 

perlu pembinaan, pengembangan dan pengawasan oleh pemerintah. 

4. Susu segar adalah susu (sapi) yang tidak dikurangi atau dibubuhi sesuatu 

apapun lagi dan diperoleh dengan jalan pemerahan sapi-sapi yang sehat 

secara kontinyu dan sekaligus. 

5. Pengumpulan susu adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan susu 

produksi dalam negeri selanjutnya dijual kepada konsumen umum atau 

kepada industri pengolahan susu, baik dengan didinginkan atau tanpa 

didinginkan. 

6. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan hukium koperasi yang merupakan 

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan. 

7. Industri Pengolahan Susu (IPS) merupakan pabrik pengolahan susu yang 

ditujukan untuk mencukupi kebutuhan susu dari dalam negeri dengan jalan 

mengolah susu bubuk skim dan minyak mentega dan kemudian 

meneruskan ke konsumen. 

8. Transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu dari suatu tempat 

ke tempat lainnya atau pemindahan barang dari tempat asal ke tempat 

tujuannya. 

9. Biaya merupakan satuan nilai yang dikorbankan dalam suatu proses 

produksi untuk tercapainya suatu hasil produksi. 
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10. Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar adalah biaya transportasi 

yang dikeluarkan oleh pihak koperasi susu mulai dari pos-pos 

penampungan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam rupiah 

perliter perhari (Rp/lt/hr). 

11. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu 

seperti penyusutan, bunga modal, pajak asuransi dan reparasi rutin. 

12. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang selalu berubah sesuai 

dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu seperti harga 

BBM (bahan bakar Minyak) perbaikan dan pemeliharaan, pengeluaran 

pengemudi. 

13. TFC (Total Fixed Cost) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam biaya 

tetap (fixed cost). 

14. TVC (Total Variable Cost) adalah julah biaya yang dikeluarkan dalam 

biaya variabel (variable cost). 

15. TC (Total Cost) adalah penjumlahan antara TFC dan TVC. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di KUD “DAU” Desa Mulyoagung 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan 

tanggal 19 Januari sampai dengan 19 Februari 2009. 

Materi  Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya transportasi 

pengumpulan susu segar di KUD “DAU” di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang 

Metode Pengambilan Data 

 Metode yang digunakan adalah metode survey, yaitu pengumpulan data 

yang dilakukan melalui wawancara dengan pengurus atau karyawan di KUD 

“DAU” serta petani ternak sebagai anggota KUD “DAU” . Data yang diperoleh 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari obyek yang diamati sehingga data tersebut merupakan data 

mentah (belum diubah), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari kantor instansi dan referensi yang ada dan terkait 

dengan penelitian ini berupa data olahan. 

Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan cara seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif yaitu dengan tujuan menguraikan realita yang ditemukan dari 

hasil penelitian dan dilanjutkan dengan mengelola data kuantitatif. Analisis 
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kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan biaya transportasi 

pengumpulan susu segar, yaitu terdiri atas: 

a. Biaya Total (Total cost), yaitu terdiri dari  : 

1. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu 

seperti penyusutan kendaraan, bunga modal, pajak kendaraan, dan 

asuransi kendaraan. (Prawirokusumo, 1990) 

2. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang selalu berbah sesuai 

dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu seperti 

bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan, pengeluaran 

pengemudi. 

Rumus : 

TC = TFC + TVC  

     Keterangan : 
 FC = Fixed cost /  Biaya Tetap (Rp/hr) 
 VC = Variable Cost /  Biaya Variabel (Rp/hr) 
 TC = Total Cost / Biaya Total (Rp/hr) 
  

b. Biaya penyusutan kendaraan dihitung dengan menggunakan straight line 

 method, yaitu nilai awal dikurangi nilai akhir per satuan waktu pemakaian.       

 Rumus : 

 D = 
Wp

Hak  - Haw
 

Keterangan : 
D = Depretiation / penyusutan (Rp/hr) 
Haw = Nilai awal barang (Rp) 
Hak = Nilai akhir barang (Rp) 
Wp = Waktu pakai (hr)    
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Umum KUD DAU 

Koperasi Unit Desa (KUD) DAU terletak di Jl. Sidomakmur no. 26 desa 

Mulyoagung kecamatan DAU kabupaten Malang. Wilayah kerja KUD DAU 

meliputi tempat wisata, kerajinan, pertanian , peternakan dan perkebunan. Luas 

wilayah kerja KUD DAU adalah sebesar 5.725.502 m2. wilayah ini terdiri dari 

sepuluh desa yaitu: Mulyoagung, Landungsari, Tegalwaru, Gading Kulon, 

Karangwidoro, Selorejo, Petungsewu dan kucur. 

 Secara geografis KUD DAU terletak pada ketinggian 850 – 1.410 meter 

dari permukaan laut dengan suhu berkisar antara 18ºC - 30ºC. peternak yang sulit 

menjual susu segar secara langsung menyebabkan gagasan mendirikan KUD 

DAU. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah KUD DAU cocok untuk 

perkembangan usaha ternak sapi perah. KUD DAU didirikan sebagai tempat 

menyetorkan susu sapi dari peternak dan kemudian melalui KUD DAU susu segar 

disetorkan ke Industri Pengolahan Susu (IPS) yaitu PT. Nestle Indonesia. KUD 

DAU yang strategis, sarana komunikasi dan transportasi yang sudah maju dapat 

banyak membantu keberhasilan perkembangan KUD DAU sehingga proses 

penjualan dan pemasaran susu segar mudah dilaksanakan. Batas-batas wilayah 

kerja KUD DAU adalah : 

Sebelah utara  :   kecamatan Karangploso 

Sebelah selatan :   kecamatan Wagir 

Sebelah barat  :   kota Administratif Batu 

Sebelah timur  :   kodya Malang 

 25



Bidang Usaha KUD DAU 

KUD DAU pada mulanya bergerak di bidang TRI (Tebu Rakyat Intensif), 

namun pada perkembangannya telah mengembangkan usaha ke bidang lain yang 

mendukung. Bidang usaha KUD DAU meliputi : 

1. Unit Usaha Industri : 

- unit pengolahan susu pasteurisasi. 

- unit pengolahan makanan ternak. 

2. Unit Usaha Pemasaran : 

- unit susu 

- unit pertokoan 

3. Unit jasa lain : 

- unit TRI (Tebu Rakyat Intensif) 

- unit RPH (Rumah Potong Hewan) 

- unit jasa pembayaran rekening listrik 

- unit simpan pinjam 

4. Unit otonom 

- unit tempat pelayanan simpan pinjam 

- unit sapi perah 

 

Struktur Organisasi. 

Struktur organisasi menunjukkan fungsi-fungsi personal, hubungan, 

wewenang dan tanggungjawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi 

menunjukkan tujuan menyediakan wadah bagi pencapaian tujuan bersama agar 

terbina kerjasama yang baik. KUD DAU dalam menjalankan kegiatan usaha 
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diperlukan koordinasi antara pengurus, manajer, karyawan dan anggota koperasi 

serta instansi-instansi yang terkait. Tipe organisasi dari KUD DAU merupakan 

tipe garis. Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 1. menurut 

Harsono dan Bambang (1989) tipe organisasi garis mempunyai kelebihan dan 

kekurangan yaitu : 

o Kelebihan : 

a) Pemimpin mempunyai tanggungjawab yang besar 

b) Terdapat kesatuan pemimpin dan perintah sehingga kedisiplinan kerja 

dapat terjamin. 

c) Setiap pekerja mempunyai tugas dan tanggungjawab yang dibatasi dengan 

tugas. 

d) Keputusan dapat dilakukan dengan cepat 

e) Dapat menghemat biaya. 

o Kekurangan : 

a) Dapat tumbuh menjadi birokrasi 

b) Harus melalui jalan yang panjang. 

c) Pembagian kerja tidak terlalu jauh sehingga tidak terasa manfaat 

spesialisasinya. 

d) Tidak ada koordinasi antara tingkat-tingkat pekerja yang sama karena 

hanya bertanggung jawab terhadap atasannya saja. 
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Struktur organisasi dan kegiatan Koperasi Unit Desa DAU ini meliputi : 

1. Rapat anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan 

koperasi, secara umum tujuan rapat anggota untuk mendapatkan anggaran 

dasar rumah tangga, menetapkan kebijaksanaan umum serta menetapkan 

rencana kerja dan anggaran belanja. 

2. Keanggotaan 

Jumlah penduduk wilayah kecamatan DAU yang mempunyai potensi menjadi 

anggota koperasi sebanyak 75.938 jiwa, sedangkan yang menjadi anggota 

koperasi sebanyak 5.460 jiwa. Kenyataan yang ada di lapang memperlihatkan 

perbedaan yang cukup mencolok antara jumlah populasi ternak sapi perah 

yang berjumlah 2.672 ekor dengan jumlah anggota KUD DAU yang ada, hal 

ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota koperasi tidak memiliki sapi 

perah. Kondisi ini memang terjadi di KUD DAU. Penduduk DAU yang tidak 

memiliki sapi perah yang menjadi anggota koperasi hanya melakukan 

pinjaman saja ke KUD DAU tanpa pernah menyetorkan susu ke pihak 

koperasi. Syarat-syarat untuk mejadi anggota koperasi antara lain : 

1. Penduduk wilayah kecamatan DAU. 

2. Sudah berusia 17 tahun ke atas (dewasa). 

3. Membayar simpanan pokok. 

Kewjiban anggota yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yang telah dibuat oleh pihak koperasi serta mematuhi keputusan-keputusan 

yang telah disepakati dalam rapat anggota, memenuhi undangan rapat anggota, 

memenuhi simpanan wajib dan sukarela, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang 
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diselenggarakan oleh pihak koperasi serta mengembangkan dan memelihara 

kebersamaan atas azas kekeluargaan. Hak-hak anggota adalah menghadiri, 

menyatakan pendapat dan memberikan masukan dalam rapat anggota, memilih 

dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas Koperasi Unit Desa, 

meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar, 

mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik 

diminta atau tidak,  memanfaatkan koperasi dan memperoleh pelayanan yang 

sama antar sesama anggota, mendapat keterangan mengenai perkembangan 

koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar serta memperoleh SHU. 

3. Kepengurusan 

Struktur kepengurusan KUD DAU memiliki kekuasaan tertinggi pada rapat 

anggota. Rapat anggota merupakan salah satu dari tiga perangkat organisasi 

koperasi selain pengurus dan pengawas ditetapkan oleh rapat anggota. 

 

Susu 

Dari peternak akan menyetorkan susu ke Sub Collecting Unit yaitu 

merupakan pos penampungan susu yang terkecil untuk kemudian dikumpulkan di 

Milk Center yaitu pusat pengumpulan susu atau sebagai pos penampungan induk, 

dan setelah itu akan dikirim ke pabrik pengolahan susu atau langsung dipasarkan 

secara umum. 

Penyetoran susu dari peternak dilakukan sehari dua kali yaitu pada pagi 

dan sore hari, dan susu akan langung disetorkan setelah melakukan kegiatan 

pemerahan, sehingga kegiatan penampungan susu juga dilakukan dua kali dalam 

sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Sesuai Reksohadiprodjo (1984) dimana 
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petani peternak akan membawa air susu ternaknya ke pusat pengumpulan susu 

pada pagi dan sore hari untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kualitas, 

kebersihan, kemurnian dan terutama kadar lemaknya. Setelah susu ditampung 

oleh petugas penampungan akan segera dibawa ke pos penampungan induk untuk 

disimpan dalam cooling unit. Adakalanya peternak yang menyetorkan susu ke pos 

penampungan terlambat, sehingga peternak tersebut langsung menyetorkan susu 

ke pos penampungan induk. Namun hal ini jarang terjadi karena peternak 

menyadari akan resikonya yaitu jarak yang ditempuh untuk menuju pos 

penampungan induk lebih jauh dan dapat mengurangi kualitas dari susu tersebut. 

Susu langsung disetorkan ke pos penampungan setelah melakukan 

pemerahan akan lebih baik untuk menghindarkan rusaknya susu, sebab susu yang 

telah disetorkan tersebut setelah terkumpul akan segera pula dibawa ke cooling 

unit untuk didinginkan. Pendinginan susu yang baru diperah mengurangi 

kecenderungan mengabsorbsi cita rasa atau bau-bauan dari udara atau peralatan, 

selain itu juga dapat menekan pertumbuhan bakteri yang ada dalam susu yang 

dapat merusak kualitas dari susu tersebut (Payne dan Williamson, 1993). 

 Peternak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari pos penampungan induk 

akan langsung menyetorkan susu ke pos penampungan induk, kemudian untuk 

pengiriman susu ke PT. Nestle Indonesia dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu 

pada pagi dan sore hari. Susu umumnya disimpan dalam cooling unit  tidak lebih 

dari dua puluh empat jam, untuk menghindari kerusakan pada susu, sehingga 

ketepatan dalam pengiriman susu  harus lebih diperhatikan. Pengiriman susu 

tersebut dilakukan hanya dua kali dalam sehari, karena dengan pertimbangan 

yaitu jumlah susu dari penampungan susu pagi dan sore di KUD DAU dapat 
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termuat secara keseluruhan dalam tanker pengiriman yang berkapasitas 10.000 

dan 5.000 liter, sehingga akan lebih efisien bila dilakukan pengiriman dua kali 

dalam sehari.  

 Dilihat dari segi daya tampung tanker, maka apa yang telah dilakukan 

KUD DAU telah efisien, namun perlu dipertimbangkan pula dari segi kualitas 

susu. Tanker yang diisi kurang dari kapasitasnya dapat menurunkan kualitas susu, 

karena adanya goncangan susu dalam tanker selama dalam perjalanan. 

 Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada pos penampungan susu KUD 

DAU yaitu: 

1. Pemeriksaan susu. 

Pemeriksaan susu di pos penampungan maupun di pos penampungan 

induk sangat penting untuk menentukan apakah susu tersebut dapat diterima 

atau tidak. Dimana pemeriksaan susu dilakukan yaitu berupa pengujian 

kualitas susu yang meliputi uji organoleptik, uji alkohol, uji berat jenis, dan uji 

kadar lemak. 

Uji organoleptik yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah susu 

mengalami perubahan secara fisik atau tidak, yang menyangkut bau, rasa, dan 

warnanya. Pengujian ini hanya membutuhkan keahlian dan ketrampilan dari 

para petugas penampungan, oleh karena itu uji ini harus dilakukan oleh 

petugas yang benar–benar sudah terlatih dan berpengalaman. Menurut 

Sarwiyono, dkk (1992) mengatakan bahwa uji bau, rasa, dan warna susu 

dilakukan dengan mencium, mencicipi dan mengamati susu. 

Uji alkohol merupakan uji mutu susu yang sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui apakah susu masih baik atau sudah rusak. Sehingga dari uji 
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alkohol dapat dipakai untuk memberikan keputusan secara tepat tentang baik 

buruknya mutu susu. Oleh karena uji alkohol biasanya dilakukan bila dalam 

pengujian organoleptik terdapat kejanggalan, dan untuk memastikan dengan 

cepat baik buruknya mutu susu tersebut. 

Uji berat jenis dan uji kadar lemak dilakukan tiga hari dalam sepuluh hari. 

Uji berat jenis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah susu yang 

ada telah memiliki berat jenis yang telah ditetapkan atau tidak, sebab bila 

berat jenis susu dibawah standar minimum yang telah ditetapkan, berarti mutu 

susu tersebut jelek atau terdapat pemalsuan susu seperti penambahan air, air 

santan , dan sebagainya. Sarwiyono, dkk (1992) menyatakan bahwa berat jenis 

susu selalu lebih besar dibanding berat jenis air, sehingga bila susu diberi air 

atau lainnya berat jenisnya akan turun mendekati berat jenis air. 

Pengujian kadar lemak dilakukan di laboratorium yaitu untuk mengetahui 

kadar lemak susu yang disetorkan oleh peternak. Pengujian kadar lemak ini 

tidak dilakukan setiap hari dengan pertimbangan keterbatasan tenaga kerja dan 

peralatan, biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan. 

2. Penempatan susu segar 

Setelah dilakukan pemeriksaan, susu yang dinyatakan diterima akan 

diukur volumenya dengan alat penakar yang terbuat dari stainless steel yang 

dilengkapi dengan skala penunjuk volume untuk mengetahui jumlah susu 

yang disetorkan oleh tiap–tiap anggota atau  penyetor non anggota, lalu dicatat 

oleh petugas sebagai bukti setoran untuk pembayaran susu, yaitu terdapat dua 

kartu yang satu dipegang oleh penyetor dan yang satunya lagi dipegang oleh 
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koperasi untuk pembukuan. Susu kemudian dimasukkan ke dalam milk can-

milk can yang berkapasitas 40 liter yang telah disediakan oleh koperasi. 

Penyetoran susu yang berlangsung di pos-pos penampungan sementara 

atau pos penampungan induk mendapat perlakuan yang sama. Susu yang 

disetorkan naik di pos–pos penampungan maupun yang langsung ke pos 

penampungan induk akan dimasukkan ke dalam bak penampung yang 

dilengkapi dengan alat saring yang terbuat dari stainless steel, dan agar 

kotoran yang berukuran kecil seperti bulu, kotoran, sisa pakan dan lain 

sebagainya dapat tersaring, maka alat penyaring tersebut dirangkap lagi 

dengan kain kassa yang terbuat sari nilon. Setelah susu berada di bak 

penampungan, maka susu tersebut akan dialirkan ke cooling unit melalui pipa 

untuk menghindarkan kemungkinan terkontaminasi karena bak penampung 

terbuka pada bagian atasnya. Susu tersebut harus sesegera mungkin 

dimasukkan ke dalam cooling unit untuk dilakukan proses pendinginan. 

Menurut Payne dan Williamson (1993) pendinginan susu yang baru diperah 

akan mengurangi kecenderungan untuk mengabsorbsi cita rasa atau bau–

bauan dari udara atau peralatan, selain itu juga dapat menekan pertumbuhan  

bakteri yang mungkin ada, sehingga menjadikan susu lebih tahan lama. 

Pendinginan dilakukan sampai suhu berkisar 30C dengan waktu yang 

dibutuhkan kurang lebih tiga jam. Selama pengiriman ke Industri Pengolahan 

susu (IPS), suhu susu akan mengalami peningkatan dan diharapkan setelah 

pendinginan tersebut peningkatan tidak melebihi 100C. Sebab Anonimous 

(1995) menyatakan bahwa kuman–kuman yang terdapat dalam air susu akan 

terhenti perkembangbiakan pada suhu 100C. 
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3. Sanitasi Peralatan 

Setelah susu segar hasil dari pengumpulan  di pos–pos penampungan 

tertampung seluruhnya dalam cooling unit, maka petugas akan segera 

melakukan pembersihan terhadap peralatan yang telah digunakan seperti milk 

can, alat penakar susu, dan alat–alat yang dipakai dalam pengujian. 

Membersihkan peralatan tersebut digunakan air bersih dan sedikit detergent, 

yang kemudian dikeringkan. Biasanya untuk milk can,  sesekali dibersihkan 

dengan menggunakan desinfektan setelah dibersihkan dengan air dan 

detergent untuk menghilangkan kotoran–kotoran yang kemungkinan tidak bisa 

hilang dengan pembersihan awal. Menurut Idris (1995) milk can  harus 

dibersihkan dari sisa susu dengan menyiramnya memakai air bersih yang 

diikuti dengan memakai detergent. Selain itu pula perlu dihapushamakan 

dengan menggunakan air panas atau desinfektan, namun sebelumnya sudah 

dilakukan pembersihan agar bahan desinfektan tersebut dapat bekerja efektif. 

Setelah dibilas dapat dikeringkan. Air yang digunakan dalam pencucian harus 

memenuhi syarat sehingga tidak merupakan sumber cemaran dan tidak 

mengandung zat–zat yang dapat menimbulkan karat. 

 Aktifitas atau kegiatan di pos penampungan susu tersebut merupakan 

suatu kegiatan proses pengumpulan susu baik dari peternak anggota maupun 

penyetor non anggota sebelum dikirim ke PT. Nestle Indonesia, sehingga kegiatan 

dalam pengumpulan susu tersebut dapat menentukan kualitas susu segar yang 

telah disetorkan. Faktor yang dapat dijadikan penentuan kualitas susu segar adalah 

penanganan susu segar pada pos pengumpulan atau penampungan susu yaitu 

melakukan beberapa pengujian terhadap susu yang disetorkan untuk mengetahui 
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baik atau tidaknya susu yang disetorkan dan untuk menghindarkan adanya 

pemalsuan susu, dan sanitasi peralatan yang telah dilakukan untuk menjaga 

kebersihan dan mengindari tercemarnya perlatan, kemudian waktu penanganan 

susu dalam proses pengumpulannya yaitu dimulai dari pengujian, pengukuran 

volum, pencatatan sampai dengan penempatan susu segar di pos penampungan 

hingga di pos penampungan induk (cooling unit). Bila dalam proses pengumpulan 

susu berlangsung lama dapat menurunkan kualitas susu, dimana menurut Buckle, 

dkk (1985) susu mempunyai sifat tidak tahan lama dan mudah rusak, sebab susu 

merupakan media yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme, 

karena susu mengandung bermacam–macam unsur yang sebagian besar terdiri 

dari zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

mikroorganisme, sehingga dengan suhu yang sesuai pertumbuhan dan 

perkembangannya akan sangat cepat. 

 Lama atau tidaknya pengumpulan susu terutama di pos–pos penampungan 

tergantung pada beberapa hal yaitu jumlah peternak penyetor susu pada masing – 

masing pos penampungan, dimana semakin banyak jumlah peternak yang 

menyetorkan susu maka akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dalam 

penangananya, peternak penyetor yang datang tepat waktu di pos penampungan 

sehingga petugas tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu, dan 

juga kecekatan dan ketepatan petugas di pos penampungan susu dalam menangani 

susu segar yang disetorkan oleh peternak. 

 Pengumpulan susu yang telah berlangsung di KUD DAU dilakukan 

sesingkat mungkin. Para peternak penyetor memerlukan waktu antara 5 – 15 

menit dalam perjalannnya menyetor susu ke pos penampungan, kemudian waktu 
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yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan susu di pos–pos penampungan 

berkisar 15 – 30 menit. Sedangkan perjalanan dari pos penampungan ke pos 

penampungan induk memerlukan waktu berkisar antara 35 – 60 menit. Waktu 

yang diperlukan dari penyetoran susu dari peternak sampai pada proses 

pendinginan di pos penampungan induk adalah membutuhkan waktu minimal 

yaitu berkisar 60 menit atau 1 jam, dan waktu maksimal berkisar 105 menit atau 1 

jam 45 menit. Berdasarkan pengamatan selama penelitian bahwa susu sebelum 

didinginkan akan mampu bertahan maksimal berkisar tiga jam, dengan demikian 

lama waktu yang diperlukan mulai dari penyetoran susu dari peternak sampai 

pada proses pendinginan di pos penampungan induk masih sesuai sehingga mutu 

atau kualitas dari susu masih terjaga. 

 

Pengumpulan Susu Segar di KUD DAU  

Pengumpulan susu segar di KUD DAU dimulai sejak koperasi tersebut 

berdiri pada tahun 1973. Penyetoran susu segar dari petani ternak langsung 

dikirim ke KUD DAU.  Susu segar dari petani ternak akan ditampung di cooling 

unit yang merupakan pos penampungan induk KUD DAU untuk kemudian 

dikirim ke Industri Pengolahan Susu (IPS) yaitu PT. Nestle Indonesia.  

Petani ternak penyetor susu segar akan menyetorkan susu segar ke pos-pos 

penampungan kemudian susu segar akan diangkut ke pos penampungan induk 

KUD DAU. Petani ternak yang bermukim di sekitar pos penampungan induk akan 

langsung menyetorkan susu segar ke pos tersebut. Susu segar yang sudah 

tertampung di pos penampungan induk dikirim ke PT. Nestle Indonesia. Berikut 
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jadwal kegiatan pengumpulan susu segar di KUD DAU dapat dilihat pada tabel 1 

berikut ini : 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengumpulan Susu Segar di KUD DAU 

Waktu (WIB) 
Pagi Sore Kegiatan Keterangan 

05.00 – 07.00 15.00 – 16.00 Penyetoran susu segar    
dari petani ternak ke 
pos-pos penampungan, 
Pemeriksaan 
organoleptik oleh 
petugas 

Tiap-tiap pos 
penampungan 
dilakukan uji 
organoleptik, alkohol 
(uji bau, warna, rasa) 

05.30 – 07.30 15.30 – 16.30 Pengumpulan susu 
segar dari pos-pos 
penampungan ke pos 
penampungan induk. 

Menggunakan tangki 

07.30 – 08.00 16.30 – 17.00 Pengujian susu segar 
di pos penampungan  

Uji alkohol, gula 
antibiotik, dan lemak 

08.00 – 09.00 17.00 – 18.00 Pengiriman susu segar 
ke PT. Nestle 
Indonesia 

Dua kali sehari 
dengan menggunakan 
tangki. 

Sumber : Data Primer 

 Pengumpulan susu segar di KUD DAU seperti pada tabel 1 di atas , dapat 

terlihat bahwa penyetor susu segar dilakukan dua kali sehari yaitu pagi berkisar 

pukul 05.00 – 07.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 – 16.00 WIB, di mana petani 

ternak akan menyetorkan susu segar ke pos-pos penampungan yang berada 

disekitarnya atau yang terdekat dengan pemukimannya. Pengujian organoleptik 

(bau, warna, rasa) dilakukan pada tiap pos-pos penampungan, susu yang dicurigai 

akan dipastikan dengan uji alkohol  bila positif maka susu akan ditolak. Setelah 

susu segar dari petani ternak tertampung dalam milk can diangkut dengan pick up 

dan truk menuju pos penampungan induk. Susu segar akan melalui penyaringan, 

kemudian masuk ke dalam cooling unit untuk didinginkan. Pemeriksaan susu 

dilakukan kembali sebelum susu segar dikirim ke Nestle, yaitu uji alkohol, 

antibiotik, berat jenis, fat dan gula. Uji fat dan berat jenis untuk peternak 
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dilakukan tiga kali dalam sepuluh hari. Pengiriman susu segar ke PT Nestle 

Indonesia dilakukan pada pukul 09.00.  

 Pos-pos penampungan yang terdapat di KUD DAU tersebar di beberapa 

wilayahnya berjumlah 11, yaitu pos penampungan Princi, Tegalwaru, 

Petungsewu, Kuso, Precet, Gasiran, Selorejo, Gadingkulon, Sempu, dan Dau. Pos-

pos penampungan susu segar yang mempunyai packo umumnya adalah pos 

penampungan yang mempunyai produksi susu segar tinggi, sehingga susu segar 

dapat ditampung terlebih dahulu sebelum dikirim. Pengumpulan susu segar di 

pos-pos penampungan yang mempunyai packo sama dengan pos penampungan 

lain, yaitu dilakukan sehari dua kali pada pagi dan sore hari, namun untuk pos 

penampungan yang mempunyai packo, susu segar yang telah ditampung dalam 

packo setelah dipindah ke tangki akan dibawa ke pos penampungan induk untuk 

langsung dimasukkan ke dalam tangki khusus pengiriman, tidak melalui 

pendinginan seperti pos-pos penampungan susu segar yang belum mempunyai 

packo. Jumlah produksi susu segar dan peternak pada tiap-tiap pos penampungan 

di KUD DAU dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Jumlah Produksi Susu Segar dan Peternak Pada Pos-pos    
Penampungan di KUD "DAU" 

No. Pos Penampungan Jumlah Peternak Jumlah Susu (lt/hr) 
1 PRINCI 79 1219,28 
2 PETUNGSEWU 49 540,93 
3 TEGALWARU 11 99,60 
4 KUSO 112 1527,08 
5 PRECET 53 579,37 
6 GASIRAN 14 184,10 
7 SELOREJO 33 475,27 
8 GADINGKULON 53 689,58 
9 SEMPU 8 53,75 
10 PUSAT 74 1059,80 
11 SELOREJO 8 115,45 

 TOTAL 494 6544,22 
 Rata-rata 44,91 594,93 
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 Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi susu 

segar di KUD DAU yang diterima dari anggota peternaknya adalah sebesar 

6.544,55 lt/hr, dengan rata-rata pengumpulan pada tiap pos penampungan sebesar 

594,93  lt/hr. Pos penampungan dengan jumlah susu segar tertinggi adalah Kuso 

dengan jumlah 1.527,08 lt/hr dengan jumlah peternak sebanyak 112 orang, dan 

paling rendah adalah pos penampungan Selorejo dengan jumlah susu sebesar 

115,45 lt/hr, dan jumlah peternak sebanyak 8 orang.  

Transportasi Pengumpulan Susu Segar 

 Kegiatan pengumpulan susu di wilayah Dau yaitu mulai dari pengumpulan 

susu dari peternak ke pos penampungan, dari pos penampungan ke pos 

penampungan induk, dan dari pos penampungan induk ke Industri Pengolahan 

Susu (IPS) yaitu PT. Nestle Indonesia. Kegiatan dalam pengumpulan susu 

transportasi sangat berperan, baik bagi peternak maupun bagi KUD DAU yaitu 

memperlancar jalur pemasaran atau distribusi susu segar yang termasuk dalam 

distribusi fisik. Distribusi fisik dipakai untuk menggambarkan luasnya kegiatan 

pemindahan suatu barang ke tempat tertentu pada saat tertentu, selain menyangkut 

penyimpanan juga pengangkutan atau transportasinya (Dharmmesta dan Ibnu, 

1995). 

 Transportasi yang digunakan dalam pengumpulan susu sangat diperlukan 

selama masih ada kesenjangan jarak antara produsen yakni petani ternak penyetor 

susu, lokasi pos penampungan dan pos penampungan induk, dan lokasi pabrik 

pengolah susu. Menurut Nasution (1996) kesenjangan jarak antara sumber, lokasi 

produksi, dan lokasi konsumen akan melahirkan transportasi, dimana bagan 

transportasi dapat ditunjukkan pada gambar 3 : 
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Gambar 3. Bagan Transportasi 

 Menurut Kamaluddin (1987) transportasi merupakan suatu jasa yang 

diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke 

tempat lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha 

mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan 

menurut Kartasapoetra, dkk (1986) pengangkutan atau transportasi mempunyai 

arti memindahkan sesuatu produk dari sumber penghasilnya ke pasar atau tempat 

konsumen pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan atau 

kepentingan pasar atau konsumen. 

1. Transportasi pengumpulan susu dari peternak. 

Para petani ternak anggota KUD DAU mempunyai lokasi tempat tinggal 

yang tersebar di seluruh wilayah kerja KUD DAU. Oleh karena itu KUD 

DAU mempunyai pos penampungan susu yang tersebar di wilayahnya untuk 

memudahkan peternak dalam menyetorkan susunya. Dimana masing–masing 

peternak akan menyetorkan susu ke pos penampungan yang terdekat dengan 

lokasi tempat tinggalnya dengan sarana transportasi yang bermacam–macam 

mulai dari sepeda dan sepeda motor. Berbagai macam transportasi yang 

digunakan peternak dalam pengumpulan susu tersebut selain dari jenis 

transportasi yang dimiliki, umumnya tergantung dari banyak sedikitnya susu 
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yang disetorkan, dan jarak yang ditempuh peternak  ke pos penampungan, bila 

jarak yang akan ditempuh dekat dan jumlah susu yang disetorkan tidak banyak 

maka umumnya peternak akan menyetorkan susunya dengan berjalan atau 

dengan bersepeda, demikian sebaliknya bila jarak yang ditempuh jauh dan 

ditambah dengan jumlah susu yang dibawanya banyak maka peternak 

umumnya menggunakan sepeda motor dalam penyetorannya. 

Petani ternak sapi perah yang berada di wilayah Dau mempunyai lokasi 

atau jarak tempat tinggal yang berbeda–beda dan terpencar antara yang satu 

dengan yang lain, sehingga dengan adanya pos–pos pengumpulan atau 

penampungan susu yang tersebar di beberapa wilayahnya akan membantu 

kemudahan peternak dalam penyetorannya. Tanpa adanya sarana transportasi 

yang digunakan oleh peternak untuk menyetorkan susu ke pos penampungan, 

akan menambah kesulitan bagi peternak itu sendiri, sebab beberapa 

kemungkinan yaitu jumlah setoran susu yang dibawa, pertimbangan jarak 

yang ditempuh, dan lama waktu ditempuh, karena semakin lama waktu yang 

diperlukan dalam penyetorannya maka dapat menurunkan kualitas dari susu 

tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan peternak sendiri. 

Menurut Salim (2000) transportasi bermanfaat bagi masyarakat dalam 

artian hasil–hasil produksi dan bahan–bahan baku satu daerah dapat 

dipasarkan ke perusahaan industri. Tiap–tiap daerah mempunyai kekhususan 

dalam arti spesialisasi yang berbeda untuk masing–masing daerah dan wilayah 

sehingga hasil–hasil dari suatu daerah yang dikarenakan spesialisasi geografis 

tersebut akan dapat dijual atau dipasarkan bila tersedia alat pengangkutan 

yang cukup serta memadai. 
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2. Transportasi pengumpulan susu segar dari pos penampungan sementara ke pos 

penampungan induk. 

KUD DAU mempunyai sarana transportasi pengumpulan susu yang 

digunakan untuk mengumpulkan susu dari pos–pos penampungan yang 

kemudian dibawa ke pos penampungan induk. Sarana transportasi yang 

disediakan oleh pihak koperasi berupa satu unit truk, dan tiga unit pick up 

dimana truk dan pick up tersebut menangani pengumpulan susu secara teratur 

di pos penmpungan. Truk dan Pick up tersebut mempunyai pangkalan yang 

berada di pos penampungan induk. Kemudian setelah penampung atau 

pengumpul susu dari pos penampungan, pick up tersebut akan kembali ke pos 

penampungan induk sebagai pangakalannya untuk menyimpan susu yang telah 

terkumpul tersebut ke dalam cooling unit.  Menurut Salim (2000) tempat–

tempat yang disinggahi oleh angkutan secara teratur dengan jarak yang teratur 

mempunyai hubungan yang satu dengan yang lain. Sehingga pada waktu–

waktu yang telah diperhitungkan terlebih dahulu, alat angkutan akan kembali 

ke pangkalan secara teratur. 

Transportasi yang disediakan oleh pihak KUD tersebut merupakan 

pelayanan (service) yang diberikan kepada anggota dan masyarakat pada 

umumnya, yaitu untuk mempermudah penyetoran susu dari peternak. Menurut 

Kamaluddin (1987) dengan pengangkutan akan menghasilkan services atau 

utility dalam berbagai kegiatan usaha dan hubungan kemasyarakatan. Para 

peternak yang pada umumnya mempunyai lokasi atau tempat tinggal jauh dari 

pos penampungan induk (cooling unit), tidak perlu langsung membawanya ke 

pos penampungan induk tapi melalui pos–pos penampungan yang berada di 
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sekitar daerahnya, kemudian pick up yang telah disediakan oleh koperasi akan 

mengangkutnya menuju ke pos penampungan induk tanpa ada pungutan atau 

imbalan dari peternak penyetor susu dan proses pengangkutannya sesuai 

dengan jadwal yang telah ada. Sehingga transportasi dapat menambah nilai 

guna barang yang diangkut, yaitu nilai guna tempat (place utility) dan nilai 

guna waktu (time utility) (Siregar, 1981). Dimana menurut Kartasapoetra, dkk 

(1986) transportasi yang menciptakan kegunaan tempat artinya produk 

tersebut harus disampaikan pada tempat tertentu dalam keadaan tidak rusak 

(unperishable) dan merupakan tempat yang menentukan untuk penyerahan 

produk yang selanjutnya akan disebarkan atau dikonsumsi oleh konsumen. 

Sedangkan transportasi yang dapat menciptakan kegunaan waktu artinya 

waktu pemindahan produk tersebut harus tepat baik menurut perhitungan atau 

kesepakatan. 

3. Transportasi pengumpulan susu segar dari Pos Penampungan Induk ke PT. 

Nestle Indonesia. 

Sarana transportasi yang digunakan KUD DAU dalam pengiriman susu ke 

PT. Nestle Indonesia adalah dua buah tanker yang berkapasitas maksimal 

5000 liter dan 10.000 liter. 

Tanker yang digunakan untuk pengangkutan susu segar ke PT. Nestle 

Indonesia dari cooling unit tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendingin. 

Sesuai dengan Hadiwiyoto (1994) bahwa pengangkutan susu segar yang 

menempuh jarak jauh harus menggunakan fasilitas pendingin. Di dalam tanker 

terdapat baling–baling penggerak atau propeller agitator sama halnya yang 

terdapat pada cooling unit, yang berfungsi untuk mengaduk susu dalam tangki 
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pendingin agar pendinginan dapat merata dan mempertahankan suhu selama 

dalam perjalanan menuju PT. Nestle Indonesia. Menurut Idris (1995) untuk 

keperluan penyimpanan susu diperlukan tangki dengan kapasitas 2.000 sampai 

100.000 liter yang dilengkapi dengan pengaduk agar dinginnya merata, dan 

tangki ini berisolasi (insulated tank), sehingga susu dalam tangki tidak 

terpengaruh suhu dari luar. 

 
Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar 

 Transportasi pengumpulan susu dari peternak maupun KUD DAU 

merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan baik dari peternak itu sendiri atau 

dari pihak koperasi. Transportasi merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan 

oleh suatu perusahaan atau lembaga atau industri khususnya yang memberikan 

jasa transportasi (Salim, 200). Biaya transportasi pengumpulan susu tersebut 

berkaitan dengan jumlah susu segar yang dibawa atau yang disetorkan, jarak yang 

ditempuh, biaya tetap yang meliputi biaya penyusutan kendaraan, surat–surat 

kendaraan, dan upah pengemudi, kemudian biaya variabel atau biaya operasi 

kendaraan yang dikeluarkan meliputi biaya bahan bakar, dan perawatan kendaraan 

terdiri dari service dan oli. Menurut Salim (2000) yang menjadi dasar perhitungan 

dalam transportasi adalah jumlah biaya yang diperlukan guna menempuh jarak 

secara merata dari keseluruhan jarak yang ditempuh. Kemudian dari jarak yang 

ditempuh tersebut akan diketahui pengeluaran untuk bahan bakar, service dan oli 

yang dapat disebut dengan biaya operasi. 

 Menurut Woodward (1996) ada dua bidang biaya yang dipakai dalam 

menganalisis biaya kendaraan atau transportasi, yaitu: 

1. Biaya tetap. 
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- Biaya penyusutan kendaraan disertai ongkos yang sama nilai–nilainya 

dengan bunga yang dapat diperoleh dari modal yang ditanam pada 

kendaraan itu. 

- Surat – surat ijin,  termasuk sertifikat dana jalan, sertifikat operator. 

- Asuransi, termasuk asuransi kendaraan dan barang – barang yang sedang 

diangkut. 

- Upah para pengemudi. 

2. Biaya variabel atau biaya – biaya operasi kendaraan yang timbul dari 

pengoperasian kendaraan tersebut di jalan meliputi: 

- Bahan bakar dan minyak pelumas. 

- Perbaikan dan pemeliharaan. 

- Pengeluaran para pengemudi. 

Pada prinsipnya biaya pengangkutan akan semakin tinggi bila semakin 

panjang jarak yang ditempuh, namun naiknya biaya tersebut secara proporsional 

(Kamaluddin, 1987). 

Biaya transportasi pengumpulan susu yang ada meliputi biaya transportasi 

pengumpulan susu dari peternak, dan biaya transportasi pengumpulan susu di 

KUD DAU. 

 

1. Biaya transportasi pengumpulan susu dari peternak. 

Peternak yang menyetorkan susu di pos–pos penampungan menggunakan 

alat transportasi yang bermacam-macam yaitu sepeda dan sepeda motor, ada 

juga yang menempuhnya dengan hanya berjalan kaki. 
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Biaya transportasi pengumpulan susu dari peternak pada umumnya 

diabaikan oleh pihak peternak, dalam artian para peternak tidak 

memperhitungkan atau tidak mempermasalahkan mengenai biaya–biaya 

transportasi yang telah dikeluarkan dalam penyetoran susu, karena umumnya 

peternak menganggap sarana transportasi sudah dimiliki sendiri, lain halnya 

dengan pakan konsentrat maupun obat–obatan yang diperolehnya dengan 

membeli sehingga biaya pengeluarannya diperhitungkan. 

Biaya transportasi yang diperhitungkan dalam pengumpulan susu dari 

beberapa peternak ini adalah dalam satuan rupiah per liter susu perhari. Sehingga 

dapat diketahui pengeluaran dari beberapa peternak per hari untuk setiap liter susu 

yang disetorkan. 

Biaya transportasi pengumpulan susu dalam satuan rupiah per liter susu 

dalam masing–masing peternak berbeda–beda, hal ini dikarenakan faktor jarak 

atau waktu, alat transportasi, dan jumlah setoran susu serta upah yang berbeda–

beda dari masing–masing peternak (dapat dilihat dari Tabel 1). Menurut Salim 

(2000) biaya transportasi bila dalam satuan perton kilometer perjam akan 

berbeda–beda tergantung dari jumlah muatan yang diangkut, jarak yang ditempuh, 

dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut muatan. 

Disamping faktor alat transportasi yang digunakan, biaya dari antrian juga 

ikut berpengaruh. Sebagian besar dari peternak di wilayah kerja KUD DAU 

mengabaikannya, sehingga tidak disadari bila mereka menggunakan waktu antri 

untuk bekerja sebagai buruh tani mereka akan dapat upah sesuai dengan 

kesepakatan. Biaya ini dikenal dengan biaya peluang (opportunity cost). Rata-rata 
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biaya peluang (opportunity cost) yang dikeluarkan oleh peternak adalah sebesar 

Rp.1.068,79 per hari. 

Tabel 3. Biaya Transportasi Peternak dalam Pengumpulan Susu Segar ke 
Pos  Penampungan Susu 

  

No. Jenis Biaya Jumlah Biaya 
(Rp/lt/hr) Prosentase (%) 

1 Biaya Tetap (FC)   
 a. Penyusutan Kendaraan 13,39 1,81 
 b. Pajak, Surat ijin kendaraan 34,60 4,68 
 Jumlah Biaya Tetap 47,99 6,49 
2 Biaya Variabel (VC)   
 a. BBM 589,19 79,68 
 B. Perawatan kendaraan 102,24 13,83 
 Jumlah Biaya Variabel 691,43 93,51 

 Biaya Total 739,42 100 
Sumber : Data Primer diolah  

 Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa biaya tetap sebesar 

Rp.6,49/lt/hr yang terdiri dari penyusutan kendaraan sebesar Rp. 13,39/lt/hr dan 

pajak kendaraan sebesar Rp. 34,60/lt/hr. Jumlah biaya variabel sebesar Rp. 

691,43/lt/hr yang terdiri dari biaya bahan bakar sebesar Rp. 589,19/lt/hr dan biaya 

perawatan kendaraan sebesar  Rp. 102,24/lt/hr. serta biaya total yang dikeluarkan 

oleh peternak untuk menyetorkan susu segar adalah sebesar Rp. 739,42/lt/hr, 

dimana biaya yang paling besar adalah biaya pengeluaran bahan bakar yang 

mencapai 79,86 persen. 

 

2. Biaya transportasi pengumpulan susu segar di KUD DAU. 

KUD DAU menyediakan sarana transportasi pengumpulan susu yaitu 

mengangkut susu yang sudah tertampung di pos–pos penampungan ke pos 

penampungan induk (cooling unit), kemudian sarana transportasi pengiriman susu 

ke PT. Nestle Indonesia. Transportasi yang disediakan oleh pihak KUD DAU 
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merupakan salah satu pelayanan atau service yang diberikan kepada peternak 

anggota sebagai penyetor susu, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk 

transportasi tersebut tidak memungut dari peternak melainkan dari koperasi itu 

sendiri. 

Transportasi yang digunakan untuk pengumpulan susu di pos–pos 

penampungan oleh KUD DAU adalah sebuah unit truk dan tiga unit pick up, 

sedangkan transportasi yang digunakan pihak koperasi untuk pengiriman susu ke 

PT. Nestle Indonesia adalah dua buah tanker dengan kapasitas maksimal 5.000  

liter dan 10.000 liter. Jenis angkutan truk yang digunakan untuk pengumpulan 

susu oleh KUD DAU dipilih karena pick up dapat beroperasi lebih cepat walau 

dengan kondisi jalan relatif jelek, dan mempunyai daya tampung yang relatif 

memadai. Menurut Kamaluddin (1987) untuk mengangkut berbagai macam 

barang truk memegang peranan penting, yaitu berguna sebagai angkutan lokal 

dari barang–barang dari tempat atau daerah pertanian, pabrik, gudang dan 

sebagainya. Selain itu juga truk dapat beroperasi dengan relatif lebih cepat 

dibanding dengan alat transportasi yang lainnya dan segala keperluan untuk 

pengepakan dan pengangkutan umumnya kurang memberati atau menekan pada 

truk ini. 

Pick up dan truk yang digunakan untuk pengumpulan susu di KUD DAU  

menangani pos penampungan yang ada di wilayah kerja KUD DAU. Biaya 

operasi merupakan bidang biaya yang dipakai dalam menganalisis biaya 

kendaraan, yaitu meliputi bahan bakar dan minyak pelumas, perbaikan dan 

pemeliharaan, ban mobil, dan pengeluaran para pengemudi (Woodward, 1996). 
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2.1. Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar dari Pos-pos penampungan ke  

Pos Penampungan Induk 

Biaya transportasi pengumpulan susu dari pos–pos penampungan ke pos 

penampungan induk, yaitu mempunyai biaya–biaya tetap dan biaya variabel.Biaya 

tetap terdiri dari biaya penyusutan kendaraan, biaya pajak dan surat ijin kendaraan 

serta gaji dari sopir.  Biaya variabel meliputi biaya bahan bakar minyak (BBM), 

biaya perawatan kendaraan dan pengeluaran pengemudi. Seperti yang terlihat 

pada tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar dari Pos-pos 
Penampungan Sementara ke Pos Penampungan Induk 

 

No. Jenis Biaya Jumlah Biaya 
(Rp/lt/hr) Prosentase (%) 

1 Biaya Tetap    
  a. Penyusutan Kendaraan 1,37 1,62 
  b. Pajak, surat ijin kendaraan 1,02 1,21 
  c. Gaji sopir 8,79 10,40 
  Jumlah biaya tetap 11,18 13,22 

2 Biaya Variabel   
  a. BBM 41,60 49,22 
  b. Perawatan Kendaraan 29,20 34,55 
  c. Pengeluaran sopir 2,55 3,01 
  Jumlah biaya variabel 73,35 86,78 
  Total Biaya 84,53 100 

Sumber : Data Primer diolah 

  Biaya tetap meliputi biaya penyusutan kendaraan yang diperoleh dengan 

mengurangi harga awal kendaraan dengan harga akhir kendaraan lalu 

dibandingkan dengan masa pakai kendaraan, yaitu diperoleh sebesar Rp.1,37/lt/hr. 

Biaya surat kendaraan meliputi pajak kendaraan kendaraan sejumlah 

Rp.1,02/lt/hr. Pengeluaran gaji atau upah pengemudi sejumlah Rp.8,79/lt/hr. 

Jumlah pengeluaran biaya tetap transportasi pengumpulan susu dari pos–pos 

penampungan ke pos penampungan induk sebesar Rp. 11,18/lt/hr. Biaya variabel 
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atau biaya operasi kendaraan meliputi biaya perawatan kendaraan yang terdiri dari 

service dan oli yaitu  sebesar Rp. 29,20/lt/hr. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

sebesar Rp. 41,60/lt/hr, sedangkan pengeluaran sopir sebesar Rp.2,55/lt/hr. 

Jumlah biaya variabel transportasi yang dikeluarkan KUD DAU untuk 

pengumpulan susu segar dari pos-pos penampungan sementara menuju pos 

penampungan induk adalah sebesar Rp.73,35/lt/hr, sehingga jumlah biaya total 

transportasi pengumpulan susu dari pos–pos penampungan ke pos penampungan 

induk sebesar Rp.84,53/lt/hr. 

2.2. Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar dari Pos Penampungan Induk ke      

PT. Nestle Indonesia 

Pengeluaran biaya transportasi tangki yang digunakan untuk pengiriman 

susu dari pos penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia, yaitu terdiri dari biaya 

tetap dan biaya variabel, seperti yang tampak pada tabel 5 berikut ini: 

 
Tabel 5. Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar dari Pos 

Penampungan Induk ke PT. Nestle Indonesia 
 

No. Jenis Biaya Jumlah Biaya 
(Rp/lt/hr) Prosentase (%) 

1 Biaya Tetap    
  a. Penyusutan Kendaraan 3,64 2,36 
  b. Pajak, surat ijin kendaraan 0,83 0,54 
  c. Gaji sopir 13,09 8,47 
  Jumlah biaya tetap 17,56 11,36 

2 Biaya Variabel   
  a. BBM 117,64 76,10 
  b. Perawatan Kendaraan 17,84 11,54 
  c. Pengeluaran sopir 1,56 1,01 
  Jumlah biaya variabel 137,04 88,64 
  Total Biaya 154,61 100 

Sumber : Data Primer diolah 

 Jumlah biaya tetap sebesar Rp.17,56/lt/hr yaitu terdiri dari biaya 

penyusutan sebesar Rp. 3,64/lt/hr, biaya surat kendaraan meliputi surat ijin keluar 
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kota, pajak kendaraan dan uji kelayakan, yaitu sejumlah Rp.0,83/lt/hr, dan upah 

pengemudi sebesar Rp. 13,09/lt/hr. Jumlah biaya variabel Rp. 137,04/lt/hr, yaitu 

terdiri dari biaya bahan bakar sebesar Rp. 117,64lt/hr, dan biaya perawatan 

sebesar Rp.17,84/lt/hr serta pengeluaran sopir sebesar Rp.1,56/lt/hr. Biaya total 

untuk transportasi dari pos penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia sebesar 

Rp. 154,61/lt/hr dengan jumlah setoran susu rata–rata sebesar 5.355,2 liter 

perhari. 

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui biaya transportasi pengumpulan 

susu segar dari pos-pos penampungan sementara ke pos penampungan induk 

sebesar Rp.84,53/lt/hr dengan jumlah setoran susu sebesar 6.544 lt/hr, dan dari 

pos penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia  sebesar Rp.154,61/lt/hr dengan 

jumlah susu sebesar 5.355,2 lt/hr. 

  
 
 
    Sarana Transportasi : Pick Up dan tangki 
                                          Jumlah setoran Susu 6.544 lt/hr 
                                          Biaya transportasi = Rp.84,53/lt/hr  
 
 
                       
                                          Sarana Transportasi : Tangki 
                                          Jumlah setoran susu 5.355,2 lt/hr 
                                          Biaya Transportasi = Rp 154,61/lt/hr  
 
 
 

Gambar 4. Alur Biaya Transportasi Pengumpulan Susu di KUD DAU 
 

Biaya transportasi pengumpulan susu di  KUD DAU untuk per liter susu 

yang dikeluarkan per harinya adalah tergantung dari total biaya transportasi 

perhari yang dikeluarkan yaitu transportasi pengumpulan susu dari pos–pos 

penampungan ke pos penampungan induk dan transportasi pengiriman susu dari 

Pos Penampungan 

Pos Penampungan Induk

PT. Nestle Indonesia

 52



pos penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia, dan jumlah susu yang 

disetorkan perharinya di pos–pos penampungan oleh peternak anggota maupun 

jumlah setoran susu di pos penampungan induk oleh peternak anggota.  

Berdasarkan perhitungan biaya transportasi pengumpulan susu segar dari 

pos penampungan sementara ke pos penampungan induk dan dari pos 

penampungan induk menuju PT. Nestle Indonesia, maka keseluruhan total biaya 

transportasi pengumpulan susu di KUD DAU adalah sebesar Rp.293,13/lt/hr, 

seperti yang terlihat pada tabel 6 di bawah ini : 

Tabel 6. Biaya Transporatasi Pengumpulan Susu Segar di KUD DAU 
 

No. Jenis Biaya Jumlah Biaya 
(Rp/lt/hr) Prosentase (%) 

1 Biaya Tetap    
  a. Penyusutan Kendaraan 5,01 2,10 
  b. Pajak, surat ijin kendaraan 1,85 0,77 
  c. Gaji sopir 21,88 9,15 
  Jumlah biaya tetap 28,74 12,02 

2 Biaya Variabel   
  a. BBM 159,24 66,59 
  b. Perawatan Kendaraan 47,04 19,67 
  c. Pengeluaran sopir 4,11 1,72 
  Jumlah biaya variabel 210,39 87,98 
  Total Biaya 239,13 100 

Sumber : Data Primer diolah 

Jumlah biaya tetap sebesar Rp.28,74/lt/hr yaitu terdiri dari biaya 

penyusutan perhari sebesar Rp. 5,01/lt/hr, biaya surat kendaraan meliputi surat ijin 

keluar kota, pajak kendaraan dan uji kelayakan, yaitu sejumlah Rp.1,85/lt/hr, dan 

upah pengemudi sebesar Rp.21,88/lt/hr. Jumlah biaya variabel Rp. 210,39/lt/hr, 

yaitu terdiri dari biaya bahan bakar sebesar Rp. 159,24/lt/hr dan biaya perawatan 

sebesar Rp.47,04/lt/hr serta pengeluaran sopir sebesar Rp.4,11/lt/hr. Biaya total 

untuk transportasi pengumpulan susu segar di KUD DAU adalah sebesar 

Rp.293,13/lt/hr.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa biaya variabel 

mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan biaya tetap. Biaya 

variabel dalam pengumpulan susu segar merupakan biaya yang paling terlihat, 

karena tingginya jumlah biaya tetap yang dikeluarkan. Woodward (1996) 

mengemukakan bahwa biaya yang paling jelas memberi informasi dalam operasi 

angkutan perusahaan adalah biaya operasi kendaraan yang didapat dari 

pengoperasian kendaraan yang meliputi: Bahan baker dan minyak pelumas, 

perbaikan dan pemeliharaan, ban mobil dan pengeluaran para pengemudi. 

Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh peternak lebih besar bila 

dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh KUD DAU. Sebab, tingginya jumlah 

bahan bakar yang dikeluarkan oleh peternak, sementara susu segar yang 

disetorkan oleh masing-masing peternak lebih kecil jumlahnya bila dibandingkan 

dengan yang disetorkan oleh KUD DAU. Pengiriman susu segar oleh KUD DAU 

mengeluarkan bahan bakar yang lebih besar, dan jumlah susu segarnya jauh lebih 

besar dari pada yang disetorkan oleh masing-masing peternak, sehingga biaya 

transportasi yang dikeluarkan oleh KUD DAU lebih kecil bila dibandingkan 

dengan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh peternak. 

Biaya transportasi pengumpulan susu segar dari pos-pos penampungan 

sementara ke pos penampungan induk lebih kecil dibandingkan dengan biaya 

transportasi yang dikeluarkan dari pos penampungan induk ke PT. Nestle 

Indonesia. Sebab, bahan bakar yang dikeluarkan dari pos-pos penampungan 

sementara lebih kecil dari pada yang dikeluarkan oleh KUD DAU  dari pos 

penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia, karena jauhnya jarak yang 

ditempuh. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Transportasi yang digunakan untuk pengumpulan susu baik dari pihak 

peternak maupun dari KUD DAU sangat menunjang kelancaran dalam proses 

pengumpulan susu. Dengan demikian pengeluaran untuk transportasi selain 

dari pihak peternak maupun koperasi dapat mengetahui seberapa besar biaya 

yang telah dikeluarkan untuk transportasi pengumpulan susu. Biaya 

transportasi pengumpulan susu di KUD DAU yaitu sebesar Rp.239,13/lt/hr. 

Dengan rincian biaya tetap sebesar Rp. 28,74/lt/hr dan biaya variabel sebesar 

Rp.210,39/lt/hr. Biaya transportasi pengumpulan susu segar yang dikeluarkan 

KUD DAU dari pos-pos pengumpulan sementara ke pos penampungan induk 

adalah sebesar Rp.84,53/lt/hr, dengan rincian biaya tetap sebesar 

Rp.11,18/lt/hr dan biaya variabel sebesar Rp.73,35/lt/hr. 

2. Biaya transportasi pengumpulan susu segar yang dikeluarkan KUD DAU 

untuk dikirim ke PT. Nestle Indonesia adalah sebesar Rp.154,61/lt/hr, dimana 

biaya tetap adalah sebesar Rp.17,56/lt/hr dan biaya variabel sebesar 

Rp.137,04/lt/hr.  

3. Biaya transportasi pengumpulan susu segar dari peternak ke pos penampungan 

adalah sebesar Rp.739,42/lt/hr, dimana ada yang menggunakan sepeda motor 

dan sepeda pancal serta berjalan kaki untuk mengumpulkan susu segar ke pos 

penampungan susu KUD DAU. 
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Saran 

1. Biaya transportasi yang dikeluarkan KUD DAU untuk kegiatan 

pengumpulan susu segar mempunyai jumlah yang cukup besar, terutama 

pada biaya variabelnya, sehingga perlu adanya sebuah kontrol terhadap 

biaya yang berhubungan dengan transportasi pengumpulan susu agar biaya 

transportasi dapat ditekan dan usaha pengumpulan susu segar di KUD 

DAU dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini perlu adanya 

kontrol terhadap biaya perawatan kendaraan yang jumlahnya cukup besar. 

2. Biaya transportasi yang dikeluarkan peternak untuk mengumpulkan susu 

segar yang dihasilkannya kepada KUD DAU adalah rata-rata sebesar 

Rp.669,82/lt/hr, tapi mayoritas peternak mengabaikan hal itu, padahal rata-

rata dari peternak mempunyai pekerjaan lain selain beternak, yaitu sebagai 

buruh tani dengan upah yang telah ditentukan, sehingga peternak 

kehilangan biaya yang seharusnya bisa dia dapat dengan bekerja sebagai 

buruh tani atau dengan kata lain biaya opportunitas yang dikeluarkan 

peternak penyetor susu untuk mengumpulkan susu adalah sebesar 

1.068,29/hr, berdasarkan analisa biaya transportasi pengumpulan susu 

yang dikeluarkan peternak penyetor susu disarankan kepada KUD DAU 

agar merencanakan penjadwalan pengumpulan susu yang konsisten 

sehingga tidak terjadi antrian yang lama dalam penyetoran susu.  
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Lampiran 1. Contoh Perhitungan Biaya Penyusutan Kendaraan 
Transportasi Pengumpulan Susu Segar. 

 
 
Perhitungan biaya penyusutan kendaraan dihitung dengan menggunakan metode 

straight line (metode garis lurus) yaitu nilai awal dikurangi nilai akhir per satuan 

waktu pemakaian, dengan rumus : 

 

D = 
Wp

Hak - Haw  

Keterangan : 

 D = Depresiasi 

 Haw = Nilai awal 

 Hak = Nilai akhir 

 Wp = Waktu pakai    (Prawirokusumo, 1990) 

 

Contoh penyusutan kendaraan di KUD DAU  dengan merk Mercedes Benz : 

Haw = Rp. 109.875.000,- 

Hak = Rp. 39.750.000,- 

Wp = 19 tahun 

D         = 
 tahun19

39.750.000 Rp. - 0109.875.00 Rp.  

 = Rp. 3.690.789,47 / tahun 

 = Rp. 10.252,19 /hari 

Rata-rata susu segar yang disetor KUD DAU adalah sebesar 5.355,2 lt/hari, maka 

biaya penyusutan kendaraan Mercedes benz adalah sebesar Rp. 1,91/lt / hari. 
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Lampiran 2. Perhitungan Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar 

 

Rumus : 

TC = TFC + TVC  

     Keterangan : 
 FC = Fixed cost /  Biaya Tetap (Rp/lt/hr) 
 VC = Variable Cost /  Biaya Variabel (Rp/lt/hr) 
 TC = Total Cost / Biaya Total (Rp/lt/hr) 
  

- Biaya Transportasi Pengumpulan Susu Segar dari Pos-pos Penampungan 

ke Pos Penampungan Induk. 

• Penyusutan Kendaraan = Rp. 1,37 /lt/hr 
• Pajak dan surat ijin kendaraan = Rp. 1,02 /lt/hr 
• Gaji Sopir = Rp. 8,79 /lt/hr 
• Biaya Tetap (FC) = Rp 1,37/lt/hr + Rp. 1,02/lt/hr + Rp. 8,79/lt/hr 
             = Rp. 11,18/lt/hr 
o BBM = Rp. 41,60/lt/hr 
o Perawatan kendaraan = Rp. 29,20/lt/hr 
o Pengeluaran Sopir = Rp. 2,55/lt/hr 
o Biaya Variabel (VC) = Rp.41,60/lt/hr + Rp. 29,20/lt/hr + Rp. 2,55/lt/hr 

                   = Rp. 73,35/lt/hr 
Biaya Total (TC) = FC + VC 

                        = Rp. 11,18/lt/hr + Rp. 73,35/lt/hr 
                        = Rp. 84,53/lt/hr 

Pengeluaran biaya transportasi pengumpulan susu segar dari pos-pos 
penampungan ke pos penampungan induk per hari untuk setiap liter susu 
segar adalah sebesar Rp. 84,53/lt/hr. 
 

- Biaya transportasi pengumpulan susu segar dari pos penampungan induk 

ke PT. Nestle Indonesia 

• Penyusutan Kendaraan = Rp. 3,64 /lt/hr 
• Pajak dan surat ijin kendaraan = Rp. 0,83 /lt/hr 
• Gaji Sopir = Rp. 13,09 /lt/hr 
• Biaya Tetap (FC) = Rp 3,64/lt/hr + Rp. 0,83/lt/hr + Rp. 13,09/lt/hr 
              = Rp. 17,56/lt/hr 
o BBM = Rp. 117,64/lt/hr 
o Perawatan kendaraan = Rp. 17,84/lt/hr 
o Pengeluaran Sopir = Rp. 1,56/lt/hr 
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o Biaya Variabel (VC) = Rp.117,64/lt/hr + Rp.17,84/lt/hr + Rp.1,56/lt/hr 
                   = Rp. 137,04/lt/hr 

Biaya Total (TC) = FC + VC 
                        = Rp. 17,56/lt/hr + Rp. 137,04/lt/hr 
                        = Rp. 154,61/lt/hr 

Pengeluaran biaya transportasi pengumpulan susu segar dari pos 
penampungan induk ke PT. Nestle Indonesia adalah sebesar 
Rp.154,61/lt/hr 
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Lampiran 3. Pajak Kendaraan Pengumpulan Susu Segar di KUD "DAU" 
 

No. Nama 
Kendaraan 

Tahun 
Perolehan 

Pajak 
Kendaraan 

(Rp/th) 

Pajak 
Kendaraan 

(Rp/hr) 
Keterangan

1 L 300 2002 600000 1666.67 Tangki 
(1500 lt) 

2 L 300 2002 600000 1666.67 Tangki 
(1500 lt) 

3 T 120 1990 600000 1666.67 Tangki 
(1000 lt) 

4 Truk Delta 2001 600000 1666.67 Tangki 
(2700 lt) 

5 Colt PS 90 2000 600000 1666.67 Tangki 
(5000 lt) 

6 Mercedes 
Benz 1990 1000000 2777.78 Tangki 

(10000 lt) 
 Jumlah  4000000 11111.11   
 Rata-rata  666666.7 1851.85   
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Lampiran 4. Pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan 
Pengumpulan Susu Segar Periode Bulan Januari di KUD 
DAU 

 

No. Nama 
Kendaraan Tujuan 

Jarak 
Tempuh 
(Km/hr)

Jatah 
BBM 

(ltr/hr) 

Harga 
BBM 

(Rp/lt) 

Nilai 
(Rp/hr)

1 L 300 Selorejo, 
Precet, Gasiran 24 15 4500 67500 

2 L 300 
Tegalwaru, 

Petungsewu, 
Sempu 

24 15 4500 67500 

3 T 120 Gading kulon, 
Kuso 15 14 4500 63000 

4 Truk Delta Princi, 
Selokerto 28 16,5 4500 74250 

5 Colt PS 90 Nestle 130 70 4500 315000 

6 Mercedes 
Benz Nestle 130 70 4500 315000 

 Jumlah  351 200,5  902250 
 Rata-rata  58,5 33,42  150375 
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Lampiran 7. Biaya Rata-rata per Kendaraan Transportasi Pengumpulan 
Susu Segar di KUD DAU 

 
Jumlah Biaya 
  

Biaya Per Kendaraan 
  No. 

  
Jenis Biaya 
  (Rp/hr) (Rp/lt/hr) (Rp/hr) (Rp/lt/hr) 

1 Biaya Tetap         

  
a. Penyusutan     
Kendaraan 13868,69 2,12 2311,45 0,35

  
b. Pajak, surat ijin 
kendaraan 11111,11 1,70 1851,85 0,28

  c. Gaji sopir 127607,11 19,50 21267,85 3,25
  Jumlah biaya tetap 152586,91 23,32 25431,15 3,89

2 Biaya Variabel         
  a. BBM 902250 137,87 150375 22,98

  
b. Perawatan 
Kendaraan 286666,67 29,07 47777,78 4,85

  c. Pengeluaran sopir 30000 2,53 5000 0,42

  
Jumlah biaya 
variabel 1218916,67 169,47 203152,78 28,25

  Total Biaya 1371503,58 192,79 228583,93 32,13
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