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BAB 5 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Koperasi SAE Pujon merupakan koperasi unit desa yang 

menampung susu dari peternak yang ada di daerah kecamatan 

Pujon. Koperasi ini menampung, mengelola dan memasarkan 

produksi susu sapi anggota koperasi yang tersebar di 31 pos 

penampungan susu. Dengan populasi sapi perah yang ada di 

daerah kecamatan Pujon yang mencapai 20.013 ekor sapi, 

populasi sapi tersebut dapat memproduksi air susu rata-rata 92.000 

liter per harinya.  

Proses produksi yang dilakukan oleh unit produksi susu 

pasteurisasi koperasi susu SAE Pujon ialah sistem proses batch. 

Proses produksi susu pasteurisasi meliputi penstabilan suhu, 

proses pasteurisasi, penambahan gula, proses pasteurisasi kedua, 

pendinginan susu hasil pasteurisasi, penambahan flavour, 

pengemasan dan penyimpanan. Dari proses produksi tersebut 

dihasilkan 3000 cup susu pasteurisasi siap konsumsi dengan 3 

varian rasa yaitu coklat, strawberry dan melon. 

Nilai kontribusi komponen teknologi di unit produksi susu 

pasteurisasi koperasi SAE Pujon dapat diurutkan yaitu infoware 

sebesar 0,672; technoware  sebesar 0,532; humanware sebesar 

0,529 dan kontribusi terendah diberikan oleh komponen orgaware 

sebesar 0,364. Peningkatan perbaikan komponen teknologi dapat 

dimulai dari komponen dengan nilai kontribusi tertinggi karena 

komponen tersebut berkontribusi terpenting dalam memberikan 

nilai tambah pada produk susu pasteurisasi dan teknologi yang ada 

di unit produksi susu pasteurisasi koperasi SAE Pujon. Dari nilai 

kontribusi komponen tersebut dapat dihitung nilai TCC sebesar 

0,526. Berdasarkan Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 nilai ini menunjukkan 

bahwa teknologi yang ada di unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi SAE Pujon termasuk baik dan tingkat teknologinya 

tergolong dalam tingkat teknologi semi modern.   
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa saran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan tingkat teknologi yang ada di unit 

produksi susu pasteurisasi koperasi susu SAE pujon yaitu 

meningkatkan tipe mesin produksi yang ada menjadi mesin yang 

otomatis yang sesuai dengan kebutuhan produksi untuk 

meningkatkan efisiensi kegiatan produksi, meningkatkan 

kemampuan individu tenaga kerja dengan memberikan pelatihan-

pelatihan dan pengetahuan tentang bahan baku serta teknologi 

yang digunakan di unit pasteurisasi, meningkatkan teknologi 

informasi dengan teknologi informasi berbasis internet (Online) 

untuk memudahkan mendapatkan informasi baik untuk anggota 

maupun pihak luar yang membutuhkan informasi dari koperasi SAE 

maupun unit produksi, melakukan otonomi secara penuh dalam 

bidang manajemen tenaga kerja, pengeluaran biaya, peningkatan 

kapasitas dan pengadaan alat-alat produksi yang memiliki 

kemampuan yang lebih tinggi dari yang sudah ada untuk 

meningkatkan pendapatan unit pasteurisasi sehingga dapat 

melakukan pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penyusunan kriteria 

yang akan digunakan lebih terperinci sesuai dengan keadaan objek 

penelitian. Pemberian skor dapat menggunakan metode fuzzy dan 

pemberian rentang antar skor diperkecil agar dalam penilaian dapat 

diperoleh hasil yang lebih objektif.  

 

 

 

 

 


