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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

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.  

Koperasi susu SAE Pujon berdiri pada tanggal 30 Oktober 

1962 dan didirikan oleh Drh. Memet Atma Adinata selaku Kepala 

Dinas Kehewanan Malang Selatan. Koperasi ini berdiri untuk 

memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Pujon. Nama koperasi 

SAE sendiri merupakan singkatan dari bahasa jawa yaitu “Sinau 

Andandani Ekonomi” atau yang artinya “Belajar Memperbaiki 

Ekonomi”. Pada awal berdirinya, koperasi ini memiliki anggota 

sebanyak 22 orang dan populasi sapi perah sebanyak 35 ekor. 

Populasi sapi pada awal dibentuknya koperasi SAE ini dapat 

memproduksi air susu sebanyak 50 liter.  Seiring berjalanya waktu, 

saat ini koperasi SAE telah mengembangkan berbagai unit usaha 

untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Bidang usaha 

yang dimiliki oleh koperasi SAE Pujon sendiri meliputi 

penampungan susu, pakan ternak, pembibitan sapi perah, 

waserda, BP dan RB dan unit simpan pinjam. Koperasi SAE Pujon 

juga memiliki kerjasama dengan PT Nestle Indonesia yang telah 

dilakukan mulai tahun 1975 hingga sekarang. 

Koperasi SAE memiliki badan hukum seperti koperasi-koperasi 

pada umumnya. Dengan badan hukum tersebut maka dibentuklah 

struktur organiasi koperasi SAE Pujon. Struktur organisasi Koperasi 

SAE Pujon terdapat pada Lampiran 6. Koperasi SAE Pujon 
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memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan yang optimal untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Misi pada 

Koperasi “SAE” Pujon yaitu: 

1. Melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dan membuka 

Unit usaha baru  yang saling menguntungkan dalam 

pengembangan usaha koperasi  

2. Menerapkan teknologi peternakan sapi perah untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas air susu segar 

3. Mempertahankan serta menjunjung tinggi jati diri dan azas – 

azas koperasi 

    

4.2 Proses Produksi 

Proses produksi yang dilakukan oleh unit produksi susu 

pasteurisasi koperasi susu SAE Pujon ialah sistem prose batch. 

Hal ini dikarenakan setiap kali unit produksi melakukan kegiatan 

produksi menggunakan ukuran bahan baku yang sama untuk 

setiap varian rasa. Proses produksi susu pasteurisasi di unit 

produksi susu pasteurisasi koperasi Sae Pujon dapat dijelaskan 

dalam diagram alir yang ditunjukkan pada gambar 4.1 

 

Tahapan proses pengolahan susu pasteurisasi sebagai 

berikut: 

1. Penstabilan Suhu 

Proses penstabilan susu dalam hal ini berguna untuk 

mempertahankan suhu pada susu yang telah didinginkan sebelum 

proses selanjutnya dilakukan. Alat yang digunakan untuk 

penstabilan susu ini adalah cooling stock. Disini memiliki 1 unit 

cooling stock yang mampu menampung susu segar dingin 

sebanyak 40-160 liter. 

 

2. Pasteurisasi 

Setelah proses penstabilan suhu proses selanjutnya yaitu 

pasteurisasi, pada tahap ini alat yang digunakan adalah Plate Heat 

Exchanger (PHE) dan pasteurizer. Proses pateurisasi ini 
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berlangsung dengan cara susu yang berada di cooling stock 

dialirkan menuju alat penampang yang terdapat pada pasteurizer 

melalui Plate Heat Exchanger. Pada Plate Heat Exchangger ini 

terdiri dari 3 saluran yaitu saluran untuk uap panas, saluran untuk 

air dan saluran untuk susu. Pada alat pasteurizer susu diberi 

perlakukan suhu panas sebesar 70-80oC selama 15 detik yang 

dikenal dengan metode HTST (High Temperatre Short Time). 

Namun sebelum susu dipanaskan, air didalam pasteurizer 

dipanaskan hingga 1000C selama 30 menit. 

 

3. Penambahan gula 

Proses selanjutnya adalah penambahan gula. Proses ini 

dilakukan di reservoir sementara. Hal ini dilakukan pada saat 

setelah pemanasan susu yang pertama dengan tujuan gula yang 

ditambhakan akan dapat tercampur dengan baik sehingga gula 

tidak meninggalkan sisa. 

 

4. Pasteurisasi 

Proses pasteurisasi kedua ini dilakukan dengan 

menggunakan metode HTST (High Temperature Short Time). Pada 

proses pasteurisasi kedua ini menggukan suhu 70-80oC selama 15 

detik. Proses ini bertunujan untuk membunuh mikroorganisme 

patogen yang dimungkinkan masih ada pada susu. Alat yang 

digunakan pada proes ini sama dengan alat yang dipergunakan 

dalam proses pasteurisasi yang pertama yaitu PHE (Plate Heat 

Exchanger) dan pasteurizer. 

 

5. Pendinginan Susu Pasteurisasi  

Proses setelah pasteurisasi kedua adalah pendinginan dari 

suhu ± 80oC menjadi 6oC. Pada proses pendinginan ini cara yang 

digunakan yaitu mengalirkan air susu pada plate cooler yang akan 

menurunkan suhu susu. Suhu susu harus didinginkan dengan 

cepat sesudah dipanaskan untuk mencegah timbulnya bakteri yang 
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masih dapat hidup dalam susu yang sudah dipasteurisasi sehingga 

dapat meningkatkan daya simpan. 

 

6. Pencampuran 

Penambahan flavour dilakukan di dalam mixing flavour tank. 

Penambahan bahan tersebut diaduk secara terus-menerus dengan 

agigator sampai tercampur rata. Fungsi penambahan bahan 

tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki warna produk, bentuk 

produk, cita rasa produk, tekstur produk, memperpanjang umur 

simpan, dan meningkatkan mutu susu pasteurisasi. 

 

8. Pengemasan 

Setelah dilakukan proses pencampuran, maka susu 

pasteurisasi tersebut dituang pada cup yang ada pada alat cup 

sealer untuk dikemas. Mesin ini berkerja secara otomatis dimana 

setelah dilakukan pengisian susu ke dalam cup gelas dan proses 

sealer untuk menutup cup-cup tersebut. Setelah susu dikemas 

dilakukan penyiraman dan pengecekan susu kemasan. Pencelupan 

ke bak air dilakukan dengan air bersih untuk membersihkan susu 

yang mengenai kemasan luar. Pengecekan susu yang telah 

dikemas dilakukan untuk mengetahui kerapatan dalam 

pengemasan agar kehigienisan tetap terjaga dan memperpanjang 

daya simpan produk. 

 

9. Penyimpanan 

Susu yang telah dikemas kemudian dimasukkan kedalam 

freezer  dengan suhu di 3-4ºC.  Proses penyimpanan bertujuan 

untuk mempertahankan kualitas produk dan daya simpan yang 

lebih lama sehingga susu tidak rusak sebelum dijual. 

Pengangkutan susu pasteurisasi ke freezer dilakukan secara 

manual. Susu pasteurisasi disimpan dalam freezer selama 

semalam sebelum dijual atau dikirim. 
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Dimasukkan ke pasteurisator  
75°C selama 15 detik 

 
 

Dimasukkan ke pasteurisator  
75°C selama 15 detik 

 
Dialirkan ke reservoir pendingin  

suhu 15°C 
 
 

Dialirkan ke reservoir filling 
 
 

Dialirkan ke cup filling sealing machine 
 

Diisikan ke tiap cup 
 
 

Dibawa ke cold storage 
 

Disimpan pada suhu 3-4°C 
 
 

   

Gambar 4.1 Diagram Alir Pembuatan Susu Pasteurisasi 

 

4.3 Tingkat Teknologi di Koperasi Susu SAE Pujon 

Penentuan tingkat teknologi di koperasi susu SAE Pujon 

dilakukan dengan menggunakan metode skoring yang dilakukan 

oleh manajer dan karyawan yang bekerja di Unit Produksi Susu 

Koperasi Susu SAE Pujon terhadap kriteria komponen teknologi 

Technoware, Humanware, Infoware dan orgaware yang kemudian 

Gula  

Susu Pasteurisasi 

Essent dan 

Pewarna 

Susu Segar 
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dihitung kontribusi masing-masing komponen menggunakan 

metode Technometric. Dalam metode Technometric kontribusi 

komponen teknologi akan digunakan untuk menghitung nilai TCC 

(technology contribution coefficient) yang merupakan nilai total dari 

kontribusi keempat komponen teknologi dalam proses produksi 

susu pasteurisasi di Koperasi Susu SAE Pujon.  

4.3.1 Technoware 

Technoware merupakan komponen teknologi dimana teknologi 

melekat pada obyek (object embodied technology) meliputi seluruh 

fasilitas fisik yang diperlukan dalam operasi transformasi, seperti 

instrumen, peralatan, permesinan, alat pengangkutan, dan 

infrastuktur fisik. Penilaian terhadap komponen teknologi 

technoware ditunjukkan dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1. Hasil Penilaian Komponen Teknologi Technoware  

No.  Kriteria Komponen 
Technoware 

Keterangan  Skor  

1. Tipe mesin yang 
digunakan 

Mekanik 5 

2. Tipe proses yang 
diterapkan 

Kombinasi lebih dari 
satu operasi yang 
diselenggarakan 

9,5 

3. Tipe operasi yang 
diselenggarakan 

Pemasakan, 
penambahan rasa , 
Pengemasan, 
Penyimpanan 

10 

4. Rata-rata kesalahan yang 
terjadi saat produksi susu 
pasteurisasi 

Kesalahan yang 
terjadi  <1% 

8 

5. Frekuensi untuk 
perawatan mesin 

Sering tetapi tidak 
terjadwal 

6 

6. Keahlian teknis operator 
yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan mesin 

Tenaga kerja yang 
terlatih 

7 

Jumlah  45,5 
Rata-rata 7,58 
Sota 0,758 
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Skor yang diperoleh merupakan nilai hasil rata-rata penilaian 

dari kelima responden yang dpat dilihat pada Lampiran 7. Pada 

penilaian komponen teknologi Technoware dapat dilihat bahwa nilai 

tertinggi terdapat pada kriteria tipe operasi yang diterapkan dengan 

nilai skor 10. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Susu SAE 

Pujon menyelenggarakan semua proses yang dibutuhkan untuk 

memproduksi susu pasteurisasi yang terdiri atas pemasakan susu, 

penambahan rasa, pengemasan dan penyimpanan produk. Nilai 

terendah terdapat pada kriteria tipe mesin yang digunakan dengan 

skor 5. Hal ini dikarenakan masih banyak alat dan mesin yang 

belum bekerja secara otomatis sehingga proses produksi susu 

pasteurisasi masih membutuhkan energi manusia. Rata-rata 

penilaian skor pada komponen teknologi Technoware yaitu 7,58, 

hal ini termasuk cukup tinggi karena tipe proses yang diterapkan, 

tipe operasi yang diselenggarakan, rata-rata kesalahan yang terjadi 

lebih tinggi dari rata-rata.  

Upaya untuk meningkatkan tipe mesin ialah dengan 

melakukan pengembangan mesin yang digunakan menjadi mesin 

yang otomatis seperti menambah perpipaan yang dapat 

mengalirkan susu dari penampungan ke unit sebagai upaya 

penggantian penggunaan milk can sebagai alat transportasi susu 

yang akan dilolah menjadi susu pasteurisasi sehingga kegiatan 

produksi menjadi lebih mudah dan efisien. Perubahan mesin 

mekanis menuju otomatis dapat mengurangi jumlah tenaga kerja 

kurang terampil (Saint-Paul, 2009). Hal ini selain akan mengurangi 

jumlah kebutuhan tenaga kerja  juga dapat meningkatkan 

produktivitas, ketelitian dalam bekerja, menurunkan jumlah area 

untuk bekerja dan menurunkan waktu proses.  

Peningkatan frekuensi perawatan mesin juga sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dari suatu mesin. Herjanto (2008) 

menjelaskan bahwa, perawatan/ pemeliharaan mesin selain 

berpengaruh terhadap mutu produk juga berpengaruh terhadap 

usia mesin. Perawatan mesin juga memerlukan penjadwalan yang 

baik sehingga performa mesin tetap stabil sehingga dapat 
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mengurangi kesalahan dalam produksi dan melancarkan kegiatan 

produksi.  

Mesin yang digunakan dalam produksi susu pasteurisasi di 

koperasi susu SAE Pujon ini adalah mesin rakitan hasil kerjasama 

dengan Universitas Brawijaya yang terdiri dari tangki penampung 

sementara, tangki pemanasan susu, tangki pencampur dan tangki 

pendingin. Proses packaging menggunakan mesin packaging 4 line 

yang, sedangkan proses penyimpanan menggunakan freezer 

berbentuk kotak yang dapat menampung lebih dari 1000 cup susu 

pasteurisasi. Selain itu terdapat beberapa alat seperti milk can 

yang digunakan untuk menyimpan susu sebelum dimasak dan 

keranjang plastik yang digunakan untuk mengumpulkan susu hasil 

produksi sebelum disimpan dalam freezer. Perawatan yang 

dilakukan biasanya hanya pembersihan alat-alat setelah semua 

proses produksi selesai dan penggantian bagian-bagian yang 

mengalami kerusakan dengan mengganti langsung apabila bagian 

yang rusak dapat dengan mudah ditemukan dan melakukan 

pemesanan spare part apabila bagian yang rusak tersebut sulit 

ditemukan.  

4.3.2 Humanware 

Humanware merupakan komponen teknologi dimana teknologi 

melekat pada manusia (person embodied technology) meliputi 

seluruh kemampuan yang dimiliki dan diperlukan dalam operasi 

transformasi seperti pengetahuan keterampilan, kebijakan, 

kreativitas, dan pengalaman. Penilaian tehadap komponen 

teknologi humanware disajikan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 menunjukan hasil penilaian terhadap komponen 

teknologi humanware. Skor yang diperoleh merupakan nilai hasil 

rata-rata penilaian dari kelima responden yang dpat dilihat pada 

Lampiran 7. Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa kriteria 

kedisiplinan dan tanggung jawab dan kriteria keasadaran bekerja 

dalam kelompok memiliki nilai tertinggi yaitu 8. Hal ini menunjukkan 

karyawan di Unit Produksi Susu Pasteurisasi memiliki kedisiplinan 
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serta tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaanya, selain itu 

karyawan di Unit Produksi Susu Pasteurisasi memiliki kesadaran 

bekerja dalam kelompok yang tinggi yang ditunjukkan adanya 

pembagian tugas seperti pembagian tugas untuk personil yang 

melakukan pemasakan susu dan personil yang mengurusi proses 

packaging dalam kegiatan produksi susu pasteurisasi sehingga 

kegiatan produksi berjalan dengan lancar. Nilai terendah terdapat 

pada kriteria kemampuan untuk memenuhi target. Hal ini terjadi 

karena apabila terdapat kerusakkan mesin yang membutuhkan 

kemampuan khusus atau spesifik untuk memperbaikinya, tenaga 

kerja yang ada di unit tidak memiliki keahlian untuk mereparasi 

kerusakkan tersebut sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang 

didatangkan dari luar. Kegiatan mendatangkan tenaga ahli dari luar 

unit ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kegiatan 

produksi juga terhambat karena kerusakkan mesin belum dapat 

diperbaiki hingga tenaga ahli yang dibutuhkan datang. 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Komponen Teknologi Humanware 

No.  Kriteria Komponen Humanware Keterangan  Skor  

1. Kesadaran dalam tugas Cukup 
Tinggi 

7 

2. Kesadaran kedisiplinan dan 
tanggung jawab 

Tinggi  8 

3. Kreativitas dan inovasi dalam 
menyelesaikan masalah 

Cukup 
tinggi 

6 

4. Kemampuan memelihara fasilitas 
produksi 

Rata-rata 5 

5. Kesadaran bekerja dalam kelompok Tinggi  8 
6. Kemampuan untuk memenuhi target <50% 2 
7. Kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah perusahaan 
Rata-rata 5 

8. Kemampuan bekerja sama Cukup 
tinggi 

7 

9. Kepemimpinan Rata-rata 5 

Jumlah  53 
Rata-rata 5,89 
Sota  0,589 
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Skor rata-rata dari komponen teknologi humanware adalah 

5,89. Nilai ini menunjukkan kemampuan individu karyawan yang 

bekerja di Unit Produksi Susu Pasteurisasi perlu ditingkatkan 

sehingga kemampuan mereka dapat meningkat untuk dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam Unit 

maupun masalah-masalah yang terjadi pada saat kegaiatan 

produksi. Menurut Ivancevich (2007), kinerja individu merupakan 

pondasi kinerja organisasi, faktor penting dalam keberhasilan suatu 

organisasi adalah adanya karyawan yang mampu dan terampil 

serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, sehingga dapat 

diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan. Peningkatan 

kemampuan karyawan tersebut dapat melalui workshop maupun 

seminar-seminar. 

Beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan untuk mendapatkan 

nilai komponen Humanware yang lebih baik ialah kemampuan 

memelihara fasilitas produksi, kemampuan untuk memenuhi target, 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah perusahaan dan 

peningkatan kepemimpinan. Peningkatan kemampuan untuk 

memelihara fasilitas produksi sangat diperlukan untuk menjaga 

keandalan dari suatu mesin ketika akan digunakan untuk kegiatan 

produksi. Menurut Muhtadi (2009) pemeliharaan mesin juga dapat 

meningkatkan laba perusahaan melalui memperpanjang umur 

kegunaan mesin, meningkatkan produktivitas, menjaga kesiapan 

mesin dalam kegiatan produksi dan menjaga keselamatan operator 

atau karyawan yang menggunakanya. 

Peningkatan kemampuan karyawan menurut Tangkilisan 

(2005) pengembangan atau peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (formal dan 

informal) yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun dimasa 

mendatang. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia 

maka masalah pencapaian target, pemecahan masalah 

perusahaan dan kemampuan kepemimpinan dari karyawan unit 

produksi susu pasteurisasi koperasi SAE Pujon dapat teratasi.  
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4.3.3 Infoware 

Infoware adalah komponen teknologi yang melekat pada 

dokumen (document embodied technology) mencakup seluruh 

fakta dan gambar-gambar yang diperlukan dalam operasi 

transformasi seperti informasi tentang proses, prosedur, teknik, 

metode, teori, spesifikasi, pengamatan, dan keterkaitan serta 

bentuk interaksi lainnya dalam bentuk soft dan hard file. Hasil 

penilaian terhadap komponen teknologi infoware disajikan pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Komponen Teknologi Infoware 
No.  Kriteria Komponen Infoware Keterangan  Skor  

1. Bentang informasi manajemen Informasi 
Sebagian 

5 

2. Perusahaan 
menginformasikan masalah 
dan kondisi internal dengan 
segera pada karyawan di 
dalam perusahaan 

Kadang-
kadang 

6 

3. Jaringan informasi di dalam 
perusahaan 

Keduanya 6 

4. Prosedur untuk komunikasi 
antara anggota di perusahaan 

Mudah dan 
transparan  
 

10 

5. Sistem informasi perusahaan 
untuk mendukung aktivitas 
perusahaan 

Nasional dan 
Global 

8 

6. Penyimpanan dan 
pengambilan informasi 
kembali 

Penyimpanan 
menggunakan 
komputer dan 
arsip 

8 

Jumlah 43 
Rata-rata 7,17 
Sota  0,717 

Skor yang diperoleh merupakan nilai hasil rata-rata penilaian 

dari kelima responden yang dpat dilihat pada Lampiran 7. Tabel 4.3 

menunjukkan hasil skoring terhadap komponen teknologi infoware 

dengan kriteria prosedur untuk komunikasi antar anggota 
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perusahaan mendapat skor tertinggi yaitu 10. Hal ini dikarenakan 

prosedur yang diterapkan untuk berkomunikasi antar anggota 

perusahaan mudah dan transparan yang artinya perusahaan selalu 

menginformasikan informasi-informasi yang berhubungan dengan 

perusahaan kepada anggota perusahaanya seperti jumlah kredit 

yang diberikan, hasil usaha, pemasukkan dan pengeluaran dan 

pertumbuhan koperasi dan jumlah anggota. Kriteria bentang 

informasi manajemen mendapat nilai terendah yaitu 5. Hal ini 

dikarenakan Unit Produksi Susu Pasteurisasi merupakan unit 

usaha yang berada dibawah manajemen Koperasi Susu SAE Pujon 

sehingga semua kebijakan manajemen harus melewati struktur 

organisasi seperti yang dijelaskan oleh Sari E. K. dan 

Simanunsong A. bahwa berdasarkan pasal 21 UUK 1992 koperasi 

memiliki struktur organisasi yakni rapat anggota, pengurus dan 

pengawas. Sebagian informasi seperti informasi biaya utilitas dan 

informasi-informasi yang bersifat administrasi yang ada di Koperasi 

Susu SAE Pujon juga tidak diketahui oleh pihak unit produksi susu 

pasteurisasi.  

Nilai rata-rata untuk komponen teknologi infoware yaitu 

sebesar 7,17. Nilai ini termasuk cukup tinggi dikarenakan prosedur 

untuk komunikasi antara anggota di perusahaan mudah dan 

transparan, sistem informasi perusahaan untuk mendukung 

aktivitas perusahaan menggunakan akses nasional dan global 

serta penyimpanan dan pengambilan informasi kembali telah 

menggunakan komputer walaupun masih sederhana tanpa 

menggunakan sisitem database. Beberapa kriteria yang berada 

dibawah rata-rata seperti jaringan informasi di dalam perusahaan 

perlu ditingkatakan. Peningkatan yang dapat dilakukan yaitu 

dengan meningkatkan saluran informasi yang ada dengan 

teknologi online sehingga informasi dapat diakses baik oleh 

anggota maupun pihak luar yang membutuhkan informasi dari 

koperasi SAE maupun Unit produksi dengan lebih mudah. Menurut 

Mulyadi (2007), peningkatan kecanggihan teknologi informasi dapat 

mengatasi berbagai masalah bisnis, antara lain mengatasi 
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hambatan waktu, mengatasi hambatan geografis, mengatasi 

hambatan biaya dan mengatasi kesenjangan pengetahuan dan 

ketrampilan personel dalam perusahaan.  

4.3.4 Orgaware 

Orgaware merupakan komponen teknologi yang melekat pada 

kelembagaan (institution embodied technology) mencakup 

kerangka kerja yang diperlukan pada operasi transformasi seperti 

praktek manajemen, pertalian, dan pengaturan organisasi. Hasil 

penilaian terhadap komponen teknologi orgaware disajikan pada 

Tabel 4.4. 

Skor yang diperoleh merupakan nilai hasil rata-rata penilaian 

dari kelima responden yang dpat dilihat pada Lampiran 7. Tabel 4.4 

menunjukkan hasil penilaian dari komponen teknologi orgaware. 

Kriteria yang mendapatkan nilai tertinggi di komponen orgaware 

yaitu pada kriteria visi perusahaan. Hal ini dikarenakan unit 

produksi susu pasteurisasi merupakan bagian dari Koperasi Susu 

“SAE” yang visi dan misinya juga mengikuti perusahaan induk yaitu 

memperbaiki ekonomi masyarakat Pujon. Visi ini menunjukkan 

bahwa unit produksi susu pasteurisasi Koperasi Susu SAE Pujon 

berorientasi masa depan untuk memperbaiki perekonomian 

masyarakat Pujon dan pada khususnya anggota koperasi. Kriteria 

yang mendapat skor terendah adalah kriteria otonomi perusahaan 

yang memiliki nilai 0. Hal ini karena unit produksi susu pasteurisasi 

merupakan sebuah unit usaha dari koperasi susu SAE Pujon, 

sehingga kontrol terhadap unit produksi susu pasteurisasi dipegang 

secara penuh oleh koperasi susu SAE Pujon.  
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Tabel 4.4. Hasil Penilaian Komponen Teknologi Orgaware 

No.  Kriteria Komponen 
Orgaware 

Keterangan  Skor  

1. Otonomi perusahaan  Kontrol dari 
perusahaan 
induk  

0 

2. Visi perusahaan  Mengorientasi 
masa depan  

10 

3. Kemampuan perusahaan 
dalam menciptakan 
lingkungan yang kondusif 
untuk mengadakan 
perbaikan dan peningkatan 
produktivitas 

Tinggi  8 

4. Kemampuan perusahaan 
untuk memotivasi karyawan 
dengan kepemimpinan yang 
efektif 

Tinggi  8 

5. Kemampuan perusahaan 
untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungan bisnis 
yang berubah dan 
permintaan eksternal 

Sedang  5 

6. Kemampuan perusahaan 
untuk bekerjasama dengan 
supplier 

Cukup tinggi 6 

7. Kemampuan perusahaan 
untuk memelihara hubungan 
dengan pelanggan 

Cukup tinggi 7 

8. Kemampuan perusahaan 
untuk mendapat dukungan 
sumberdaya dari luar 

Cukup tinggi 7 

Jumlah 51 
Rata-rata 6,38 
Sota  0,638 

 

Otonomi yang dilakukan untuk unit produksi masih tergantung 

dengan induk perusahaan yaitu koperasi SAE Pujon. Hal ini 

menyebabkan unit produksi tidak dapat berkembang dengan 

keinginan sendiri melainkan harus sesuai dengan keputusan 

koperasi SAE Pujon. Dengan tidak adanya otonomi sendiri dalam 
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unit menjadikan pengambilan keputusan dalam unit baik untuk 

mengembangkan produk maupun jumlah produksi harus 

berdasarkan keputusan koperasi yang diambil dalam rapat anggota 

koperasi. Apabila unit memiliki otonomi sendiri maka unit dapat 

menentukan kebijakan-kebijakan seperti peningkatan jumlah bahan 

baku yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah produksi, 

pengadaan mesin-mesin baru yang lebih canggih sehingga dapat 

memperbaiki kualitas serta kuantitas hasil produksi. Dengan 

demikian unit dapat meningkatkan pendapatan serta 

mengembangkan unit usaha menjadi lebih besar. Untuk berdiri 

sendiri unit produksi harus memperhitungkan modal yang 

dibutuhkan jumlah kebutuhan dan penyedia bahan baku, 

kebutuhan tenaga  baik tenaga listrik, air maupun tenaga kerja 

yang dibutuhkan karena selama ini yang mengatur aspek bahan 

baku dan bahan-bahan penunjang masih dilakukan berdasarkan 

koperasi SAE Pujon.  

 

4.3.5 Perhitungan TCC 

Perhitungan TCC merupakan perhitungan tahap berikutnya 

untuk mengetahui nilai technology coeficient contribution dari 

teknologi yang diterapkan di unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi Pujon.  

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan TCC 

Komponen Limit SOTA Kontribusi Intensitas TCC 

Lower  Upper 

Technoware 1 6 0,758 0,532 0,227 

0,526 
 

Humanware 3 6 0,589 0,529 0,597 
Infoware 3 7 0,717 0,672 0,095 
Orgaware 2 4 0,638 0,364 0,081 

 

Komponen technoware yang ada di unit produksi susu 

pasteurisasi koperasi Pujon memiliki fasilitas manual, fasilitas 
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penggerak, fasilitas serbaguna dan fasilitas penggunaan khusus. 

Dengan mengacu pada Tabel 3.1 dapat ditentukan batas bawah 

untuk komponen technoware yaitu 1 dan batas atas yaitu 6. 

Fasilitas manual yang ada di unit produksi susu pasteurisasi adalah 

berupa milk can dan alat pengukur volume susu. Unit pasteurisasi 

juga mempunyai alat yang memiliki tenaga penggerak seperti 

mesin packaging, mesin pompa udara dan mesin pompa susu. Alat 

yang termasuk dalam fasilitas serbaguna adalah komputer yang 

digunkan untuk melakukan aktivitas administrasi. Mesin 

pasteurisasi merupakan mesin yang digunakan secara khusus 

untuk melakukan proses produksi susu pasteurisasi, sehingga 

mesin ini termasuk dalam fasilitas penggunaan khsusus.  

Komponen humanware pada unit produksi susu pasteurisasi di 

koperasi Pujon memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, 

memasang, mereparasi, mereproduksi dan mengadaptasi alat-alat 

yang digunakan dalam kegiatan produksi susu pasteurisasi. Hal ini 

menunjukkan kemampuan sumberdaya manusia di unit produksi 

susu pasteurisasi koperasi Pujon memiliki batas bawah yaitu 3 dan 

batas atas 6 menurut Tabel 3.1. Karyawan yang bekerja di unit 

produksi susu pasteurisasi telah terbiasa dalam mengoperasikan 

alat-alat yang digunakan dalam kegiatan produksi, sehingga dalam 

kegiatan produksi semua karyawan dapat melakukan tugasnya 

masing-masing tanpa mengganggu kerja yang lain. Kemampuan 

dalam memasang alat-alat ditunjukkan dalam kegiatan persiapan 

untuk melakukan produksi yaitu dengan memasang peralatan-

peralatan yang akan digunakan. Karyawan di unit produksi susu 

pasteurisasi juga dapat mereparasi mesin-mesin yang tingkat 

kerusakannya masih rendah, sehingga apa bila terjadi kerusakan 

kecil dalam kegiatan produksi karyawan unit masih dapat 

mengatasinya. Apabila terjadi kerusakkan yang membutuhkan 

kemampuan khusus maka perbaikan akan dilakukan oleh ahli yang 

didatangkan dari luar koperasi. Kemampuan reproduksi juga 

diunjukkan dengan mengganti bagian-bagian yang mudah untuk 

dicari dan tidak memiliki sifat khusus, apabila bagian yang perlu 
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diganti merupakan bagian yang memiliki sifat dan spesifikasi 

khusus maka akan didatangkan dari luar koperasi. Kemampuan 

untuk mengadaptasi ditunjukkan oleh semua bagian dalam 

organisasi di unit pasteurisasi dengan mengikuti perkembangan 

teknologi yang terbaru seperti rencana penggunaan mesin 

homogenisasi atau peningkatan proses menjadi UHT.  

Komponen infoware pada unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi Pujon mengacu pada Tabel 3.1, memiliki batas bawah 

yaitu 3 dan batas atas 7. Hal ini ditunjukkan kelengkapan informasi 

yang dimiliki oleh unit produksi susu pasteurisasi mulai dari 

pengenalan, penguraian, pengkhususan, penggunaan, 

pemahaman, pembiasan, dan pengkajian sehingga informasi yang 

dibutuhkan untuk semua kegiatan evaluasi maupun pengkajian 

dapat dengan mudah diperoleh. Dengan kemudahan pengaksesan 

informasi maka kegiatan produksi, pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah dalam unit produksi dapat dilakukan dengan 

cepat. Sri Maharsi (2008) menambahkan penggunaan teknologi 

informasi pada aktivitas perusahaan seperti pada value chain dapat 

menghasilkan beberapa keuntungan, seperti penghematan biaya, 

percepatan waktu operasi, peningkatan produktivitas, percepatan 

waktu pengiriman barang dan jasa kepada pelanggan, serta 

peningkatan nilai barang dan jasa yang tinggi pada pelanggan. 

Komponen orgaware pada unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi Pujon mengacu pada Tabel 3.1 memiliki batas bawah 2 

dan batas atas 4. Hal ini ditunjukkan oleh kerangka kerja yang 

digunakan oleh unit produksi susu pasteurisasi adalah kerangka 

kerja ikatan. Kerangka kerja ikatan yang digunakan oleh unit 

produksi susu pasteurisasi koperasi Pujon adalah unit produksi 

susu pasteurisasi merupakan bagian dari koperasi susu SAE 

Pujon, dimana unit produksi susu pasteurisasi merupakan bagian 

dari unit persusuan dalam unit inti koperasi susu SAE Pujon. 

Menurut Sari E. K dan Simanunsong A. (2007), berdasasrkan pasal 

21 UUK 1992 koperasi memiliki struktur organisasi yakni rapat 

anggota, pengurus dan pengawas. Pembagian struktur organisasi 
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tersebut menghasilkan pembagian tugas dan tanggung jawab dari 

unit-unit yang terintegrasi dalam hubungan antarbagian koperasi. 

Hal ini menjelaskan bahwa unit produksi susu pasteurisasi koperasi 

Pujon merupakan bagian dari unit usaha koperasi Pujon yang 

masih terikat dalam struktur organisasi koperasi Pujon sehingga 

unit produksi susu pasteurisasi masih dikontrol secara penuh oleh 

perusahaan induk yaitu KUD Pujon. 

Perhitungan nilai SOTA terdapat pada Lampiran 8. Hasil 

perhitungan SOTA menunjukkan tingkat kekompleksitasan dari 

komponen teknologi yang ada di unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi Pujon. Nilai SOTA tertinggi diperoleh dari komponen 

teknologi technoware dengan nilai 0,758. Nilai ini menunjukkan 

bahwa teknologi yang diterapkan di unit produksi sudah cukup baik 

serta sesuai dengan proses produksi susu pasteurisasi dan ukuran 

dari unit usahanya. Nilai SOTA terendah diperoleh dari komponen 

teknologi humanware yaitu 0,589. Hal ini dikarenakan kemampuan 

karyawan masih belum cukup untuk memenuhi target produksi 

setiap bulannya karena karyawan tidak dapat memperbaiki 

kerusakan-kerusakan pada mesin sehingga membutuhkan tenaga 

dari luar koperasi. 

Perhitungan kontribusi komponen terdapat pada Lampiran 8. 

Nilai kontribusi tiap komponen di unit produksi susu pasteurisasi 

menunjukkan besarnya komponen teknologi terhadap tingkat 

kecanggihan teknologi yang ada di unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi SAE Pujon. Nilai kontribusi komponen teknologi terbesar 

dimiliki oleh komponen teknologi infoware. Hal ini karena informasi-

informasi yang berada di unit produksi maupun koperasi sebagai 

perusahaan induk sangat mudah diperoleh oleh pihak luar yang 

membutuhkanya serta kerapian dan kelengkapan pembukuan dari 

semua kegiatan menjadikan informasi yang ingin diketahui dari unit 

maupun dalam koperasi mudah didapatkan. Nilai kontribusi yang 

diberikan oleh komponen infoware yaitu sebesar 0,672. Nilai ini 

didapatkan dari kemudahan komunikasi antar anggota di dalam 

unit produksi maupun di koperasi. Pihak koperasi memberikan 
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informasi sesuai dengan unit kerjanya. Untuk unit produksi koperasi 

memberikan informasi seperti jumlah pos penampungan susu yang 

ada, jumlah susu yang dikirim ke PT. Nestle, selain itu juga 

penyimpanan data-data informasi di unit produksi telah 

terkomputerisasi sehingga memudahkan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Informasi-informasi yang ada di unit 

produksi seperti informasi jumlah bahan baku, jumlah bahan 

penunjang dan semua aspek yang dibutuhkan untuk melakukan 

kegiatan produksi. Sehingga informasi tentang bagian administrasi 

seperti sistem penggajian, pembayaran utilitas seperti air dan 

tenaga masih dikelola langsung oleh koperasi, hal ini menjadikan 

informasi yang diperoleh unit produksi masih sebagian. Nilai 

kontribusi terendah diperoleh dari komponen orgaware yaitu 

sebesar 0,364. Hal ini karena unit produksi susu pasteurisasi 

merupakan bagian unit inti dari koperasi susu SAE Pujon, dimana 

otonomi yang dilakukan masih dikontrol oleh perusahaan induk 

yaitu koperasi SAE Pujon. Koperasi susu SAE Pujon pada 

dasarnya adalah koperasi unit desa yang mengumpulkan susu dari 

para peternak sapi di daerah Pujon yang kemudian akan dijual ke 

PT Nestle, sehingga unit produki susu pasteurisasi ini merupakan 

kegiatan sampingan yang dilakukan. Kegiatan sampingan ini 

menyebabkan kurangnya perhatian untuk mengembangkan 

teknologi di unit sehingga teknologi di unit produksi susu 

pasteurisasi tidak dapat berkembang ke arah otomatisasi.  

Hasil analisis dan pembagian nilai kontribusi pada diagram 

THIO menunjukkan bahwa komponen infoware memiliki nilai 

kontribusi terbesar kemudian technoware, humanware, dan 

orgaware. Usaha untuk peningkatan komponen teknologi dapat 

dimulai dari komponen infoware yang memiliki nilai tertinggi yang 

berarti komponen ini memiliki kontribusi terpenting dalam teknologi 

di koperasi susu SAE Pujon, kemudian dilanjutkan komponen 

technoware, humanware dan orgaware. Pembagian kontribusi 

teknologi di unit produksi susu pasteurisasi koperasi SAE Pujon 

disajikan pada Gambar 4.2.  
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 Gambar 4.2. Diagram THIO 

Diagram THIO menunjukkan bahwa komponen teknologi 

Infoware memiliki kontribusi yang paling besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa komponen teknologi Infoware adalah 

komponen terpenting di Unit Pasteurisasi Koperasi Susu SAE 

Pujon. Diagram THIO juga menunjukkan bahwa apabila titik-titik 

nilai kontribusi komponen teknologi tersebut semakin lebar maka 

tingkat teknologi yang ada di industri tersebut semakin canggih 

sedangkan apabila titik-titik nilai kontribusi komponen menyempit 

atau menuju ke tengah maka tingkat teknologi di industri tersebut 

semakin tradisional. Hasil yang ditunjukkan oleh diagram THIO 

untuk Unit Pasteurisas Koperasi Susu SAE Pujon menunjukkan 

bahwa tingkat teknologi yang ada disana terbilang semi-modern. 

Lampiran 9 menunjukkan perhitungan untuk memperoleh nilai 

intensitas kontribusi komponen teknologi yang diperoleh dari 

perhitungan matriks perbandingan berpasangan yang diberikan 
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oleh manajer dan karyawan dari unit produksi susu pasteurisasi 

koperasi susu SAE Pujon. Intensitas kontribusi komponen teknologi 

yang tertinggi adalah adalah komponen humanware. Hal ini karena 

manajer dan karyawan unit produksi susu pasteurisasi memberi 

perhatian terhadap pentingnya kemampuan dari sumberdaya 

manusia yang ada di unit produksi. Intensitas berikutnya adalah 

komponen technoware, hal ini karena unit produksi susu 

pasteurisasi kopersi susu SAE Pujon sadar akan perkembangan 

teknologi pemrosesan susu yang lebih baik sehingga pihak 

manajemen memiliki harapan untuk mengembangkan teknologi 

yang sudah ada menjadi teknologi yang lebih baik dengan 

mengganti mesin-mesin yang ada dengan mesin yang lebih 

canggih. Intensitas terendah diperoleh dari komponen orgaware 

dengan intensitas sebesar 0,081. Hal ini karena unit produksi susu 

pasteurisasi merupakan bagian dari koperasi susu SAE Pujon 

sehingga otonomi atas semua aspek produksi baik dari 

permodalan, bahan baku, pengadaan alat-alat dan tenaga kerja 

masih diatur oleh perusahanaan induk yaitu koperasi susu SAE 

Pujon. Perhitungan matriks perbandingan berpasangan yang telah 

dilakukan menghasilkan nilai CR (consistency ratio) sebesar 0,025. 

Nilai ini lebih kecil dari 0,1 yang menunjukkan bahwa penialain 

tingkat kepentingan yang dilakukan telah konsisten.  

Perhitungan nilai TCC disajikan pada Lampiran 9. Hasil 

perhitungan TCC menghasilkan nilai sebesar 0,53. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat teknologi dari unit produksi susu 

pasteurisasi koperasi susu SAE Pujon tergolong baik berdasarkan 

Tabel 3.3. Bedasarkan Tabel 3.4 tingkat teknologi di unit produksi 

susu pasteurisasi koperasi susu SAE Pujon tergolong pada tingkat 

teknologi semi modern. 
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