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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu sektor agroindustri yang 
berkembang di Indonesia. Sektor ini dapat menyerap tenaga 
kerja yang besar dan menjadi penunjang ekonomi rakyat. 
Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(2015) terjadi peningkatan produksi susu segar sebesar 0,58% 
dan peningkatan populasi peternak sebesar 4,51% pada 2014-
2015. Sektor industri susu juga didukung dengan banyak 
berdirinya Industri Pengolahan Susu (IPS) yang sebagian besar 
terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  

Jawa Timur merupakan salah satu sentra penghasil susu 
terbesar di Indonesia. Tahun 2015 sekitar 253.830 ekor ternak 
sapi perah Indonesia ada di Jawa Timur dengan produksi susu 
segar 472.212 ton. Kabupaten Malang merupakan salah satu 
kawasan usaha peternakan sapi perah rakyat di Jawa Timur. 
Sebanyak 309.416 susu segar berasal dari Kabupaten Malang 
(Disnak, 2015). Kepemilikan sapi perah sebagian besar (93,8%) 
dimiliki oleh peternak individu, dan sisanya (6,2%) dimiliki oleh 
perusahaan (Morey, 2011). 

Peternak sapi perah rakyat mendapat pemasukan dari 
kegiatan menjual susu segar. Umumnya peternak menjual susu 
segar ke penampungan susu yang dibawahi oleh KUD (Koperasi 
Unit Desa) atau IPS. Menurut Dinas Peternakan (2016) harga 
susu segar pada Maret 2016 adalah Rp 5.400 per liter. Harga 
susu ditentukan berdasar lemak, solid non fat (SNF), total solid 
(TS), total plate count (TPC) dan kandungan antibiotik (Utami et 
al., 2014). Adapun ciri-ciri susu segar berkualitas dengan harga 
tertinggi, yaitu memiliki kandungan gizi tinggi dan jumlah mikroba 
rendah (Saleh, 2004).  

Salah satu Industri yang aktif menghasilkan dan 
mengolah susu adalah PT. Greenfield Indonesia. Perusahaan ini 
juga membeli susu segar dari peternak rakyat sebagai bentuk 
CSR (Corporate Social Responsibility). Susu segar dari peternak 
rakyat ditampung di penampungan susu yang disediakan oleh 
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perusahaan. Sistem operasional penampungan menggunakan 
sistem koperasi, yaitu  sistem tabung hasil setor suru segar. 
Penampungan susu PT. Greenfield berada di desa Precet, 
dengan anggota peternak di sekitar perusahaan. Susu yang 
ditampung akan disetorkan ke perusahaan sebagai tambahan 
kapasitas produksi. 

Susu dari peternakan rakyat  mengalami permasalahan 
dalam tingkat produktivitas dan kualitas yang belum optimal. Hal 
tersebut juga akan mempengaruhi pendapatan peternak. 
Menurut Yunasaf et al., (2008) hal tersebut dikarenakan peternak 
belum menguasai dan melaksanakan aspek teknis beternak yang 
baik. Lingathurai et al., (2009) menambahkan bahwa, kualitas 
fisik dan kimia susu sapi segar dipengaruhi oleh faktor bangsa 
sapi perah, pakan, sistem pemberian pakan, perubahan musim, 
sanitasi, frekuensi dan metode pemerahan.  Parameter lain yang 
dijadikan tolak ukur kualitas produk adalah kekonsistensian 
produk (variasi rendah) baik dari segi organoleptik, mikrobiologis, 
maupun fisikokimia (Andika, 2014).  

Kekhawatiran akan rendahnya kualitas susu dari peternak 
rakyat disikapi perusahaan dengan menerapkan pengawasan 
mutu. Perusahaan memfasilitasi penampungan dengan 
Lactoscan alat pengukur kualitas susu segar. Pengujian tersebut 
diwajibkan setiap proses penerimaan susu dilakukan. Tujuannya 
untuk mengantisipasi tercampurnya susu yang rusak atau 
berkualitas rendah masuk kedalam penampungan. Pengujian 
tersebut menunjukkan 11 variabel karakteristik susu segar dalam 
bentuk data numerik. Lactoscan akan mengukur fat, solid non-fat 
(SNF), density, lactose, protein, suhu, titik beku, pH, 
konduktivitas, penambahan air, serta total padatan dari satu 
sampel (Anonim, 2016).  

Data hasil pengujian tersebut dapat menunjukkan 
karakter susu yang baik dan buruk. Dalam rangka meningkatkan 
kualitas peternak, perlu dilakukan pembinaan terhadap peternak 
yang kurang baik produksinya. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan data rekam kualitas susu penampungan 
untuk mengetahui kelompok peternak. Pengelompokan peternak 
didasarkan kemiripan karakter susu yang dihasilkan apakah 
tergolong sudah baik atau perlu dilakukan perbaikan.  Bagi 
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peternak yang belum sesuai kriteria perlu dicari alternatif 
perbaikan yang dilakukan  

Menurut permasalahan tersebut, diperlukan adanya 
metode yang dapat membagi peternak sesuai dengan 
kecenderungan masing-masing. Beberapa metode statistik 
multivariat didesain untuk mendeskripsikan variabilitas, yang 
dapat diterapkan untuk mengukur preferensi peternak tanpa 
harus membuat asumsi sumber-sumber data. Salah satu analisis 
yang tidak mensyaratkan pengujian asumsi adalah Cluster 
Analysis (CA) (Colado et. al, 2015). Analisis ini bertujuan untuk 
mengelompokkan objek berdasar kesamaan karakteristik, 
sehingga objek  yang berada dalam satu klaster akan mempunyai 
kemiripan satu dengan yang lain (Santoso, 2010). Mengingat 
data yang digunakan sangat banyak, maka kombinasi metode 
Principal Component Analysis (PCA) dan Analisis Klaster dapat 
diandalkan (Ben-Hur and Guyon, 2003; Barnes and Toma, 2012). 
Setelah mengetahui kelompok-kelompok yang terbentuk, 
alternatif perbaikan dapat diketahui dengan menggunakan 
Analyitical Hierarchial Process (AHP). Metode AHP membantu 
perancangan perbaikan kualitas melalui identifikasi faktor-faktor 
jenis kesalahan yang terjadi, kemudian menentukan tindakan 
koreksi yang terjadi (Kholik, 2008). 

Pengujian kualitas susu segar dari peternak menjadi 
langkah awal keberhasilan industri pengolahan susu. Faktor yang 
mempengaruhi harga susu juga dapat diketahui dari hasil 
pengujian tersebut. Para peternak mengharap pendapatan tinggi 
dari komoditas tersebut. Hal tersebut tidak akan tercapai jika 
kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan tidak sesuai. Dengan 
analisis pada penelitian ini perilaku peternak dapat diketahui. 
Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengetahui kelompok-
kelompok peternak dan alternatif perbaikan, sehingga peluang 
bagi industri dan peternak untuk tetap memperhatikan dan 
meningkatkan kualitas produk tetap terbuka. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, rumusan masalah 
penelitian yaitu : 
1. Bagaimana menganalisis kualitas susu segar di 

penampungan? 
2. Bagaimana mengklasterkan peternak berdasar kualitas 

susu? 
3. Apa penyebab rendahnya kualitas susu dan bagaimana 

alternatif perbaikan pada peternak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan kualitas susu sapi perah di penampungan 
2. Mengetahui kelompok-kelompok yang terbentuk pada 

peternak 
3. Mengetahui faktor penyebab penurunan kualitas dan upaya 

perbaikan kualitas bagi peternak. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 
1. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitan, diharapkan 

dapat memberikan informasi dan sebagai pertimbangan 
dalam menilai kualitas susu segar berdasar statistik 
multivariat 

2. Bagi peternak, diharapkan dapat menjadi tolak ukur hasil 
produksi, langkah perbaikan kualitas dan peningkatan 
pendapatan 

3. Bagi pihak yang memerlukan, diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai informasi, perbandingan dan landasan penelitan 
untuk pengembangan selanjutnya. 


