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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu Segar 

Susu segar adalah susu murni yang belum mendapat 
perlakuan apapun kecuali proses pendinginan. Susu murni 
adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih 
yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar (BSN, 1998). 
Kandungan gizi susu merupakan media yang baik bagi 
pertumbuhan mikroba, sehingga susu merupakan produk yang 
mudah rusak (Maitimu et al., 2013). Sebelum mengonsumsi susu 
perlu diperhatikan terlebih dahulu kondisi susu tersebut. Susu 
segar yang baik adalah susu yang memenuhi kriteria ASUH yaitu 
aman, sehat, utuh dan halal (Gustiani, 2009).  

Pada keadaan normal, susu hanya bertahan maksimal 4 
jam setelah pemerahan tanpa mengalami kerusakan maupun 
penurunan kualitas. Kerusakan pada susu dapat pula dijumpai 
kurang dari 4 jam setelah pemerahan. Hal ini dapat terjadi akibat 
tidak terjaganya kebersihan ambing atau kondisi pemerah saat 
pemerahan berlangsung, serta kontaminasi pada alat yang 
digunakan. Pengujian terhadap kualitas susu segar dapat 
dilakukan melalui pengujian fisik, kimia dan mikrobiologi (Deptan, 
1997). 

Susu mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin 
dan mineral yang menjadi bagian penting dan berharga bagi 
manusia. Komponen kaya nutrisi tersebut menjadikan susu 
sebagai media ideal bagi mikroorganisme untuk tumbuh (Griffith, 
2010). Susu segar memiliki komposisi utama yaitu total padatan 
atau total solid (TS) dan air. Susu segar yang diproduksi di Jawa 
Timur umumnya memiliki komposisi 88% air dan 12% TS. TS 
terdiri dari fat (lemak) dan solid non fat (SNF). TS tersusun atas 
4% lemak dan SNF 8%. TS tersusun atas 3% protein, 4,5% 
laktosa dan 0.5% abu (Anonymous, 2007). Keberaganman 
komposisi susu dipengaruhi beberapa faktor, akan tetapi angka 
rata-rata untuk semua jenis kondisi dan jenis sapi perah sebagai 
berikut: lemak 3,9 %; protein 3,4 %; laktosa 4,8 %; abu 0,72 %; 
air 87,10 % bersama dengan bahan-bahan lain dalam jumlah 
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sedikit seperti sitrat, enzim-enzim, fosfolipid, vitamin A, vitamin B 
dan vitamin C (Purnomo, 2005). 

Mutu susu segar yang secara rinci telah diatur dalam 
ketetapan Standar Nasional Indonesia.  Standar mutu susu segar 
yang baik menurut SNI dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Standar Mutu Susu Segar (SNI-01-3141-1998) 

No. Karakteristik Syarat 

1. Berat jenis (pada suhu 27,5 C) 1,028 g/cm3 
2. Kadar lemak Minimum 3,0% 
3. Kadar bahan kering tanpa lemak Minimum 8,0% 
4. Kadar protein Minimum 2,7% 
5. Warna, bau, rasa dan kekentalan Tidak ada perubahan 
6. Derajat keasaman 6-70 SH 
7. Uji alkohol (70%) Negatif 
8. Uji katalase maksimal 3 cc 
9. Angka refraksi 36-38 
10. Angka reduktase 2-5 jam 
11. Cemaran mikroba maksimal  

  Total kuman 1x106 CFU/ml 

  Salmonella Negatif 

  E coli (patogen) Negatif 

  Coliform 20/ml 

  Streptococcus group B 4x102/ml 

  Staphylococcus aureus 4x105/ml 

12. Jumlah sel radang ambing maksimal 4x105/ml 
13. Cemaran logam berbahaya maksimal  

  Timbal (Pb) 0,3 ppm 

  Seng (Zn) 0,5 ppm 

  Merkuri (Hg) 0,5 ppm 

  Arsen (As) 0,5 ppm 

14. Residu  
  Antibiotika Sesuai dengan aturan 

yang berlaku   Pestisida/insektisida 
15. Kotoran dan benda asing Negatif 
16. Uji pemalsuan Negatif 
17. Titik beku -0,5200C s.d -0,5600C 
18. Uji peroksidase Positif 

Sumber : BSN (1998) 
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Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Susu 
Segar Nomor 01-3141-1998, syarat susu segar antara lain 
adalah: 

1. Tanda-tanda organoleptik tidak berubah, berwarna putih 
kekuningan, bau dan rasa khas susu serta konsistensi normal 

2. Kandungan protein minimal 2,70% dan lemak minimal 3% 
3. Cemaran mikroba maksimum 1 juta cfu/ml.  

Berdasarkan jumlah bakteri dalam air susu, kualitas 
digolongkan menjadi 3 macam, yaitu a) Susu kualitas premium 
atau grade 1, jumlah bakteri tidak lebih dari 10.000/ml. b) Susu 
grade 2, jumlah bakteri antara 100.000- 1.000.000/ml. c) Susu 
grade 3, jumlah bakteri lebih dari 1.000.000/ml (Hadiwiyoto, 
1994). Susu segar umumnya mengandung mikroba total 104−106 
CFU/g susu (Thahir et al, 2005). Pencemaran pada susu terjadi 
sejak proses pemerahan, dari berbagai sumber seperti kulit sapi, 
ambing, air, tanah, debu, manusia, peralatan, dan udara 
(Rombaut, 2005).  
 
2.2 Pengendalian Kualitas 

Pengertian kualitas menurut beberapa para ahli kualitas 
adalah “conformance to requirement”, yaitu sesuai dengan yang 
disyaratkan atau distandarkan (Crosby, 2000 dalam Nasution, 
2005). Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar 
(Deming, 2000 dalam Nasution, 2005). Menurut Besterfield 
(2009), kualitas diartikan sebagai kemampuan suatu produk atau 
jasa untuk memenuhi keinginan pemakai. Harapan tersebut 
berdasarkan pada nilai guna dan nilai jual dari produk atau jasa 
tersebut. Pengertian kualitas suatu produk adalah keadaan fisik, 
fungsi, dan sifat suatu produk yang dapat memenuhi selera dan 
kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang 
telah dikeluarkan (Prawirosentono, 2007).  

Menurut American Society For Quality yang dikutip oleh 
Heizer & Render (2006) kualitas adalah keseluruhan corak dan 
karekteristik dari produk atau jasa yang berkemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun yang 
tersembunyi. Produk berkualitas bagus adalah produk yang 
memiliki karakteristik sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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Produk juga dikatakan berkualitas bila variabilitas output kecil 
(Pusporini dan Andesta, 2009).  

Pengendalian kualitas adalah alat bantu manajemen 
untuk menjamin kualitas, karena pada dasarnya tidak ada produk 
yang dihasilkan sama besar dan tidak dapat dihindarkan adanya 
variasi (Purnomo, 2006). Pengendalian kualitas merupakan 
pengaturan sistematis dari semua aktifitas pengolahan produk. 
Sistem pengendalian mencakup 4 langkah penting yaitu 
menentukan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja 
dengan standar dan melakukan koreksi jika perlu (Richard, 
2006). 

Klasifikasi pengendalian kualitas terbagi menjadi empat 
jenis yaitu: 1) pengendalian rancangan baru yang meliputi 
pembentukan dan spesifikasi mutu dari segi biaya dan keamanan 
yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan konsumen serta 
mencari kemungkinan sumber gangguan mutu sebelum 
dilakukan produksi, 2) pengendalian bahan masuk mencakup 
spesifikasi penerimaan dan penyimpanan pada tingkat mutu yang 
paling ekonomis, 3) pengendalian produk adalah pengendalian 
dari sumber produksi hingga ke pemasaran sehingga 
penyimpangan-penyimpangan mutu dapat dikoreksi sebelum 
produk-produk menjadi cacat atau tidak sesuai, 4) kajian proses 
khusus yang melibatkan penyelidikan dan pengujian untuk (a) 
menetapkan penyebab terjadinya produk-produk yang tidak 
sesuai, (b) memperbaiki karakteristik mutu dan (c) menjamin 
bahwa perbaikan atau tindakan korektif sudah permanen 
(Feigenbaum, 1996). 
 
2.3 Analisis Multivariat 

Analisis multivariat adalah analisis statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari beberapa 
variabel dan variabel-variabel tersebut saling berkolerasi satu 
sama lain. Secara umum analisis multivariat dibagi menjadi dua, 
yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi. Ciri dari 
analisis dependensi adalah adanya satu atau beberapa variabel 
yang berfungsi sebagai variabel tergantung dan variabel bebas, 
seperti, analisis regresi linear berganda, analisis diskriminan dan 



9 
 

analisis korelasi kanonik. Ciri dari analisis interdependensi adalah 
semua variabelnya bersifat independen. Berikut ini yang 
termasuk dalam analisis interdependensi adalah analisis faktor, 
analisis cluster dan multidimensional scaling (Sarwono, 2007). 

Menurut Fadhli (2011), data dalam analisis multivariat 
dapat dinyatakan dalam bentuk matriks dimana terdapat n obyek 
dan p variabel. Misalkan pada suatu pengamatan terdapat p 
variabel yaitu X = (X1,X2, … Xp) dari banyaknya n obyek, maka 
data tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks seperti di 
bawah ini: 

𝑋 = [

𝑋11 𝑋12⋯ 𝑋1𝑝
𝑋21 𝑋22⋯ 𝑋2𝑝
𝑋𝑛1 𝑋𝑛2⋯ 𝑋𝑛𝑝

] 

 
2.4 Analisis Komponen Utama 

Analisis komponen utama atau disebut Principal 
Component Analysis (PCA) merupakan teknik analisis statistik 
untuk mentransformasi variabel-varabel asli yang masih saling 
berkorelasai menjadi satu set variabel baru yang tidak berkorelasi 
lagi. Variabel-vaiabel baru tersebut disebut sebagai komponen 
utama yang merupakan kombinasi linear dari varabel asli 
(Widarjono, 2010). Secara sederhana, sebuah variabel akan 
mengelompok ke suatu faktor (yang terdiri atas variabel-variabel 
yang lainnya pula) jika variabel tersebut berkorelasi dengan 
sejumlah variabel lain yang masuk dalam kelompok faktor 
tertentu. (Santoso, 2010).  

Menurut Hair et al., (2010), PCA menggunakan total 
varian dalam analisisnya. PCA dapat dilakukan jika nilai common 
variance lebih besar dari specific dan error variance. Hal ini 
dilakukan karena PCA bertujuan mengetahui jumlah faktor 
minimal yang dapat di ekstrak. Variansi total pada sebuah 
variabel dapat dibagi menjadi tiga bagian:  
1. Common variance, yakni variansi yang dibagi dengan variansi 

lainnya atau jumlah varians yang dapat diekstrak dengan 
proses factoring.  

2. Specific variance, yakni variansi yang berkaitan dengan 
variabel tertentu saja. Jenis variansi ini tidak dapat dijelaskan 
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dengan korelasi hingga menjadi bagian dari variabel lain. 
Namun varians ini masih berkaitan secara unik dengan satu 
variabel.  

3. Error variance, yakni variansi yang tidak dapat dijelaskan lewat 
korelasi. Jenis ini muncul karena proses pengambilan data 
yang salah, pengukuran variabel yang tidak tepat dan 
sebagainya.  

 
2.5 Analisis Klaster 

Analisis klaster  biasanya digunakan sebagai perangkat 
analisis awal yang memungkinkan analisis penggalian data dan 
mengidentifikasi pengelompokan. Hal ini dilakukan setelah 
pemeriksaan data dengan memberikan rerata untuk 
menggambarkan pola yang melatarbelakangi data. Analisis 
klaster adalah salah satu jenis permodelan, yang digunakan 
dalam proses pemahaman data (Olson dan Shi, 2008). Analisis 
klaster adalah analisis statistika yang bertujuan untuk 
mengelompokkan hingga data berada dalam kelompok yang 
mempunyai sifat homogen.  Terdapat beberapa ukuran jarak 
yang digunakan. Squared Euclidean merupakan metode 
pengukuran jarak yang sering digunakan jika skalanya adalah 
interval (Akbar et al., 2010). 

Pengelompokan data dapat menggunakan metode non-
hierarchial cluster atau hierarchial cluster. Pada non-hierarchial 
cluster, peneliti menentukan terlebih dahulu jumlah kelompok 
atau cluster yang diinginkan. Setelah itu, proses clustering 
dilakukan untuk mengetahui karakteristik (kemiripan) yang ada 
pada masing-masing cluster. Pada metode hierarchial cluster, 
terlebih dahulu dilakukan pengelompokan terhadap dua atau 
lebih objek yang memiliki karakteristik paling dekat. 
Pengelompokan terus dilakukan sampai terbentuk hirarki dari 
yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip (Hidayat dan 
Nina, 2011).  

Tujuan analisis klaster yaitu untuk mengelompokkan 
objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik. Objek tersebut 
akan diklasifikasikan ke dalam satu atau lebih klaster (kelompok), 
sehingga objek  yang berada dalam satu klaster akan mempunyai 
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kemiripan satu dengan yang lain (Santoso, 2010). Clustering 
bermanfaat untuk melakukan analisis pola-pola yang ada, 
menglompokkan dan membuat keputusan. Metode clustering 
lebih cocok digunakan untuk eksplorasi hubungan antar data dan 
menilai struktur data (Santoso, 2006). 

Analisis Klaster memerlukan tiga langkah. Langkah 
pertama, mengidentifikasi kesamaan diatara entitas-entitas untuk 
mengetahui ada berapa grup dalam sampel. Langkah kedua 
merupakan proses klaster sebenarnya. Setiap entitas 
dihubungkan dengan kelompok-kelompok yang ada. Langkah 
ketiga, membuat profil individu atau objek untuk mengetahui 
komposisi data (Simamora, 2008). 
 
2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu teknik 
kuantitatif yang dikembangkan untuk kasus yang memikiki 
berbagai tingkatan analisis (hirarki). Metode AHP merupakan 
cara untuk menangani beracam hubungan fungsional dalam 
jaringan yang kompleks. Metode ini menggunakan pembanding 
secara berpasangan, menghitung faktor pembobotan dan 
menganalisis prioritas relatif antar alternatif. AHP merupakan 
metode yang sederhana dan fleksibel untuk pemecahan masalah 
(Herjanto, 2008). Menurut Hartanto dan Prasetyowati (2012), 
AHP adalah metode pengambilan keputusan multikriteria. 
Metode ini cocok dan fleksibel digunakan untuk menentukan 
keputusan seorang decision maker dalam mengambil keputusan 
yang efisien dan efektif berdasarkan segala aspek dimiliki. Jenis 
AHP antara lain: 
1. Single Criteria adalah memiliki salah satu alternatif dengan 

satu kriteria 
2. Multicriteria adalah pengambilan keputusan yang melibatkan 

beberapa alternatif dengan lebih dari satu kriteria dam 
memiliki satu alternatif dengan banyak kriteria. 

Penggunaan metode AHP menerapkan pendekatan 
matematis yang berdasarkan pendekatan kualitatif yang dapat 
diterima oleh semua stakeholder dan pengelola program 
(Makkasau, 2012). Menurut Bourgeois (2005) AHP umumnya 
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digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai 
alternatif yang ada dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks 
atau multi kriteria. Secara umum, dengan menggunakan AHP, 
prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, 
logis, transparan, dan partisipatif. Terkait tuntutan transparansi 
dan partisipasi, AHP akan sangat cocok digunakan untuk 
penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut 
transparansi dan partisipasi. 

Menurut Marimin (2013), prinsip kerja Analytical Hierarchy 
Process (AHP) adalah penyederhanaan suatu persoalan 
kompleks yang tidak terukur dan dinamik menjadi bagian-
bagiannya dan merata dalam suatu hirarki. AHP memiliki banyak 
keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan 
yang dapat digambarkan secara grafis, sehingga lebih mudah 
dipahami oleh semua pihak dalam pengambilan keputusan yang 
lebih kecil sehingga dapat ditangani denga mudah.  

AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan 
proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan 
secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang 
terlibat keputusan. Selain itu AHP juga menguji konsistensi 
penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai 
konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukkan bahwa 
penilaian perlu diperbaiki, atau hierarki harus distruktur ulang 
(Asfi, 2010). Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu 
persoalan kompleks dan tidak terstruktur serta bersifat strategis 
dan dinamis melalui upaya penataan rangkaian variabelnya 
dalam suatu hierarki (Eriyatno dan Sofyan, 2007). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Collado et al., (2015) meneliti preferensi peternak untuk 
perbaikan perusahaan susu berdasarkan tipologi peternak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur preferensi 
peternak susu di Australia, sekaligus menganalisa heterogenitas 
peternak apakah dapat diklasifikasikan berdasar pola tertentu. 
Analisa difokuskan terhadap sistem peternakan, sosioekonomi, 
sikap pemeliharaan dan evaluasi genetik. Online Survey 
dilakukan pada 13 sifat sapi untuk mengumpulkan data. PCA 
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(Principal Component Analysis) dan Ward Hierarchial Cluster 
digunakan untuk mengelompokkan peternak berdasar 
karakternya. Hasilnya terdapat 3 tipe peternak, yaitu 1) Peternak 
fokus produksi, dengan ciri memberikan perlakuan prioritas pada 
hasil protein susu, ketekunan laktasi, efisiensi pakan, berat badan 
sapi dan kecepatan pemerahan. 2) Peternak fokus kegunaan, 
yaitu peternak yang memberikan perbaikan pada pencegahan 
penyakit mastitis, ketimpangan dan sulitnya kelahiran sapi. 3) 
peternak fokus pada golongan, yaitu peternak terbagi atas usia, 
sikap terhadap pemilihan genetik sapi. 

Sitepu (2011), melakukan analisis klaster terhadap tingkat 
pencemaran udara pada sektor industri di Sumatera Selatan. 
Penelititan ini akan mengelompokkan 10 jenis industri berdasar 
jenis polutan yang dihasilakan dan mengetahui ciri-ciri dari setiap 
kelompok industri. Analisis yang digunakan adalah klaster 
metode hirarki dan non hirarki. Berdasarkan hasil klaster hirarki 
terdapat 3 kelompok, yaitu 1) Industri pencemar rendah dengan 
rerata polutan paling rendah, anggotanya terdiri atas industri 
karet, sawit, pengalengan ikan, listrik, pertambangan dan semen.  
2) industri pencemar sedang dengan rerata nilai polutan lebih 
besar dari klaster pertama tetapi lebih kecil dari klaster ketiga. 
Anggotanya terdiri dari industri migas, minyak goreng, dan 
makanan. 3) industri pencemar tinggi dengan rerata nilai polutan 
paling tinggi dari klaster lainnya, anggotanya terdiri dari industri 
pupuk. Hasil klaster non-hirarki membagi menjadi industri 
pencemar tinggi dan rendah. Industri pencemar tinggi memiliki 
anggota industri migas, minyak goreng, makanan dan pupuk. 
Klaster pencemar rendah terdiri atas industri karet, sawit, 
pengalengan ikan, listrik, pertambangan dan semen. 

Yulianto dan hidayatullah (2014), melakukan 
pengelompokan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 
berdasar indikator kesejahteraan rakyat dan menggali 
karakteristik setiap kelompok. Metode yang digunakan adalah 
analisis klaster hirarki (average linkage) dengan teknik 
agglomerative dan ukuran jarak euclidean. Hasil penelitian ini 
diperoleh 3 kelompok kabupaten/kota. Kelompok pertama terdiri 
atas 28 anggota dengan ciri pendapatan perkapita, kepadatan 
penduduk, pengeluaran riil, angka harapan hidup, rata-rata lama 
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sekolah memiliki nilai yang paling rendah diantara kelompok lain. 
Angka harapan hidup 71 tahun, aspek pendidikan 7 tahun. 
Kelompok kedua terdiri dari 2 anggota, dengan ciri pendapatan 
perkapita dan angka harapan hidup memiliki nilai paling tinggi 
dibanding kelompok lain. Kepadatan penduduk, penduduk miskin 
dan pengeluaran rill, rata-rata lama sekolah memiliki nilai paling 
tinggi. Angka harapan hidup 71 tahun. Kelompok ini memiliki 
pendidikan 12 tahun yang tergolong baik. Kelompok ketiga terdiri 
atas 5 anggota. Kelompok ini memiliki ciri pendapatan dan angka 
harapan hidup yang cukup tinggi. Kepadatan peduduk paling 
tinggi dan jumlah penduduk miskin paling rendah. Pengeluaran  
riil perkapita dan rata-rata lama sekolah memiliki nilai yang tinggi. 


