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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum  
4.1.1 Penampungan 

Penampungan susu di Desa Precet Kecamatan Wagir, 
Kabupaten Malang. Berdiri tahun 2007 dengan anggota 155 
peternak menghasilkan rata-rata 5,4 ton susu segar setiap hari. 
Penampungan susu Precet memiliki 5 orang tenaga kerja. 
Penampungan susu tersebut termasuk dalam divisi (MSU) Milk 
Sourcing Unit - Departement Milk Processing PT Greenfield. 
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, penampungan hanya 
difungsikan untuk menghimpun susu dari peternak di sekitar 
perusahaan. Dalam satu hari, terdapat dua kali proses 
penampungan, yaitu pukul 05.00 dan pukul 13.00. Proses 
penerimaan susu segar diawali pengambilan sampel susu 
sebanyak 10 ml untuk pengujian awal dan 10 ml untuk lactoscan 
oleh operator. Pengujian awal berupa uji alkohol 75% dan uji 
Resazurin secara bergantian. Susu segar ditimbang dan 
ditampung pada tangki penampungan. Hasil pembacaan kualitas 
susu oleh lactoscan dan volume tercatat dalam program MCC 
(milk collection center) di komputer penampungan. 

Kualitas susu terbagi 5 grade mutu, yaitu grade 1, 2, 3, 
Antibiotik (AB) dan Dairy Farm (DF). Lima grade tersebut memiliki 
harga berbeda-beda. Penentuan grade susu ditentukan dari 
tingkat kandungan mikroba yang diuji resazurin. Penentuan 
harga berdasar kualitas susu yang dihasilkan. Perubahan harga 
setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan keputusan 
perusahaan, pemerintah, dan Gabungan Koperasi Seluruh 
Indonesia (GKSI). Harga susu dibayar berdasar kandungan TS 
(Total Solid) pada susu. Setelah diketahui grade susu, harga 
dikalikan dengan kandungan TS dan Volume susu. Sistim 
pembayaran di penampungan setiap 15 hari sekali. Kriteria grade 
susu dan harga pembelian susu dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Secara umum penentuan grade ditentukan berdasar pengujian 
mikroba dengan uji resazurin. Penampungan susu Desa Precet 
tidak setiap hari melakukan resazurin test, karena kadar mikroba 
susu peternak anggota penampungan telah diketahui melalui 
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pengujian di awal bulan. Pengujian berikutnya dilakukan 2 
minggu setelah pengujian awal. Sebagian besar kualitas susu 
peternak berada pada Grade 1, namun pada sebagian peternak 
terdapat kualitas susu dengan Grade Dairy Farm (DF) dan 
Antibiotik (AB). 

 
Tabel 4.1 Kualitas dan Harga Pembelian Susu 

Grade Skala Resazurin 
(Warna) 

Harga per TS 

Grade 1 1 – 4 Rp.393 
Grade 2 4 – 5 Rp.376 
Grade 3 > 5 Rp.351 

Antibiotik (AB)  Rp.334 
DF  Rp.100 

Sumber : Data Primer 

  
Kualitas susu segar dengan Grade 1 dapat diartikan 

bahwa susu mengandung sedikit mikroba. Jumlah mikroba diuji 
melalui resazurin test. Tata cara uji tersebut dengan 
memasukkan larutan resazurin 0,005% ke dalam 10 ml susu. 
Sampel tersebut dimasukkan ke dalam water bath bersuhu 36-
370C selama 30 menit. Setelah waktu yang ditentukan tercapai, 
sampel dibandingkan dengan skala warna sesuai ketentuan 
perusahaan. Dari hasil resazurin test, diketahui bahwa susu 
segar peternak mengandung sedikit mikroba. Rendahnya 
kandunga mikroba disebabkan oleh kebersihan badan, peralatan 
dan kandang sapi, oleh karena itu hasil susu peternak berada 
pada Grade 1. Susu akan mudah tercemar mikroorganisme jika 
penanganannya tidak memperhatikan aspek kebersihan (Balia et 
al., 2008). Mikroorganisme yang berkembang dalam susu dapat 
menurunkan kualitas dan mempengaruhi keamanan produk 
(Gustiani, 2009).  

Faktor lain yang mendukung kualitas susu adalah suhu 
lingkungan dan jarak peternak dengan penampungan. Desa 
Precet memiliki suhu sejuk berkisar 180C. Suhu dingin lingkungan 
berperan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 
Mikroorganisme pada susu akan tumbuh optimal pada suhu 27-
350C (Sopandi, 2014). Temperatur yang rendah dapat 
mengoptimalkan penyerapan nurtisi pakan oleh sapi (Yani, et al., 



25 
 

2007). Faktor pendukung lain adalah jarak peternak dan 
penampungan. Jarak tempuh berhubungan dengan waktu 
pengiriman dari tempat pemerahan menuju tangki pendingin 
(penampungan). Kontaminasi bakteri dimulai setelah susu keluar 
dari ambing (Gustiani, 2009) dan jumlah bakteri akan semakin 
meningkat pada jalur susu yang lebih panjang (Millogo, et al., 
2010). Jarak yang jauh akan memberikan kesempatan bagi 
mikroba untuk berkembang biak dan menurunkan kualitas. 
Peternak Desa Precet memiliki jarak yang dekat dengan 
penampungan susu, sehingga kemungkinan peningkatan 
mikroba dapat diminimalisir. 

Pada beberapa peternak terdapat kualitas susu grade DF 
dan AB. Kedua jenis susu ini tergolong sebagai susu reject. 
Adapun syarat yang ditetapkan menurut SK Dirjen Peternakan 
Departemen Petanian No 17 tahun 1983, susu yang beredar 
harus memenuhi persyaratan kualitas yaitu pada uji alkohol 
menunjukkan hasil negatif (Dirjen Peternakan, 1983). Susu DF, 
merupakan susu dengan kadar protein berikatan lemah, 
sehingga pada saat diuji alkohol 75% susu akan 
pecah/menggumpal. Susu tersebut tidak layak untuk proses 
selanjutnya. Susu DF ditempatkan pada milk can tersendiri. Susu 
AB merupakan susu mengandung antibiotik. Susu tersebut 
dihasilkan dari sapi yang telah disuntik obat antibiotik oleh dokter 
hewan karena sakit. Antibiotik dalam sapi akan hilang dalam 
waktu 5 hari, dan selanjutnya susu akan normal kembali. Selama 
kurun waktu <5 hari, susu jenis ini tidak layak dikonsumsi oleh 
manusia dan proses penampungannya disendirikan. Susu AB 
dapat dijual kembali oleh penampungan ke peternak yang 
dimanfaatkan sebagai tambahan minum ternak dengan harga 
Rp.1200/liter. 

 
4.1.2 Profil Peternak 

Peternak penyetor susu tersebar dalam 11 Desa di sekitar 
penampungan. Jumlah terbesar peternak yang menyetor susu 
adalah Desa Precet dengan 55 peternak. Petrnak yang 
berdomisili di Desa Precet menjadi objek penelitian dikarenakan 
memiliki jumlah yang paling banyak dan berada dalam satu lokasi 
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dengan penampungan. Profil peternak dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 

 
Tabel 4.2 Profil Peternak Precet 

Karakteristik Rata-rata Tertinggi Terendah 

Volume (Kg) 25,45 Kg 245,16 Kg 4,40 Kg 
Lemak (%) 3,74 4,14 3,62 
TS (%) 12,04 12,22 11,66 
Protein (%) 2,79 2,83 2,72 
SNF (%) 8,24  8,36 8,10 

Sumber : Data Diolah 
 

Peternak Desa Precet dalam satu shift penampungan 
memiliki rata-rata produksi susu segar sebanyak 25,45 kg. 
Jumlah produksi susu terendah adalah 4,4 kg dan jumlah tertinggi 
245,16 kg. Perbedaan volume yang tinggi disebabkan jumlah 
sapi perah yang dimiliki setiap peternak berbeda. Produksi susu 
terendah 4,4 kg dihasilkan dari 1 ekor sapi perah, sedangkan 
produksi 245,16 kg dihasilkan dari 60 sapi perah. Faktor jumlah 
sapi perah mempengaruhi secara nyata terhadap produksi susu 
segar. Faktor pakan juga memiliki pengaruh dalam 
mempengaruhi produksi susu. 

Kandungan lemak susu rata-rata sebesar 3,74%, nilai 
tertinggi 4,14% dan nilai terendah 3,62%. Jika dibandingkan 
stadar mutu indonesia (SNI) rata-rata kandungan lemak susu 
peternak Desa Precet telah memenuhi standar. SNI menyaratkan 
kandungan lemak pada susu minimal 3,0%. Hal serupa terjadi 
pada vairabel protein yang juga telah sesuai SNI, yang 
menyaratkan kadar protein minimal 2,7%. Rata-rata yang dimiliki 
peternak adalah 2,79%, nilai tertinggi 2,83% dan terendah 2,72%. 
Kandungan bahan kering tanpa lemak (SNF) memiliki rata-rata 
8,24%, nilai tertinggi 8,36% dan nilai terendah 8,1%. Jika 
dibandingkan SNI, kandungan SNF susu peternak Desa Precet 
telah sesuai standar mutu. SNI menyaratkan kandungan SNF 
minimum 8%. Rata-rata TS susu perternak sebesar 12,04%, nilai 
tertinggi 12,22% dan nilai terendah 11,68%. Kriteria total solid 
susu diatur perusahaan langsung. Kandungan TS yang dianggap 
baik oleh PT Greenfield adalah 12%, tetapi TS dengan kadar 11% 
masih diterima oleh perusahaan. Kandungan TS yang dihasilkan 



27 
 

peternak sebagian besar telah memenuhi persyaratan 
perusahaan. Secara keseluruhan peternak susu Desa Precet 
memproduksi susu segar yang sesuai SNI dan standar 
perusahaan. 
 
4.1.3 Agribisnis Peternak 

Sebelum pengolahan data, perlu untuk menggambarkan 
keadaan umum peternak. Secara umum agribisnis peternak 
Precet adalah sebagai berikut: 
 
1. Tempat Pemasaran 

Peternak Precet mendapatkan keuntungan dari satu 
sumber, yaitu penjualan susu ke penampungan. Penampungan 
tersebut menjadi pasar tunggal peternak precet karena 
memberikan penghasilan yang lebih besar dibanding mengolah 
susu menjadi produk akhir. Keadaan ini didukung dengan 
mudahnya akses pengangkutan dan pendeknya jarak ke 
penampungan.  

 
2. Lahan dan ketersediaan air 

Tipe lahan tempat beternak merupakan hal yang penting. 
Lahan yang subur dapat menghasilkan produksi hijauan pakan 
yang melimpah dan berkesinambungan. Lahan cocok untuk 
ditanami jagung, rumput-rumputan dan legimunosa. Iklim (curah 
hujan dan temperatur) juga mendukung keadaan sapi untuk 
berproduksi. Selain itu ketersediaan air bersih dalam jumlah 
banyak dapat mendukung usaha peternakan (Ako, 2013). 

Lahan peternak precet telah memenuhi kriteria lahan 
yang baik. Lokasi peternakan Desa precet berada pada lereng 
Gunung Kawi yang terdapat sumber air untuk kebutuhan 
peternakan secara berlimpah. Iklim sejuk di kawasan lereng 
gunung dapat menciptakan lingkungan optimum peternakan sapi 
perah. Lahan untuk tumbuh hijauan juga tersedia secara luas, 
karena daerah sekitar rumah peternak sengaja untuk ditanami 
rumput gajah. Rumput tersebut dijadikan pakan utama sapi perah 
rakyat atau dijual ke PT Greenfield untuk pakan sapi perah 
perusahaan. 
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3. Tenaga kerja 
Usaha peternakan sapi perah Desa Precet dikategorikan 

sebagai tenaga kerja terampil, karena para peternak telah 
menekuni usaha ternak sapi perah sejak belasan tahun lalu. 
Penduduk Desa precet telah memelihara sapi perah sejak 
penampungan PT Greenfield didirikan yaitu tahun 2007. Tenaga 
kerja peternakan sapi perah Desa Precet didominasi oleh pria 
dewasa dengan rata-rata pendidikan terakhir tamat sekolah 
dasar. 
 
4. Bangsa sapi 

Terdapat hanya satu jenis sapi perah di Desa Precet, yaitu 
sapi Fresian Holstein (FH). Sapi jenis ini banyak dipelihara di 
Indonesia. Sapi jenis ini baik dipelihara pada daerah beriklim 
dingin atau daerah dengan ketinggian > 800 mdpl. Desa Precet 
memenuhi syarat tumbuh optimum sapi dimana ketinggian Desa 
Precet adalah 1000 mdpl. Sapi FH dapat menghasilkan susu 
rata-rata 4500 liter per satu masa laktasi (305 hari). Karakteristik 
susu dari sapi perah FH memiliki kadar lemak relatif rendah yaitu 
sekitar 3,3-3,7%. 
 
5. Penggunaan tanaman pakan 

Peternak Desa Precet memaksimalkan penggunaan 
pakan yang diproduksi sendiri dengan menanam sumber pakan 
hijauan pada daerahnya, sebab pada umumnya lebih baik 
membeli konsentrat daripada membeli hijauan. Karena zat pada 
hijauan umumnya mahal, sulit, biaya angkut besar seta 
kualitasnya rendah. Hijauan yang ditanam sendiri akan jauh lebih 
murah daripada membeli di daerah lain.  Sumber pakan hijauan 
berupa rumput gajah dan rumput liar akan dikombinasikan 
dengan konsentrat yang dibeli dari daerah sekitar untuk memberi 
makan ternak. Peternak melakukan efisiensi biaya dalam segi 
pemberian pakan ternak untuk menyiasati mahalnya harga 
konsentrat. Peternak Precet juga menggunakan limbah pertanian 
yang digunakan sebagai campuran konsentrat dari petani di 
daerah sekitar. Hal tersebut telah sesuai dengan literatur menurut 
Ako (2013), yang menyatakan peternak harus memperhatikan 
hasil dan limbah pertanian yang dibutuhkan sapi perah, misalnya 
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dedak, jagung, bungkil kelapa, dan bungkil kedelai. Untuk itu 
peternak dapat mengetahui bahan pakan yang ekonomis dipakai 
dalam ransum sapi perah 
 
4.2 Pengolahan Data 
4.2.1 Principal Component Analysis (PCA) 

Analisis PCA melibatkan 4  variabel mutu susu yang 
dihasilkan dari pembacaan lactoscan. Variabel tersebut adalah 
lemak, TS (total solid), protein dan SNF (solid non fat). Input data 
PCA berupa rata-rata pencatatan tiap peternak setiap tiga hari 
sekali. Data dikumpulkan sebanyak 30 kali pencatatan yang 
mewakili 3 bulan proses penampungan susu. Data pencatatan 
kualitas susu pada shift pagi dan sore dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Data tersebut kemudian direkap menjadi satu data 
berupa rata-rata yang digunakan untuk pengolahan analisis 
komponen utama (PCA). Rekap data dapat dilihat pada Lampiran 
3. Pegolahan data dengan menggunakan program minitab 16. 
Langkah analisisi dimulai dari memasukkan data ke program, 
selanjutnya pilih menu stat > multivariate > Principal Component. 
Pada kotak dialog pilih variabel yang akan dianalisis dan klik OK. 
Gambar tahapan PCA dapat dilihat pada Lampiran 8 dan hasil 
analisis PCA program Minitab menghasilkan data seperi pada 
Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Output PCA 

 

Hasil dari PCA ditentukan dengan melihat nilai eigenvalue 
variabel yang diteliti, yaitu nilai diatas 1. Pada penelitian ini 
diperoleh 2 variabel dengan nilai eigenvalue diatas 1. Variabel 
tersebut adalah lemak dan TS, kedua variabel tersebut memiliki 
proporsi 62,8% dalam menjelaskan kualitas susu. Jumlah 
tersebut diangap kurang mencukupi dalam menggambarkan 
kualitas susu, oleh karena itu dipilih nilai eigenvalue yang paling 
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mendekati 1, yaitu 0.9223 yang merupakan nilai dari variabel 
protein. Setelah ditambah variabel, diperoleh kumulatif yang 
dianggap cukup menggambarkan kualtias susu, yaitu sebesar 
85,9%. Dengan demikian variabel yang digunakan untuk 
mengklasterkan peternak sejumlah 3 variabel, yaitu lemak, TS 
dan Protein. 

 
4.2.2 Analisis Klaster 

Pengelompokan objek menggunakan program SPSS 18 
dengan jenis Hierarchial Cluster. Metode yang digunakan adalah 
Average Lingkage Between Group. Pengukuran jarak yang 
digunakan adalah Squared Euclidean Distance. Variabel-variabel 
yang digunakan untuk mengklasterkan peternak adalah hasil dari 
analisis PCA, yaitu variabel lemak, TS dan protein. Data input 
pengklasteran merupakan data untuk analisis PCA dengan 
variabel SNF yang dieliminasi, karena variabel tersebut memiliki 
nilai eigenvalue kurang dari 1. 

Analisis klaster menggunakan SPSS dimulai dengan klik 
Analyze > Classify > Hierarchial Cluster, selanjutnya pada kotak 
dialog masukkan variabel ‘lemak’, ‘TS’, dan ‘Protein’ ke kolom 
variabel dan ‘Nama’ ke kolom label. Klik Statistic dan centang 
Aglomeration Schedule dan pada kolom Cluster Membership pilih 
Single Solution dengan megisikan Number of Cluster sebanayak 
3. Klik menu Plots, centang Dendogram > Continue. Pada menu 
Method, pilih Between Group Lingkage, Measure > Squared 
Euclidean Distance > Continue. Gambar tahapan analisis klaster 
menggunakan SPSS dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Jarak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Squared Euclidean Distance, yaitu dengan menjumlah selisih 
antar pengukuran, sedangkan metode pengklasteran Average 
lingkage adalah jarak antar dua klaster dianggap sebagai jarak 
rata-rata antar semua anggota dalam satu klaster dengan semua 
anggota klaster lain. Penjadwalan pengukuran akan 
menghasilkan tabel pengelompokan dari setiap peternak secara 
berurutan dari jarak yang paling dekat (paling mirip). Tabel 
pengelompokan peternak (aglomeration schedule) dapat dilihat 
pada Lampiran 10. Dari tabel tersebut diketahui satu peternak 
memiliki kemiripan dengan peternak lain. Dengan jarak yang 
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semakin dekat (mirip) maka  peternak tersebut berada pada satu 
klaster. Proses pengklasteran dilakukan secara bertingkat, 
hingga semua peternak selesai dikelompokkan. 

Pertama, terbentuk 1 cluster yang beranggota responden 
nomor 21 dan 54 dengan jarak 0 (diberikan pada kolom 
coefficients). Karena proses agglomerasi dimulai dari 2 obyek 
terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari 
kombinasi jarak 55 obyek. Kemudian jika dilihat pada kolom 
langkah selanjutnya (next stage), terlihat angka 18. Next stage 
merupakan kolom yang menunjukan tahapan dimana responden 
lainnya digabungkan dengan cluster yang baru saja dibentuk. Hal 
ini berarti proses pengklasteran selanjutnya dengan melihat 
stage 18. 

Langkah kedua, pada stage 18 terlihat responden 21 
membentuk cluster dengan responden 36 yang mempunyai jarak 
0,001. Dengan terbentuknya cluster tersebut, maka cluster terdiri 
dari 3 responden, yaitu responden 21, 36, dan 54. Kemudian 
pada kolom tahap selanjutnya (next stage) terlihat angka 37. Hal 
ini berarti langkah clustering selanjutnya dengan melihat tahap 
(stage) 37. 

Langkah ketiga, pada stage 37 terbentuk satu cluster 
antara responden 21 dengan responden 52 yang memiliki nilai 
koefisien sebesar 0.003, yang menunjukkan besar jarak terdekat 
antara responden 52 dengan ketiga responden cluster 
sebelumnya (responden 21, 36, dan 54). Kemudian pada kolom 
tahap selanjutnya (next stage) terlihat angka 42. Hal ini berarti 
langkah clustering selanjutnya dengan melihat tahap (stage) 42. 
Proses tersebut hingga hirarki terakhir dicapai dan peternak 
terlihat membentuk kelompok-kelompok dengan jarak yang 
paling mirip. 

Tabel pengelompokan tersebut dirangkum oleh output 
selanjutnya, yaitu cluster membership. Tabel ini mencantumkan 
keanggotaan klaster pada setiap peternak, sehingga akan terlihat 
peternak mana yang masuk pada klaster 1,2 dan 3.  Tabel cluster 
membership dapat dilihat pada Lampiran 11. Jumlah klaster yang 
terbentuk juga dapat diketahui melalui dendogram dengan 
melihat hirarki paling kanan (garis horizontal paling kanan). 
Dendogram merupakan kesimpulan analisis yang 
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menggambarkan hirarki-hirarki pengelompokan objek 
berdasarkan ukuran jarak tertentu. Jarak tersebut diukur pada 
setiap peternak, sehingga peternak yang memiliki kedekatan 
pengukuran (paling mirip) akan berada pada satu klaster. 
Dendogram dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4.2 Dendogram 

 

Hasil dari analisis klaster digambarkan melalui 
dendogram, pada hirarki ke-11 (paling kanan) terdapat 2 garis 
horizontal yang mewakili jumlah klaster. Garis tersebut 
menunjukkan terdapat 2 klaster terbentuk. Pada penelitian ini, 
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dipilih hirarki ke-10 dengan jumlah 3 klaster untuk diteliti lebih 
lanjut. Pemilihan 3 klaster karena perbedaan antar klaster akan 
lebih terlihat dan lebih mudah dibandingkan. Keanggotaan klaster 
peternak dapat dilihat pada Lampiran 4. Klaster 1 terdiri dari 52 
anggota, klaster 2 terdiri dari 2 anggota dan klaster 3 terdiri dari 
1 anggota. Berdasar output SPSS, nilai antar klaster-klaster tidak 
berurutan, untuk itu peneliti mengurutkan berdasar nilai tertinggi 
dijadikan sebagai klaster 1, klaster 2 adalah peternak dengan 
hasil rata-rata dan klaster 3 adalah peternak yang memiliki 
kualitas rendah. Karakteristik anggota tiap-tiap klaster dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Karakteristik Peternak 

Klaster Profil 
Lemak 

(%) TS (%) Protein (%) 

1 Rata-rata 4.06 12.07 2.79 
 Tertinggi 4.16 12.08 2.79 
 Terendah 3.96 12.05 2.79 
2 Rata-rata 3.73 12.05 2.79 
 Tertinggi 3.82 12.24 2.83 
 Terendah 3.61 11.86 2.72 
3 Rata-rata 3.71 11.66 2.77 
 Tertinggi 3.71 11.66 2.77 
 Terendah 3.71 11.66 2.77 

Sumber : Data primer diolah (2016) 
 

Berdasar Tabel 4.3 rata-rata kandungan lemak susu yang 
diproduksi oleh peternak klaster 1 adalah 4.06. Klaster 1 memiliki 
nilai lemak tertinggi. Klaster 2 memiliki rata-rata lemak, yaitu 3.96, 
sedangkan klaster 3 merupakan klaster terendah, dengan nilai 
lemak rata-rata 3.71. Jika dibandingkan dengan SNI, kadar lemak 
yang dihasilkan klaster 1, 2 dan 3 sudah sesuai. Pada 
pembahasan tiap klaster jika ditinjau dari kandungan lemak tidak 
terjadi permasalahan karena dasar pembayaran susu segar yang 
digunakan adalah berdasar kandungan total solid (TS). Hal 
serupa terjadi pada kandungan protein dari tiap-tiap klaster. 
Klaster 3 menghasilkan kadar protein paling rendah dibanding 
yang lain, namun klaster 3 memiliki nilai rata-rata yang telah 
memenuhi syarat protein dari SNI. 
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Kandungan total solid (TS) rata-rata klaster 1 adalah 
12,07 dengan nilai maksimal 12,08 dan nilai minimal 12,05. Rata-
rata TS klaster 2 sebesar 12,05 dengan nilai makasimal 12,24 
dan minimal 12,24. Nilai TS klaster 2 berada dibawah nilai klaster  
1. Klaster 3 memiliki rata-rata TS paling rendah, yaitu 11.66. 
Menurut standar perusahaan penampungan susu, kandungan TS 
yang baik adalah 12%, tetapi susu dengan kadar TS 11% masih 
dapat diterima. Pada Koperasi Daerah, umumnya peternak yang 
menghasilkan TS rendah akan dikenakan penalti berupa 
potongan harga. Serupa pada Koperasi Agro Niaga (KAN) 
Jabung akan menolak susu dengan kadar TS < 11% dan 
memberikan penalti harga pada susu dengan TS 11,0-11,2%. 
Dari hasil analisis ini, susu dari peternak klaster 3 tetap diterima 
penampungan, tetapi perlu diperbaiki, mengingat bahwa TS 
merupakan dasar pembayaran susu segar di penampungan. 

Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan memiliki dasar 
pembayaran sendiri, seperti contoh pada Koperasi Agro Niaga 
(KAN) Jabung, pembayaran susu didasarkan pada kandungan 
lemak. Perbedaan acuan variabel mutu susu diantara 
perusahaan disebabkan perbedaan olahan akhir susu. Pada PT. 
Greenfield ditetapkan TS sebagai variabel acuan karena 
perusahaan ini mengolah susu segar dengan bentuk akhir cair 
(liquid milk), berbeda dengan KAN jabung yang merupakan 
binaan dari PT. Nestle yang memproduksi susu bubuk dengan 
acuan kandungan lemak. Susu cair merupakan produk premium 
yang dapat dihasilkan dari susu segar. Syarat susu cair adalah 
kandungan TS yang tinggi dan cemaran mikroba rendah. TS 
tersusun atas komponen lemak, protein, dan bahan kering tanpa 
lemak (SNF). Pertimbangan perusahaan dalam penggunaan TS 
karena nilai gizi tinggi susu cair didapat dari kandungan TS yang 
tinggi. Pada perushaan lain, disyaratkan kandungan lemak tinggi. 
Hal tersebut berkaitan dengan rasa yang diharapkan pada produk 
akhir yang diproduksi. Seperti pada PT. Nestle yang 
mensyaratkan kandungan lemak tinggi, karena kadar lemak 
berpengaruh terhadap rasa gurih hasil akhir olahan. Lemak yang 
rendah pada susu akan menghasilkan rasa yang tawar. Menurut 
permasalahan tersebut, penggunaan Total Solid (TS) pada 
produksi susu cair mutlak diperlukan oleh PT. Greenfield, 
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olehkarena itu variabel TS ditetapkan sebagai acuan dalam 
perbaikan peternak. 

Berdasar Tabel 4.3 klaster 3 merupakan klaster dengan 
nilai paling rendah. Klaster tersebut memiliki nilai lemak, TS dan 
protein yang lebih kecil dari dua klaster sebelumnya. Pada 
penampungan Desa Precet, pembayaran susu segar didasarkan 
pada kandungan TS, dengan demikian klaster 3 akan mendapat 
pembayaran paling rendah. Dari pertimbangan tersebut klaster 3 
merupakan klaster yang mutlak diperbaiki guna meningkatkan 
pendapatan peternak. Klaster 1 dan 2 juga tidak menutup 
kemungkinan untuk tetap diperbaiki, karena perbaikan akan 
meningkatkan pendapatan peternak. Dengan demikian 
pembahasan untuk perbaikan dari metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dapat diterapkan pada semua lini peternak. 

 
4.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Berdasar hasil pengklasteran peternak, diketahui bahwa 
klaster 3 mutlak diperbaiki, tetapi klaster 1 dan 2 juga tetap dapat 
menerapkan saran perbaikan yang dihasilkan. Perbaikan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dipilih 
untuk mencari alternatif perbaikan peternak. Perhitungan 
menggunakan metode AHP terdiri dari bobot prioritas dari kriteria 
maupun sub kriteria setiap kompetensi dan bobot alternatif 
secara keseluruhan. Wirdianto dan Elpira (2008) menjelaskan 
bahwa langkah dasar dari metode AHP terdiri dari tiga langkah 
untuk melakukan pengambilan keputusan yang meliputi 
penyusunan hierarki, penetapan prioritas dan konsistensi logis. 
Pada penelitian ini terdapat tiga kriteria yang akan digunakan 
berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan oleh pihak 
penampungan. 

Metode AHP membutuhkan responden ahli atau pakar 
untuk mengisi kuesioner dalam pengambilan keputusan. 
Responden ahli atau pakar yang digunakan dalam pengisian 
kuesioner ini melibatkan  6 orang. Responden ahli terdiri atas 4 
dokter hewan, 1 operator penampungan dan 1 orang ketua 
peternak Desa Precet. Pemilihan dokter hewan karena dokter 
hewan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang 
upaya perbaikan, operator penampungan dipilih karena 
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mengetahui peraturan penerimaan susu dan ketua peternak 
diambil untuk mewakili peternak. Langkah pertama dalam 
metode AHP adalah penyusunan hierarki. Penyusunan hierarki 
untuk menguraikan masalah menjadi bagian lebih kecil.  Pada 
penelitian dapat diketahui bahwa pada tingkat paling atas adalah 
tujuan utama berupa strategi perbaikan peternak, tingkat kedua 
adalah kriteria berupa faktor perbaikan dan tingkat ketiga adalah 
alternatif berupa alternatif perbaikan peternak. Strategi perbaikan 
peternak pada penampungan dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

Berdasar Gambar 4.3 terdapat nilai hasil perhitungan 
setelah penyebaran kuesioner pada responden ahli. Kuesioner 
penelitian dapat dilihat pada Lampiran 5. Perhitungan geometric 
mean kuesioner untuk mencari nilai rata-rata dari hasil kuesioner 
responden ahli. Rekap kuesioner beserta hasil perhitungan 
geometric mean dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai rata-rata 
yang telah didapatkan akan dilanjutkan dengan perhitungan uji 
konsistensi. Contoh beserta cara perhitungan AHP dapat dilihat 
pada Lampiran 7.  

Hasil penilaian responden telah konsisten dimana 
perhitungan Concistency Ratio-CR responden untuk mitigasi 
faktor perbaikan sebesar 0.002. perhitungan tersebut melibatkan 
faktor manjemen beternak, kesehatan ternak dan pakan. Ketiga 
indikator tersebut diperoleh dari pemaparan pakar saat 
wawancara. Selanjutnya dicari CR mitigasi antar alternatif faktor 
1. Faktor 1 merupakan manajemen beternak dengan alternatif 
perbaikan sarana produksi, sanitasi dan penjadwalan pemerahan 
dengan hasil CR sebesar 0.084. Hasil CR alternatif faktor 2 
(kesehatan ternak) sebesar 0.01 dan CR alternatif faktor 3 
(pakan) sebesar 0.06. Berdasar hasil perhitungan CR yang telah 
disebutkan, semua indikator yang dinyatakan dalam struktur AHP 
telah memenuhi syarat (kurang dari 0,1), sehingga konstruk AHP 
dapat digunakan untuk menetukan alternatif strategi perbaikan 
peternak tanpa merubah indikator atau menyebar ulang 
kuesioner. 
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Strategi 

perbaikan peternak

Manajemen 

berternak

(0,11)

Keadaan ternak

(0,26)

Pakan

(0.63)

Perbaikan sarana 

produksi

(0,62)

Penjadwalan 

pemerahan

(0,12)

Melakukan sanitasi

(0,26)

Menjaga 

kesehatan ternak

(0,61)

Manajemen laktasi

(0,11)

Perbaikan bangsa sapi

(0,28)

Penyusunan ransum

(0,34)

Penyediaan pakan 

berkualitas

(0,50)

Penjadwalan pemberian 

pakan

(0,16)

Tujuan utama

    Faktor

Alternatif strategi

Gambar 4.3 Struktur AHP (Data diolah, 2016) 
 

Faktor paling besar adalah pakan dengan bobot prioritas 
sebesar 0.62, disusul faktor keadaan ternak sebesar 0.26 dan 
manajemen berternak sebesar 0.11. Setiap faktor memiliki 
alternatif yang diurutkan berdasar bobot paling tinggi. Nilai 
tersebut belum dapat digunakan sebagai acuan memilih alternatif 
terbaik, untuk itu dicari pembobotan alternatif pada faktor agar 
diketahui bobot alternatif keseluruhan yang menjadi prioritas 
perbaikan. Prioritas alternatif keseluruhan dapat diperoleh dari 
mengalikan bobot faktor dan bobot tiap-tiap alternatif yang 
tergabung dalam faktor tersebut (Sindhu, et al., 2016). 
Perhitungan bobot alternatif keseluruhan terdapat pada Tabel 
4.4.  

Berdasar Tabel 4.4 alternatif-alternatif dari setiap faktor 
tidak serta-merta menjadi pilihan yang terbaik. Hal tersebut 
dikarenakan bobot faktor dan alternatif berbeda. Sembilan 
alternatif diberikan rangking berdasar bobot global. Dua alternatif 
teratas didapat dari faktor pakan, alternatif ke-3 diperoleh dari 
faktor manajemen berternak, alternatif ke-4 dan seterusnya telah 
ditunjukkan dalam tabel tersebut. Alternatif pertama berupa 
penyediaan pakan berkualitas dengan bobot global 0.315. 
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Alternatif kedua berupa penyusunan ransum dengan bobot 
0.2142. Alternatif ketiga berupa menjaga kesehatan ternak 
dengan bobot global 0.158. 

 
Tabel 4.4 Bobot Prioritas dan Rangking Alternatif 

Faktor Alternatif Bobot 
Bobot 
Global 

Rangking 
Alternatif 

Pakan 
(0.63) 

Penyediaan Pakan 
Berkualitas 

0.50 0.3150 1 

Penyusunan Ransum 0.34 0.2142 2 

Penjadwalan 
Pemberian Pakan 

0.16 0.1008 4 

Keadaan 
Ternak 
(0.26) 

Menjaga Kesehatan 
Ternak 

0.61 0.1580 3 

Perbaikan Bangsa 
Sapi 

0.28 0.0728 5 

Manajemen Laktasi 0.11 0.0286 7 

Manajemen 
Berternak 

(0.11) 

Perbaikan sarana 
Produksi 

0.62 0.0682 6 

Melakukan Sanitasi 0.26 0.0286 8 

Penjadwalan 
Pemerahan 

0.12 0.0132 9 

Sumber : Data diolah (2016) 

 
Alternatif 1 Penyediaan Pakan Berkualitas 

Alternatif strategi pertama adalah penyediaan pakan 
berkualitas dengan nilai bobot sebesar 0.315. Pakan merupakan 
faktor penting bagi pemeliharaan sapi perah karena biaya pakan 
mencapai 60-70% dari total biaya. Penyediaan pakan ternak 
harus memenuhi syarat antara lain kecukupan palatabilitas 
(nutrisi), ketersediaan, pakan tidak berebut dengan manusia, dan 
harga terjangkau. Sering terjadi peternak merugi akibat 
produktivitas rendah dan harga pakan yang tinggi. Menurut 
Adiarto (2012), pakan sapi perah terdiri atas pakan hijauan dan 
konsentrat yang kualitas dan ketersediaannya perlu terus-
menerus dijaga. 

Pakan hijauan di Desa Precet adalah rumput gajah odod 
yang banyak tersedia karena sengaja ditanam. Pakan hijauan 
tersedia melimpah karena tidak bersaing dengan kebutuhan  
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manusia. Pemenuhan kebutuhan pakan hijauan tidak terdapat 
masalah pada klaster 1,2, dan 3. Selain pakan hijauan, sapi perah 
juga membutuhkan konsentrat. Pada klaster 1,2 dan 3 membeli 
konsentrat di daerahnya, sehingga dari segi nutirsi konsentrat 
yang diberikan sama. Konsentrat yang beredar di Precet memiliki 
kadar 18% protein dan telah memenuhi standar sebagaimana 
yang di sebutkan oleh (Bamualim, 2009), bahwa standar baku 
konsentrat sapi perah adalah  67% TDN (total digestible nutrient), 
protein 16%, lemak kasar 6%, 12% kadar air, 11% serat kasar, 
10% abu, 0,9% Ca, dan 0,6% Phosphat.  

  Masalah yang timbul pada peternak adalah ketersediaan 
konsentrat yang terbatas dan berdampak pada harga. Harga 
konsentrat di pasar Rp 3.000-3.500/kg harga tersebut mengalami 
kenaikan dari harga awal Rp. 2.500/kg. Hal tersebut 
mempengaruhi daya beli peternak, apalagi peternak dengan 
pendapatan minim, akan sangat berat untuk memenuhi 
ketersediaan konsentrat. Ketergantungan pakan sapi perah 
ditentukan oleh lokasi, ketersediaan pakan di pasar dan harga. 
Peternak skala besar dan menengah dapat memperbaiki kualitas 
dan kuantitas konsentrat, sedangkan peternak skala kecil 
ketersediaan pakan terbatas dan tidak dapat menambah 
kuantitas konsentrat karena alasan finansial (Alqaisi, 2014). 
Peternak Precet secara keseluruhan merupakan peternak skala 
kecil (<20 ekor) dimana perubahan harga pakan berdampak pada 
hasil produksi. Klaster 1 merupakan peternak dengan hasil susu 
terbaik. Keunggulan kandungan hasil susu memeberi 
pendapatan sedikit lebih banyak dari klaster lainnya. Dengan 
demikian kemampuan membeli konsentrat lebih besar dari 
klaster 3. Klaster 3 mendapat pembayaran paling sedikit sesuai 
dengan kualitas susu yang dihasilkan, sehingga kemampuan 
membeli konsentrat terbatas. 
 
Alternatif 2 Penyusunan Ransum 

Alternatif strategi berupa penyusunan ransum memiliki 
bobot sebesar 0.2142. Penyusunan ransum terdiri atas 
pemberian pakan berupa hijauan dan konsentrat. Komposisi 
ransum dari 2 kategori tersebut dapat berubah-ubah sesuai 
kebutuhan, bahan tersedia, dan musim. Ransum pakan hijauan 
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sapi peternak Precet adalah 20 kg per hari, kebutuhan konsentrat 
disesuaikan produksi susu. Kebutuhan konsentrat adalah 50% 
dari produksi susu, misalkan sapi menghasilkan 10 liter susu per 
hari maka kebutuhan konsentrat adalah 5 kg per hari. Untuk 
menghasilkan komposisi yang baik pada susu diperlukan takaran 
tepat pada pakan. Pakan terlalu banyak konsentrat akan 
menyebabkan kadar lemak susu rendah. Menurut Ako (2013), 
ransum pakan sapi laktasi adalah hijauan 30-40 kg/ekor/hari 
(10% berat badan), konsentrat 5 kg/ekor/hari (1 kg/2 liter produksi 
susu). Menurut Soeharsono (2008), faktor yang menimbulkan 
kelainan laktasi antara lain (1) bersifat nutrisional yang umumnya 
karena defisiensi zat makanan dan (2) penyakit menular. Secara 
keseluruhan ransum dari peternak klaster 1,2, dan 3 memiliki 
komposisi yang sama. Hal tersebut merupakan hasil dari 
penyuluhan tim dokter hewan untuk membantu memperbaiki 
peternak dari faktor pakan. 

Permasalahan yang terjadi di Desa Precet adalah 
ketersediaan konsentrat yang terbatas. Terutama pada peternak 
skala kecil yang sangat terpengaruh oleh harga konsentrat. 
Kandungan konsentrat secara umum terdiri atas protein, lemak, 
vitamin dan mineral. Menurut Gaillard (2015), strategi ransum 
dengan komposisi pakan yang ditambahkan energi pada awal 
laktasi akan meningktakan produksi susu. Sumber energi yang 
dapat dijadikan tambahan pakan adalah dedak padi, ampas tahu, 
singkong dan tetes tebu. Energi merupakan faktor pembatas 
untuk sapi dapat berproduksi tinggi (Prihandi dan Adiarto, 2008). 
Dengan penambahan energi pada pakan, diharapkan produksi 
susu meningkat. Jumlah produksi menjadi pengali harga, 
sehingga pendapatan peternak meningkat. Strategi tersebut akan 
mengubah fokus peternak menjadi peternak fokus kuantitas 
produksi. Alternatif strategi tersebut dapat disarankan pada 
peternak klaster 3 untuk mengimbangi rendahnya kualitas susu 
akibat kurang konsentrat. 
 
Alternatif 3 Menjaga Kesehatan Ternak 

Kesehatan ternak sangat berpengaruh terhadap 
perbaikan kualitas susu. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 
nilai bobot sebesar 0.158. Kesehatan hewan ternak secara 
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langsung mempengaruhi produktivitas dan kualitas susu. Sapi 
sehat akan banyak memproduksi susu dan penyerapan pakan 
maksimal sehingga kualitas susu akan baik. Penyakit yang umum 
menjangkit sapi perah adalah mastitis. Penyakit ini menyebabkan 
susu yang dihasilkan sapi menggumpal. Menurut Soeharsono 
(2008), mastitis merupakan peradangan kelenjar susu yang 
ditandai adanya peradangan pada ambing disertai perubahan 
fisik, kimiawi, dan mikrobioligi susu. Mastitis disebabkan oleh 
bakteri, virus, protozoa, dan kapang yang menginfeksi putting 
dan menyebar ke ambing sapi.  

Pada klaster peternak 1,2, dan 3 jarang di jumpai penyakit 
mastitis. Kesadaran akan kesehatan telah dijalankan oleh 
peternak. Sebagai aplikasinya, peternak melakukan perawatan 
berupa pemotongan kuku setiap satu bulan sekali, perawatan 
kulit dengan memandikan, menggosok dan memotong rambut. 
Pengendalian penyakit peradangan ambing dilakukan dengan 
mengatur kelembaban dan ventilasi kandang. Pembersihan 
ambing sebelum dan sesudah pemerahan menggunakan air 
hangat. Hal tersebut dapat meminimalisir tumbuhnya bakteri 
pada ambing. 

 
Alternatif 4 Penjadwalan Pemberian Pakan 

Alternatif strategi penjadwalan pemberian pakan 
mempunyai nilai bobot sebesar 0.1008. Penjadwalan pakan 
meliputi waktu dan frekuensi pemberian pakan. Komposisi dan 
teknis pemberian pakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada 
kondisi peternak. Peternak memerah sapi sehari dua kali, dengan 
demikian pakan juga diberikan dua kali sehari. Pemberian pakan 
3 kali sehari hanya dilakukan oleh peternak yang memerah sapi 
3 kali sehari.  

Peternak klaster 1,2 dan 3 memberi pakan sapi perah 
berupa hijauan dan konsentrat. Kandungan makanan tersebut 
kaya akan energi dan protein. Pakan diberikan dua kali sehari. 
Pemberian pakan pertama berupa hijauan dan konsentrat. 
Konsentrat diberikan pertama kali pada pukul 07.00. berselang 
satu jam kemudian diberikan pakan hijauan. Pakan hijauan yang 
diberikan adalah hijauan yang telah layu. Hal tersebut bertujuan 
untuk memudahkan pencernaan hijauan. Pemberian pakan 
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kedua berupa hijauan diberikan pukul 13.00, kemudian sapi 
diperah setelah selesai makan. Peternak Precet tidak memberi 
pakan sapi pada waktu pemerahan susu, karena aroma dari 
pakan ternak dapat diserap oleh air susu. Pemberian pakan 
terakhir berupa konsentrat yang dilakuakan setelah proses 
pemerahan kedua. 

Pemberian konsentrat baiknya diberikan pada pukul 
08.00, sedangkan rumput gajah diberikan satu jam setelah 
konsentrat. Pemberian rumput dan konsentrat berikutnya 
diberikan sesudah pemerahan kedua yaitu pukul 15.00 (Firman, 
2010). Perubahan waktu pemberian pakan yang mendadak dan 
sering dilakukan dapat mengganggu nafsu makan ternak dan 
menganggu produktifitasnya dalam menghasilkan air susu (Ako, 
2013). 
 
Alternatif 5 Perbaikan Bangsa Sapi 

Alternatif perbaikan bangsa sapi perah yang memiliki nilai 
bobot sebesar 0.0728. Perbaikan bangsa sapi perah memiliki 
pengaruh terhadap kualitas susu. Alternatif ini berkaitan dengan 
melakukan inseminasi buatan (IB) untuk menggabungkan sifat 
baik pada induk. IB dilakukan pada indukan berkualitas yang 
memiliki produksi susu banyak dan kandungan lemak tinggi. 
Breed yang mempunyai produksi susu tertinggi yaitu Freis 
Holland (FH) kemudian Shorthorn, Ayrshire, Guernsey, dan 
Jersey (Ako, 2013). Peternak Precet memiliki sapi jenis Fries 
Holand (FH) dengan produksi tinggi, tetapi perlu dilakukan 
perkawinan silang dengan jenis yang lain, karena menurut 
Sudono (1999) sapi Fries Holland memiliki kandungan lemak 
paling sedikit, kandungan lemak susu tertinggi dihasilkan oleh 
jenis sapi Jersey. 
 
Alternatif 6 Perbaikan Sarana Produksi 

Perbaikan sarana produksi terdiri dari perbaikan kandang 
dan pengadaan peralatan. Peralatan produksi yang dimaksud 
adalah pengadaan choper dan timbangan yang belum dimiliki 
peternak. Choper berfungsi mencacah bahan kering ke ukuran 
lebih kecil. Pengecilan ukuran berfungsi memudahkan kecernaan 
pakan dalam rumen sapi sehingga nutrisi pakan terserap lebih 
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sempurna dan memaksimalkan hasil produksi (Firman, 2010). 
Timbangan difungsikan untuk menimbang secara tepat volume 
pakan yang diberikan kepada sapi, untuk menghindari kurangnya 
pakan yang diberikan. 

Perbaikan kandang berfungsi untuk memberikan 
lingkungan optimal bagi sapi perah. Kelayakan kandang dinilai 
dari segi kebersihan, intensitas cahaya yang masuk, ventilasi, 
luas kandang, bahan atap kandang. Penerangan sinar matahari 
kandang pada klaster 1,2,3 belum tercukupi sepenuhnya dengan 
baik. Kandang peternak memuat sapi perah dengan jarak antar 
sapi sangat rapat. Hal tersebut mempengaruhi intensitas cahaya 
yang didapat. Menurut Ako (2010), syarat kandang adalah harus 
mendapat cukup sinar matahari guna mencegah pertumbuhan 
mikroba.  

Atap kandang yang digunakan peternak sebagian besar 
telah menggunakan genteng, namun masih terdapat beberapa 
peternak yang menggunakan atap seng. Menurut Firman (2010) 
atap yang baik untuk kandang terbuat dari genteng, karena 
bahan tersebut mampu meredam panas di siang hari dengan 
baik. Kandang yang tidak layak menyebabkan kelembaban tinggi 
dan suhu naik. Pada klaster 3 kandang menggunakan atap 
berbahan seng. Hal tersebut mempengaruhi kualitas susu yang 
dihasilkan. Pendekatan yang diambil adalah bila menggunakan 
atap berbahan seng, maka pada siang hari sapi merasa panas 
karena suhu lingkungan meningkat. Menurut Soeharsono (2008) 
temperatur lingkungan yang tinggi mengakibatkan penurunan 
produksi susu 33% disebabkan oleh intake pakan menurun 70%. 
Menurut Ako (2013), Temperatur tinggi lingkungan dapat 
menurunkan produksi dan menyebabkan perubahan komposisi 
kandungan gizi dalam susu. Dalam hal ini kualitas air susu sangat 
peka terhadap perubahan suhu lingkungan dan kelembaban 
tinggi. Hasilnya kandungan lemak, laktosa, total solid (TS), dan 
solid non fat (SNF) menurun.  

 
Alternatif 7 Manajemen Laktasi 

Alternatif strategi dengan nilai bobot 0.0286 dimiliki oleh 
manajemen laktasi. Laktasi yaitu masa sapi memproduksi susu 
(antara waktu beranak sampai masa kering). Masa laktasi 
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berlangsung selama 10 bulan, sedangkan masa kering 
berlangsung selama 2 bulan. Menurut Alim dan Hidaka (2002), 
peternak perlu mengetahui puncak produksi produksi pada ternak 
perah yang sedang laktasi. Tujuannya agar pada saat tersebut 
diberikan pakan secara maksimal, sehingga dapat memperoleh 
produksi dan kualitas susu yang maksimal. Pengaturan jadwal 
inseminasi buatan (IB) juga perlu dilakuakan, mengingat sapi 
memiliki masa kering. Untuk meminimalisir kerugian akibat sapi 
tidak memproduksi susu. Inseminasi dapat dilakukan 2 bulan 
masa laktasi (2 bulan setelah melahirkan). Masa hamil sapi 
adalah 10 bulan, sehingga kelahiran selanjutnya akan tiba pada 
saat sapi memasuki masa kering. Soeharsono (2008) 
mengemukakan bahwa sapi perah harus diberi istirahat selama 
6-8 minggu sebelum melahirkan pada setiap periode laktasi. 
Manfaat dari memberi masa kering pada sapi antara lain memberi 
kesempatan perbaikan sel ambing, mengisi cadangan gizi dalam 
tubuh, dan memungkinkan diperolehnya produksi susu yang 
maksimal pada laktasi berikutnya. 
 
Alternatif 8 Melakukan Sanitasi 

Alternatif strategi kedelapan terdapat pada faktor 
manajemen berternak dengan nilai bobot sebesar 0.0286. 
Sanitasi memiliki peran penting pada proses produksi untuk 
menghindari adanya kontaminasi terhadap produk pangan serta 
munculnya beberapa penyakit yang akan menyebabkan 
kerusakan produk pangan hingga tidak layak untuk dikonsumsi 
(Purnawijayanti, 2006). Susu dapat rusak akibat tidak terjaganya 
kebersihan. Kadar mikroba susu akan meningkat dan grade susu 
menurun. Menjaga sanitasi dilaksanakan dengan memperhatikan 
kebersihan kandang, peralatan, badan sapi dan pekerja. Sanitasi 
kandang dilakukan dengan membersihkan kotoran secara 
berkala dengan air bersih. Sanitasi peralatan dilakuakan dengan 
membersihkan milk can, kain saring, tali, ember pakan dan 
peralatan lainya. Pembersihan peralatan juga dilakukan setelah 
proses penyetoran susu. Sisa susu yang menempel pada dinding 
milk can akan dibersihkan menggunakan detergen khusus susu 
(Tipol).  Sapi yang akan diperah dibersihkan terlebih dahulu pada 
lipatan paha, ambing dan ekor. Khusus pada ambing sapi, 
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dibersihkan dengan air hangat pada sebelum pemerahan dan 
sesudah pemerahan. Pemerah juga harus mencuci tangan 
dengan bersih, kuku tidak boleh panjang, menggunakan pakaian 
yang bersih dan terhindar dari penyakit menular. Para peternak 
klaster 1,2 dan 3 telah melakukan hal tersebut, karena peternak 
Desa precet telah disosialisasi tentang pentingnya sanitasi yang 
mepengaruhi harga secara langsung. Menurut Purnawijayanti 
(2006), sanitasi pekerja atau higiene perorangan yang terlibat 
dalam pengolahan makanan akan dapat dicapai, apabila dalam 
diri pekerja tertanam pengertian tentang pentingnya menjaga 
kesehatan dan kebersihan. 
 
Alternatif 9 Penjadwalan Pemerahan 

Penjadwalan pemerahan memiliki nilai bobot sebesar 
0.0132. Penjadwalan pemerahan berkaitan dengan jumlah 
produksi susu dan frekuensi pemerahan. Semakin banyak susu 
yang dihasilakan maka diperlukan penambahan frekuensi 
pemerahan, sedangkan produksi susu sapi peternak Precet 
kurang dari 10 liter/sapi/hari. Penambahan frekuensi pemerahan 
bergantung pada kemampuan berproduksi susu setiap ekor sapi. 
Apabila kemampuan produksi maksimal hanya 15 kg/hari, cukup 
diperah 2 kali/hari (Soeharsono, 2008). Hal tersebut juga 
mempengaruhi metode pemerahan. Jika produksi sapi tidak 
terlalu banyak dapat dilakukan pemerahan secara manual. 

Klaster 1,2 dan 3 melakukan pemerahan dengan cara 
manual, yaitu menggunakan tangan. Sebelum melakukan 
pemerahan, peternak memeriksa kesehatan hewan dan 
kesehatan pemerah. Hewan yang tidak sehat tidak akan diperah. 
Proses pemerahan pada semua klaster ditemui bahwa pemerah 
membersihkan kandang terlebih dahulu sebelum memerah. 
Pembersihan kandang bertujuan untuk menghindari penyerapan 
bau lingkungan oleh susu. Perlakuan selanjutnya adalah 
pembersihan peralatan perah dan badan sapi. Badan sapi perah 
dibersihkan dengan air bersih dan ambing sapi dengan air 
hangat. Selanjutnya pelumasan ambing dengan minyak kelapa 
dan pemerahan. Para peternak sapi perah di Desa Precet 
melakukan proses pemerahan dengan baik dan benar sehingga 
kualitas susu yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. 
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4.4. Spesifikasi Setiap Klaster 
Berdasar metode AHP diperoleh alternatif perbaikan 

peternak. Alternatif tersebut disarankan untuk diaplikasikan pada 
klaster paling memerlukan. Agar alternatif dapat sesuai sasaran, 
diperlukan penelusuran peternak untuk mengetahui ciri setiap 
klaster. Ciri-ciri dari setiap klaster terdapat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Ciri Klaster 

Spesifikasi 
 Kondisi  

Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 

Penyediaan 
pakan 
berkualitas 

Konsentrat 
berkualitas 
dan tercukupi 

Konsentrat 
berkualitas 
dan tercukupi 

Konsentrat 
berkualitas 
tetapi belum 
tercukupi 

Penyusunan 
ransum 

Komposisi 
sesuai 

Komposisi 
sesuai 

Komposisi 
perlu 
perbaikan 

Sarana 
produksi 

Sarana 
produksi 
sesuai 

Perlu 
perbaikan 

Perlu 
perbaikan 

Penjadwalan 
pemberian 
pakan 

Jadwal sesuai Jadwal sesuai Jadwal sesuai 

Bangsa sapi 
perah 

Fresial 
Holstein 

Fresial 
Holstein 

Fresial Holstein 

Kesehatan 
ternak 

Telah menjaga 
kesehatan 

Telah menjaga 
kesehatan 

Telah menjaga 
kesehatan 

Manajemen 
laktasi 

Telah sesuai Telah sesuai Telah sesuai 

Sanitasi 
Menjaga 
sanitasi 

Menjaga 
sanitasi 

Menjaga 
sanitasi 

Penjadwalan 
pemerahan 

Jadwal sesuai Jadwal sesuai Jadwal sesuai 

Sumber : Data diolah (2016) 

 
Berdasar tabel tersebut dapat diketahui ciri dari setiap 

klaster peternak. Ciri setiap klaster didasarkan alternatif hasil 
AHP. Klaster 1,2, dan 3 telah menerapkan sebagian besar 
spesifikasi praktik beternak sesuai AHP.  Terdapat 6 spesifikasi 
yang telah dipenuhi oleh peternak klaster 1,2, dan 3 antara lain 
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penjadwalan pemberian pakan, bangsa sapi perah, kesehatan 
ternak, manajemen laktasi, sanitasi, dan penjadwalan 
pemerahan. Berdasar tabel tersebut dapat diketahui perbedaan 
ciri setiap klaster peternak.  

Klaster 1 merupakan klaster dengan ciri paling sesuai 
alternatif perbaikan, oleh karena itu klaster 1 menghasilkan 
kualitas susu paling baik. Klaster 1 telah melakukan 9 alternatif 
perbaikan yang disarankan. Klaster 2 memenuhi sebagian besar 
persyaratan, tetapi masih perlu perbaikan sarana produksi. 
Sarana produksi yang dimaksud adalah perbaikan atap kandang. 
Hal tersebut karena masih ditemukan atap kandang yang tidak 
terbuat dari genteng pada klaster 2, untuk itu diharapkan agar 
menggunakan atap berbahan genteng guna meningkatkan 
kualitas hasil.  

Klaster 3 merupakan klaster yang paling banyak 
memerlukan perbaikan sesuai alternatif yang disarankan. Hal 
tersebut ditunjukkan terdapat 3 faktor yang tidak sesuai dengan 
alternatif. Ketiga faktor tersebut harus dipenuhi oleh peternak 
klaster 3 guna meningkatkan kualitas hasil. Faktor-faktor tersebut 
adalah penyediaan konsentrat yang cukup, penyusunan ransum 
dan perbaikan sarana produksi. Faktor pertama berupa 
konsentrat yang kurang tercukupi oleh klaster 3, hal tersebut 
dapat disiasati dengan menggunakan bahan substitusi hasil 
panen sesuai literatur yang disebutkan pada alternatif 2 AHP 
(penyusunan ransum). Sesuai alternatif yang disarankan dari 
AHP ransum pakan dapat ditambah tetes tebu, dedak padi, dan 
singkong. Penambahan sumber energi tersebut sedikit 
meningkatkan pengeluaran peternak tetapi akan besar 
meningkatkan kuantitas susu. Bahan tersebut dapat dicampurkan 
ke konsentat, dengan demikian kuantitas konsentrat dapat 
bertambah dan komposisi ransum lebih sesuai kondisi klaster 3. 
Faktor ketiga adalah perbaikan atap kandang. Atap kandang 
klaster 3 menggunakan seng, hal tersebut mempengaruhi 
kualtias dan kuantitas hasil. Berdasar literatur yang disebutkan 
pada alternatif 6 dari AHP, atap kandang harus dapat meredam 
panas guna menciptakan kondisi optimal sapi. Bahan yang 
disarankan untuk atap kandang terbuat dari genteng.  


