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ABSTRAK 
 

ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS SUSU SEGAR UNTUK 
MENENTUKAN PENERIMAAN PETERNAK SAPI PERAH DI KUD 
KARANGPLOSO, KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN 

MALANG 
 

 Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui peran kualitas dan kuantitas 
susu terhadap penerimaan peternak. Materi yang digunakan adalah susu sapi milik 
peternak sapi perah KUD Karangploso. Variabel yang diamati yaitu BJ (X1), 
kadar lemak (X2) dan angka reduktase (X3) dan Penerimaan Peternak (Y). Dari 
hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh kualitas susu yang terdiri dari BJ, 
kadar lemak dan angka reduktase terhadap penerimaan peternakKomponen 
kualitas susu yang paling dominan terhadap penerimaan susu adalah kadar lemak 
dengan koefisien korelasi yaitu 0,886 Multiple Reggression antara kualitas susu 
yaitu Y= - 48380,7 + 48241,695 X1 +  222,151 X2 + 29,265 X3. Penerimaan 
peternak untuk setiap liter susu yaitu Rp 2858,433 ± 161,43466. Perbedaan sistem 
pengukuran dan keterbatasan skala antara satuan liter dengan kilogram 
menyebabkan selisih kuantitas susu sebesar 0,252 ± 0,0798 kilogram dengan nilai 
penerimaan antara Rp 415,80 ± 131,67 hingga Rp 705,6 ± 223,44. 
 
Kata kunci: kualitas susu, kuantitas, penerimaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

FRESH MILK QUALITY AND QUANTITY ANALYSIS TO DETERMINE 
DAIRY FARMER REVENUE IN KUD KARANGPLOSO, KECAMATAN 

KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG  
 
 The research aims to explain milk qualities contribution to dairy farmer 
revenues. Research materials consist of KUD Karangploso dairy farmers’ fresh 
milk. The research variabel is milk density (X1), fat (X2) dan reduktation number 
(X3) and revenue (Y). The results show milk qualities that are milk density, fat 
and reductation number affect dairy farmer revenues. Fat is the most dominant of 
milk qualities influence dairy farmer revenues with determination coefficient for 
0,886. Multiple Regression fo dairy farmer revenue is  Y= - 48380,7 + 48241,695 
X1 +  222,151 X2 + 29,265 X3. Average dairy farmer revenue in milk is Rp 
2858,433 ± 161,43466. The differrence quantity measuerement system and the 
limit of scale between liter and kilogram makes dairy farmer quantity deviation 
for 0,252 ± 0,0798 kilogram with revenue value Rp 415,80 ± 131,67 to Rp 705,6 
± 223,44 
 
Key Words: Milk quality, revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sub sektor peternakan khususnya usaha sapi perah di Jawa Timur 

merupakan salah satu usaha yang sangat potensial. Potensi ini ditunjukkan dari 

peningkatan jumlah populasi ternak perah wilayah Propinsi Jawa Timur sebesar 

4% tahun 2002 hingga tahun 2006 (populasi sapi perah 131.262 menjadi 136.497 

ekor pada periode 2002 - 2006). Peningkatan ini merupakan imbas dari 

bertambahnya populasi ternak perah di Malang. Populasi ternak perah di Malang 

meningkat 7% dari 43.788 ekor tahun 2002 menjadi 47.480 ekor tahun 2006. 

Peningkatan populasi sapi perah yang pesat diakibatkan oleh peningkatan 

konsumsi susu dari 0,36 gr/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi 0,59 

gr/kapita/tahun pada tahun 2006 (Anonymus, 2006).  

 Kegiatan usaha sapi perah di Kota Malang tidak terlepas dari peran serta 

peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi-koperasi yang bergerak 

dalam sektor sapi perah salah satunya KUD (Koperasi Unit Desa) Karangploso. 

Peningkatan kegiatan usaha milik peternak sapi perah sangat ditentukan oleh 

penerimaan yang berasal dari penjualan susu.  

 Penerimaan penjualan susu sapi perah peternak baru diperoleh setelah 

susu segar lolos dari rangkaian uji penerimaan susu di KUD. Penerimaan yang 

berasal dari penjualan susu sangat dipengaruhi oleh: (1) kualitas dan (2) 

kuantitas. Kualitas susu dipengaruhi oleh proses penanganan susu dari peternak  

yang bersangkutan. Kualitas susu segar meliputi BJ dan persentase kadar lemak. 

 



Kualitas susu segar merupakan penentu harga susu per liter di tingkat peternak 

maupun KUD. Hal ini menyebabkan kualitas susu merupakan titik awal 

perolehan penerimaan peternak sapi perah.  

 Kuantitas susu segar ditentukan oleh volume produksi susu. Kuantitas 

susu segar sangat menentukan besarnya akumulasi penerimaan berdasarkan harga 

susu per liter yang telah ditentukan oleh KUD. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Penerimaan yang optimal berawal dari kualitas susu yang baik sesuai 

dengan standar tarif yang ada. Jika peternak mengetahui peran kualitas susu  

terhadap harga susu, maka mereka dapat lebih mudah melakukan perbaikan 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penerimaan susu yang optimal akan 

diperoleh jika susu peternak tersebut mampu mencapai tarif kualitas susu yang 

optimal dengan kuantitas memadai. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana 

peran kualitas terhadap penerimaan peternak. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui peran kualitas dan kuantitas terhadap penerimaan 

peternak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

1. Sebagai referensi peternak untuk meningkatkan penerimaan dengan jalan 

memperbaiki kualitas susunya 

2. Sebagai referensi pihak KUD untuk melakukan kontrol dan perbaikan di 

tingkat peternak agar susu yang diterima dari peternak semakin baik dan 

proses negosiasi dengan pihak PT Nestle Indonesia terkait penerimaan 

 



susu. 

3. Sebagai referensi pihak PT Nestle Indonesia untuk meninjau kebijakan 

yang akan diterapkan khususnya menyangkut harga susu agar motivasi 

peternak rakyat dapat meningkat. 

1.5. Kerangka Pikir 

Peternak Kualitas  dan kuantitas susu 

Sesuai 
Harapan? 

Manajemen 
Pemeliharaan 

Harus Diperbaiki 

Indikasi Pemalsuan 

tidak

Alur Penanganan 

KUD 

ya 

Pengukuran volume 
dan uji kualitas susu Tarif Kualitas Susu 

Penerimaan Peternak 

 

1.6. Hipotesis 

 Terdapat pengaruh antara antara kualitas susu yang terdiri dari BJ dan 

kadar lemak terhadap penerimaan peternak 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

 Susu adalah hasil pemerahan dari ternak sapi perah atau dari ternak 

menyusui lainnya yang diperah secara kontinyu dan komponen-komponennya 

tidak dikurangi dan tidak ditambahkan bahan-bahan lain (Anonymous, 2002). 

 Susu segar memiliki komposisi utama yaitu total padatan atau total solid 

(TS) dan air. Susu segar yang diproduksi di Jawa Timur umumnya memiliki 

komposisi: (1) air sebesar 88% dan (2)Total Solid sebesar 12%. TS terdiri dari fat 

(lemak) dan solid non fat (SNF). TS tersusun dari lemak 4% dan SNF 8%. SNF 

sendiri tersusun dari: (1) protein 3%, (2) laktosa 4,5% dan (3) abu 0,5% 

(Anonymousa, 2007).  

Tabel 1.Kandungan susu segar menurut Badan SNI (Anonymous, 2002) 
Karakteristik Syarat 

Berat Jenis (pada suhu 27,5 0 C) minimum 1,0280 
Kadar lemak minimum 3,0 % 
Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 8,0 % 
Kadar protein minimum 2,7% 
Warna, bau, rasa dan kekentalan tidak ada perubahan 
Derajat asam 6 - 7 0 SH 
Uji alkohol (70 %) negatif 
Angka reduktase 2 - 5 (jam) 
Kotoran dan benda asing negatif 
Uji pemalsuan negatif 
Titik beku -0,520 0 C s/d -,560 0 C 
  

 

 

 



2.2 Kualitas Susu 

 Harga beli susu segar di tingkat koperasi maupun peternak sangat 

bervariasi tergantung dari kualitas susunya. Harga beli di tingkat koperasi berkisar 

antara Rp 3.200/liter hingga Rp 4.200/liter (Admin, 2009). Lebih lanjut Saputra 

(2009) menjelaskan bahwa kisaran harga terendah diperoleh pada susu yang 

kualitasnya hanya mencapai batas standar minimal di tingkat koperasi. Batas 

standar minimal koperasi yaitu: (1) BJ 1,022; (2) kadar lemak 3% dan (3) Grade 

II. Kisaran harga tertinggi diperoleh pada susu yang kualitasnya di atas kriteria 

Standar Nasional Indonesia pada Tabel 1. 

 Kualitas susu  ditentukan oleh dua macam syarat: (1) fisika-kimia dan (2) 

bakteri. Syarat-syarat ini berhubungan erat dengan rasa dan bau. Susu terasa 

sedikit manis yang disebabkan oleh laktosa. Rasa asin pada susu berasal dari 

klorida, sitrat dan garam-garam mineral lainnya (Saleh, 2004). Tingkat kualitas 

susu tergantung dari komposisi susu dan tingkat kebersihan susu tersebut 

(Anonymousb, 2007). 

2.2.1 Uji Susu Sebagai Penentu Kualitas Susu Segar 

Pengujian susu segar bertujuan agar susu segar yang diterima dapat 

bermanfaat saat dikonsumsi oleh konsumen. Susu segar yang lulus dari uji susu 

harus memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk susu segar baik dari segi fisik, 

komposisi maupun kualitasnya. Uji yang dilakukan adalah uji alkohol, uji berat 

jenis, uji lemak dan uji reduktase (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

2.2.1.1 Uji BJ (Berat Jenis) 

 Uji BJ susu  bertujuan untuk mengetahui kandungan SNF dalam susu. Jika 

BJ Susu semakin tinggi, maka SNF di dalamnya juga semakin tinggi pula. Uji BJ 

 



dapat digunakan juga untuk mengetahui susu yang telah dicampuri air. Susu yang 

dicampuri air memiliki BJ yang lebih rendah dibandingkan susu murni 

(Anonymousc, 2007). 

 Berat jenis susu harus ditetapkan 3 jam setelah pemerahan. Hal ini 

disebabkan oleh perubahan kondisi lemak serta gas yang timbul di dalam susu 

pada periode3 jam setelah pemerahan Penetapan lebih awal akan menunjukkan 

hasil  BJ yang lebih kecil (Saleh, 2004). 

 Uji BJ merupakan salah satu uji susu yang digunakan untuk 

mengidentifikasi pemalsuan susu disamping penentuan titik beku susu. Uji BJ 

lebih mudah diterapkan di TPS dibandingkan uji titik beku. Hal ini disebabkan 

peralatan uji BJ lebih mudah digunakan untuk diterapkan di TPS. Peralatan yang 

dibutuhkan dalam uji BJ adalah Tabung Laktodensimeter dan Laktodensimeter 

Gerber  (Anonymousd, 2007). 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa prinsip kerja 

laktodensimeter adalah sesuai dengan hukum Archimedes. Prinsip Hukum 

Archimedes yaitu setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapat 

gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan 

hukum Archimedes, laktodensimeter akan semakin masuk ke dalam susu apabila 

BJ susu semakin rendah.  

Prosedur uji BJ diawali dengan mengaduk susu dengan pengaduk. Setelah 

itu, sampel diambil dengan cangkir bergagang panjang dan dimasukkan ke tabung 

yang telah berisi Laktodensimeter Gerber. Lalu pembacaan dilakukan dengan 

mata sejajar dengan laktodensimeter. Konversi dilakukan dengan menambah berat 

jenis dengan 0,0002 setiap penambahan 10C di atas suhu 200C. Konversi 

 



dilakukan dengan mengurangi berat jenis dengan 0,0002 setiap penurunan 10C di 

bawah suhu 200C (Anonymousb, 2007). 

2.2.1.2 Uji Kadar Lemak 

 Lemak merupakan kandungan yang penting dalam susu. Berat jenis lemak 

lebih rendah daripada air yaitu sebesar 0,93. Lemak memiliki nilai gizi yang 

tinggi, memberikan energi yang besar untuk tubuh dan menentukan cita rasa susu. 

Manfaat lemak ini menyebabkan lemak digunakan sebagai ukuran penentu harga 

susu (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 Analisis kadar lemak susu dilakukan dengan metode Gerber di 

laboratorium setelah sampel komposit terkumpul. Uji lemak dilakukan secara 

kolektif karena alasan ekonomis. Pengumpulan sampel komposit dilakukan 

petugas TPS sebelum uji lemak berlangsung. Petugas di TPS mengambil  sampel 

susu dan menyimpannya secara kolektif ke dalam botol sampel. Bahan pengawet 

ditambahkan ke dalam botol untuk mencegah kerusakan sampel. Kalium dikromat 

dapat menjaga kondisi sampel susu tetap baik untuk uji lemak. Sampel susu 

sebaiknya dihomogenkan dengan bahan pengawet di dalam botol susu agar peran 

bahan pengawet bekerja optimal  (Anonymousb, 2007). 

 Spreer (2008) menyatakan terdapat 400 asam lemak yang terkandung di 

dalam susu. Asam-asam lemak yang dapat dikenali berdasarkan karakteristik 

fisiknya 10 jenis dari 400 jenis asam lemak. Asam-asam lemak ini terbagi menjadi 

dua kelompok yaitu: (1) asam lemak rantai pendek dan (2) asam lemak rantai 

panjang. Asam lemak rantai pendek memiliki anggota asam lemak dengan rantai 

C4, C6, C8, C10 dan C12. Asam lemak rantai panjang memiliki anggota asam 

lemak dengan rantai C14, C16 dan C18. Asam lemak rantai panjang terbagi 

 



menjadi asam lemak dengan dua karakteristik yaitu: (1) asam lemak jenuh dan (2) 

asam lemak tak jenuh. 

 Petrucci (2005) menyatakan bahwa asam lemak jenuh dan tak jenuh 

memiliki karakteristik spesifik. Asam lemak jenuh memiliki ikatan C dengan 

rantai tunggal. Rantai C dengan ikatan rantai tunggal sulit mengalami oksidasi. 

Asam lemak jenuh memiliki ikatan C dengan salah satu rangkaiannya memiliki 

rantai ganda. Rantai C dengan ikatan rantai ganda mudah mengalami oksidasi. 

Rantai C dengan rantai ganda harus mengalami reaksi adisi agar tidak mudah 

mengalami oksidasi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan rantai ikatan ganda 

menjadi ikatan tunggal. Atom H pada bahan pengawet yang telah menjadi ion 

dalam larutan akan diserap oleh salah satu atom C dengan rantai ganda. Reaksi 

yang terjadi antara kalium dikromat dengan asam lemak yaitu: 

K2CrO4(s)+ 4 H2O(l)                                         2 K(s) + Cr(OH)3(s) +5 OH- + 8H+

8 H+ +   4H2C=CH-R                                        4H3C-CH2-R 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam uji lemak adalah sentrifuse, 

butyrometer, pipet susu 10,75ml, dispenser H2SO4 10 ml, dan Amylalkohol 1ml. 

H2SO4 yang digunakan adalah konsentrasi 91-92%. Penangas air yang digunakan 

bersuhu 65-700C. Sentrifuge yang digunakan berkecepatan 1200 rpm (Saleh, 

2004). 

 Spreer (2008) menyatakan bahwa lemak yang terkandung di dalam susu 

berbentuk globula-globula kecil yang dikelilingi oleh lapisan tipis protein. 

Membran protein menyelimuti susu dalam beberapa lapisan tipis. Lapisan protein 

yang paling dekat dengan lemak merupakan protein yang banyak mengandung 

trigliserida serta mampu berikatan dengan lemak susu.  Lapisan protein yang 

 



paling luar merupakan protein yang banyak mengandung lecithin yang mampu 

mengikat komponen air. Membran protein susu berperan penting dalam menjaga 

kelarutan lemak di dalam susu.  

 Prosedur uji lemak diawali dengan memasukkan 10 ml H2SO4 ke dalam 

Butyrometer. Tahap selanjutnya yaitu penambahan 10,75 ml susu ke dinding 

tabung butyrometer secara perlahan. Setelah itu, Amylalkohol dimasukan ke 

dalam butyrometer lalu butyrometer ditutup dengan penutup karet. Butyrometer 

lalu dikocok secara hati-hati. Langkah selanjutnya yaitu butyrometer dimasukkan 

sentrifuse secara seimbang dan diputar dengan kecepatan 1200 rpm selama 5 

menit. Tahap terakhir dalam uji kadar lemak susu adala pembacaan kadar lemak. 

Pembacaan dalam uji kadar lemak harus dilakukan dengan mata tegak lurus 

dengan skala yang ditunjuk butyrometer. Tutup karet dapat sedikit ditekan ke atas 

untuk membantu pembacaan skala lemak (Saleh, 2004). 

 Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa penggunaan H2SO4 

dilakukan untuk memecah lapisan protein yang tipis agar lemak susu terpisah dari 

komponen lainnya. Selain itu, H2SO4 juga berperan dalam proses pemisahan 

lemak saat proses sentrifugasi susu. 

 Saleh (2004) menyatakan bahwa total bahan kering  dan bahan kering 

tanpa lemak susu dapat dihitung dengan menggunakan rumus Fleischman apabila 

BJ dan lemak susu telah diketahui. Rumus Fleischman yaitu: 

Total Solid (TS) = 1.23 Fat + (2.71x100 (BJ – 1)) / BJ  

Solid Non Fat (SnF) = TS-Fat 

    

 

 



 

2.2.1.3 Uji Reduktase 

 Uji reduktase dilakukan untuk menilai kualitas bakteriologis susu segar. 

Konsep dasar uji reduktase adalah pewarna Methylene blue akan menyebabkan 

warna biru pada susu. Warna biru pada susu akan semakin berkurang sebagai 

akibat pertumbuhan bakteri yang menyerap oksigen dari pewarna Hal ini 

menyebabkan warna biru akan menghilang dari susu. Semakin lama pudarnya 

warna biru menunjukkan semakin tinggi kualitas susu yang diperiksa 

(Anonymousd, 2007). 

 Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam uji reduktase adalah tabung reaksi, 

waterbath, pipet dan larutan methylen blue. Prosedur uji reduktase diawali dengan 

pengisian 10 ml susu dan 0,25ml larutan methylen blue ke dalam tabung reaksi 

yang bersih lalu dihomogenkan. Langkah selanjutnya adalah inkubasi susu yang 

dicampur methylen blue di dalam waterbath dengan suhu 380C. Susu diamati 

hingga berubah warna (Saleh, 2004). 

Tabel 2. Hubungan Antara Kualitas Susu Dengan Perkiraan Jumlah Bakteri  
   Dalam Uji Reduktase (Sakti, 2009) 
Kualitas Waktu Perubahan (Jam) Perkiraan Jumlah Bakteri 
Baik >8 <500.000 
Cukup Baik 6-8 1.000.000-4.000.000 
Kurang Baik 2-6 4.000.000-20.000.000 
Jelek <2 >4.000.000 
2.3 Kuantitas Susu 

 Produksi susu sapi perah diukur di TPS secara kuantitas dan kualitas pada 

proses penampungan susu. Kuantitas susu diukur berdasarkan volume yang 

dihasilkan dari pemerahan. Volume susu yang disetor dipengaruhi salah satunya 

dipengaruhi oleh volume produksi susu tiap pemerahan. Volume susu yang 

 



didapatkan dari sapi FH di Indonesia adalah 3.660 liter per laktasi atau selama 10 

bulan (Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2008).  

 Produksi susu akan meningkat seiring dengan pertambahan umur sapi 

perah. Produksi susu meningkat pada laktasi ke 3, 4, 5 (umur 6-8 th) sedangkan 

kadar lemak akan meningkat pada laktasi ke 1,3 dan 4 (Darmadjati, 2008). Lebih 

lanjut Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa umur sapi menentukan 

kapasitas produksi susunya. Sapi laktasi pertama yang berumur 2 tahun  

menghasilkan 75% susu dari total produksi susu sapi dewasa. Sapi laktasi kedua 

yang berumur 3 tahun  menghasilkan 85% susu dari total produksi susu sapi 

dewasa. Sapi laktasi ketiga yang berumur 4 tahun  menghasilkan 92% susu dari 

total produksi susu sapi dewasa. Sapi mencapai dewasa pada umur 10 tahun. 

Martini (2008) melaporkan bahwa umur beranak pertama sapi FH berpengaruh 

sangat nyata terhadap produksi susu. Umur beranak pertama dengan produksi 

susu laktasi pertama optimum dicapai pada umur antara 26,01 – 28,00 bulan. 

2.4 Hasil Penerimaan Susu Segar Peternak 

 Penerimaan yang diperoleh peternak sapi perah merupakan hasil dari 

interaksi kualitas dan kuantitas susu yang baik. Kualitas dan produksi susu yang 

baik dan stabil merupakan kunci sukses mendapatkan penerimaan optimal 

(Anonymousa,2007). 

 Harga susu sering tidak ditentukan oleh biaya produksinya tetapi 

ditentukan oleh harga impor dan mutu susu. IPS (Industri Pengolahan Susu) 

bersifat monopsoni atau pembeli tunggal sehingga mampu menentukan kebijakan 

harga. Kebijakan harga susu dapat berpotensi menyebabkan kerugian peternak 

(Yusdja, 2005) 

 



 Susu segar dapat diterima PT Nestle Indonesia jika memenuhi kriteria 

yang ditetapkan oleh PT Nestle Indonesia. Susu secara otomatis tertolak jika tidak 

tidak memiliki kualitas yang diinginkan PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia 

mensyaratkan susu yang diterima memiliki kualitas SNI. Susu segar memiliki 

kandungan berat jenis minimum 1,028 pada suhu 270C; Kadar lemak minimum 

3,0 %; kadar bahan kering tanpa lemak minimum 8,0 %, kadar protein 

minimum 2,7%; lulus uji alkohol (70 %), dan memiliki angka reduktase minimal 

2 sampai 5 jam (Anonymous, 2002). 

 Harga beli susu segar di tingkat koperasi maupun peternak sangat 

bervariasi tergantung dari kualitas susunya. Harga beli di tingkat koperasi berkisar 

antara Rp 3.200/liter hingga Rp 4.200/liter. Harga beli susu segar di tingkat 

peternak bervariasi antara Rp 2.600/liter  hingga Rp 3.200/liter (Admin, 2009) 

 Yusdja (2005) melaporkan bahwa produktivitas peternak umumnya berada 

di bawah 10 liter per hari. Hal ini sering terjadi sekalipun peternak tersebut 

memiliki bibit yang mampu berproduksi 15-20 liter per hari. Semakin tinggi skala 

usaha peternak sapi perah, produktivitasnya menjadi semakin turun karena 

semakin lemahnya kontrol manajemen yang ada. 

 
Gambar 1. Produktivitas Sapi Berdasarkan Skala Usaha (Yusdja, 2005) 
 

 



 Setiawan (2008) menyatakan bahwa sistem pembayaran susu oleh 

koperasi pada peternak dilakukan setiap 15 hari. Sistem reward and punishment 

diterapkan dalam sistem pembayaran ini. Reward diberikan dengan memberikan 

bonus kepada harga susu per liter apabila kualitas susu bagus.  Punisment 

diberikan dengan bentuk peringatan ataupun penolakan apabila kualitas susu 

berada di bawah standar yang ditetapkan. Punishment ini menyebabkan susu 

tersebut tidak mempunyai harga di tingkat KUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di KUD Karangploso Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang tanggal 10 September 2009 sampai 10 Desember 2009. 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan adalah susu sapi milik peternak sapi perah anggota 

KUD Karangploso. Materi yang terkumpul diuji dengan uji kualitas susu (uji BJ, 

lemak dan reduktase). Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu (Anonymousa,2007): 

1. Uji BJ 

a. Alat 
• Lactodensimeter 
• Gelas Ukur 
 

b. Bahan 
• Susu 

 

2. Uji Lemak 

a. Alat 
• Butyrometer 
• Pipet 
• Sentrifuge 
• Waterbath 
 

b. Bahan 
• Susu 
• H2SO4 92% 
• Amyl Alkohol 

3. Uji Reduktase 

a. Alat 
• Tabung Reaksi 
• Pipet 

 



• Waterbath 
 

b. Bahan 
• Susu 
• Metylen Blue 
 

4. Pengukuran volume dan Berat susu 
• Wadah pengukur berisi dipstick 
• Timbangan badan 
 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah case study (studi kasus). Teknik 

sampling dilakukan dengan cara purposive sampling. Sampel yang digunakan 

adalah susu peternak. Setiap sampel susu diuji dengan uji BJ, uji kadar lemak dan 

uji reduktase.  

 Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yatu sebagai berikut: 

Prosedur uji BJ: 

1. Susu diaduk dengan pengaduk 

2. Sampel diambil dengan cangkir bergagang sebanyak 250 ml. 

3. Sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi Laktodensimeter Gerber. 

4. Skala Laktodensimeter dibaca 

(Anonymousa,2007) 

Prosedur uji lemak: 

1. Sampel susu untuk tiap peternak diambil sebanyak 10 ml pada pagi hari dan 

5 ml pada sore hari selama 10 hari. 

2. Sampel susu disimpan pada wadah sampel berisi kalium dikromat 5 gram 

dan dilakukan pengujian kadar lemak setelah seluruh sampel terkumpul 

selama 10 hari. 

3. Sampel diaduk hingga homogen. 

 



4. Sampel diambil sebanyak 10,75ml ke dalam butyrometer. 

5. H2SO4 92%  10ml dan Amyl Alkohol 1ml dimasukkan ke dalam 

butyrometer. 

6. Butyrometer ditutup dengan sumbat karet dan dihomogenkan. 

7. Butyrometer dimasukkan waterbath dengan posisi tutup karet di bawah 

selama 5 menit. 

8. Butyrometer dimasukkan sentrifuge dan diputar 5 menit dengan kecepatan 

1200 rpm. 

9. Pembacaan kadar lemak dilakukan pada skala butyrometer. 

(Anonymousa,2007) 

Prosedur uji reduktase: 

1. Sampel susu untuk tiap peternak diambil sebanyak 10 ml ke dalam tabung 

reaksi. 

2. Larutan Metylen blue ditambahkan sebanyak 0,25 ml ke dalam tabung 

reaksi. 

3. Tabung reaksi ditutup dengan sumbat karet. 

4. Tabung reaksi diinkubasi dengan suhu 380C. 

5. Susu diamati dan dicatat waktu perubahan saat susu menjadi putih 

sempurna. 

(Anonymousa,2007) 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel Bebas: 

 X1 = Nilai  BJ susu 

 X2 = Nilai kadar lemak susu 

 



 X3 = Angka Reduktase 

 

Variabel Terikat: 

 Y = Harga Dasar peternak KUD Karangploso 

3.5. Analisis Data 

 Model analisis data yang digunakan secara keseluruhan adalah analisis 

deskriptif sedangkan harga susu analisis multiple regression. Aspek yang 

dianalisis yaitu: 

1. Susu sapi milik peternak saat penerimaan berlangsung 

2. Harga susu yang ditentukan oleh KUD. 

3.6 Kerangka Kerja 

 

Peternak 

BJ 

Kadar 
Lemak

Grade I 

Grade II 

Grade III 

Harga Dasar 

+ Premi 
+Bonus masing-masing Grade 

Penerimaan Peternak 

3.7 Batasan Istilah 

1. Susu Adalah cairan berwarna putih yang diperoleh dari pemerahan 

sapi dan tidak ditambah atau dikurangi komponen-komponen di 

dalamnya yang dapat digunakan sebagai bahan pangan yang 

 



sehat (Anonymous, 2002). 

2. Penerimaan Adalah penghasilan yang diterima peternak kualitas susu yang 

diterima KUD sebelum dikurangi semua biaya yang ditanggung 

peternak (Anonymous, 2003). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Penentuan Harga Susu Peternak 

Harga susu merupakan nilai ekonomis yang diterima peternak terhadap 

setiap liter susu yang diterima oleh pihak KUD. Harga susu yang diterima 

peternak ditentukan berdasarkan kualitas susu miliknya.  

Kualitas susu diperoleh dari uji penerimaan susu meliputi uji kadar lemak 

dan uji BJ. Uji lain yang turut mempengaruhi penerimaan diluar uji kadar lemak 

dan BJ yaitu uji reduktase. 

 Uji kadar lemak merupakan salah satu uji yang menentukan harga dasar 

susu di KUD Karangploso. Hal ini disebabkan lemak merupakan kandungan yang 

penting dalam susu. Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa lemak 

memiliki nilai gizi yang tinggi, memberikan energi yang besar untuk tubuh dan 

menentukan cita rasa susu sehingga digunakan sebagai ukuran penentu harga 

susu. 

 Spreer (2008) menyatakan bahwa terdapat 400 asam lemak yang 

terkandung di dalam susu. Asam-asam lemak yang dapat dikenali berdasarkan 

karakteristik fisiknya 10 jenis dari 400 jenis asam lemak. Asam-asam lemak ini 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu: (1) asam lemak rantai pendek dan (2) asam 

lemak rantai panjang. Asam lemak rantai pendek memiliki anggota asam lemak 

dengan rantai C4, C6, C8, C10 dan C12. Asam lemak rantai panjang memiliki 

anggota asam lemak dengan rantai C14, C16 dan C18. Asam lemak rantai panjang 

 



terbagi menjadi asam lemak dengan dua karakteristik yaitu: (1) asam lemak jenuh 

dan (2) asam lemak tak jenuh. 

 Saleh (2004) menyatakan bahwa alat dan bahan yang digunakan dalam uji 

lemak adalah sentrifuse, butyrometer, pipet susu 10,75ml, dispenser H2SO4 10 ml, 

dan Amylalkohol 1ml. H2SO4 yang digunakan adalah konsentrasi 91-92%. 

 Prosedur uji lemak diawali dengan memasukkan 10 ml H2SO4 ke dalam 

Butyrometer. Tahap selanjutnya yaitu penambahan 10,75 ml susu ke dinding 

tabung butyrometer secara perlahan. Setelah itu, Amylalkohol dimasukan ke 

dalam butyrometer lalu butyrometer ditutup dengan penutup karet. Butyrometer 

lalu dikocok secara hati-hati. Butyrometer dimasukkan ke dalam waterbath selama 

5 menit dengan posisi sumbat karet berada di bawah. 

 Langkah selanjutnya yaitu butyrometer dimasukkan sentrifuse secara 

seimbang dan diputar dengan kecepatan 1200 rpm selama 5 menit. Tahap terakhir 

dalam uji lemak adalah pembacaan kadar lemak. Pembacaan hasil uji lemak harus 

dilakukan dengan mata tegak lurus dengan skala yang ditunjuk butyrometer. 

Tutup karet dapat sedikit ditekan ke atas untuk membantu pembacaan skala lemak 

(Anonymousa, 2007). 

 Hasil uji lemak dinyatakan dalam persentase dan dicatat dalam skala 0,1%. 

Jika catatan uji lemak KUD adalah 44, maka kadar lemak dalam susu itu adalah 

4,4%. Kadar lemak susu yang diinginkan KUD Karangploso adalah diatas 3%. 

Jika kadar lemak susu hasil penerimaan peternak di bawah 3%, maka peternak 

akan mendapatkan teguran dari pihak KUD.  

 Uji BJ merupakan salah satu tahapan uji penentu harga berdasarkan 

kualitas susu selain uji lemak. Uji berat jenis (BJ) bertujuan untuk mengetahui 

 



kandungan Bahan Kering Tanpa Lemak atau Solid non Fat (SnF) di dalam susu 

(Anonymousc, 2007). Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa berat jenis 

lemak lebih rendah daripada air yaitu sebesar 0,93. Karena berat jenis lemak lebih 

ringan daripada air, maka lemak tersebut akan terdesak ke arah permukaan ketika 

Laktodensimeter dimasukkan ke dalam susu.  

 Prinsip utama uji BJ yaitu semakin tinggi BJ susu menyebabkan SnF yang 

terkandung di dalamnya juga semakin tinggi. Uji BJ dapat digunakan juga untuk 

mengetahui susu yang telah dicampuri air. Susu yang dicampuri air memiliki BJ 

yang lebih rendah dibandingkan susu murni. 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa cara kerja 

laktodensimeter berdasarkan hukum Archimedes. Prinsip Hukum Archimedes 

yaitu setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas 

sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan hukum 

Archimedes, laktodensimeter akan semakin masuk ke dalam susu apabila susu 

semakin encer.  

 Prosedur uji BJ diawali dengan mengaduk susu dengan pengaduk. Setelah 

itu, sampel diambil dengan cangkir bergagang panjang dan dimasukkan ke tabung 

yang telah berisi Laktodensimeter Gerber  (Anonymousa, 2007).  

Uji reduktase dilakukan untuk menilai kualitas bakteriologis susu segar. 

Konsep dasar uji reduktase adalah pewarna Methylene blue akan menyebabkan 

warna biru pada susu. Warna biru pada susu akan semakin berkurang sebagai 

akibat pertumbuhan bakteri yang menyerap oksigen dari pewarna Hal ini 

menyebabkan warna biru akan menghilang dari susu. Semakin lama pudarnya 

 



warna biru menunjukkan semakin tinggi kualitas susu yang diperiksa 

(Anonymousd, 2007). 

Di KUD Karangploso, angka reduktase digunakan sebagai dasar 

penentuan grade susu. Grade susu di KUD Karangploso dibedakan menjadi 4 

Kriteria berdasarkan angka reduktase yaitu: (1) Grade I : perubahan di atas 8 jam; 

(2) Grade II : perubahan antara 5 sampai 8 jam; (3) Grade III : perubahan antara 3 

sampai 5 jam dan (4) Grade IV : perubahan di bawah 3 jam. Angka reduktase 

merupakan penentu bonus bagi peternak. Jika peternak mampu memenuhi kriteria 

ini, maka peternak mendapatkan bonus berapapun tingkat kualitas kadar lemak 

maupun BJ susunya. Bonus yang diberikan oleh KUD kepada peternak 

berdasarkan waktu perubahan pada uji reduktase dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tarif Bonus Untuk Angka Reduktase Susu di KUD Karangploso 
No Waktu Perubahan (Jam) Bonus (Rp) 
1 >8 Rp 500,- 
2 5-8 Rp 425,- 
3 2-5 Peringatan 
4 <2 Ditolak 

 
Berdasarkan informasi pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa susu yang 

diterima oleh KUD hanya terdiri dari 2 kriteria yaitu: (1) waktu perubahan di atas 

8 jam dan (2) waktu perubahan 5 sampai 8 jam. Hal ini disebabkan susu yang 

dengan waktu perubahan lainnya tidak masuk persyaratan minimal kualitas susu 

KUD Karangploso. 

 Setiawan (2008) menyatakan bahwa sistem pembayaran susu oleh 

koperasi pada peternak dilakukan setiap 15 hari. Sistem reward and punishment 

diterapkan dalam sistem pembayaran ini. Reward diberikan dengan memberikan 

bonus kepada harga susu per liter apabila kualitas susu bagus.  Punisment 

diberikan dengan bentuk peringatan ataupun penolakan apabila kualitas susu 

 



berada di bawah standar yang ditetapkan. Punishment ini menyebabkan susu 

tersebut tidak mempunyai harga di tingkat KUD. 

4.2 Penerimaan Susu Segar di Tingkat Peternak 

Kualitas susu yang dapat diterima oleh KUD minimal memiliki: (1) BJ 

1,203 pada pagi hari dan 1,021 pada sore hari dan (2) kadar lemak yang 

terkandung minimal 3%.  

 Harga dasar susu peternak terbentuk dari nilai Total Solid (TS). Nilai TS 

terbentuk dari BJ dan kadar lemak susu. Saleh (2004) menyatakan bahwa total 

bahan kering dapat dihitung dengan menggunakan rumus Fleischman apabila BJ 

dan lemak susu telah diketahui. Rumus Fleischman yaitu: 

Total Solid (TS) = 1,23 Fat + (2,71 x 100 (BJ – 1)) / B.J  

Meskipun ditetapkan berdasarkan TS, harga dasar susu diterapkan 

berdasarkan kombinasi nilai BJ dengan kadar lemak seperti pada lampiran 2. Hal 

ini dilakukan untuk mempermudah penentuan harga dasar susu peternak.  

Tabel 4. Rekapitulasi Kualitas dan Penerimaan Susu Peternak KUD Karangploso  
No Kelompok Rataan  
1 BJ 1,023567 ± 0,0013817 
2 Kadar Lemak (%) 4,007 ± 0,5132 
3 Angka Reduktase (Jam) 7,533 ± 0,7063 
4 Penerimaan /liter (Rp) 2108,4333 ± 161,43466 

 
Berdasarkan informasi pada Tabel 4, kualitas susu peternak masih 

memenuhi standar kualitas penerimaan susu. Hal ini terlihat dari rataan kualitas 

susu yaitu: (1) nilai BJ: 1,023567 ± 0,0013817; kadar lemak: 4,007 ± 0,5132 % 

dan (3) angka reduktase: 7,533 ± 0,7063. Penerimaan yang didapatkan oleh 

peternak yaitu Rp 2108,4333 ± 161,43466. Penerimaan ini masih ditambah 

dengan premi sebesar Rp 750,-. Hal ini menyebabkan penerimaan peternak 

menjadi Rp 2858,433 ± 161,43466 

 



4.2.1 Hubungan Kualitas Dengan Penerimaan Susu Peternak 

 Kualitas susu merupakan komponen yang sangat penting terhadap 

penentuan harga dasar susu peternak. Hal ini disebabkan BJ dan kadar lemak 

komponen ini merupakan kandungan susu yang bernilai gizi lebih tinggi 

dibandingkan kandungan air di dalam susu. Angka reduktase merupakan cermin 

dari kebersihan penanganan susu peternak tersebut.  

 Susu segar yang diproduksi di Jawa Timur umumnya memiliki komposisi: 

(1) air sebesar 88% dan (2)Total Solid sebesar 12%. Total Solid (TS) terdiri dari 

fat (lemak) dan Solid Non Fat (SNF). Total Solid tersusun dari lemak 4% dan 

SNF 8%. SNF sendiri tersusun dari: (1) protein 3%, (2) Laktosa 4,5% dan (3) abu 

0,5% (Anonymousa, 2007).  

 Puspitasari (2008) menyatakan bahwa susu yang kualitas bakteriologisnya 

rendah kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebersihan pemerah, 

sanitasi kandang dan peralatan yang buruk pada saat sebelum pemerah ataupun 

setela pemerahan.  

Tabel 5. Korelasi Antara BJ, Kadar Lemak dan Angka Reduktase Terhadap 
Penerimaan Peternak 

No Komponen 
Kualitas 

Koefisien 
Korelasi 

Tingkat Signifikansi 
α=0,05 R  

1 BJ 0,712 0 
2 Kadar Lemak 0,886 0 
3 Angka Reduktase 0,444 0,007 

 
0,988 

 
 Kualitas susu yang meliputi kadar lemak dan BJ sangat berhubungan erat 

dengan harga dasar susu. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi antara 

kadar lemak dan BJ terhadap harga dasar susu yang terdapat pada Tabel 5. 

Koefisien korelasi antara kualitas dengan penerimaan peternak yaitu: (1) BJ: 

0,712 ; (2) kadar lemak: 0,886 dan (3) angka reduktase: 0,444. Seluruh komponen 

 



kualitas susu ini memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan gabungan 

korelasi yang ditunjukkan R 0,988 

 Komponen kualitas susu yang paling dominan terhadap harga dasar susu 

adalah kadar lemak. Hal ini disebabkan besarnya koefisien korelasi kadar lemak 

selalu lebih besar dibandingkan dengan niilai BJ dan angka reduktase. 

Berdasarkan hal ini, maka peternak dapat meningkatkan harga susu per liter 

dengan berusaha meningkatkan kadar lemak susunya tanpa melupakan nilai BJ 

dan angka reduktase susu.  

 Spreer (2008) menyatakan bahwa lemak yang terkandung di dalam susu 

berbentuk globula-globula kecil yang dikelilingi oleh lapisan tipis protein. 

Membran protein menyelimuti susu dalam beberapa lapisan tipis. Lapisan protein 

yang paling dekat dengan lemak merupakan protein yang banyak mengandung 

trigliserida serta mampu berikatan dengan lemak susu.  Lapisan protein yang 

paling luar merupakan protein yang banyak mengandung lecithin yang mampu 

mengikat komponen air. Membran protein susu berperan penting dalam menjaga 

kelarutan lemak di dalam susu.  Berdasarkan pernyataan Spreer (2008), kadar 

lemak dengan protein merupakan satu kesatuan di dalam susu. Jika  kadar lemak 

susu meningkat, maka lapisan protein yang membungkus lemak tersebut akan 

semakin meningkat. Lapisan protein merupakan salah satu bagian dari komponen 

SnF yang terukur lewat BJ.  Hal ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan 

nilai BJ. 

Tabel 6. Analisis Varians Kualitas Susu Terhadap Penerimaan Susu Peternak 
No Komponen Analisis Nilai atau Keputusan 
1 F hitung 352,957 
2 Probabilitas 0 
3 α = 0,05 0,05 
4 Keputusan H0 = ditolak 

 



 
 Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara BJ, 

kadar lemak dan angka reduktase terhadap penerimaan peternak. 

4.2.2 Pengaruh BJ, Kadar Lemak dan Angka Reduktase Terhadap 

Penerimaan Susu Peternak 

 Pengaruh kualitas susu yang meliputi kadar lemak,BJ dan angka reduktase 

terhadap harga dasar susu peternak dapat diprediksi dengan menggunakan rumus 

multiple regression. Pengaruh ini mampu menjelaskan terbentuknya penerimaan 

peternak sebelum ditambah premi yaitu 97,6% sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. Rumus multiple regression memiliki persamaan umum Y = a + 

b1X1 + b2Xx  (Sudarmanto, 2005). Harga dasar susu (Y) berdasarkan BJ (X1), 

kadar lemak (X2) dan angka reduktase rumus regresi sebagai berikut: 

Y= - 48380,7 + 48241,695 X1 +  222,151 X2 + 29,265 X3

 Rumus regresi di atas dari Grade I sampai III memiliki inteprestasi sebagai 

berikut: 

1. Koefisien b1 memiliki arti jika X1 naik 0,001 sedangkan variabel lain 

bernilai tetap, maka harga dasar susu meningkat Rp 48,241695. Hal ini 

disebabkan peningkatan BJ susu berdasarkan skala 0,001. 

2. Koefisien b2 memiliki arti jika X2 naik satu satuan sedangkan variabel lain 

bernilai tetap, maka harga dasar susu meningkat Rp  222,151. 

3. Koefisien b3 memiliki arti jika X2 naik satu satuan sedangkan variabel lain 

bernilai tetap, maka harga dasar susu meningkat Rp 29,265. 

4.3 Pengaruh Kuantitas Susu Terhadap Total Penerimaan Peternak 

 Penerimaan peternak merupakan akumulasi penerimaan  per liter 

berdasarkan kualitas susu dan premi yang diberikan kepada peternak. Premi 

 



prestasi merupakan harga yang diterima peternak setiap kali susu produksinya 

diterima oleh KUD. Premi merupakan penerimaan yang didapatkan peternak di 

luar kualitas susunya. 

 Premi merupakan bonus yang diterima peternak setiap kali susu 

produksinya diterima oleh KUD. Premi prestasi hanya dapat diperoleh jika susu 

peternak lolos dari seluruh uji penerimaan susu KUD. Premi prestasi yang 

diterima peternak adalah sebesar Rp 750,- per liter. Premi prestasi ini besarnya 

sama untuk semua kriteria kualitas susu yang lolos uji penerimaan di KUD. 

 Premi prestasi ditentukan oleh kebijakan KUD Karangploso. Besarnya 

premi prestasi sangat ditentukan oleh kebijakan KUD dan besarnya premi yang 

diterima KUD dari PT Nestle Indonesia. Premi prestasi inilah yang berkurang saat 

PT Nestle Indonesia menurunkan harga beli susu segar dari KUD.  Premi prestasi 

memiliki sifat politis yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan kriteria premi prestasi 

ini sifatnya ditentukan oleh pihak intern PT Nestle Indonesia. Premi prestasi ini 

digunakan untuk mencegah KUD yang berada di bawah naungannya menjual susu 

kepada pihak lain. Premi prestasi ini merupakan wujud nyata PT Nestle Indonesia 

sebagai perusahaan monopsoni dalam pengendalian bahan baku susu. 

 Kriteria yang tercakup ke dalam premi belum dapat diketahui secara jelas 

oleh masyarakat peternak sapi perah secara umum. Keadaan ini menimbulkan 

berbagai interprestasi yang kurang baik terhadap penentuan harga di PT Nestle 

Indonesia tersebut. Jika PT Nestle Indonesia ingin memperbaiki interprestasi 

tersebut, maka PT Nestle sebaiknya memperbaiki sistem penentuan harga susu 

miliknya. Perombakan sistem harga susu yang harus dilakukan yaitu 

 



menghapuskan sistem premi dan memasukkan nilai premi tersebut ke dalam tarif 

kualitas susu. 

 Kuantitas susu diukur berdasarkan volume yang dihasilkan dari 

pemerahan. Volume susu yang peternak dipengaruhi salah satunya dipengaruhi 

oleh volume produksi susu tiap pemerahan. Volume susu yang didapatkan dari 

sapi FH di Indonesia adalah 3.660 liter per laktasi (10 bulan) setara 12,2 liter 

(Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2008).  

Tabel 7. Selisih Total Penerimaan Peternak Akibat Keterbatasan Nominal Uang 

No 
Skala 

Kuantitas 
Susu (Liter) 

Penerimaan 
Per Liter 

Total 
Potensi 

Penerimaan 
(Rp) 

Total 
Realisasi 

Penerimaan 
(Rp) 

Selisih 

1 10 2.858,433 28.584,33 28.500 84,33
2 100 2.858,433 285.843,3 285.800 43,33
3 1000 2.858,433 2.858.433 2.858.400 33
 

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa total penerimaan yang 

diperoleh peternak terbatasi oleh kemampuan nominal terkecil alat tukar rupiah.  

Nominal terkecil yang dimiliki oleh alat tukar rupiah yaitu Rp 100,-. Keterbatasan 

ini memiliki arti jika seharusnya peternak menerima total penerimaan Rp 

28.584,33 untuk 10 liter susu, maka peternak tersebut hanya menerima Rp 2.800,-  

(terdapat selisih penerimaan sebesar Rp84,33,- yang hilang ). Selisih penerimaan 

ini dapat diminimalkan dengan meningkatkan kuantitas susu. Peningkatan 

kuantitas susu ini tentunya memperhatikan potensi penerimaan peternak harus 

mampu mendekati nominal terkecil alat tukar rupiah. Penerimaan peternak dengan 

kuantitas susu 1000 liter mampu mencegah selisih penerimaan yang terkecil dari 

ketiga kapasitas produksi yaitu Rp 33,-. 

Pengukuran kuantitas susu yang diterapkan di tingkat peternak  berbeda 

dengan di tingkat KUD. Pengukuran kuantitas susu di tingkat peternak 

 



menggunakan satuan ukur volume yaitu liter. Pengukuran  kuantitas susu di 

tingkat KUD menggunakan satuan ukur berat yaitu kilogram. Perbedaan 

pengukuran kuantitas susu ini dapat menimbulkan selisih penerimaan susu yang 

akan diterima peternak untuk setiap liter susu hasil produksinya. 

Tabel 8. Selisih Berat Antara Pengukuran Berat Susu Secara Langsung Dengan 
Pengukuran Lewat Volume Untuk Satu Liter Susu 

No Materi Ukur Jumlah 
Sampel Minimum Maksimum Rataan Simpangan 

Deviasi 
1 Volume 34 3,75 242,5 29,875 44,3806 
2 Berat Jenis 34 1,0205 1,0268 1,02317 0,0013539
3 Berat 34 -52,06 -1,41 -6,752 9,366 
4 Selisih timbangan 34 -0,39 -0,11 -0,2515 0,07982 
 
 

Berat susu dapat diketahui dengan perkalian volume takar dengan BJ susu 

selain dengan cara penimbangan. Berdasarkan informasi pada Tabel 8, dapat 

diketahui bahwa selisih berat pengukuran kuantitas rata-rata antara sistem volume 

dengan penimbangan berat adalah sebesar 0,252 ± 0,0798 kilogram. Hal ini 

menyebabkan selisih penerimaan susu peternak menjadi sebesar 0,252 ± 0,0798 

kilogram untuk setiap liter susu yang diterima di PT Nestle Indonesia. 

Selama ini, dari rata-rata 10 liter susu yang dihasilkan peternak per hari, 

harga beli berkisar Rp1.650-Rp 2.800 per liter. Sedangkan jumlah sapi perah di 

Indonesia hanya 350.000-400.000 ekor, dengan rata-rata kepemilikan tiga ekor 

per peternak. Padahal, agar peternak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, 

harus punya setidaknya 8 ekor sapi (Anonymous,2009). Jika harga beli susu 

peternak berkisar Rp 1650,- hingga Rp 2800,- per liter maka terdapat selisih 

penerimaan antara Rp 415,80 ± 131,67 hingga Rp 705,6 ± 223,44 untuk setiap 

kuantitas yang diterima peternak. Selisih akibat perbedaan sistem pengukuran ini 

cukup besar, sehingga sistem pengukuran perlu ditinjau kembali. 

 

 



4.4 Keterbatasan Proses Uji Penerimaan Susu oleh KUD Karangploso 

 Proses uji penerimaan susu oleh KUD memiliki beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan yang dihadapi adalah: (1) keterbatasan waktu uji dan (2) 

keterbatasan skala alat. 

  Keterbatasan waktu uji terutama terjadi pada uji BJ. Waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan uji penerimaan susu adalah 5 menit. Uji BJ 

menjadi lama disebabkan Lactodensimeter yang dimiliki setiap TPS adalah satu 

unit. Jika antrian uji penerimaan susu peternak sebanyak 5 orang setiap sesi, maka 

mulai barisan yang paling belakang hingga barisan seterusnya akan menunggu 

selama 25 menit hingga uji BJ dilakukan.  Keadaan ini akan menyebabkan waktu 

antara pemerahan hingga penerimaan susu bertambah sebesar 25 menit. Waktu 

tunggu ini jika diakumulasikan dengan waktu perjalanan yang umumnya 

menghabiskan 5-15 menit, maka akan menyebabkan waktu antara pemerahan 

dengan penerimaan susu menjadi 30-40 menit. Keadaan ini akan berpotensi 

menyebabkan susu yang diterima oleh KUD tidak sesuai syarat PT Nestle 

Indonesia yaitu susu segar yang diterima adalah murni (tanpa penambahan air 

maupun bahan asing lainnya) dan segera ditampung maksimal 30 menit dari 

waktu pemerahan (Anonymousa, 2004). 

 Keterbatasan skala peralatan penerimaan susu terutama terjadi pada 

Lactodensimeter dan dipstick. Lactodensimeter merupakan alat utama dalam uji 

BJ sedangkan dipstick digunakan untuk mengukur volume susu. yang 

Lactodensimeter digunakan memiliki skala terkecil 0,0005. Dipstick yang 

digunakan memiliki skala terkecil sebesar 0,5 liter. Kerugian akibat keterbatasan 

skala dipstick akan dibahas pada uraian selanjutnya. 

 



 
Tabel 9. Kesalahan Prosedur Uji Penerimaan Susu yang Terjadi di KUD 
No Uji Penerimaan Susu Kesalahan Prosedur yang Terjadi 
1 Uji Alkohol Tidak dilakukan pada Hari Sabtu dan Minggu 
2 Uji BJ Umumnya tidak dilakukan rutin setiap hari 
3 Uji Kadar Lemak Pemakaian spuit 
4 Uji Reduktase Pemakaian spuit 
 
 Kesalahan prosedur dalam proses penerimaan susu dapat menyebabkan 

kualitas susu yang diterima oleh KUD berpeluang tidak sesuai dengan standar 

KUD. Kesalahan prosedur dapat memberikan peluang susu yang kualitasnya di 

bawah standar untuk lolos saat penerimaan dilakukan. Jika susu dengan kualitas di 

bawah standar lolos dalam proses penerimaan susu, maka kualitas susu yang ada 

di TPS-TPS milik KUD menjadi turun. Keadaan ini dapat memperbesar faktor 

resiko yang harus dihadapi oleh pihak KUD. 

 Susu yang telah lolos uji penerimaan susu di TPS-TPS KUD bukan berarti 

100% dapat diterima oleh PT Nestle Indonesia. Kemungkinan penolakan dapat 

disebabkan oleh faktor resiko atas kandungan yang ada di dalam susu dan 

keterbatasan sarana penampungan. 

4.4.1 Faktor Resiko Lebih Lanjut Atas Kandungan Susu 

 Faktor resiko atas kandungan yang ada di dalam susu dapat disebabkan 

oleh 2 macam hal yaitu: (1) Kemungkinan adanya pemalsuan dan (2) residu 

antibiotik yang terkandung di dalam susu. Kedua hal ini dapat menyebabkan 

penolakan susu di PT Nestle Indonesia.  

 Bahan yang pernah digunakan dalam pemalsuan susu di wilayah KUD 

Karangploso adalah: (1) air, (2) garam dan (3) CMR atau Cow Milk Replacer. 

Berdasarkan informasi dari petugas, terdapat beberapa cara untuk mendeteksi 

pemalsuan tersebut dalam uji organoleptic. Deteksi rasa pada uji organoleptic 

 



pada penambahan air adalah lebih tawar dan tidak lolos uji BJ pada uji 

penerimaan lebih lanjut. Deteksi rasa pada uji organoleptic pada penambahan 

garam adalah rasa asin, mampu lolos uji BJ karena nilai BJ yang bertambah tetapi 

kadar lemak susu tersebut turun saat diuji lemak. Deteksi rasa pada uji 

organoleptic pada penambahan CMR adalah rasa manis.  

 Berdasarkan hasil pengamatan yang tercantum dalam Lampiran 5, belum 

ada indikasi usaha pemalsuan susu yang dilakukan oleh peternak di KUD 

Karangploso. Hal ini disebabkan susu tersebut hanya diuji dengan uji organoleptik 

petugas TPS maupun peneliti. Keterbatasan kemampuan deteksi ini berpotensi 

menyebabkan lolosnya susu yang dipalsukan dengan beberapa teknik seperti 

pencampuran air yang ditambahkan susu full cream dan sebagainya. Asumsi 

bahwa susu peternak tidak dipalsukan diperkuat dengan lolosnya susu lewat uji BJ 

dan informasi dari petugas bahwa belum ada kejadian pemalsuan susu full cream 

atau dengan teknik lain oleh peternak di wilayah KUD Karangploso tersebut.  

 Susu yang diterima dari peternak umumnya lulus standar kualitas dari 

KUD. Standar kualitas yang ditetapkan oleh KUD yaitu: (1) nilai BJ minimal 

1,023 pada pagi hari serta 1,021 pada sore hari; (2) kadar lemak 3% dan (3) Grade 

susu II. Standar kualitas yang sulit dipenuhi peternak adalah masalah Grade susu.  

 Masalah kualitas yang dihadapi oleh KUD telah terjadi mulai awal 

penerimaan susu khususnya Grade susu. Kualitas hasil penerimaan yang dianggap 

kurang baik oleh pihak KUD umumnya disebabkan terdapat sebagian susu yang 

berada pada grade II (angka reduktase 5-8 jam) bahkan menduduki grade III 

(angka reduktase 3-5 jam) . Kualitas susu yang termasuk grade II termasuk dalam 

 



kriteria buruk di tingkat KUD Karangploso sedangkan susu yang termasuk grade 

III termasuk dalam kriteria peringatan.  

 Masalah Grade susu dapat disebabkan oleh akumulasi faktor aspek 

kebersihan, waktu pengiriman dan faktor lingkungan yang telah diuraikan 

sebelumnya. Grade susu merupakan faktor yang sangat diperhatikan karena 

bakteri susu berkembang selama proses penampungan hingga pengiriman 

dilakukan. Rekapitulasi kualitas susu setiap TPS dan truk selama periode 17 

Oktober 2009 – 1 November 2009 dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10.Rekapitulasi Kualitas Susu Per TPS, Truk KUD dan PT Nestle Indonesia  
Periode 17 Oktober 2009 - 1 November 2009 

Pagi 
Grade Reduktase 

(% peternak) No TPS 
BJ Kadar Lemak 

I II III 
1 KUD 1,0300 ± 0,0017 3,73 ± 0,52 33,33 66,67 0,00 
2 Bocek Besar 1,0278 ± 0,0007 3,58 ± 0,70 66,67 16,67 16,67 
3 Bocek Kecil 1,0273 ± 0,0013 3,56 ± 0,45 66,67 16,67 0,00 
4 Supit Urang 1,0279 ± 0,0009 3,42 ± 0,49 83,33 16,67 0,00 
5 Manggi Sari 1,0250 ± 0,0023 3,62 ± 0,93 0,00 83,33 16,67 
6 Tawang Argo 1,0253 ± 0,0020 3,49 ± 0,80 16,67 83,33 0,00 
7 Ngenep 1,0269 ± 0,0017 3,28 ± 0,66 83,33 16,67 0,00 
8 Truk 1,0262 ± 0,0011 3,60 ± 0,65 50,00 50,00 0,00 

Sore 
Grade Reduktase 

(% peternak) No TPS 
BJ Kadar Lemak 

I II III 
1 KUD 1,0282 ± 0,0012 3,89 ± 0,52 50,00 50,00 0,00 
2 Bocek Besar 1,0277 ± 0,0008 4,03 ± 0,35 50,00 50,00 0,00 
3 Bocek Kecil 1,0262 ± 0,0021 3,82 ± 0,43 83,33 16,67 0,00 
4 Supit Urang 1,0281 ± 0,0013 4,23 ± 0,39 83,33 16,67 0,00 
5 Manggi Sari 1,0262 ± 0,0022 4,12 ± 0,43 16,67 66,67 16,67 
6 Tawang Argo 1,0276 ± 0,0009 4,03 ± 0,50 66,67 33,33 0,00 
7 Ngenep 1,0277 ± 0,0011 3,93 ± 0,40 83,33 16,67 0,00 
8 Truk 1,0248 ± 0,0007 4,13 ± 0,15 66,67 16,67 16,67 

 
 Mikroba susu dapat berkembang menjadi dua kali lipat dari 50.000 

menjadi 100.000 dalam kurun waktu 15 menit. Uji reduktase menunjukkan tingkat 

kebersihan dan kesegaran susu (Anonymousa, 2007). Keadaan ini menjadi salah 

satu faktor resiko yang dihadapi oleh KUD akibat Grade susu yang diterima 

 



kurang baik. 

 Perkembangan bakteri dipengaruhi oleh waktu generasi dari mikroba yang 

ada di dalam susu. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mikroba 

susu untuk membelah diri. Waktu generasi mikroorganisme susu sangat bervariasi 

mulai dari 20 menit hingga beberapa hari (Abdullah dan Retnoningrum, 2003). 

Faktor resiko atas rendahnya kualitas Grade susu yang diterima ditekan 

seminimal mungkin oleh KUD Karangploso dengan menerapkan beberapa syarat. 

Syarat yang dipertimbangkan yaitu susu yang diterima KUD harus memenuhi 

kriteria asli, bersih dan cepat. Syarat yang ditetapkan KUD telah sesuai dengan 

kriteria PT Nestle Indonesia yaitu syarat utama susu segar yang diterima adalah 

murni (tanpa penambahan air maupun bahan asing lainnya) dan harus segera 

diterima KUD maksimal 30 menit dari waktu pemerahan (Anonymousa, 2004).  

 Kandungan antibiotik di dalam susu merupakan resiko terbesar yang 

dihadapi oleh KUD karena susu yang diterima oleh PT Nestle Indonesia mutlak 

tidak boleh mengandung antibiotik. Hal ini disebabkan susu segar merupakan 

susu yang tidak ditambah air maupun bahan tambahan pangan lain, tidak 

mangandung antibiotik, serta belum mengalami perubahan warna, bau dan 

kekentalan (Uci, 2007).  

 Susu umumnya terkontaminasi cemaran antibiotik pada saat masih 

dibudidayakan di pertanian. Penyalahgunaan antibiotik dapat berupa pemakaian 

antibiotik secara berlebihan, tidak tahu cara pemberiannya, tidak memperhatikan 

waktu henti dan sebagainya (Indraningsih, 2003). 

 Susu yang positif tercemar antibiotik secara mutlak ditolak oleh PT Nestle 

Indonesia. Jika salah cooling unit tercemar antibiotik, maka KUD harus 

 



menjualnya ke pihak lain untuk mengurangi kerugian. Susu yang positif 

mengandung antibiotik dihargai sebesar Rp1.000,- per kg. Jika susu yang positif 

mengandung antibiotik tidak laku terjual, maka susu tersebut terpaksa dibuang 

oleh pihak KUD. Keadaan ini terjadi di KUD pada penerimaan pagi tanggal 24 

Oktober 2009 dan 31 Oktober di TPS Bocek.  

 Penerimaan KUD akibat susu yang mengandung antibiotik tidak 

mempengaruhi penerimaan peternak. Hal ini disebabkan perjanjian harga susu 

antara KUD hanya sampai saat susu lolos uji penerimaan saja. Setelah uji 

penerimaan, resiko atas kandungan susu menjadi tanggungan pihak KUD. 

 Antibiotik sering digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik yang sering digunakan dalam 

pengobatan sapi perah yaitu golongan penisilin, tetrasiklin dan streptomisin. 

Selain untuk pengobatan, antibiotik digunakan sebagai pemacu pertumbuhan dan 

produksi. Penggunaan antibiotik harus sesuai dengan aturan, apabila melanggar 

aturan dan tidak mematuhi waktu henti (withdrawl time) akan menyebabkan susu 

mengandung residu antibiotik (Harlia, Barlia dan Suryanto, 2005).   

Residu antibiotik dalam air susu dapat menimbulkan alergi, keracunan, 

gagalnya pengobatan akibat resistensi, gangguan jumlah mikroflora saluran 

pencernaan. Residu antibiotik dalam air susu merupakan senyawa kimia dengan 

stabilitas aktivitas tertentu, tingkat kestabilannya dapat berubah pada kondisi 

tertentu. Penggunaan antibiotik seharusnya mematuhi aturan penggunaan, tetapi 

masih ada beberapa peternak yang tidak mematuhi withdrawl time dengan alasan 

ekonomi. Pelanggaran terhadap withdrawl time menyebabkan terbentuknya residu 

antibiotik dalam air susu sapi (Harlia, Barlia dan Suryanto, 2005). 

 



Uji antibiotik di tingkat KUD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: (1) 

menggunakan starter yogurt dan (2) menggunakan Beta Star 25. Prinsip uji yogurt 

adalah setiap antibiotik akan menghambat pertumbuhan bakteri termasuk yogurt.  

Prinsip uji antibiotik Beta Star 25 adalah mendeteksi antibiotik golongan Beta 

Lactam di dalam susu segar seperti Penicilin dan Tetracyclin. Uji yogurt memiliki 

kelebihan mampu mendeteksi antibiotik apapun di dalam susu tetapi 

membutuhkan waktu inkubasi yang lama yaitu 3-4 jam masa inkubasi.  Uji 

antibiotik Beta Star 25 memiliki kelebihan memiliki waktu uji yang relatif singkat 

yaitu 3 menit  serta hasil yang cukup akurat tetapi memiliki kelemahan hanya 

mampu mendeteksi antibiotik golongan Beta Lactam dan harganya relatif mahal 

yaitu di atas Rp 20.000,- untuk satu set bahan uji (Anonymousa, 2007).  

Berdasarkan beberapa pertimbangan, KUD Karangploso menerapkan uji 

antibiotik secara kolektif menggunakan Beta Star 25. Sampel susu diambil dari 

setiap cooling unit untuk diuji. Pertimbangan utamanya adalah susu harus segera 

dikirim ke PT Nestle untuk mencegah penurunan kualitas terutama Grade susu.  

Keputusan yang diambil oleh pihak KUD berdampak besar pada resiko 

tercemarnya susu akibat residu antibiotik. Resiko ini terjadi akibat uji antibiotik 

tidak dilakukan untuk setiap sampel peternak secara individual dengan alasan 

ekonomi. Keadaan ini dapat diperbaiki jika ada pengujian antibiotik yang lebih 

cepat tetapi ekonomis dibandingkan uji antibiotik dengan menggunakan Beta Star 

25 maupun starter yogurt. 

Susu yang mengandung residu antibiotik menimbulkan resiko kerugian 

penerimaan susu sebesar kapasitas cooling unit yang tercemar antibiotik. Jika 

 



diasumsikan BJ susu yang diterima bernilai BJ 1,028, maka resiko kerugian susu 

dapat dianalisis per cooling unit TPS milik TPS-TPS milik KUD pada Tabel 11. 

Tabel 11. Proyeksi Potensi Kerugian KUD Per Kapasitas Daya Tampung TPS 

No TPS Cooling Unit 
Kapasitas 
(liter/ hari) 

Kapasitas 
(kg/ hari) 

Potensi 
Harga 

Kerugian 
/ Kg 

Potensi 
Harga 

Kerugian 
1 Bocek Ice Bank          2.000      2.056,00     1.000        2.056.000 

    Direct Expansion          1.000      1.028,00     1.000        1.028.000 
2 Supit Urang Ice Bank          2.000      2.056,00     1.000        2.056.000 
3 Manggi Sari  -            300         308,40     1.000           308.400 
4 Tawang Argo Ice Bank            700         719,60     1.000           719.600 
5 Ngenep Ice Bank          1.200      1.233,60     1.000        1.233.600 
6 KUD Direct Expansion            900         925,20     1.000           925.200 

Asumsi: 1liter susu berstandar BJ 1,028 (Anonymousa, 2007) 
 

4.4.2 Faktor Resiko Keterbatasan Sarana Penampungan  

 Faktor resiko keterbatasan sarana penampungan dan kemungkinan 

kesalahan manajemen merupakan penyebab penurunan kualitas dari hasil 

penerimaan peternak dengan hasil uji dari pihak PT Nestle Indonesia. 

 Faktor resiko akibat keterbatasan sarana penampungan disebabkan oleh 

dua hal yaitu: (1) keterbatasan kemampuan kerja cooling unit dan (2) masalah 

keterbatasan daya tampung truk.  

 Keterbatasan kemampuan kerja cooling unit milik KUD sering terjadi 

pada Direct Expansion Cooling Unit dibandingkan dengan Ice Bank Cooling Unit. 

Direct Expansion Cooling Unit ini digunakan di TPS KUD dan Bocek sedangkan 

TPS lain telah menggunakan Ice Bank Cooling Unit. Cara kerja Direct Expansion 

Cooling Unit sering menyebabkan terjadinya pembekuan susu di bagian dasar bak 

penampung. Keadaan ini menghambat proses pendinginan susu di dalam cooling 

unit tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kualitas susu menjadi menurun.  

 



 

Gambar 2. Terjadinya Pembekuan Susu pada Bagian Dasar Direct Expansion 
Cooling Unit di TPS KUD 

 
 Direct Expansion Cooling Unit adalah cooling unit yang menggunakan 

proses pendinginan secara langsung, dimana cairan pendingin (Freon) langsung 

diuapkan pada dasar tangki melalui celah sempit (cavity plate/panel evaporator). 

Ice Bank Cooling Unit adalah Cooling Unit yang menggunakan secara tidak 

langsung, dimana air es dari ice bank disemprotkan pada dinding tangki, sehingga 

luas permukaan pendinginan lebih luas dan proses pendinginan susu lebih cepat 

(Anonymous2, 2006). 

Tabel 12. Jadwal dan Rute Pengangkutan Susu Tiap TPS 
No Jadwal Pengambilan Pagi Jadwal Pengambilan Sore 
1 Ngenep Ngenep 
2 Supit Urang KUD 
3 Bocek Tawang Argo 
4 KUD (Jika Truk Belum Penuh) Supit Urang 
5  Bocek 
 
 Berdasarkan informasi tabel 12, keterbatasan daya tampung truk 

disebabkan susu yang diterima dari peternak di setiap TPS melebihi dari kapasitas 

angkut truk  susu yang dioperasikan. Truk yang dioperasikan KUD ada 2 unit 

yaitu: (1) truk dengan kapasitas 5000 liter dan (2) truk dengan kapasitas 4000 

liter. Truk yang biasa dipakai untuk mengirim susu ke PT Nestle Indonesia adalah 

truk yang kapasitas 5000 liter.  

 



 Berdasarkan informasi Tabel 12, dapat diketahui bahwa pengangkutan 

pada TPS Ngenep, Supit Urang dan Bocek dilakukan setiap pagi dan sore 

sedangkan TPS yang lain dilakukan setiap sore saja. Masalah kualitas susu 

khususnya grade susu yang dikirim pada pagi hari tidak akan membawa masalah 

tetapi akan membawa masalah pada pengiriman sore hari. Susu yang berada di 

dalam Cooling Unit pada pagi hari menurun kualitasnya akibat lamanya waktu 

tunggu pengangkutan yang mencapai 9 jam. Keadaan ini menyebabkan susu pada 

pengangkutan sore kualitasnya tidak sebaik pengangkutan pagi hari. Penurunan 

kualitas susu dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Rekapitulasi Kualitas Susu Sampel Truk dan Hasil Laboratorium PT 
Nestle IndonesiaPeriode 17 Oktober 2009-1 November 2009 

Grade Susu (%) No Waktu 
Pengangkutan 

BJ Kadar Lemak 
I II III 

1 Pagi 1,0262 ± 0,0011 3,60 ± 0,65 50 50 0
2 Sore 1,0248 ± 0,0007 4,13 ± 0,15 66,67 16,67 16,67
3 Rataan Truk 10,255 ± 0,0009 3,87 ± 0,4 58,335 33,335 8,335
4 Nestle*) 1,0270 ± 0,0001 4,043 ± 0,055 80,02 19,08 0
Keterangan: *) =Rekapitulasi Hasil Analisis Laboratorium PT Nestle Indonesia  

Terhadap Susu KUD Karangploso 
 

Susu dengan kualitas pada Tabel 12 inilah yang dikirim ke PT Nestle 

Indonesia. Saat sampai ke PT Nestle Indonesia, truk mengambil nomor urut truk 

dan ditimbang bobot kotornya / bruto (yaitu bobot truk dan muatannya).  

 

Gambar 3. Timbangan Truk 

 



 Proses selanjutnya adalah sampling terlebih dahulu oleh bagian Quality 

Assurance (QA) di Fresh Milk Laboratory untuk menyeleksi mutu susu yang 

terdapat dalam tangki dan disesuaikan dengan standar PT Nestle Indonesia. 

Adapun uji tersebut antara lain: 

• Uji alkohol 

• Uji keasaman (acidity test) 

• Uji antibiotik  

 Hasil tes ini ditulis dalam Fresh Milk Reception Control Sheet yang 

nantinya akan diserahkan ke administrator. Hasil tes ini juga menentukan apakah 

susu yang tiba tersebut dapat diterima atau tidak. Susu tersebut diterima bila 

memenuhi persyaratan dari tes di atas. 

 Penolakan pada umumnya disebabkan oleh tes alkohol yang positif. 

Selanjutnya bila ada satu atau lebih parameter yang berada diluar ambang batas 

yang diinginkan, maka prosedur penerimaan (realese) dan penolakan (rejection) 

ditentukan oleh QA atau Administrator. 

 Begitu pula dengan test acidity. Bila aciditynya berada diluar batas yang 

ditetapkan maka akan dilakukan neutralizer test dan reductase test dari sampel 

lain yang baru. Sedangkan prosedur penolakan susu dengan kadar organoleptic 

yang tidak normal akan dikonsultasikan oleh QA Manager atau Direct Supervisor 

dan Agri Service. Selanjutnya setelah melalui beberapa tes tersebut, masih 

dilakukan uji menggunakan Bactoscan yang mengindikasikan jumlah bakteri yang 

dikandung pada susu tersebut.  

 Susu dipompa ke SILO setelah lulus realese procedure. Pemompaan itu 

akan melalui Plate Heat Exchanger (PHE) coller yang bertujuan untuk 

 



menurunkan temperatur susu hingga 4oC dengan tujuan untuk membuat susu lebih 

awet karena pada suhu rendah, pertumbuhan mikroba dan reaksi enzimatis 

terhambat. Sampel susu diambil selama proses pemompaan. Sampel susu tersebut 

dinamakan drip sampel yang akan diuji pada Milko Scan untuk menganalisa 

komposisi susu yang diuji tersebut seperti Fat, Protein, Lactose, Solid Non Fat 

(SNF), dan Total Solid(TS).  Total Solid (TS) dan Grade susu dijadikan penentu 

harga susu di tingkat PT Nestle Indonesia. 

 Berdasarkan hasil wawancara, peralatan uji penerimaan PT Nestle 

Indonesia ditera ulang rutin setiap hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga hasil uji 

kualitas susu di PT Nestle tetap valid. Pelaksanaan uji tera ulang didasarkan pada 

volume susu yang masuk yaitu 5000 liter dan hal ini dilakukan setiap 15 menit 

setiap hari. Tera ulang dilakukan oleh pihak teknisi intern PT Nestle Indonesia.  

 Tera ulang secara transparan terhadap peralatan yang dimiliki PT Nestle 

Indonesia sangat diperlukan. Hal ini disebabkan hasil uji sampel truk susu jauh 

berbeda dengan Hasil analisis laboratorium PT Nestle Indonesia pada Tabel 12. 

Keadaan ini disebabkan peralatan uji yang dilakukan berbeda. Peralatan yang 

digunakan untuk uji sampel adalah Lactodensimeter untuk uji BJ, Butirometer 

untuk uji lemak serta menentukan TS dan tabung reaksi untuk mengetahui 

kandungan bakteri susu. Peralatan yang digunakan laboratorium PT Nestle 

Indonesia yaitu Lactos Scan untuk mengetahui TS maupun dan Bacto Scan untuk 

mengetahui kandungan bakteri susu.  

 Tera ulang seharusnya dilakukan oleh badan independen yang khusus 

melakukan kegiatan ini. Berdasarkan informasi yang telah terkumpul, belum ada 

lembaga yang secara khusus mampu melakukan tera ulang susu secara 

 



independen. Padahal uji penerimaan susu di PT Nestle Indonesia yang transparan 

berpotensi meningkatkan motivasi di tingkat KUD hingga ke tingkat peternak 

untuk menghasilkan susu yang berkualitas lebih baik.  

 Jika semua pihak menginginkan penerapan tera ulang terjadi secara 

independen, maka pihak yang ditunjuk harus memenuhi prinsip-prinsip etika yang 

ada. Prinsip etika merupakan hal yang sangat esensial dimiliki oleh lembaga yang 

sifatnya independen. Arens, Elder dan Beasley (2008) berpendapat etika adalah 

serangkaian prinsip atau nilai moral. Rangkaian prinsip yang terkandung di dalam 

etika ini yaitu: 

a. Dapat dipercaya (trustworthiness), mencakup kejujuran, integritas, 

reliabilitas dan loyalitas. Kejujuran menuntut itikad baik untuk 

mengungkapkan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak sesuai 

dengan kesadaran yang tinggi dalam situasi apapun. Reliabilitas berarti 

melakukan semua usaha yang masuk akal untuk memenuhi komitmennya. 

Loyalitas adalah tanggung jawab untuk mengutamakan dan melindungi 

berbagai kepentingan masyarakat. 

b. Penghargaan (respect), mencakup gagasan seperti kepantasan, 

kesopansantunan, kehormatan, toleransi dan menerima perbedaan.  

c. Pertanggungjawaban (responsibility), berarti bertanggung jawab atas 

tindakan seseorang serta memberi teladan yang baik.  

d. Kelayakan dan keadilan, mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, 

sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan dan keseksamaan. 

Perlakuan yang layak berarti bahwa situasi yang serupa akan ditangani 

dengan cara serupa pula. 

 



e. Perhatian (caring), mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan 

sesama serta memperlihatkan perbuatan baik. 

f. Kewarganegaraan (citizenship), yaitu kepatuhan kepada undang-undang 

dan peraturan pemerintah.  

 Jika hal diatas hanya dapat dipatuhi sebagian, maka hal yang harus 

diutamakan adalah seperti yang tertuang di Tabel 14. 

Tabel 14. Skala Prioritas Prinsip Etika Lembaga Independen 
No Prinsip Etika Skor*) 
1 Dapat Dipercaya 10 
2 Penghargaan 10 
3 Tanggung Jawab 10 
4 Kelayakan dan keadilan 10 
5 Perhatian 5 
6 Taat Undang-Undang 10 
Keterangan: *) Skor Prioritas 10 = harus diterapkan secara menyeluruh 
         5  = tergantung kasus yang ada 
 
 Konsekuensi yang harus dihadapi oleh lembaga independen ini yaitu: (1) 

mencakup sarana peralatan uji dan (2) standar ukuran tera ulang yang baku. 

Sarana peralatan uji dimiliki harus memiliki tingkat akurasi tinggi agar mampu 

mengoreksi hasil uji penerimaan susu di tingkat PT Nestle Indonesia maupun di 

tingkat KUD. Konsekuensi lainnya yaitu badan tersebut memiliki standar ukuran 

khusus untuk tera ulang peralatan penerimaan susu. Standar ini dapat dipakai 

untuk melakukan pengawasan tera ulang yang dilaksanakan oleh PT Nestle 

Indonesia. Pengawasan tera ulang di PT Nestle Indonesia dapat dilakukan setiap 

periode sebagai bentuk pengawasan terhadap proses tera ulang.  

4.5 Proses Penentuan Harga KUD 

Harga susu yang diterima oleh KUD tergantung kualitas susu yang 

diterima dari peternak. Kualitas susu yang dapat dimiliki oleh KUD minimal 

 



memiliki: (1) BJ 1,203 pada pagi hari dan 1,021 pada sore hari, (2) kadar lemak 

yang terkandung minimal 3% dan (3) grade susu tidak boleh lebih dari Grade II. 

Kualitas susu yang diterima oleh PT Nestle Indonesia didasarkan pada 

Total Solid (TS) dan Grade seperti halnya harga yang terbentuk di KUD. 

Perbedaan yang sangat mencolok pada sistem penentuan harga di PT Nestle 

Indonesia adalah harga ditentukan berdasarkan TS 12 dan dikalikan dengan tarif 

grade susu tersebut baru ditambah premi sebesar Rp750,-. Selain itu, kuantitas 

susu diukur dengan berdasarkan berat yaitu kilogram. 

Tabel 15. Tarif Susu di Tingkat KUD  
Tarif Grade Susu* (Rp) 

No TS TS/TS 
12 I 

(Rp2700)
II 

(Rp2500) 
III 

(Rp2400) 
IV 

(Rp2200) 
Premi (Rp) 

1 10 0,83 2250 2083,33 2000 1833,33 750 
2 11 0,92 2475 2291,67 2200 2016,67 750 
3 12 1,00 2700 2500,00 2400 2200,00 750 
4 13 1,08 2925 2708,33 2600 2383,33 750 
5 14 1,17 3150 2916,67 2800 2566,67 750 

Keterangan= * TS/TS12 x Tarif Grade TS 12 

 Berdasarkan tarif susu pada Tabel 15, rata-rata tarif susu yang terbentuk 

dikelompokkan juga berdasarkan grade susu tersebut juga. Keadaan ini berlaku 

untuk setiap kenaikan rata-rata TS sebesar 0,944 ± 0,775. Rata-rata peningkatan 

tarif yaitu:: (1) Grade I sebesar Rp2.548,81 ± 209,25; (2) Grade II sebesar 

Rp2.360,01 ± 193,75; (3) Grade III sebesar Rp2265,61 ± 186 dan (4) Grade IV 

sebesar Rp2.076,81 ± 170,50.  Persamaan regresi  yang terbentuk dari keempat 

grade tarif susu yaitu: 

 Grade I adalah Y= 0,001 + 2699,99 TS 

 Grade II adalah Y= 0,000 + 2500 TS 

 Grade III adalah Y= - 1,9067891 + 2400 TS 

 Grade IV adalah Y= 0,006 + 2199,992 TS 

 



4.6 Hubungan Antara Kualitas dan Harga Susu Peternak dengan KUD 

 Kualitas susu yang diterima dari peternak merupakan hal yang sangat 

penting karena menjadi penentu penerimaan peternak maupun KUD. Kualitas 

susu yang kurang memenuhi standar yang ditetapkan dapat menyebabkan 

penurunan penerimaan beruntun mulai dari peternak hingga KUD. Penurunan 

penerimaan yang beruntun dapat terjadi karena proses distribusi susu dari 

peternak hingga KUD berada pada satu alur sebelum dikirim ke PT Nestle 

Indonesia. Oleh karena itu, kualitas susu di tingkat peternak harus diperbaiki 

dahulu sehingga penerimaan yang diterima peternak hingga KUD dapat 

meningkat. 

 Perbaikan kualitas susu di berbagai tingkat susu dapat tercapai jika reward 

and punishment diterapkan dengan baik. Setiawan (2008) menyatakan bahwa 

sistem pembayaran susu oleh koperasi pada peternak dilakukan setiap 15 hari. 

Sistem reward and punishment diterapkan dalam sistem pembayaran ini. Reward 

diberikan dengan memberikan bonus kepada harga susu per liter apabila kualitas 

susu yang diterima memenuhi syarat. Punisment diberikan dengan bentuk 

peringatan ataupun penolakan apabila kualitas susu berada di bawah standar yang 

ditetapkan. Punishment ini menyebabkan susu tersebut tidak mempunyai harga di 

tingkat KUD. 

 Sistem Reward and Punishment mulai tingkat peternak hingga PT Nestle 

Indonesia sulit diterapkan belakangan ini. Keadaan ini berawal dari sistem 

penerimaan yang terjadi di PT Nestle Indonesia itu sendiri. PT Nestle Indonesia 

tidak melakukan proses tera ulang peralatannya secara independen. Keadaan ini 

 



berpotensi menyebabkan KUD yang taat kepada peraturan PT Nestle Indonesia 

terpengaruh oleh KUD yang kurang taat kepada peraturan tersebut.  

 Sistem Reward and Punishment juga dinilai kurang efektif di tingkat 

peternak. Hal ini disebabkan oleh penyimpangan proses penerimaan susu yang 

ada. Selain itu, proses uji antibiotik yang dinilai kurang efektif dan efisien 

berpotensi menyebabkan motivasi peternak untuk menjaga kualitas susunya juga 

ikut turun.  

 Harga susu di tingkat peternak maupun KUD ditentukan oleh perjanjian 

usaha yang ada. Harga susu di tingkat peternak ditentukan oleh perjanjian antara 

peternak dengan KUD. Harga susu di tingkat KUD ditentukan oleh perjanjian 

antara KUD dengan PT Nestle Indonesia. 

 Bentuk perjanjian harga susu di tingkat peternak dengan KUD didasarkan 

atas kualitas dan kuantitas susu yang diterima KUD. Perjanjian harga per liter 

susu ini didasarkan atas Nilai Total Solid (TS), angka reduktase dan premi. Nilai 

Total Solid (TS) susu peternak digunakan sebagai penentu harga dasar susu. 

Kuantitas susu di tingkat peternak diukur berdasarkan satuan liter sedangkan di 

tingkat KUD berdasarkan satuan kilogram. Bentuk perjanjian harga susu 

merupakan batasan yang nyata antara penerimaan KUD dengan peternak. 

 Selisih harga susu akibat perbedaan tarif dan sistem pengukuran pada 

tingkat peternak merupakan penerimaan KUD. Hasil analisis pada lampiran 13 

dan 14 , menunjukkan bahwa selisih rata-rata penerimaan akibat perbedaan tarif 

susu yaitu: (1) Grade I sebesar Rp 434,32 ± 57,07 dan (2) Grade II sebesar 

Rp320,52 ± 44,19. Persamaan regresi untuk selisih penerimaan susu antara 

peternak dengan KUD adalah: 

 



Grade I Y =172,41-53,561TS 

Grade II Y= 97,413 -36,894 TS 

 Harga beli susu sapi dari GKSI kepada koperasi susu yang berada di 

bawah organisasi ini bervariasi, sesuai dengan kualitas susu sapi. Harga beli ke 

koperasi mulai dari Rp 3.200/liter hingga Rp 4.200/liter. Sedangkan harga beli 

koperasi dari peternak sapi juga bervariasi sesuai kualitas susu, mulai Rp 

2.600/liter  hingga Rp 3.200/liter (Admin, 2009). 

 Jika harga normal susu di tingkat KUD sebesar Rp3200,-, maka selisih 

rata-rata penerimaan akibat perbedaan tarif susu yaitu: (1) Grade I: 13,57% ± 

1,78% dan (2) Grade II: 10,01% ± 1,36%. Jika harga normal susu di tingkat KUD 

sebesar Rp4200,-, maka selisih rata-rata penerimaan akibat perbedaan tarif susu 

yaitu: (1) Grade I: 10,02% ± 1,38% dan (2) Grade II: 7,63% ± 1,05%. Selisih 

harga susu ini masih dipandang normal karena berada di bawah 20% harga susu di 

tingkat KUD tersebut. 

 Akibat adanya selisih rata-rata pengukuran kuantitas susu 0,252 ± 0,0798 

kilogram untuk setiap liter susu, maka hal ini merupakan laba yang diterima KUD 

juga. Berdasarkan perhitungan Lampiran 13, maka persamaan regresi yang 

merupakan penerimaan KUD sebesar : 

Grade I Y = {(0,000252 + 680,39748TS) ± (0,798+2154,592TS)} 

           +{(0,4344732 - 13,497372TS) ± (137,58318 - 42,741678TS)} 

Grade II Y = {(0 + 630TS) ± (0 + 800TS)} 

            + {(24,548076 - 9,297288TS) ± (31,17216 - 11,80608TS)} 

4.7 Kebijakan PT Nestle Indonesia Sebagai Faktor Terbesar Dalam 

Penerimaan Susu Peternak 

 



4.7.1 Kebijakan PT Nestle Indonesia Mengenai Harga Susu Peternak 

 Kebijakan tentang penentuan harga penerimaan susu merupakan titik awal 

penentu penerimaan KUD yang merupakan representasi dari hidup matinya usaha 

peternak itu sendiri. Hal ini disebabkan peternak tidak bisa menjual susunya 

langsung kepada PT Nestle Indonesia. Peternak baru dapat menjual susunya ke PT 

Nestle Indonesia lewat bantuan KUD yang membeli susu mereka. Jika 

penerimaan yang diperoleh dari PT Nestle Indonesia tidak sebanding dengan 

pengeluaran KUD untuk membayar penerimaan peternak, maka lambat laun KUD 

tersebut akan bangkrut. Jika hal ini terjadi, maka peternak tidak memiliki 

pengayom untuk menjual susunya ke PT Nestle Indonesia. 

Dalam 10 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 1998 harga susu segar di 

tingkat peternak selalu lebih rendah dari pasar global, setiap tahunnya peternak 

hanya menikmati 62,5 persen dari harga susu di pasar global. Padahal seharusnya 

peternak di Indonesia bisa menikmati harga susu yang sama dengan harga dunia. 

Namun hal tersebut tidak terjadi karena marjin keuntungan hanya dinikmati IPS 

atau Industri Pengolahan Susu(Risnandar,2009). 

Marjin keuntungan hanya dapat dinikmati oleh IPS disebabkan peran IPS 

dalam penentu harga sangat kuat. Hal ini disebabkan PT Nestle Indonesia 

merupakan perusahaan monopsoni untuk daerah Jawa Timur. 

Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai 

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa 

dalam suatu pasar komoditas (Kamaluddin, 2010). Jika sebuah perusahaan 

menyandang status sebagai pembeli tunggal, maka perusahaan tersebut memiliki 

kekuasaan penuh dalam menentukan harga. 

 



PT Nestle Indonesia menyatakan akan menurunkan harga beli susu di 

tingkat peternak sebesar Rp 300, yakni dari Rp 3.785 menjadi Rp 3.485 per liter. 

Kebijakan itu akan berlaku efektif per 21 April 2009. Hal ini didasarkan pada 

harga susu dunia sebesar Rp3400,- atau Rp 85,- dibawah harga susu lokal  

(Anonymous,2009). 

Penurunan harga beli susu per liter ditujukan kepada premi yang diberikan 

PT Nestle Indonesia kepada KUD. Premi yang diberikan kepada KUD,ditentukan 

oleh intern PT Nestle Indonesia. Premi yang diberikan PT Nestle Indonesia ini 

akan berimbas besar kepada premi yang akan diterima peternak. Premi yang 

diterima KUD sama dengan premi yang diterima oleh peternak yaitu Rp750,-. 

Penurunan terhadap besarnya premi susu menjadikan penerimaan peternak turun. 

Jika PT Nestle Indonesia turun Rp300,-, maka penerimaan peternak juga turun 

Rp300,- juga.  

KUD mempunyai posisi tawar yang sangat lemah ketika berhadapan 

dengan industri pengolahan susu, baik dalam hal jumlah penjualan susu, waktu 

penjualan, dan harga yang diperoleh. Lebih ekstrim lagi, keberadaan industri 

pengolah susu ini dapat menyebabkan terbentuknya struktur pasar monopsoni 

yang tentunya menekan peternak. Selain harga susu yang sangat murah pada 

struktur pasar tersebut, tekanan yang diterima peternak semakin bertambah 

dengan adanya retribusi yang diberlakukan oleh kebanyakan Pemda di era 

otonomi daerah ini. Masalah lain yang harus dihadapi peternak maupun KUD 

yaitu kebijakan pemerintah yang terlalu rendah untuk harga susu di tingkat 

peternak, yakni kurang dari Rp 3.000,00 per liternya, padahal biaya produksinya 

saja mencapai Rp 2.500,00 – Rp 3.000,00 per liter. Ketidakberpihakan pemerintah 

 



kepada peternak juga terlihat dari tidak pernah adanya subsidi untuk peternak sapi 

(Anonymous, 2009). 

4.7.2 Kebijakan PT Nestle Indonesia Mengenai Kuota Susu Peternak 

Jumlah susu yang disuplai ke PT Nestle Indonesia telah mencapai 504 

ton/hari. Melihat pertumbuhan produksi masing-masing koperasi, jumlah 510 ton 

tersebut tidak lama lagi akan dapat dilampaui. Pada puncak produksi, suplai susu 

dapat mencapai angka 550 ton/hari. Hal ini menyebabkan surplus penawaran susu 

sebesar 40 ton/hari (Anonymous,2004). 

 Setiap perusahaan selalu memiliki keterbatasan daya serap bahan baku 

yang dapat diterima. Hal ini dapat disebabkan keterbatasan daya tampung maupun 

daya beli perusahaan. Di lain pihak, hal ini dapat menjadi kabar buruk bagi para 

pemasok bahan baku. Keadaan ini terjadi di PT Nestle Indonesia. 

Saat ini jumlah koperasi susu perah di Indonesia mencapai 340.000 unit 

dan 120.000 peternak yang rata-rata memiliki tiga hingga empat ekor sapi, 

sedangkan produksi susu nasional hanya memenuhi permintaan domestik 25% 

dari jumlah konsumsi sekitar 700.000 ton per tahun, sisanya dipenuhi dari impor. 

Selama ini, dari rata-rata 10 liter susu yang dihasilkan peternak per hari, harga 

beli berkisar Rp1.650-Rp 2.800 per liter. Sedangkan jumlah sapi perah di 

Indonesia hanya 350.000-400.000 ekor, dengan rata-rata kepemilikan tiga ekor 

per peternak. Padahal, agar peternak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, 

harus punya setidaknya 8 ekor sapi (Anonymous,2009). 

Keterbatasan kuota penerimaan susu oleh PT Nestle Indonesia dapat 

berimbas pada perkembangan usaha peternakan sapi perah rakyat. Hal ini 

disebabkan kelebihan produksi sebesar 40 ton per hari merupakan jumlah yang 

 



sangat besar. Jika satu ekor sapi menghasilkan 10 liter susu, maka jumlah total 

sapi yang produksinya tidak terserap PT Nestle Indonesia adalah 4000 ekor sapi. 

Hal ini dapat menyebabkan kerugian peternak jika kelebihan produksi ini tidak 

dapat terserap.  

4.7.3 Imbas Kebijakan PT Nestle Indonesia Terhadap Penerimaan Peternak 

Kebijakan harga yang relatif rendah dan batasan kuota produksi akan 

menyebabkan penurunan penerimaan peternak. Hal ini disebabkan kebijakan 

harga merupakan titik awal penentu penerimaan sedangkan kuota produksi adalah 

representasi dari jumlah susu yang mampu terjual oleh peternak.  

Akumulasi penentuan harga dan kuota PT Nestle Indonesia akan berimbas 

pada penerimaan peternak maupun KUD. Kebijakan PT Nestle untuk harga susu 

tertinggi di tingkat KUD saat ini Rp 3485,- per liter sedangkan di tingkat peternak 

Rp 2800 (Anonymous 2009). Surplus penawaran susu yang terjadi akibat 

keterbatasan kuota sebesar 40 ton/hari (Anonymous,2004). Kebijakan ini 

berpotensi penurunan penerimaan KUD sebesar Rp 139.400.000,- dan di tingkat 

peternak sebesar Rp 112.000.000,-. Berdasarkan hal ini, proses negosiasi untuk 

mencegah penurunan penerimaan KUD dan peternak perlu dilakukan oleh PT 

Nestle Indonesia, GKSI dan pemerintah sebagai mediator. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di KUD Karangploso di Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang dapat disimpulkan: 

1. Terdapat pengaruh kualitas susu yang terdiri dari BJ, kadar lemak dan angka 
reduktase terhadap penerimaan peternak. 

 
2. Komponen kualitas susu yang paling dominan terhadap harga dasar susu 

adalah kadar lemak dengan koefisien korelasi 0,886. 
 
3. Penerimaan peternak untuk setiap liter susu yaitu Rp 2858,433 ± 161,43466. 
 
4. Perbedaan sistem pengukuran dan keterbatasan skala antara satuan liter 

dengan kilogram menyebabkan selisih kuantitas susu sebesar 0,252 ± 0,0798 
kilogram dengan nilai penerimaan antara Rp 415,80 ± 131,67 hingga Rp 705,6 
± 223,44 

 
5.2 Saran 

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang aspek kebersihan pemerahan sehingga 
peternak mampu meningkatkan kualitas angka reduktasenya.  

 
2. Perlu adanya penerapan Reward and Punishment serta perbaikan komitmen 

yang baik sebagai kontrol, motivasi bagi peternak untuk memperbaiki kualitas 
susu dan mencegah kesalahan prosedur penerimaan yang dapat berimbas pada 
penerimaan KUD maupun peternak. 

 
3. Kesepakatan secara berkala perlu dilakukan antara PT Nestle Indonesia 

dengan Koperasi untuk penetapan harga dan kuota susu untuk meningkatkan 
penerimaan peternak. 
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