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RINGKASAN 

 

Pusat Koperasi Induk Susu (PKIS) Sekar Tanjung Jawa Timur merupakan 

salah satu industri susu modern yang memproduksi susu Ultra High Temperature 

(UHT). Susu merupakan produk yang sangat sensitif, ketidaksesuaian standar suhu, 

kadar alkohol, kelarutan, kadar lemak, jumlah mikroba ataupun organoleptik dapat 

menyebabkan penurunan dari kualitas susu tersebut. Pada proses produksi 

permasalahan utama yang sering terjadi di PKIS Sekar Tanjung adalah terjadinya 

ketidaksesuaian sebagian proses dengan standar yang telah ditetapkan. Kualitas suatu 

produk mutlak harus dijaga dan atau dikontrol sebagai jaminan pada konsumen 

bahwa produk yang berada di pasaran memiliki mutu yang baik, sehingga perusahaan 

dapat bersaing dan memenangkan kompetisi dalam menarik pelanggan.  

 Metode Multi Attribute Failure Mode Analysis (MAFMA) merupakan salah 

satu alat kendali kualitas, hasil pengembangan dari metode FMEA (Failure Mode 

Effect Analysis) yang dapat digunakan untuk mengeliminasi atau mengurangi 

kemungkinan terjadinya kegagalan apabila dilihat dari faktor penyebabnya. Metode 

ini mengintegrasikan aspek-aspek konvensional yang terdapat pada FMEA yaitu 

severity, occurance, detection dengan aspek ekonomi yaitu  expected cost. Formulasi 

ranking prioritas penyebab kegagalan dilakukan dengan pendekatan Analytical 

Hierachy Process (AHP) untuk mengetahui penyebab kegagalan potensial pada 

proses produksi susu. 

Dalam penelitian di PKIS Sekar Tanjung ini dilakukan identifikasi yang 

berdasar pada kriteria metode MAFMA (Multi Attribute Failure Mode Analysis), 

yaitu severity, occurance, detection, expected cost. Pengolahan data menggunakan 

AHP pada metode MAFMA diperoleh penyebab kritis dari berbagai penyebab yang 

ada. Untuk mencapai tujuan mengidentifikasi penyebab kegagalan potensial pada 

proses produksi, Severity memiliki bobot tertinggi pada level 1 yaitu sebesar 0,41 

atau sebesar 41 % dari seluruh kriteria yang ada. Sedangkan pada level 2 yang 

mengidentifikasi kegagalan pada proses produksi susu UHT, penyebab terkritis 

disebabkan oleh Temperatur mixing yang tidak sesuai dengan standar (≤70°C) yang 

menyumbangkan bobot sebesar 0,47 atau 47 % dari seluruh kriteria yang ada. 

Semakin tinggi bobot yang diperoleh maka semakin tinggi prioritas perusahaan untuk 

melakukan perbaikan agar dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan 

kegagalan proses. 

 

Kata kunci : Kegagalan Potensial, Proses Produksi, MAFMA, AHP.  
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SUMMARY 

 

 Center for Cooperative Milk (PKIS) Sekar Tanjung East Java is one of the 

modern dairy industry produces milk Ultra High Temperature (UHT). Milk is a 

highly sensitive, non-standard temperature, alcohol content, solubility, fat content, the 

number of microbes can cause a decrease or organoleptic quality of milk. In the 

production process of the main problems that often occur in PKIS Sekar Tanjung is 

the occurrence of partial incompatibility with the standards set. The quality of a 

product and absolutely must be maintained or controlled as a guarantee to consumers 

that products are in the market have a good quality, so that companies can compete 

and win the competition in attracting customers.  

 Method of Multi Attribute Failure Mode Analysis (MAFMA) is one of quality 

control tools, the results of method development FMEA (Failure Mode Effect 

Analysis) that can be used to eliminate or reduce the likelihood of failure when seen 

from a contributing factor. This method integrates the conventional aspects contained 

in the FMEA severity, occurance, detection with the economic aspects of the 

expected cost. Formulation of priority ranking cause of failure is done by the 

Analytical Hierarchy Process (AHP) approach to determine the cause of potential 

failure in the process of milk production.  

 In studies in PKIS Sekar Tanjung identification is done based on criteria 

MAFMA method (Multi Attribute Failure Mode Analysis), namely severity, 

occurance, detection, the expected cost. Data processing using the AHP method 

causes critical MAFMA obtained from various causes that exist. To achieve the goal 

of identifying potential causes of failure in the production process, Severity has the 

highest weight at level 1 that is equal to 0.41 or 41% of all the existing criteria. 

Whereas at level 2, which identifies a failure in the process of UHT milk production, 

caused by temperature terkritis cause mixing which does not correspond to a standard 

(≤ 70 ° C) which contribute weight of 0.47 or 47% of all the existing criteria. The 

higher weights are obtained, the higher the priority the company to make 

improvements in order to minimize or even eliminate the failure process. 

 

 

 

Keywords: Potential Failure, Production Process, MAFMA, AHP. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam abad ke-21 ini kebutuhan akan produk yang berkualitas amatlah 

penting, sehingga peningkatan kualitas terhadap produk tersebut sangat 

diperlukan. Kualitas suatu produk mutlak harus dijaga dan atau dikontrol sebagai 

jaminan pada konsumen bahwa produk yang berada di pasaran memiliki mutu 

yang baik, sehingga perusahaan dapat bersaing dan memenangkan kompetisi 

dalam menarik pelanggan. Pemenuhan harapan pelanggan akan kualitas yang 

memenuhi spesifikasi produk yang berupa dimensi suatu bagian, selang waktu 

antar perbaikan, dan tingkat performansi lainnya ini akan berdampak kepada 

tujuan perusahaan, yakni profit bagi perusahaan tersebut. Variabilitas output yang 

rendah akan menuntun perusahaan untuk dapat menghasilkan kualitas produk 

yang konsisten sehingga memudahkan perusahaan untuk menentukan tingkat 

kualitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Perkembangan produk olahan susu saat ini sangat pesat. Hal ini ditandai 

dengan banyak munculnya merk susu yang beraneka ragam beredar di pasaran 

sehingga memicu adanya persaingan yang semakin ketat. Apabila sebuah produk 

susu mampu memuaskan dan memenuhi apa yang menjadi keinginan konsumen, 

maka produk susu tersebut dapat memenangkan persaingan. Preferensi dan 

loyalitas konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan pasar yang terjadi sekarang ini. 
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Pusat Koperasi Induk Susu (PKIS) Sekar Tanjung Jawa Timur merupakan 

salah satu industri susu modern yang didirikan atas kerjasama enam koperasi. 

Produk dari PKIS Sekar Tanjung adalah susu Ultra High Temperature (UHT) 

yang dijual dengan merk Sekar, Juara, Idola dan merek Star Kid dengan berbagai 

rasa diantaranya coklat, strawberry, dan Tawar. Seiring dengan pangsa pasar yang 

semakin luas, peningkatan kualitas mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan 

konsumen dan meningkatkan performansi perusahaan.  

Pada proses produksi permasalahan yang akan potensial terjadi di PKIS 

Sekar Tanjung adalah terjadinya kegagalan sebagian proses. Susu merupakan 

produk yang sangat sensitif, ketidaksesuaian standar suhu, kadar alkohol, 

kelarutan, kadar lemak, jumlah mikroba ataupun organoleptik dapat menyebabkan 

penurunan dari kualitas susu tersebut. Seperti komposisi susu yang tidak tepat 

yang dapat menyebabkan kandungan vitamin tidak sesuai dengan standar produk 

olahan susu, atau suhu proses yang belum mencapai ketetapan dan kesalahan 

pengaturan alat. Menurut Hidayat (2010), kegagalan merupakan suatu kesalahan 

atau cacat apa saja yang terjadi pada produk, terutama yang mempengaruhi 

pelanggan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Dalam bahasa teknis 

pemeriksaan, suatu barang adalah cacat jika gagal memenuhi spesifikasi. 

Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengidentifikasi 

kegagalan manakah yang potensial agar dapat segera dilakukan tindakan untuk 

meminimalisir ataupun menghilangkannya sehingga dapat menghasilkan produk 

yang berkualitas dan semakin bersaing. 
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Perkembangan produk olahan susu dan semakin obyektifnya konsumen 

dalam pemilihan produk berkualitas saat ini juga diimbangi dengan semakin 

banyaknya perusahaan yang memproduksi produk olahan susu, mengharuskan 

produsen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan kualitas secara terus 

menerus (continuous improvement). Dalam Total Quality Management (TQM), 

perbaikan kualitas dilakukan dengan fokus kepada kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction), karena pelanggan merupakan faktor yang berpengaruh pada 

kelangsungan hidup perusahaan. Banyak metode dalam TQM dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas produk yang dapat mengeliminasi atau mengurangi 

kemungkinan terjadinya kegagalan dan mencegah terulangnya kegagalan tersebut 

di waktu mendatang. 

Metode Multi Attribute Failure Mode Analysis (MAFMA) merupakan 

salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengeliminasi atau mengurangi 

kemungkinan terjadinya kegagalan apabila dilihat dari faktor penyebabnya, 

sehingga dapat meminimasi atau bahkan dapat mencegah kegagalan tersebut 

terulang kembali. Metode ini mengintegrasikan aspek-aspek konvensional yang 

terdapat pada FMEA (Failure Mode Effect Analysis) yaitu  saverity, occurance, 

detection dan aspek ekonomi yaitu expected cost. Formulasi ranking prioritas 

penyebab kegagalan dilakukan dengan pendekatan Analytical Hierachy Process 

(AHP). AHP merupakan metode berbasis matematik yang sangat baik dan sesuai 

untuk kondisi evaluasi atribut-atribut secara kuantitatif dalam satu set 

perbandingan berpasangan sehingga mempermudah analisis secara efektif dan 

efisien (Sudarsono, 2004).  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan Analytic 

Hierarchy Process dalam metode Multi Attribute Failure Mode Analysis untuk 

mengidentifikasi penyebab kegagalan potensial pada proses produksi susu di 

PKIS Sekar Tanjung agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk 

meminimalisir atau mencegah kegagalan tersebut terulang kembali. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian tentang penerapan Analytic Hierarchy Process dalam 

metode Multi Attribute Failure Mode Analysis adalah untuk mengidentifikasi 

penyebab kegagalan potensial pada proses produksi susu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penerapan Analytic Hierarchy Process dalam metode Multi Attribute 

Failure Mode Analysis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan untuk PKIS Sekar Tanjung dalam mengidentifikasi penyebab 

kegagalan potensial pada proses produksi susu. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

 Susu merupakan bahan pangan yang dihasilkan selama periode laktasi oleh 

hewan menyusui dengan tujuan sebagai sumber nutrisi dan sistem kekebalan anak 

yang baru dilahirkannya (Widodo, 2003). Saleh (2004) menambahkan susu 

merupakan bahan alami yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan 

makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya 

atau ditambah bahan-bahan lain. Kualitas fisik susu segar dapat diamati dengan 

metode penentuan berat jenis (Bj susu), PH susu, derajat keasaman, dan beberapa 

pengamatan lain yang sederhana seperti uji alkohol, uji didih, keasaman, 

viskositas dan uji titik beku (Susilorini, 2006). 

Rasa dan aroma susu merupakan salah satu parameter yang dipilih 

konsumen untuk mengetahui kualitas susu disamping dengan cara organoleptik. 

Warna pada susu juga menandakan kemurnian dan kesempurnaan (Chandan, 

2008). Susu UHT merupakan susu segar yang telah diproses dengan sebuah 

teknologi yang dinamakan Ultra High Temperature (UHT) (Satriono, 2008). 

Kemasan multilapis ini kedap udara sehingga bakteri tidak dapat masuk ke 

dalamnya. Karena bebas bakteri perusak minuman, maka susu UHT tetap segar 

dan aman untuk dikonsumsi (Wattiaux, 2006).  

Astawan (2002) menambahkan bahwa kemasan multilapis susu UHT ini 

juga memiliki kemampuan anti-UV (ultraviolet) sehingga kesegaran susu UHT 

pun akan tetap terjaga. Pada proses ini susu dipanaskan pada suhu berkisar antara 
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135°C sampai 150°C yang dipertahankan selama 1 sampai 8 detik akan 

mensterilkan susu dengan perubahan warna, aroma serta sifat kimia lain yang jauh 

lebih sedikit. Susu UHT  mempunyai kelebihan dibandingkan dengan susu segar 

ataupun susu pasteurisasi. Hal ini disebabkan oleh perlakuan pemanasan pada 

susu UHT efektif dalam mencegah pertumbuhan spora thermofil. Nutrisi yang 

terkandung juga tetap tinggi karena waktu yang digunakan dalam proses 

pemanasan cepat. Susu ini tidak perlu disimpan dalam lemari pendingin sampai 

kemasan dibuka (Lewis, 1999). 

2.2 Proses Produksi  

Proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan 

sumber daya produksi (tenaga kerja, mesin, bahan baku) yang ada (Nasution, 

2003). Gitosudarmo (2000) mengatakan bahwa proses produksi adalah merupakan 

interaksi antara bahan dasar, bahan-bahan pembantu, tenaga kerja dan mesin-

mesin serta alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Proses produksi di suatu 

perusahaan terdiri dari beberapa jenis. Jenis proses produksi yang dipilih pada 

umumnya berdasarkan pada target produksi yang ingin dicapai (Djatmiko, 2005). 

Tujuan dari penerapan manajemen produksi dalam proses produksi adalah 

untuk mengkoordinir semua elemen proses produktif (pekerja, mesin, peralatan, 

dan material) ke dalam satu aliran. Aliran tersebut akan memberikan hasil dengan 

gangguan minimum ongkos terendah, dan kemungkinan waktu tercepat 

(Djatmiko, 2005). Handoko (1993) menambahkan proses produksi dibagi menjadi 

tiga macam, yaitu (1) proses produksi terus-menerus (Continous Process),                 
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(2) proses produksi terputus-putus (Batch Process) dan (3) proses produksi yang 

bersifat proyek. 

2.3 Pengendalian Kualitas 

 Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dimana dalam 

pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan dan untuk 

menjaga konsistensi kualitas produk perlu dilakukan pengendalian kualitas 

(Dorothea, 2004). Kaoru Ishikawa (1987) dalam Murdifin (2007), Pengendalian 

mutu (Quality control) adalah mengembangkan, mendesain, memproduksi dan 

memberikan layanan produk bermutu yang paling ekonomis, paling berguna dan 

selalu memuaskan pelanggan, melaksanakan pengendalian mutu ini berarti : (1) 

menggunakan pengawasan mutu sebagai landasan aktivitas produksi, (2) 

menggunakan pengawasan mutu sebagai landasan aktivitas produksi, (3) 

Pelaksanaan pengendalian biaya, harga, dan laba secara terintegrasi dan (4) 

Pengendalian jumlah. 

 Menurut Puryanti (2007), tujuan utama mengadakan pengendalian kualitas 

adalah untuk menyelidiki apakah proses produksi berada dalam batas-batas 

kontrol sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan dan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. Ginting (2007) menambahkan bahwa pengendalian kualitas 

merupakan suatu sistem verifikasi dan perawatan dari suatu tingkat kualitas 

produk atau proses yang dikehendaki dengan perencanaan, pemakaian alat yang 

sesuai, inspeksi yang terus menerus serta tindakan korektif bila diperlukan. 
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Ada tiga ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk barang yaitu (Yamit, 2005): 

1) Kualitas desain (Design Quality) berhubungan dengan sifat – sifat 

keunggulan pada saat barang dirancang, kualitas ini dipengarui oleh 

beberapa faktor yaitu, kualitas input, teknologi yang digunakan, kualitas 

tenaga kerja dan manajer. 

2) Kualitas penampilan (Performance Quality) mencakup performa produk 

di masa yang akan datang, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu keadaan 

produk (Reliability of product) dan perawatan produk (Maintenance of 

product). 

3) Kualitas yang memenuhi (Conformance quality) berhubungan dengan 

apakah produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang telah 

ditetapkan atau yang diharapkan, dengan kata lain sejauh mana kualitas 

suatu produk dapat dicapai. 

2.4 Total Quallity Management (TQM) 

 Total Quality Management adalah kegiatan manajemen mutu yang 

dilakukan organisasi secara keseluruhan pada semua level manajemen yang ada 

(Russell, 2000). Saputri (2010) menambahkan Total Quality Management (TQM) 

adalah sebuah filosofi manajemen yang dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan 

seluruh fungsi organisasi antara lain: pemasaran, keuangan, perencanaan, teknik, 

dan produksi serta layanan pelanggan untuk memfokuskan pada terpenuhinya 

kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Sedangkan ISO (International 

Organization for Standardization) adalah suatu organisai internasional yang 

bergerak dalam hal standarisasi. ISO bertujuan untuk mengembangkan dan 
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mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. 

Salah satu standar internasional yang sudah dikenal luas ISO 9000. ISO 9000 

merupakan suatu seri dari standar internasional untuk sistem manajemen kualitas, 

yang menspesifikasikan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian 

dari suatu manajemen kualitas.  

 Mulyadi (2001) menyatakan bahwa TQM adalah suatu sistem manajemen 

yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen terhadap biaya sesungguhnya secara berkelanjutan dan terus menerus. 

W. Brady Boggs (1995) dalam Murdifin (2007) menyatakan bahwa ada tujuh 

konsep teoritis yang mendasari TQM, yaitu (a) kepemimpinan visioner, (b) kerja 

sama internal dan eksternal, (c) pembelajaran, (d) manajemen proses, (e) 

perbaikan berkelanjutan, (f) pemenuhan keinginan pegawai, dan (g) kepuasan 

pelanggan.  

 

2.4.1 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

 FMEA merupakan suatu pendekatan yang dilakukan setahap demi setahap 

untuk mengidentifikasi semua kegagalan yang mungkin terjadi pada desain, 

pabrikasi atau perakitan suatu produk. Bentuk kegagalan (Failure Mode) berarti 

asumsi atau model atas suatu produk atau jasa yang mungkin mengalami 

kegagalan. Analisis dampak mengacu pada pengkajian atas konsekuensi dari 

semua kegagalan (Murdifin, 2007). Menurut Hidayat (2010), kegagalan 

merupakan suatu kesalahan atau cacat apa saja yang terjadi pada produk, terutama 
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yang mempengaruhi pelanggan dalam artian nyata atau potensial. Dalam bahasa 

teknis pemeriksaan suatu barang adalah cacat jika gagal memenuhi spesifikasi. 

Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) merupakan metode 

sistematis yang digunakan untuk menganalisis kerusakan (Hidayat, 2010). 

Josowidagdo (2005) menambahkan, FMEA dapat menunjukkan identifikasi mode 

kegagalan dan efek dari kegagalan perencanaan proses ataupun perencanaan 

desain produk tertentu. Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada konsep desain 

dan prosesnya dapat ditelusuri berdasar rancangan engineering produk, deviasi 

proses, dan hal lain yang berlangsung.  

 

2.4.2 Metode MAFMA 

 Multi Attribute Failure Mode Analysis (MAFMA) merupakan metode 

yang mengintegrasikan Failure Mode and Effect Analysis konvensional dengan 

mempertimbangkan aspek ekonomi (Braglia, 2000). Multi Attribute Failure Mode 

Analysis merupakan suatu alat yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor 

penting pada suatu perusahaan untuk tindakan korektif. Al Hafiish (2010) 

menambahkan metode MAFMA melakukan perhitungan dimana FMEA didekati 

dengan mengintegrasikan empat faktor yakni severity, chance of failure 

(occurrence), detection, dan expected cost. Biaya akibat kegagalan dihitung 

dengan perbandingan kualitatif (qualitative pairwise comparison). Formulasi 

ranking prioritas penyebab kegagalan dilakukan dengan pendekatan Analytic 

Hierachy Process (AHP), sehingga mempermudah analisis secara efektif dan 

efisien. Format MAFMA dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Multi Attribute Failure Mode Analysis (Hetharia, 2009) 
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MAFMA digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab yang kritis 

atau memiliki nilai bobot alternatif tertinggi dengan gabungan metode FMEA 

konvensional dan aspek ekonomi (Braglia, 2000). Besarnya nilai bobot alternatif 

mengindikasikan permasalahan pada potential failure mode tersebut, semakin 

besar nilai bobot alternatif maka menunjukkan semakin bermasalah dan 

memerlukan perhatian yang lebih (Al Hafiish, 2010).  

2.4.2.1 Severity 

 Severity merupakan rangking yang menunjukan efek yang serius yang 

berasal dari modus kegagalan. Adapun nilai yang menjabarkan severity dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria penilaian Severity 

Rangking Kriteria 

1 Neglible severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan). 

Tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan 

berdampak pada produk. Pengguna akhir mungkin tidak 

memperhatikan kecacatan ini. 

2 

 

 

3 

Mild severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang 

ditimbulkan hanya bersifat ringan. Pengguna akhir tidak 

akan merasakan perubahan kinerja. Perbaikan dapat 

dikerjakan pada saat pemeliharaan reguler. 

4 

5 

6 

Moderate severity (pengaruh buruk yang moderat). 

Pengguna akhir akan merasakan penurunan kinerja, 

namun masih dalam batas toleransi. Perbaikan yang 

dilakukan tidak mahal dan dapat selesai dalam waktu 

singkat 

7 

8 

 

High severity (Pengaruh buruk yang tinggi). Pengguna 

akhir akan dapat merasakan akibat buruk yang tidak akan 

diterima, berada diluar batas toleransi. Perbaikan yang 

dilakukan sangat mahal. 

9 

10 

Potential safety problems (masalah keamanan potensial). 

Akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya dan 

berpengaruh terhadap keselamatan pengguna. 

Bertentangan dengan hukum.  

Sumber : Gasperz, 2002 
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Pada kriteria penilaian, severity dibagi menjadi 10 kriteria. Rangking yang 

terdapat pada tabel severity menunjukkan tingkat efek yang berpengaruh, semakin 

tinggi nilai severity maka akan semakin besar pengaruh kejadian tersebut terhadap 

proses yang diidentifikasi. Nilai tersebut yang selanjutnya dapat dijadikan sumber 

penilaian guna melakukan perbaikan.  

 

2.4.2.2 Occurance 

 Occurance menunjukkan nilai keseringan suatu permasalahan yang terjadi 

karena penyebab kegagalan. Adapun kriteria penilaian untuk occurance pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria penilaian Occurance 

Degree Berdasar pada 

frekuensi kejadian 

Rating 

Remote 0,01 per 1000 item 1 

Low 0,1 per 1000 item 

0,5 per 1000 item 

2 

3 

Moderate 1 per 1000 item 

2 per 1000 item 

5 per 1000 item 

4 

5 

6 

High 10 per 1000 item 

20 per 1000 item 

7 

8 

Very High 50 per 1000 item 

100 per 1000 item 

9 

10 

   Sumber : Gasperz, 2002 

Pada Occurance jenis kegagalan dibagi menjadi 5 kriteria dengan 10 bobot 

penilaian. 10 bobot penilaian tersebut berdasar pada frekuensi kejadian pada objek 

yang diidentifikasi. Pengidentifikasian dilakukan pada setiap 1000 item produk 

yang selanjutnya diambil prosentase produk cacat. Kemudian disesuaikan pada 
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tabel kriteria Occurance tersebut. Semakin tinggi bobot penilaian occurance maka 

akan semakin besar nilai kecacatannya. 

 

2.4.2.3 Detection 

 Detection merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mendeteksi 

penyebab kegagalan. Identifikasi metode-metode yang diterapkan untuk 

mencegah atau mendeteksi penyebab dari mode kegagalan (Gasperz, 2002). 

Kriteria penilaian pada detection pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria penilaian Detection 

Rating Kriteria Berdasar pada 

frekuensi kejadian 

1 Metode pencegahan sangat efektif. 

Tidak ada kesempatan bahwa penyebab 

mungkin muncul. 

 

0,01 per 1000 item 

2 

3 

Kemungkinan penyebab terjadi sangat 

rendah 

0,1 per 1000 item 

0,5 per 1000 item 

4 

5 

6 

Kemungkinan penyebab terjadi bersifat 

moderat. Metode pencegahan kurang 

efektif, penyebab masih berulang 

kembali. 

1 per 1000 item 

2 per 1000 item 

5 per 1000 item 

7 

8 

Kemungkinan penyebab terjadi masih 

tinggi. Metode pencegahan kurang 

efektif, penyebab masih berulang 

kembali 

10 per 1000 item 

20 per 1000 item 

9 

10 

Kemungkinan penyebab terjadi sangat 

tinggi. metode pencegahan tidak efektif, 

penyebab selalu berulang kembali 

50 per 1000 item 

100 per 1000 item 

      Sumber : Gasperz, 2002 

Pada Detection jenis kegagalan dibagi menjadi 5 kriteria dengan 10 bobot 

penilaian. 10 bobot penilaian tersebut berdasar pada frekuensi kejadian pada objek 

yang diidentifikasi. Pengidentifikasian dilakukan pada setiap 1000 item produk 

seperti pada penilaian Occurance. yang selanjutnya diambil prosentase produk 
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cacat. Kemudian disesuaikan pada tabel kriteria Detection tersebut. Semakin 

tinggi bobot penilaian detection maka akan semakin besar nilai kecacatannya. 

2.4.2.4 Expected cost 

 Expected cost merupakan penilaian dari aspek biaya. Agar penyebab 

kegagalan dapat diidentifikasi secara maksimal, perlu dilakukan integrasi aspek 

konvensional dari mode kegagalan populer dan analisis kritis (FMEA) prosedur 

dengan pertimbangan ekonomi (Braglia, 2000). Biaya kegagalan tidak dapat 

diketahui apabila tidak terdapat kegagalan atau kecacatan dalam produk yang 

dihasilkan. Metode MAFMA mempertimbangkan aspek biaya yang ditimbulkan 

yang tidak dipertimbangkan pada FMEA (Hetharia, 2009). 

 

2.5 Penerapan AHP 

 Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah teknik pengambilan 

keputusan yang memasukkan kriteria ganda baik yang bersifat nyata atau tidak 

nyata, kuantitatif maupun kualitatrif dan juga memperhitungkan adanya konflik 

ataupun perbedaan (Handojo, 2007). Kastowo (2009) menambahkan bahwa 

metode AHP menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang 

bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan 

yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan secara intuitif 

sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat.  

 Pengukuran dengan menggunakan AHP dibandingkan dengan yang 

lainnya karena mepunyai struktur, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 

sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail (Sudarsono, 2004). Prinsip 



16 

 

kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak 

terstruktur, stratejik dan dinamik menjadi bagian-bagiaannya, serta menata dalam 

suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik 

secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan 

dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan 

sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan 

untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 2004)   

 Pengukuran menggunakan AHP dibandingkan dengan yang lainnya karena 

AHP mempunyai struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang 

dipilih, sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail (Sudarsono, 2004). 

Hierarki dibedakan menjadi hierarki struktural yang menguraikan masalah 

kompleks menjadi elemen-elemen menurut ciri atau besaran tertentu sedangkan 

hirarki fungsional menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-

bagiannya sesuai hubungan essensialnya (Nurmianto, 2004). 

 Kekuatan dari AHP adalah mampu untuk menyusun masalah yang 

komplek, multi person dan multi attribut secara hierarki dan kemudian 

menginvestigasi masing-masing tingkatan dari hierarki secara terpisah, dan 

menggabungkan hasil (Liu, 2005). Gunawan (1999) menambahkan keuntungan 

yang diperoleh jika kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan 

menggunakan AHP antara lain Kesatuan, Kompleksitas, saling ketergantungan, 

penyusunan hierarki, pengukuran, konsistensi, sintesis, tawar menawar, penilaian 

dan konsensus dan pengulangan proses. 
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Dasar pemikiran metode AHP adalah proses membentuk skor secara 

numerik untuk menyusun rangking setiap alternatif keputusan berbasis pada 

bagaimana sebaiknya alternatif itu dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan 

(Supriyono dkk, 2007). Prinsip kerja AHP adalah dengan penyusunan hierarki, 

penilaian kriteria, penentuan prioritas, konsistensi logis dan pendapat responden 

(Marimin, 2004). Pada dasarnya langkah-langkah pada metode AHP yaitu 

menentukan tujuan AHP secara keseluruhan, mendefinisikan persoalan dan 

merincikan pemecahan yang diinginkan, menentukan orang yang mem berikan 

kontribusi dalam pengambilan keputusan, menentukan kriteria-kriteria yang perlu 

dipertimbangkan untuk mencapai tujuan AHP, menentukan sub kriteria yang 

berada di tingkat bawah kriteria, menentukan alternatif yang digunakan untuk 

mencapai tujuan (Handojo, 2007). 

 

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu tentang Pengidentifikasian Penyebab 

Kegagalan Potensial 

Braglia (2000) melakukan penelitian terhadap penyebab kegagalan 

potensial pada proses yang bertujuan mengembangkan alat baru yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi kehandalan dan menganalisa modus kegagalan 

dengan cara mengintegrasikan aspek konvensional dari mode kegagalan yang 

sering terjadi dan analisis kritis dari prosedur (FMEA) dengan pertimbangan 

ekonomi. Pendekatan FMEA dilakukan dengan multikriteria teknik pengambilan 

keputusan yang mengintegrasikan 4 faktor berbeda yaitu kemungkinan menjadi 

penyebab kegagalan. Kesempatan non deteksi, tingkat keparahan, dan biaya yang 
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diakibatkan. Untuk menganalisa kemungkinan penyebab kegagalan dan prioritas 

yang efektif sesuai dengan penyebab kegagalan ini peneliti mengadopsi metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP), karena teknik ini dapat mengelompokkan 

faktor-faktor dan penyebab alternatif kegagalan dalam struktur hierarki dan 

dievaluasi melalui penggunaan serangkaian penilaian berpasangan. 

  Hetharia (2009) melakukan penelitian pada proses produksi kertas kraft 

liner, matriks perbandingan berpasangan antar kriteria dan matrik perbandingan 

berpasangan antar alternatif berdasarkan kriteria expected cost. Pemberian bobot 

tersebut menggunakan Analityc Hierarchy Process (AHP). Dengan logika fuzzy. 

Dari hasil brainstorming diperoleh hasil bahwa Potential failure of causes dalam 

FMEA diambil sebagai alternatif dalam struktur hirarki AHP cause A sampai 

cause F dengan menggunakan severity, Occurance, Detection dan expected cost 

sebagai kriteria. Dengan metode MAFMA pada penelitian ini, diperoleh hasil 

bahwa penggumpalan chemical pada kertas kraft liner merupakan penyebab 

kegagalan potensial karena memiliki nlai RPN tertinggi. 

 Hafiish (2010) melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas dengan 

menggunakan pendekatan lean dan Multi Attribute Failure Mode Analysis. 

Penelitian ini difokuskan pada bulk powder pada susu, dikarenakan memiliki 

losses fat yang tinggi. Hasil dari pengidentifkasian itu yang selanjutnya 

dibandingkan antara metode FMEA dengan metode MAFMA. Metode MAFMA 

disini digunakan untuk menilai faktor-faktor penyebab variabel kritis, dengan 

melihat nilai RPN yang tertinggi dari setiap variabel kritis. Berdasarkan hasil 
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FMEA dan MAFMA didapatkan penyebab kritis yang berbeda dari causes yang 

ada. 

Pada FMEA penyebab terkritis disebabkan oleh cause B, yakni setting 

awal heater, pompa yang membutuhkan waktu. Sedangkan pada MAFMA 

penyebab terkritis disebabkan oleh cause D, yakni separator yang sedang 

dibersihkan. Berdasarkan kedua metode tersebut dihasilkan tiga alternatif 

rekomendasi perbaikan dua alternatif untuk pemecahannya. Alternatif bahwa 

kombinasi dari ketiga alternatif perbaikan merupakan rekomendasi yang terbaik. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PKIS Sekar Tanjung Jawa Timur yang 

berlokasi di Jalan Raya Puntir Desa Martopuro Kecamatan Purwosari pada bulan 

Mei 2011 sampai Juni 2011. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium 

Komputasi dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2  Prosedur Penelitian 

 Prosedur Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri dari tahap-tahap 

yang saling terkait satu sama lainnya. Gambaran umum mengenai urutan langkah 

pengerjaan dilakukan berdasarkan diagram rencana penelitian yang dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Tahapan Penelitian 

 

3.2.1. Survei Pendahuluan 

  Penelitian ini dimulai dengan mengadakan survei pada perusahaan PKIS 

Sekar Tanjung. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

bisa diangkat menjadi tema atau topik penelitian. Survei pendahuluan ini 

Survey Pendahuluan 

Identifikasi dan Perumusan  Masalah 

Studi Literatur 

Penentuan Batasan Masalah 

Penerapan Metode MAFMA: 

1. Didasarkan pada struktur MAFMA dengan kriteria (severity, occurance, detection 

dan expected cost) 

2. Melakukan pendekatan bobot tertinggi dengan menggunakan AHP 

3. Penentuan penyebab kegagalan potensial mengikuti perhitungan pada AHP 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 

Pengumpulan Data 
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dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada PKIS Sekar Tanjung 

sehingga akan dapat digunakan dalam perumusan masalah serta melakukan 

wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada 

perusahaan. 

3.2.2 Studi Literatur 

  Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi tambahan dan landasan 

teori yang mendukung penelitian. Literatur mengenai metode Multi Attribute 

Failure mode Analysis, proses produksi susu UHT dan metode yang digunakan 

dalam pengidentifikasian penyebab kegagalan potensial pada proses produksi. 

Studi literatur berasal dari buku-buku, majalah, dan jurnal-jurnal. 

3.2.3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

  Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan akan 

memberikan arah yang jelas bagi peneliti dalam menentukan langkah-langkah 

yang harus dilakukan selanjutnya. Identifikasi masalah yang akan diselesaikan 

melalui penelitian ini adalah “Penerapan Multi Attribute Failure Mode Analysis 

pada Proses Produksi dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process 

(AHP)”. AHP digunakan untuk mengukur bobot kriteria-kriteria pada Multi 

Attribute Failure Mode Analysis pada proses produksi. Sehingga bobot kriteria 

tersebut akan dijadikan dasar dalam pengidentifikasian penyebab kegagalan 

potensial pada proses produksi. 
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3.2.4. Penentuan Batasan Masalah  

Untuk mendefinisikan permasalahan dalam penelitian ini agar 

permasalahan tidak meluas, maka perlu diberi batasan masalah sebagai berikut : 

a. Produk yang diamati adalah produk susu UHT dengn merek Idola 

b. Responden adalah kepala bagian produksi dimana informasi dan 

kepakarannya akan digunakan sebagai sumber data penelitian. 

3.2.5 Penerapan Metode Multi Attribute Failure Mode Analysis.  

 Multi Attribute Failure mode Analysis merupakan suatu metode yang 

mengintegrasikan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dengan aspek 

ekonomi. Metode ini mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya kegagalan 

agar dapat ditentukan penyebab kegagalan potensial, yang dapat dilakukan dengan 

cara mengidentifikasi fungsi proses, mengidentifikasi produk dan proses yang 

berpotensi mengalami kegagalan, menganalisa efek yang timbul, mengidentifikasi 

penyebab terjadinya kegagalan beserta variabel-variabel dalam proses, memberi 

rangking untuk setiap kegagalan dalam menentukan prioritas untuk melakukan 

langkah koreksi dan mendokumentasikan hasil.  

Dengan mempertimbangkan kriteria yang berbeda saat menganalisa 

kegagalan, dan kesulitan dalam aplikasi FMEA maka diusulkan pendekatan 

multiattribute berdasarkan AHP. Metode AHP menyediakan kerangka kerja untuk 

mengatasi situasi yang melibatkan beberapa kriteria intuitif, kualitatif dan aspek 

kuantitatif pada Multi Attribute Failure Mode Analysis. Sehingga setelah 

diketahui peringkat tertinggi dari kriteria, dapat diambil tindakan korektif dan 

dapat dilakukan tindakan evaluasi.  
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Penentuan kegagalan potensial dengan metode MAFMA didasarkan pada 

struktur AHP dengan kriteria severity (S), occurance (O), detection (D), serta 

expected cost. Bobot alternatif pada aspek-aspek konvensional ditentukan 

berdasar data hasil analisa dengan metode MAFMA. Proses MAFMA tersebut 

berdasar data yang telah diisi oleh responden yang ditunjukkan pada Lampiran 1 

dan dituangkan dalam bentuk tabel seperti terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Form Identifikasi Kegagalan oleh Responden 

No Jenis Dampak Penyebab Proses kontrol Pengaruh 

 kegagalan Kegagalan Kegagalan Pencegahan Pendeteksian terhadap  

 biaya 

1          

          

2          

          

3          

          

4.       

       

 

3.2.6. Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 a. Wawancara 

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait di 

dalam perusahaan yang membantu memberikan penjelasan tentang masalah 

yang diteliti. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada kepala Bagian 

Produksi. 

 b. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengolah data atau laporan 

yang berhubungan dengan penelitian serta melakukan pengamatan langsung 
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terhadap jalannya aktivitas-aktivitas pada objek yang diteliti serta mengambil 

sampel dari objek tersebut. Pada penelitian ini observasi dilakukan pada 

bagian produksi yang dilaksanakan pada bulan April 2011 sampai Mei 2011. 

 c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang ada dalam perusahaan 

yang berupa catatan-catatan atau arsip yang telah ada, seperti data produksi 

dan permintaan, dan lain-lain. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan 

untuk mendapatkan data proses inspeksi pada Mei 2011. 

 

3.2.7 Metodologi Pengumpulan Data 

 Gambaran mengenai metodologi pengumpulan data dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Metodologi Pengumpulan Data 

Mendaftar proses yang mengalami kegagalan 

Mengidentifikasi dampak dari kegagalan 

Mengamati intensitas kegagalan 

Menganalisa pencegahan dan pendeteksian kegagalan 

Mengevaluasi metode pencegahan dan pendeteksian kegagalan 

Membobotkan masing-masing kriteria 

Observasi pada Proses Produksi susu 
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3.2.8 Analisa Data 

Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: 

1. Perhitungan bobot kriteria skala penilaian berdasarkan kuesioner pada 

level 1 (Kuesioner 2) pada Lampiran 2 yang akan diisi oleh Kepala bagian 

produksi. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan AHP. Tahapan 

dalam metode AHP adalah sebagai berikut :  

a.  Pembuatan Hirarki 

Pembuatan hirarki digunakan untuk menguraikan permasalahan 

menjadi bagian yang lebih kecil. Hirarki terdiri dari beberapa tingkat, 

tingkat paling atas adalah tujuan utama, tingkat kedua adalah kriteria, 

dan tingkat terakhir adalah risiko yang akan dinilai berdasarkan 

consequence (dampak) yang terjadi. Faktor-faktor tersebut dan 

alternatif penyebab kegagalan disusun dalam struktur hirarki seperti 

terlihat dalam Gambar 4. 

Gambar 4. Struktur Hirarki MAFMA. Hetharia (2009) 
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b. Menyusun Matrik pendapat dari responden 

Bobot kriteria, sub-kriteria dan alternatif sebagai fungsi kekritisan 

sangat penting untuk unsur yang sesuai dari tingkat yang lebih tinggi. 

Baik kriteria kualitatif dan kuantitatif dapat dibandingkan menggunakan 

penilaian informal untuk mendapatkan bobot dan prioritas. Untuk 

kriteria kualitatif, dengan menggunakan perbandingan berpasangan 

AHP untuk menentukan bobot sederhana dan peringkat, sehingga analis 

dapat berkonsentrasi pada dua faktor di satu waktu. Penilaian verbal 

tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam skor melalui penggunaan 

diskrit sembilan-point skala pada Tabel 5.  

Tabel 5. Skala Penilaian 

Tingkat 

kepentingan 

(score) 

Definisi 

1 Sama penting antara dua elemen 

3 Sedikit lebih penting dari elemen lainnya 

5 Jelas lebih penting dibanding elemen yang lain 

7 Sangat jelas lebih penting dari elemen lain 

9 Mutlak lebih penting dari elemen yang lain (terpenting) 

1/ (1-9) Kebalikan nilai tingkat kepentingan  dari skala 1 - 9 

 

c. Perhitungan vector prioritas atau vector eigen (VP) 

Matrik normalisasi diperoleh dengan membagi nilai masing-

masing sel matriks berpasangan kriteria dengan total masing-masing 

kolom. Bobot kriteria kompetensi (VP) diperoleh dengan membagi total 

nilai normalisasi tiap kriteria dengan total nilai normalisasi seluruh 

kriteria. 
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Dimana aij nilai skala perbandingan antara kriteria ke i dan ke j 

Vpi merupakan perbandingan bobot masing-masing variabel dengan 

bobot total variabel 

d. Menentukan nilai maks 

maks =  

 : jumlah hasil kali matriks pembobotan per kriteria dengan  Vp per 

kriteria 

e. Menentukan indeks konsistensi (CI) dengan rumus 

CI =  

    n : jumlah kriteria 

f. Nilai Rasio Konsistensi (CR)  

Rasio konsistensi merupakan tolok ukur konsistensi hasil 

komparasi berpasangan. Rasio konsistensi merupakan hasil bagi dari 

Indeks Konsistensi (CI) dan Indeks acak (RI), dengan rumus 

CR =  

Pengujian dilakukan dengan mencari nilai rasio konsistensi untuk 

responden. Jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0,1 berarti 

penilaian dapat dipertanggungjawabkan. 
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g. Menentukan bobot alternatif dari masing – masing perbandingan 

berpasangan 

2. Penilaian kriteria pada level 2, untuk menentukan dampak yang paling 

potensial pada proses produksi dari alternati level pada hirarkhi, ditunjukkan 

oleh Kuesioner 3 untuk level 2 yang diisi oleh Kepala Bagian Produksi pada 

Lampiran 3. 

3.2.10 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan harus dapat mengungkapkan hal-hal pokok yang diperoleh 

dan intisari dari penelitian. Saran ditujukan untuk memberikan petunjuk bagi 

pengembang dan penelitian sejenis yang terkait serta bagi perusahaan dalam 

penentuan kebijaksanaan 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PKIS “Sekar Tanjung” merupakan perusahaan yang mengolah susu segar 

menjadi susu UHT (Ultra High Temperature), terletak di Jl. Raya Puntir Desa 

Martopuro Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Proses produksi di PKIS 

“Sekar Tanjung” merupakan proses produksi yang kontinyu yaitu proses produksi 

yang secara terus-menerus karena ketersediaan bahan baku selalu ada. Bahan baku 

untuk proses produksi yaitu susu segar diperoleh dari koperasi-koperasi pendiri 

perusahaan yang dikirim setiap hari ke PKIS “Sekar Tanjung”. 

 Pada proses produksi permasalahan yang potensial terjadi di PKIS Sekar 

Tanjung adalah terjadinya kegagalan sebagian proses. Susu merupakan produk 

yang sangat sensitif, ketidaksesuaian standar suhu, kadar alkohol, kelarutan, kadar 

lemak, jumlah mikroba ataupun organoleptik dapat menyebabkan penurunan dari 

kualitas susu tersebut. Sejauh ini permasalahan dalam perusahaan masih bisa 

diatasi dengan baik dengan antisipasi dan perlakuan pengganti yang sesuai dengan 

standar. 

4.2  Proses Produksi Susu 

 PKIS Sekar tanjung merupakan koperasi primer yang menampung hasil 

produksi susu dari koperasi-koperasi yang ada di Jawa Timur yang menghasilkan 

berbagai jenis susu. Secara umum proses produksi susu ditunjukkan pada 

Lampiran 4. Langkah-langkah proses pembuatan susu adalah sebagai berikut: 
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4.2.1 Penerimaan Susu Segar 

 Susu yang beratnya telah ditimbang, sebelum diterima dilakukan 

pengambilan sampel untuk diperiksa mutunya baik secara fisika-kimia maupun 

mikrobiologi oleh Departemen QC di laboratorium untuk menentukan apakah 

susu segar tersebut layak diterima atau tidak. Jenis analisa fisika-kimia yang 

dilakukan antara lain meliputi suhu, tes alkohol (75%), organoleptik (warna, rasa, 

bau), pH, total acidity, kadar lemak, total padatan, solid non fat, dan berat jenis. 

Adapula jenis analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah susu segar 

tersebut asli atau palsu, uji yang dilakukan antara lain yaitu uji COB (Clot On 

Boiling), uji karbonat, dan uji antibiotik. Sedangkan jenis analisa mikrobiologi 

yang dilakukan antara lain yaitu TCC (Total Coliform Count), TPC (Total Plate 

Count), MSC (Mesophilic Spore Count), TSC (Thermophilic Spore Count), 

MTSC (Monophilic Thermoresistant Spore Count), dan TTSC (Thermophilic 

Thermoresistant Spore Count).  

4.2.2 Penyimpanan dan Pendinginan 

 Sebelum masuk ke tangki penerimaan dengan kapasitas 2000 L, susu 

tersebut dilewatkan pada cooler untuk mendapatkan suhu aman penyimpanan, 

yaitu sekitar 4°C-5°C. Suhu tersebut dipertahankan supaya tetap < 8°C dengan 

cara mengalirkan air dingin pada pipa di dalam tangki yang dibatasi sekat dengan 

tempat susu (double jacket), sehingga susu dalam tangki tidak mudah terpengaruh 

oleh suhu udara luar. Pada tangki penerimaan tersebut juga dilengkapi dengan 

agitator atau pengaduk, agar sirkulasi suhu susu tetap merata dan tidak terjadi 

pemisahan lemak susu.  
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4.2.3 Pencampuran (Mixing) 

 Pencampuran dilakukan di dalam tangki yang berkapasitas 10.000 L, 

dengan pengaduk (agitator) berkecepatan 1.500 rpm. Proses pencampuran diawali 

dengan memanaskan air pada suhu sebesar 75°C. Kemudian bahan tambahan 

seperti gula, garam, pewarna, dan stabilizer dicampurkan ke dalam air panas 

melalui alat yang disebut triblender dan disirkulasi selama 30 menit. Setelah itu, 

dilakukan pengecekan kelarutan oleh QC laboratorium fisika-kimia. Apabila 

larutan tersebut sudah dinyatakan release atau telah sesuai dengan standar 

perusahaan, maka susu pasteurisasi ditambahkan sesuai dengan volume formula 

yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah penambahan flavor dan 

pengadukan kembali selama ± 10 menit. Susu kemudian dicek kembali brix dan 

pH-nya oleh QC laboratorium fisika-kimia. Produk kemudian didinginkan 

menggunakan PHE cooler dan disimpan di storage A, B, C untuk kemudian 

ditransfer ke sterilizer.  

4.2.4 Homogenisasi 

 Homogenisasi berfungsi untuk memecahkan atau mengecilkan partikel-

partikel (globula) lemak yang diameter awalnya bervariasi menjadi seragam 

(sekitar 2 mikron). Proses homogenisasi pada proses pengolahan susu di PKIS 

Sekar Tanjung berlangsung dua kali, diharapkan mampu membuat globula lemak 

sekecil mungkin sehingga meningkatkan daya cerna dan system emulsi menjadi 

semakin stabil. Untuk produk susu non coklat, homogenisasi tahap 1 memiliki 

tekanan sebesar 100 bar. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan transfer panas 
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ke seluruh bagian susu setelah pasteurisasi dan untuk mengecilkan ukuran globula 

lemak.  

4.2.5 Pasteurisasi 

 Metode pasteurisasi yang digunakan di PKIS Sekar tanjung adalah HTST 

(High Temperature Short Time). Proses pasteurisasi ini dilakukan pada suhu 80°C 

selama 20 detik.  Pada proses ini, susu dilewatkan pada PHE (Plate Heat 

Exchanger) yang memiliki fungsi sebagai penghantar panas. Susu dialirkan pada 

permukaan plat yang mengalir bersebelahan dengan media pemanas (uap) atau 

media pendingin (air es) dengan arah yang berlawanan. Dengan mengatur 

rangkaian plat-plat tersebut, maka akan dapat dilakukan pemanasan dan 

pendinginan secara berurutan yang berfungsi untuk melakukan pemanasan 

pendahuluan dan pendinginan pendahuluan yang disebut bagian regenerasi. Untuk 

produksi plain milk, diberlakukan proses pasteurisasi pada suhu 85°C selama 20 

detik. Setelah dipasteurisasi, susu disimpan dalam storage tank 1 dan 2 yang 

dilengkapi dengan double jacket yang menjaga agar susu tetap dalam suhu dingin 

bersuhu < 10˚C dengan kapasitas 16.000 liter. Susu yang telah bercampur dengan 

bahan-bahan lainnya dialirkan ke storage tank. 

4.2.6 Sterilisasi 

 Susu yang diproduksi oleh PKIS Sekar Tanjung adalah susu UHT, 

sehingga proses sterilisasi merupakan proses yang paling utama. Proses UHT 

dapat meningkatkan kualitas pada produk, karena reduksi mikroorganisme 

dilakukan lebih intensif. Proses sterilisasi pada PKIS Sekar Tanjung dilakukan 
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pada suhu sebesar 140°C selama 4 detik. Susu tidak langsung dipanaskan pada 

suhu 140˚C tetapi dengan cara meningkatkan suhu secara bertahap agar mutu susu 

tetap terjaga. Sterilisasi ini menggunakan sistem tertutup sehingga tidak ada 

proses penguapan dan oksidasi. Susu dipanaskan melalui Turbuler Heat 

Exchanger (THE) yaitu dengan cara melewatkan susu melalui pipa tertutup yang 

diselimuti pipa berisi steam untuk memanaskan susu dan menjaga kestabilan suhu 

dari panas. Setelah susu disterilisasi, susu kemudian dialirkan ke dalam Aseptic 

Tank sebelum akhirnya memasuki proses pengisian aseptik (filling). Pada aseptic 

tank terdapat steam barrier, yaitu suatu pembatas yang menggunakan steam 

sebelum produk dialirkan untuk proses filling. Susu dalam aseptic tank ini 

dipertahankan pada suhu 23-27°C (suhu kamar) untuk dapat mempertahankan 

kualitas susu agar mutunya tidak turun. Di atas aseptic tank dialiri uap panas 

(steam) suhu 110°C dengan tekanan rendah yaitu 0.8-1.2 bar sehingga kesterilan 

susu terjaga karena udara ataupun mikroba dari luar tidak bisa masuk ke dalam 

tangki. 

4.2.7  Pengisian (Filling) dan Pengemasan 

 Susu yang telah disterilisasi dan disimpan dalam aseptic tank kemudian 

ditransfer pada mesin pengisian. Pengisian susu pada kemasan dilakukan dengan 

menggunakan mesin Tetra Pak yang terdiri dari 3 jenis mesin yaitu TFA (Tetra 

Fino Aseptic), TBA (Tetra Brick Aseptic), dan TCA (Tetra Classic Aseptic).  

Proses pengisian dilakukan secara steril agar susu yang telah disterilisasi tidak 

mengalami kontaminasi. 
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 Dari berbagai tahapan dalam proses produksi tersebut, terdapat beberapa 

proses yang dapat dikatakan mempengaruhi kegagalan proses Gagal dalam arti 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk 

meminimalisir ataupun menghindari kegagalan tersebut perlu dilakukan 

identifikasi guna mengetahui proses yang menjadi kegagalan potensial pada 

proses produksi di perusahaan.  

4.3 Strategi Pengidentifikasian Kegagalan Potensial pada Proses Produksi 

 Proses pengidentifikasian yang diusulkan sesuai dengan kriteria-kriteria 

pengidentifikasian kegagalan. Kriteria yang digunakan berdasarkan MAFMA 

(Multi Attribute Failure Mode Analysis). Identifikasi kriteria dasar ini untuk 

mengetahui kegagalan yang paling potensial pada proses produksi. Menurut 

Hidayat (2010), kegagalan merupakan suatu kesalahan atau cacat apa saja yang 

terjadi pada produk, terutama yang mempengaruhi pelanggan dalam artian nyata 

atau potensial. Dalam bahasa teknis pemeriksaan suatu barang adalah cacat jika 

gagal memenuhi spesifikasi. 

 Pengidentifikasian penyebab kegagalan potensial menggunakan MAFMA 

terbagi menjadi 4 kriteria. Severity merupakan rangking yang menunjukan efek 

yang serius yang berasal dari modus kegagalan. Occurance menunjukkan nilai 

keseringan suatu permasalahan yang terjadi karena kegagalan potensial. Detection 

merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mendeteksi kegagalan potensial. 

Identifikasi metode-metode yang diterapkan untuk mencegah atau mendeteksi 

penyebab dari mode kegagalan (Gasperz, 2002), dan Expected cost merupakan 

penilaian dari aspek biaya. Agar penyebab kegagalan dapat diidentifikasi secara 
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maksimal, perlu dilakukan integrasi aspek konvensional dari mode kegagalan 

populer dan analisis kritis  (FMEA) prosedur dengan pertimbangan ekonomi 

(Braglia, 2000).  

 Penentuan tingkat kegagalan yang potensial dilakukan dengan cara 

pembobotan berpasangan dengan menggunakan metode AHP. Perbandingan 

berpasangan digunakan untuk membentuk hubungan di dalam struktur hierarki 

(Siswanto, 1999). Tahapan penentuan bobot potensial dilakukan dengan 

menghitung rata-rata geometrik, menghitung bobot kriteria dan perhitungan rasio 

konsistensi untuk mengetahui konsistensi penilaian. Adanya bobot-bobot 

potensial akan mengurangi kesubyektifan dalam pengidentifikasian nilai.  

 Struktur hierarki terdiri dari 3 tingkatan yaitu tujuan utama yaitu 

kegagalan yang paling potensial terjadi pada proses produksi. Kemudian level 

kriteria berdasar pada kriteria-kriteria pada MAFMA, yaitu Severity, Occurance, 

Detection dan Expected Cost. Level alternatif sebagai langkah identifikasi awal 

dari berbagai macam jenis kegagalan yang terjadi. Hierarki penyebab kegagalan 

potensial proses produksi susu di PKIS Sekar Tanjung dapat dilihat pada Gambar 

5 

 Pada Gambar 5, hierarki kegagalan pada proses produksi menunjukkan 

tingkat kegagalan yang paling berpengaruh pada setiap level. Kriteria-kriteria ini 

yang menentukan prioritas strategi untuk meminimalisir kegagalan tersebut atau 

menghilangkannya. Pada level 1, berdasar pada kriteria MAFMA, sedangkan 

kriteria-kriteria level 2 diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan 

kepala bagian produksi pada Lampiran 1. Sehingga diperoleh kriteria-kriteria 
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yang menjadi penyebab kegagalan potensial pada proses produksi, yaitu suhu 

mixing yang tidak sesuai standar, temperatur fresh milk tidak sesuai standar, steam 

barrier pada aseptic tank tidak sesuai standar, dan suhu sterilisasi kurang dari 

standar. Bobot pada masing-masing kriteria diperoleh dengan melakukan 

perhitungan AHP (Analytic Hierarchy Process) yang terdapat pada Lampiran 5. 

 

   

Gambar 5. Hierarki kegagalan pada proses produksi 

Pada level 1, terdiri dari 4 faktor, yaitu severity merupakan rangking yang 

menunjukkan efek serius dari modus kegagalan memiliki dampak tertinggi dengan 

bobot 0,4149. Detection merupakan alat kontrol yang digunakan untuk 

mendeteksi penyebab kegagalan menempati urutan kedua dengan nilai 0,29. 

Occurance merupakan nilai keseringan suatu permasalahan terjadi, menempati 

urutan ketiga dengan nilai 0,22. Selanjutnya expected cost yang merupakan 

penilaian dari aspek biaya menempati urutan ke empat dengan nilai 0,07. 
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Tujuan yang berkontribusi tertinggi pada level 2 terbagi menjadi 4 kriteria. 

Kriteria dengan bobot  tertinggi pertama sebesar 0,47094 yaitu temperatur proses 

mixing tidak sesuai standar, standar yang telah ditetapkan pada prosedur adalah 

kurang dari 70°C. Pada urutan kedua adalah suhu pada aseptic tank tidak sesuai 

standar atau kurang dari 110°C, dengan bobot perhitungan sebesar 0,28. Suhu 

fresh milk yang kurang dari 10°C menyumbangkan bobot kegagalan sebesar 0,18 

yang menjadi urutan ketiga. Kriteria yang menyumbangkan bobot paling rendah 

dan menempati urutan keempat adalah suhu sterilisasi yang kurang dari 140°C 

dengan bobot sebesar 0,07. 

Dari hierarki penyebab kegagalan pada proses produksi tersebut dapat 

diketahui bahwa pada level 1 severity menempati urutan tertinggi. Pada level 2, 

Temperatur mixing yang tidak sesuai standar menempati urutan tertinggi. Dengan 

diketahuinya bobot tertinggi masing-masing kriteria, hasil tersebut dapat menjadi 

prioritas dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses produksi. 

4.3.1 Rasio Konsistensi (CR) 

 Rasio konsistensi (CR) adalah nilai yang dipakai untuk mengetahui tingkat 

konsistensi responden (Lampiran 5) dalam melakukan penilaian dalam setiap 

kriteria pengidentifikasian kegagalan potensial pada proses produksi susu di PKIS 

Sekar Tanjung. Nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

responden dalam melakukan pengidentifikasian pada setiap kriteria potensial 

disebut dengan rasio konsistensi. Responden dinilai konsisten jika nilai rasio 

konsistensinya kurang dari 0,1. Menurut Saaty (1993) Rasio konsistensi hierarki 

itu harus 10 % atau kurang, jika tidak mutu informasi harus diperbaiki dengan 
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cara memperbaiki pertanyaan perbandingan berpasangan. Berdasarkan hasil 

analisa data primer nilai konsistensi (CR) pada setiap level diperoleh sebesar 

0,01105 untuk level 1 dan 0,06575 untuk level 2. Dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai CR pada setiap level lebih kecil dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap level telah konsisten dan tidak perlu dilakukan pengulangan dalam 

penghitungannya.  

4.3.2 Pengembangan Strategi Pengidentifikasian Kegagalan Potensial  

 Pembobotan ini diperoleh berdasarkan pendapat dari responden ahli yaitu 

Kepala Bagian Produksi, dimana informasi dan kepakarannya dapat dijadikan 

sebagai sumber data. Responden AHP adalah responden pakar, yakni individu 

berkategori tenaga ahli, baik karena kedudukannya, jabatannya, keilmuannya 

maupun pengalamannya, yang kesemuanya merupakan representasi dari semua 

unsur stakeholders (key stakeholders). AHP tidak mensyaratkan jumlah responden 

tertentu, karena satu orang saja dapat dianggap memadai asalkan benar-benar 

memenuhi syarat tenaga ahli (Susila, 2007). Kepala Bagian Produksi di PKIS 

Sekar Tanjung mempunyai tugas pokok untuk bertanggung jawab terhadap 

jalannya proes produksi sehingga dapat dianggap sebagai ahli dalam penentuan 

bobot kriteria dalam pengidentifikasian penyebab kegagalan potensial. AHP dapat 

membantu dalam penentuan bobot dari faktor terpenting yang digunakan dalam 

proses evaluasi. 

 Level 1 merupakan faktor pengembangan strategi dalam 

pengidentifikasian kegagalan potensial yang ditunjukkan pada Tabel 6. Faktor-
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faktor ini meliputi severity, occurance, detection, expected cost. Hasil perhitungan 

pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa severity memiliki bobot prioritas tertinggi. 

Tabel 6. Faktor Strategi Pengidentifikasian kegagalan potensial pada proses 

produksi susu 

 

Target Faktor Bobot Persentase 

Kegagalan 

paling 

potensial 

pada proses 

produksi 

Severity 0,414900825 41 % 

Occurance 0,217085167 22 % 

Detection 0,292148739 30 % 

Expected Cost 0,075865269 7 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber : Hasil Analisa Data Primer 

Berdasarkan hasil perhitungan semua kegagalan, Severity 

menyumbangkan dampak sebesar 41 % dari semua kriteria kegagalan. Nilai ini 

merupakan bobot tertinggi dari faktor kegagalan paling potensial pada proses 

produksi susu di PKIS Sekar Tanjung. Severity adalah penilaian terhadap 

keseriusan dari efek yang ditimbulkan. Dalam arti setiap kegagalan yang timbul 

akan dinilai seberapa besarkah tingkat keseriusannya.  

Severity merupakan rangking yang menunjukkan efek yang serius dari 

modus kegagalan.Selama ini kegagalan yang terjadi di PKIS Sekar Tanjung masih 

bisa diatasi dengan alternatif-alternatif tindakan guna proses produksi tetap 

berjalan sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan. Hetharia (2010) 

dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa severity menjadi bobot tertinggi kedua 

setelah expected cost. Hal ini dikarenakan faktor biaya merupakan permasalahan 

utama yang menjadi pertimbangan Kepala Bagian Produksi di PT. Pelita 

Cengkareng dalam penilaian penyebab kegagalan potensial. Karena faktor severity 

dirasa tidak terlalu menjadi permasalahan besar. 



41 

 

Detection menempati urutan kedua dengan bobot prioritas sebesar 

0,292148739. Selama ini proses analisa yang dilakukan PKIS Sekar Tanjung 

dengan cara uji mikrobiologi dan kimia. Uji mikrobiologi sendiri dilakukan guna 

mengidentifikasi produk yang berhubungan dengan mikrobiologi disamping 

menentukan harga produk pada para supplier. Sedangkan uji kimia dilakukan 

dengan pengidentifikasian berbagai pengaruh kimia yang dilakukan saat 

kedatangan bahan baku, produk jadi awal proses, middle, dan akhir proses. Sesuai 

dengan standar susu yang ditetapkan PKIS Sekar Tanjung pada Lampiran 6.  

Detection dapat berupa tes ataupun analisa bagian atau urutan proses 

tertentu. Hartini (2009), menyatakan bahwa Detection menyumbangkan bobot 

tertinggi dalam pengidentifikasian pemborosan dengan menggunakan FMEA. 

Detection memiliki bobot maksimal yang menyebabkan peningkatan nilai RPN 

(Risk Priority Number) paling tinggi  dibanding dengan indikator lain dalam 

proses produksi pembuatan kursi.  

Occurance menempati urutan ketiga dengan bobot sebesar 0,217085167. 

PKIS Sekar Tanjung selama ini masih belum memiliki alat yang dapat digunakan 

untuk menilai seberapa sering suatu kegagalan terjadi. Sehingga belum memiliki 

proses antisipasi untuk mencegah kegagalan proses. Sejauh ini kegagalan yang 

terjadi pada proses produksi masih bisa diatasi dengan baik. Flowchart 

pelaksanaan pengujian susu segar di PKIS Sekar Tanjung Jawa Timur pada 

Lampiran 7. 

 Occurance merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa sering 

suatu masalah terjadi akibat suatu kegagalan. Pada penelitiannya, Susetyo (2009) 
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menyatakan bahwa Occurance menduduki posisi bobot tertinggi dengan nilai 

bobot sama dengan severity. Menurut hasil penilaian mixing chest dan freeness 

terlalu tinggi karena tingkat kejadiannya agak tinggi dan untuk terjadinya kejadian 

kegagalan tinggi pula.  

Dari hasil perhitungan, diperoleh bobot expected cost sebesar 

0,075865269. Nilai ini hanya sebesar 7 % dari semua kriteria kegagalan. Expected 

cost memiliki bobot terendah dibanding kriteria-kriteria yang lain seperti severity, 

occurance, detection. Hal ini dikarenakan PKIS Sekar Tanjung sendiri merupakan 

gabungan dari berbagai koperasi untuk mendapatkan bahan baku, dan produk-

produk yang dihasilkan merupakan produk yang diproduksi untuk perusahaan lain 

atau disebut perusahaan jasa  

Suatu proses kegiatan organisasi dikatakan efisien apabila dalam 

melakukan kegiatannya telah dikonsumsi masukan seminimal mungkin untuk 

menghasilkan sejumlah keluaran yang besar. Untuk mendapatkan hasil yang 

efisien diperlukan fungsi pengendalian yang tepat (Al Hafiish, 2010). Hetharia 

(2010) menunjukkan bahwa expected cost menjadi bobot tertinggi pertama dengan 

nilai 0,3950. Hal ini dikarenakan faktor biaya merupakan permasalahan utama 

yang menjadi pertimbangan Kepala Bagian Produksi di PT. Pelita Cengkareng 

dalam penilaian penyebab kegagalan potensial.  
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4.3.3. Tujuan Pengembangan Strategi Pengidentifikasian Kegagalan 

Potensial 

Level 2 merupakan tujuan pengembangan strategi dalam 

pengidentifikasian kegagalan potensial pada proses produksi. Berdasarkan hasil 

penelitian dan wawancara dengan responden diketahui bahwa terdapat beberapa 

kegagalan yang cenderung potensial pada proses produksi yang ditunjukkan pada 

Tabel 7. Terdiri dari temperatur fresh milk pada saat kedatangan ≤ 10°C, suhu 

mixing dalam proses tidak sesuai standar yang ditetapkan (70°C -75°C), suhu 

sterilisasi dalam waktu 4 detik tidak sebesar 141°C dan didalam aseptic tank 

selama 2 x 24 jam suhu steam barrier tidak ≤ 110°C. 

Tabel 7. Faktor Pengembangan Strategi Pengidentifikasian kegagalan potensial 

pada proses produksi susu 

 F a k t o r B o b o t P e r s e n t a s e
Suhu mixing tidak sesuai standar 

(70°C -75°C) 

0,470938 

 

47 % 

Temperatur fresh milk ≤  10°c 0,182168 

 

18 % 

Suhu sterilisasi tidak sesuai standar 

(141°C/ 4detik) 

0,275377 

 

28 % 

Steam barrier pada Aseptic tank 

bersuhu ≤ 110°C 

0,071518 

 

7 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber : Hasil Analisa Data Primer 

Tabel 7. menunjukkan hasil perhitungan prioritas tujuan (Level 2) 

terhadap faktor (level 1). Berdasar hasil perhitungan pada Lampiran 5, bobot 

prioritas tertinggi adalah variabel Suhu mixing tidak sesuai standar dengan bobot 

0,470938. Mulato (2005) mengatakan mixing adalah tahap pencampuran antara 
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bahan pembantu yang telah diformulasikan dengan susu segar yang dialirkan dari 

tangki penyimpanan. Pencampuran dilakukan untuk membentuk emulsi susu 

dengan bahan baku pembantu, sehingga dapat diperoleh susu dengan komposisi 

yang sesuai. 

Proses mixing merupakan proses kritis dari proses produksi. Proses mixing 

di PKIS Sekar Tanjung diawali dengan memanaskan air pada suhu sebesar 75°C. 

Suhu ini menentukan tingkat kelarutan dari produk susu tersebut. Sebelum air 

mencapai suhu optimal yang dibutuhkan, bahan tambahan seperti gula, garam, 

pewarna dan stabilizer belum bisa dicampurkan. Apabila dengan kondisi suhu 

yang belum optimal tersebut bahan tambahan dimasukkan maka akan 

mempengaruhi tingkat kelarutan dari produk tersebut dan akan mempengaruhi 

proses selanjutnya. Untuk mengetahui kadar kelarutan dengan dilakukan 

pengecekan kelarutan oleh QC laboratorium fisika-kimia. Apabila larutan tersebut 

sudah dinyatakan release atau telah sesuai dengan standar perusahaan, maka susu 

pasteurisasi ditambahkan sesuai dengan volume formula yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, Temperatur fresh milk ≤  10°C 

menempati urutan ketiga dengan bobot sebesar 0,182168. Fresh milk merupakan 

bahan baku utama dalam pembuatan susu kemasan oleh PKIS Sekar Tanjung. 

Sehingga kualitas dari fresh milk harus sangat diperhatikan. Standar suhu yang 

ditetapkan oleh PKIS Sekar Tanjung untuk fresh milk adalah ≤  10°C dengan suhu 

optimal untuk suhu  fresh milk untuk masuk proses adalah < 8°C. Apabila suhu 

belum mencapai suhu standar perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dengan 

cara pendinginan yaitu mengalirkan air dingin pada pipa di dalam tangki yang 
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dibatasi sekat dengan tempat susu (double jacket), sehingga susu dalam tangki 

tidak mudah terpengaruh oleh suhu udara luar. Semakin tinggi suhu yang 

diperoleh diawal semakin lama pula proses pendinginan dilakukan sehingga 

mengurangi efisiensi waktu, biaya dan tenaga. 

Pengolahan air susu sapi dimaksudkan untuk mendiversifikasikan air susu 

sapi menjadi bahan makanan dalam berbagai bentuk. Sebagaimana diketahui 

bahwa air susu sapi murni hanya mampu bertahan dalam waktu kurang dari 24 

jam pada suhu ruang. Penanganan susu yang tepat adalah jika setelah diperah, air 

susu langsung didinginkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghambat dan 

mengurangi perkembangan kuman. Air susu sebaiknya didinginkan maximum 

10°C dan minimum 4°C (Saleh, 2004). 

Setelah melaui proses pasteurisasi, susu sesungguhnya sudah relatif aman. 

Pada proses pasteurisasi, semua mikroorganisme patogen dapat dibunuh. Tetapi, 

mikroorganisme yang tahan panas akan tetap hidup, terutama spora. 

Mikroorganisme tersebut, sekecil apapun jumlahnya akan dapat menyebabkan 

kerusakan susu apabila diberi kesempatan untuk tumbuh. Oleh sebab itu satu 

alternatif yang dapat dilakukan adalah memanaskan susu pada suhu lebih tinggi 

daripada pasteurisasi dengan maksud membunuh semua mikroorganisme 

termasuk bakteri yang tahan panas beserta spora yang berada dalam susu sehingga 

susu dapat disimpan pada suhu kamar dan dapat tahan lama (minimal 6 bulan), 

perlakuan ini dikenal dengan istilah sterilisasi (Idris, 1992).  

Suhu sterilisasi yang tidak sesuai standar,berdasarkan bobot kegagalan 

menempati urutan kedua dengan nilai bobot sebesar 0,275377. Standar sterilisasi 
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di PKIS Sekar Tanjung adalah sebesar 141°C/ 4 detik. Selain itu, susu yang 

diproduksi oleh PKIS Sekar Tanjung adalah susu UHT, sehingga proses sterilisasi 

merupakan proses yang paling utama. Proses UHT dapat meningkatkan kualitas 

pada produk, karena reduksi mikroorganisme dilakukan lebih intensif. Fungsi dari 

sterilisasi adalah untuk mengurangi terjadinya kehilangan nutrisi maupun 

menguapnya flavor yang ditambahkan pada susu karena semua celah tertutup dan 

meminimalkan terjadinya kontaminasi. Sehingga apabila suhu yang digunakan 

untuk memanaskan susu tidak sesuai, maka dapat mengakibatkan hilangnya 

nutrisi dari susu tersebut, dan dapat mengakibatkan kontaminasi. 

Kegagalan yang memiliki bobot di urutan keempat adalah Steam barrier 

pada aseptic tank bersuhu ≤ 110°C. Suhu standar untuk sebuah aseptic tank 

menurut standar yang dipakai PKIS Sekar Tanjung adalah 110°C. Mesin dan 

peralatan yang digunakan merupakan mesin dengan pengaturan suhu otomatis, 

sehingga tidak terlalu menjadi kendala bagi PKIS Sekar Tanjung dalam 

mempertahankan kualitas aseptic tank. 

Aseptic tank (AT) berfungsi untuk menampung susu setelah disterilisasi 

dan sebelum dikemas secara aseptik pada ruang filling. Kondisi suhu pada aseptic 

tank harus dijaga untuk mencegah kontaminasi silang dari lingkungan luar. 

Apabila air yang melewati aseptic tank kurang dari 110°C dapat menyebabkan 

kualitas produk susu yang berada di dalam aseptic tank turun, dikarenakan 

kesterilan susu tidak terjaga dan dapat menyebabkan mikroba dari luar masuk ke 

dalam tangki (Lewis, 1999). 
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Berdasarkan penelitian Al Hafiish (2010) pada proses produksi susu di PT. 

Nestle Indonesia, Pasuruan. Ada 5 penyebab yang menimbulkan tingkat Losses 

Oil Mix pada proses single evaporation diindikasikan dengan kurangnya tingkat 

pemanasan sehingga material tidak mencapai total solid yang diinginkan.  

Penyebab pertama adalah mesin menunggu material, yang disebabkan karena 

keterlambatan pada proses sebelumnya. Keterlambatan ini disebabkan karena 

keterlambatan pengiriman Oil Mix dari Departemen Produksi. Penyebab kedua 

adalah mesin sedang di-setting, yaitu untuk aktivitas start up mesin yang 

membutuhkan waktu ± 15 menit, antara lain meliputi setting heater, tingkat 

tekanan pada pompa sebagai akibat perubahan proses dari double ke single 

ataupun sebaliknya. Perubahan ini disesuaikan dengan planning yang sudah dibuat 

oleh operator sebelumnya.. 

Penyebab ketiga adalah adanya perawatan mesin (machine maintenance), 

yaitu adanya aktivitas untuk pembersihan screen dan  separator yang 

menimbulkan waktu tunggu bagi proses berikutnya. Adanya aktivitas ini ketika 

mesin dioperasikan disebabkan karena tidak ada jadwal preventive maintenance 

secara rutin/secara berkala oleh operator terhadap kedua komponen mesin 

tersebut. Penyebab keempat adalah operator tidak ada karena sedang 

melaksanakan aktivitas lain. Hal ini terkadang karena adanya pekerjaan tambahan 

dari atasan dan harus segera dikerjakan pada saat itu juga. Penyebab kelima 

adalah mesin tidak dapat digunakan dikarenakan terjadi trouble elektrik pada 

mesin. Hal ini dapat disebabkan karena separatornya yang rusak, sehingga 

dibutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan oleh operator (Al hafiish, 2010). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Analytic Hierarchy Process merupakan alat yang digunakan untuk 

menentukan prioritas penyebab kegagalan potensial. Berdasarkan studi kasus di 

PKIS Sekar Tanjung identifikasi berdasar pada kriteria dengan menggunakan 

metode MAFMA (multi Attribute Failure Mode Analysis), untuk mencapai tujuan 

mengidentifikasi penyebab kegagalan potensial pada proses produksi diperoleh 

nilai severity dengan bobot tertinggi pada level 1 yaitu sebesar 41 %, disusul 

detection sebesar 29 %, occurance sebesar 22 %, dan expected cost sebesar 7 % 

dari seluruh kriteria. Pada level 2 yang mengidentifikasi kegagalan potensial pada 

proses produksi susu UHT, penyebab terkritis disebabkan oleh Temperatur mixing 

yang tidak sesuai dengan standar (≤70°C) yang menyumbangkan bobot sebesar 47 

% kemudian Aseptic tank yang tidak sesuai standar (≤110°C) sebesar 28 %, suhu 

freshmilk yang tidak sesuai standar (≤10°C) sebesar 18 % dan suhu sterilisasi 

kurang dari 140°C sebesar 7 % dari seluruh kriteria. 

5.2 Saran 

 Sebaiknya penelitian untuk peningkatan kualitas proses produksi dapat 

dilakukan perusahaan secara berkala guna tindakan antisipasi kegagalan proses. 

Pengukuran kegagalan potensial dengan menggunakan metode MAFMA 

diharapkan nantinya dalam pemilihan kriteria kegagalan, tidak hanya didasari oleh 

potensi penyebabnya saja, tetapi juga perlu diperhatikan rincian biaya yang 

ditimbulkan dari kegagalan tersebut. 
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Lampiran 1. Kuesioner untuk Responden 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh 

gelar kesarjanaan di Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung bobot 

dari kriteria-kriteria Multi Attribute Failure Mode Analysis sehingga dapat 

dilakukan pengidentifikasian penyebab kegagalan potensial pada proses produksi. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengidentifikasi penyebab kegagalan yang potensial untuk selanjutnya dilakukan 

perbaikan. 

Saya berharap atas kesediaan Bapak untuk mengisi kuesioner ini secara 

obyektif untuk membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini. Atas sediaan 

Bapak, Saya ucapkan Terima Kasih. 

B. Identitas Responden 

1. Nama  : Bapak Nandy 

2. Jabatan : Kepala Bagian Produksi 

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan 

poses produksi, sebagai dasar dalam penerapan metode. Mohon Bapak berkenan 
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menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan proses produksi pada 

perusahaan.  
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Lampiran 1. Lanjutan Kuesioner untuk Responden 

D. Mengidentifikasi Kegagalan pada Proses Produksi 

1. Apa sajakah proses yang tidak sesuai standar pada proses produksi susu ? 

a. Suhu Fresh Milk saat kedatangan dari Koperasi bersuhu lebih dari 10°C 

b. Suhu mixing tidak sesuai dengan standar perusahaan yaitu (70-75°C) 

dan Urutan bahan pada saat proses mixing tidak tepat 

c. Suhu Sterilisasi tidak sesuai standar (141°C/ 4detik) 

d.  Steam Barrier pada Aseptic Tank bersuhu kurang dari 110°C 

 

2. Dampak apakah yang diakibatkan dari kegagalan – kegagalan tersebut? 

a. Membutuhkan tambahan waktu, sehingga Fresh Milk perlu didinginkan 

terlebih dahulu sebelum diproses 

b. Apabila suhu mixing tidak sesuai dan urutan bahan tidak tepat 

menyebabkan susu menggumpal dan kualitas kurang baik 

c. Mengakibatkan hilangnya nutrisi dan dapat mengakibatkan menguapnya 

flavor 

d. Menyebabkan terjadinya kontaminasi dari lingkungan luar 

 

3. Seberapa parah proses yang tidak sesuai standar tersebut mempengaruhi 

proses produksi ?  

(Sejauh ini belum ada data historis perusahaan tentang tingkat keparahan 

proses, karena masih dapat ditanggulangi dengan proses pengganti) 

 

4. Apa saja yang menjadi penyebab dari kegagalan – kegagalan tersebut ? 

a. Truk tangki dari KUD tidak dapat mempertahankan suhu Fresh milk 

b. Kesalahan operator dalam mengatur suhu mixing dan memasukkan 

bahan 

c. Suhu steam yang tidak sesuai dan waktu pemanasan kurang dari 4 detik 

d. Apabila proses CIP tidak maksimal, maka dapat mengakibatkan 

kontaminasi Aseptic tank sehingga mesin otomatis tidak dapat bekerja 

maksimal. 
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Lampiran 1. Lanjutan Kuesioner untuk Responden 

5. Seberapa sering frekuensi kegagalan – kegagalan tersebut terjadi dalam 

setiap 1000 produk? 

a. 0,1 

b.0,1 

c.0,1 

d.0,01 

 

6. Apa pengaruh kegagalan tersebut terhadap faktor biaya produksi 

perusahaan? 

a. Tambahan biaya proses untuk pendinginan FM, peborosan waktu serta 

proses 

b.Tambahan proses yang menyebabkan tambahan biaya 

c. Tambahan proses yang menyebabkan tambahan biaya 

d. Kualitas kurang baik, produk cacat, penurunan harga. 

 

7. Bagaimana cara agar kejadian – kejadian tersebut dapat dicegah dan 

dideteksi? 

a.Menerima FM yang bersuhu kurang dari 10°C 

b.Mengontrol setiap proses dan operator selalu mengawasi suhu otomatis 

pada mesin dengan cermat 

c.Dilakukan analisa oleh bagian QC 

d.Mempertahankan AT pada suhu 110°C 

 

8. Seberapa optimal metode tersebut dapat dilakukan? 

a.Optimal 

b.Optimal 

c.Sangat optimal 

d.Optimal 
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Lampiran 2. Kuesioner pada level 1 

Petunjuk Pengisian Skala Penelitian 

 Bapak diminta memberikan nilai bobot kepentingan pada tabel matriks 

antar faktor dengan cara melingkari salah satu angka yang telah tersedia 

berdasarkan ketentuan intensitas kepentingan. Angka sebelah kiri menunjukkan 

nilai variabel sebelah kiri dan angka sebelah kanan menunjukkan nilai variabel 

sebelah kanan. Apabila variabel sebelah kiri lebih penting, maka lingkarilah nilai 

yang ada di sebelah kiri, dan apabila variabel sebelah kanan lebih penting maka 

lingkarilah nilai yang ada di sebelah kanan. Atas kesediaan Bapak dalam 

membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini, Saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk Pengisian Skala Penilaian antar faktor 

Tingkat 

kepentingan 

(score) 

Definisi 

1 Sama penting antara dua elemen 

3 Sedikit lebih penting dari elemen lainnya 

5 Jelas lebih penting dibanding elemen yang lain 

7 Sangat jelas lebih penting dari elemen lain 

9 Mutlak lebih penting dari elemen yang lain (terpenting) 

1/ (1-9) Kebalikan nilai tingkat kepentingan  dari skala 1 - 9 
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Lampiran 2. Lanjutan Kuesioner pada level 1 

Tabel 1.1 Membandingkan Variabel Kelompok Kompetensi 

Bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan tingkat kepentingan faktor-

faktor berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

Severity          :     Rangking yang menunjukan efek yang serius yang berasal dari 

modus kegagalan 

Occurance      :     Nilai keseringan suatu permasalahan yang terjadi 

Detection        :     Alat kontrol yang digunakan untuk mendeteksi kegagalan 

potensial (metode pencegahan) 

Expected cost :  Penilaian dari aspek biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribut Kriteria Skala Penilaian Atribut Kriteria  

Severity 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Occurance 

Severity 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Detection 

Severity 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 

Occurance 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Detection 

Occurance 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 

Detection 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 

Expected cost 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 
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Lampiran. 3 Kuesioner pada Level 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribut Kriteria Skala Penilaian Atribut Kriteria  

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Temperatur fresh milk 

≤  10°c 

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Suhu sterilisasi tidak 

sesuai standar (141°C/ 

4dtk) 

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 

Temperatur fresh milk ≤  

10°c 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Suhu sterilisasi tidak 

sesuai standar (141°C/ 

4dtk) 

Temperatur fresh milk ≤  

10°c 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 

Suhu sterilisasi tidak sesuai 

standar (141°C/ 4dtk) 9 7 5 3 1 3 5 7 

9 

 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 

Steam barrier pada Aseptic 

tank bersuhu ≤ 110°C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 
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Susu segar

Suhu 3-8ºC

Tangki penyimpanan I dan II

pemasakan 10 menit suhu 8-13ºC

Pasteurisasi

80ºC, 20 detik

Homogenisasi  I

200 bar, flow 5000L/jam

Tangki pencampuran

( 95ºC, 30 menit)

Tangki penyimpanan

Suhu 3-8°C

Cek/sampling QC Fisikokimia dan 

mikrobiologi

Tetra Finno Aseptic

Produk Juara dan Sekar

Aseptik Filling

H202 35-40%

Aseptik tank

Barrier min 110°  tekanan 0.8-1.2 

bar

Sterilisasi

140ºC, 4 detik

Cek/sampling QC Fisikokimia(Start, 

Middle dan Finish Filling) Cek QC 

Monitoring (pack integrity)

Cek/sampling QC Fisikokimia (blow 

AT) dan mikrobiologi (transfer 

product)

Produk Akhir

Homogenisasi II

200 bar, flow 5000 L/jam

Tetra Classic Aseptic

Produk Idola

Tetra Bricx Aseptic

Produk Starkit

Cek/analisa QC Fisikokimia, 

mikrobiologi dan monitoring

Inkubasi (sample QC)

 30
o
C dan 55

o
C, 5-7 hari

Penggudangan

Tahap 1-2 dilakukan, dicek 

kelarutannya oleh QC Fisika-Kimia 

selanjutnyatahap 3-4

Analisa Fisik Kimia 

Analisa Mikrobiologi

Air

Gula, Garam, 

Cokelat bubuk 

stabilizer

Triblender

PHE

Air

Flavor Cocholate,Air

Distribusi

L a m p i r a n 4 . P r o s e s P r o d u k s i S u s u d i P K I S S e k a r T a n j u n g J a w a T i m u r

 

Sumber : Departemen Produksi PKIS Sekar Tanjung (2010) 

 



60 

 

Lampiran 5.  Pengolahan Data Pembobotan 

1. Matrik Kriteria Berpasangan Perbandingan Tingkat Kepentingan 

antar faktor 

 

 

 

 

 

 Severity Occurance Detection Expected Cost 

Severity 1 2 2 5 

Occurance 1/2 1 1 3 

Detection 1/2  1 1 3 

Expected Cost 1/5 1/3 1/3 1 

 

Severity Occurance Detection Expected cost 

Severity 1 2,0 2 5 

Occurence 0,5 1 1 3 

Detection 0,5 1 1 3 

Expected cost 0,2 0,3333333 0,333333 1 

  2,2 4,3333333 4,333333 12 

 

 

 

 

Atribut Kriteria Skala Penilaian Atribut Kriteria  

Severity 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Occurance 

Severity 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Detection 

Severity 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 

Occurance 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Detection 

Occurance 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 

Detection 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 

Expected cost 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Expected Cost 
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Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

1. Matriks Normalisasi 

Bobot relatif yang dinormalkan  =   

Bobot relatif(11) =   = 0,454 Bobot relatif(13) =   = 0,461 

Bobot relatif(12) =   = 0,461 Bobot relatif(14) =   = 0,41 

Bobot relatif(21) =   = 0,227 Bobot relatif(31) =     = 0,227 

Bobot relatif(22) =    = 0,230 Bobot relatif(32) =    = 0,230 

Bobot relatif(23) =    = 0,230  Bobot relatif(33) =     = 0,230 

Bobot relatif(24) =    = 0,25  Bobot relatif(34) =        = 0,25 

Bobot relatif(41) =   = 0,090  

Bobot relatif(42) =    = 0,076 

Bobot relatif(43) =    = 0,076 

Bobot relatif(44) =    = 0,083 
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Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

Bobot Variabel (Vp) 

  Bobot relatif yang dinormalkan Total  Bobot  

  Severity Occurance Detection Expected tiap variabel 

        cost variabel (Vp) 

Severity 0,4545455 0,5 0,4615385 0,416667 1,794289 0,41490083 

Occurence 0,2272727 0,2307692 0,2307692 0,25 0,938811 0,21708517 

Detection 0,2272727 0,697906 0,150754 0,1875 1,263433 0,29214874 

Expected cost 0,0909091 0,0769231 0,0769231 0,083333 0,328089 0,07586527 

          4,324622 1 

 

2. Menentukan λ maks, Indeks Konsistensi, Indeks Acak dan Rasio 

Konsistensi 

λ maks = Σ ( jumlah kolom ke-j x Vpi untuk i = j ) 

  = 2,2 x 0, 415) + (4,33 x 0, 217) + (4,33 x 0,292) + (12 x 0,076  

  = 0,912782 + 0,940702 + 1,265978 + 0,910383  

  = 4,029845 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

Indeks Konsistensi (IK) =  
λ

  

Ratio Konsistensi (RK) =   

 

 λ maks Indeks 

Konsistensi (IK) 

Indeks 

Acak 

Rasio Konsistensi 

(RK) 

Perhitungan  (4,029845 - 4) : 3 Dari 

Tabel 

0,0099484 : 0,090 

 

Hasil 4,029845 0,0099484 

 

0,090 0,011054 

 

2. Matrik Kriteria Berpasangan Perbandingan Tingkat Kepentingan 

antar Kriteria 

Atribut Kriteria Skala Penilaian Atribut Kriteria  

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Temperatur fresh milk 

≤  10°c 

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Suhu sterilisasi tidak 

sesuai standar (141°C/ 

4dtk) 

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 

Temperatur fresh milk ≤  

10°c 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Suhu sterilisasi tidak 

sesuai standar (141°C/ 

4dtk) 

Temperatur fresh milk ≤  

10°c 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 

Suhu sterilisasi tidak sesuai 

standar (141°C/ 4dtk) 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 

Steam barrier pada Aseptic 

tank bersuhu ≤ 110°C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Steam barrier pada 

Aseptic tank bersuhu ≤ 

110°C 
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Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

  Suhu mixing Temperatur Suhu sterilisasi Steam barrier 

  tidak sesuai fresh milk tidak sesuai bersuhu 

  (70°C -75°C) ≤  10°c (141°C/ 4dtk) ≤ 110°C 

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 1 3 3 5 

Temperatur fresh milk ≤  

10°c 1/3 1 1 3 

Suhu sterilisasi tidak sesuai 

standar (141°C/ 4dtk) 1/3 1 1 3 

Steam barrier pada Aseptic 

tank bersuhu ≤ 110°C 1/5 1/3 1/3 1 

 

  Suhu mixing Temperatur Suhu sterilisasi Steam barrier 

  tidak sesuai fresh milk tidak sesuai bersuhu 

  (70°C -75°C) ≤  10°c (141°C/ 4dtk) ≤ 110°C 

Suhu mixing tidak sesuai 

standar (70°C -75°C) 1 3 3 5 

Temperatur fresh milk ≤  

10°c 0,333333333 1 1 3 

Suhu sterilisasi tidak sesuai 

standar (141°C/ 4dtk) 0,333333333 1 1 3 

Steam barrier pada Aseptic 

tank bersuhu ≤ 110°C 0,2 0,33333333 0,333333333 1 

  1,866666667 5,33333333 5,333333333 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

3. Matriks Normalisasi 

Bobot relatif yang dinormalkan  =   

Bobot relatif(11) =   = 0,536 Bobot relatif(21) =   = 0,179 

Bobot relatif(12) =   = 0,563 Bobot relatif(22) =    = 0,188 

Bobot relatif(13) =   = 0,563 Bobot relatif(23) =    = 0,188 

Bobot relatif(14) =   = 0,417  Bobot relatif(24) =    = 0,25  

Bobot relatif(31) =     = 0,179  Bobot relatif(41) =   = 0,107  

Bobot relatif(32) =    = 0,188  Bobot relatif(42) =    = 0,063 

Bobot relatif(33) =     = 0,188   Bobot relatif(43) =    = 0,063 

Bobot relatif(34) =        = 0,25   Bobot relatif(44) =    = 0,083 
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Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

Bobot Variabel (Vp) 

Bobot yang dinormalkan Total Bobot 

Mixing Fresh Sterilisasi Aseptic  Tiap Variabel 

    Milk   Tank Variabel (Vp) 

Mixing 0,535714286 0,6 0,5625 0,416666667 2,077381 0,470938 

Fresh milk  0,178571429 0,1875 0,1875 0,25 0,803571 0,182168 

Sterilisasi 0,178571429 0,697906 0,150754 0,1875 1,214731 0,275377 

Aseptic tank 0,107142857 0,0625 0,0625 0,083333333 0,315476 0,071518 

          4,41116 1 

 

4. Menentukan λ maks, Indeks Konsistensi, Indeks Acak dan Rasio 

Konsistensi 

λ maks = Σ ( jumlah kolom ke-j x Vpi untuk i = j ) 

 = 1,87x 0, 471) + (5,33 x 0, 182) + (5,33 x 0,275) + (12 x 0,072  

 = 0,879083 + 0,971562 + 1,468677 + 0,858213  

 = 4,177535 
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Lampiran 5. Lanjutan Pengolahan Data Pembobotan 

Indeks Konsistensi (IK) =    

Ratio Konsistensi (RK) =   

 

 λ maks Indeks 

Konsistensi (IK) 

Indeks 

Acak 

Rasio Konsistensi 

(RK) 

Perhitungan  (4,1775347 - 4) : 

3 

Dari Tabel 0,059178 : 0,090 

 

Hasil 4,1775347 0,05917823 

 

0,090 0,065754 
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Lampiran 6. Standar Susu Segar yang Ditetapkan oleh PKIS Sekar Tanjung 

Jenis Analisa Nilai Frekuensi Analisa Lama 

Pengujian 

Suhu < 8 
0
C Setiap susu datang  ± 3 menit 

Test Alkohol 75% Negatif Setiap susu datang ± 2 menit 

Organoleptik 

- Rasa 

- Bau 

- Warna 

 

-spesifik susu 

-spesifik susu 

-putih kekuningan 

Setiap susu datang ± 1 menit 

Total lemak ≥ 3,50 (% b/b)  Setiap susu datang ± 13 menit 

Total Solid ≥ 11,50 (% b/b) Setiap susu datang ± 45 menit 

Total Solid Non 

Fat 

≥ 7,80 Setiap susu datang ± 2 menit 

Acidity 0,11-0,13 Setiap susu datang ± 3 menit 

pH 6,60 – 6,80 Setiap susu datang ± 1 menit 

Berat Jenis 1,026 – 1,030 Setiap susu datang ± 3 menit 

COB Negatif Setiap susu datang ± 5 menit 

Karbonat Negatif Setiap susu datang ± 5 menit 

Antibiotik Negatif Setiap susu datang ± 7 menit 

Coliform < 2 juta cfu/mL                                                                              Setiap susu datang 48 jam 

TPC < 200 ribu cfu/mL Setiap susu datang 48 jam 

MSC < 20 cfu/ml Setiap susu datang 48 jam 

TSC < 20 cfu/ml Setiap susu datang 48 jam 

MTSC < 10 cfu/ml Setiap susu datang 48 jam 

TTSC < 10 cfu/ml Setiap susu datang 48 jam 

Sumber: Departemen QC PKIS Sekar Tanjung (2009) 
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Lampiran 7. Flowchart pelaksanaan pengujian susu segar di PKIS Sekar 

Tanjung Jawa Timur  

 

 

 

 

 

  

 

 

         Tidak 

Ya 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : PKIS Sekar Tanjung (2009) 

Penerimaan 

Susu Segar 

Pengujian susu secara fisik dan kimia : 

- Pengujian suhu    - Tes alkohol 75% - Berat jenis - pH 

- Organoleptik    - Total lemak - Antibiotik - COB  

- Total Solid Non Fat  - Acidity  - Karbonat 
 

Standar susu 

sesuai  

Pengujian secara mikrobiologi: 

- TPC       - TSC  - MSC  

- TCC       - MTSC  - TTSC 
  

Susu ditolak 

Hasil uji mikro 

diketahui 

Penentuan harga 

susu segar 

Selesai 

Start 
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