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ENGGAR DWI KARTIKASARI. 105100701111005. Analisis Elemen 
Kunci dan Alternatif Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi dengan 
Metode ISM dan Fuzzy ME-MCDM (Studi Kasus KUD DAU, 
Malang). TA. Pembimbing : Wike Agustin Prima Dania, STP, 
M.Eng dan Rizky Luthfian Ramadhan Silalahi, STP, M.Sc 
 

RINGKASAN 
 

KUD “DAU” merupakan salah satu industri susu pasteurisasi 
yang berlokasi di jalan Sido Makmur No 26 Desa Mulyoagung 
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Akhir-akhir ini terjadi penurunan 
kualitas susu pasteurisasi yang disebabkan banyak hal seperti 
rendahnya mutu bahan baku, karyawan yang kurang kompeten, dan 
lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang analisis 
elemen kunci dan alternatif perbaikan mutu susu pasteurisasi dengan 
tujuan untuk memformulasikan struktur elemen kunci dan menentukan 
perbaikan mutu susu pasteurisasi yang harus dilakukan oleh KUD 
DAU. 

Metode yang digunakan adalah ISM dan Fuzzy ME-MCDM. 
Metode ISM digunakan untuk menentukan elemen kunci, dimana 
terdapat 4 elemen yang diteliti yaitu elemen kebutuhan, kendala, 
tujuan dan lembaga yang terlibat. Metode Fuzzy ME-MCDM digunakan 
untuk menentukan alternatif kegiatan dalam pebaikan mutu, dimana 
terdapat 3 alternatif yaitu perbaikan mutu bahan baku, perbaikan 
proses produksi dan perbaikan penanganan pasca produksi. Penelitian 
ini menggunakan tiga pakar sebagai respondennya. 

Hasil analisa data ISM yang dilakukan menunjukkan bahwa 
yang menjadi elemen kunci pada kebutuhan program adalah teknologi 
produksi, standarisasi mutu susu pasteurisasi, permodalan, dan 
karyawan yang kompeten. Untuk kendala program yaitu modal, sarana 
dan prasarana, infrastruktur, kualitas, SDM, teknologi, dan 
kelembagaan. Untuk tujuan program yaitu dengan meningkatkan 
penguasaan teknologi, meningkatkan nilai tambah susu pasteurisasi, 
meningkatkan SDM yang kompeten, dan perbaikan ekonomi KUD. 
Untuk lembaga yang terlibat yaitu Dinas Koperasi, Perguruan Tinggi, 
serta Peneliti dan Penyuluh. Hasil analisa data dengan Fuzzy ME-
MCDM menunjukkan bahwa alternatif kegiatan yang harus dilakukan 
adalah perbaikan mutu bahan baku dan perbaikan proses produksi. 

 
Kata Kunci : elemen kunci, fuzzy ME-MCDM, ISM, perbaikan mutu, 
susu pasteurisasi  
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ENGGAR DWI KARTIKASARI. 105100701111005. The Analysis of 
Key Elements and Alternative of The Quality Improvement of 
Pasteurized Milk with ISM and Fuzzy ME-MCDM Method (The 
Study Case of KUD DAU, Malang). TA. Supervisor: Wike Agustin 
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SUMMARY 

 
KUD “DAU” is one of pasteurized milk industry which located 

at Sido Makmur Street number 26, Mulyoagung, Dau, Malang regency. 
Nowadays, there’re a lot of case about the pasteurized milk reduction 
qualities that caused by some factors, like the low quality of raw 
materials, not competent employees, and etc. So, there be required a 
research about the analysis of key elements and alternative of the 
quality improvement of pasteurized milk with the aims to formulate the 
structure key elements and to decide the quality improvement of 
pasteurized milk at KUD DAU, Malang. 
 The methods that applied ISM and Fuzzy ME-MCDM. ISM 
method is used to decide the key element, which consist of necessity 
element, constrains, objective, and the institution involved. Fuzzy ME-
MCDM method is used to decide the alternative actions for improving 
the product qualities, which consist of 3 alternatives, which are 
improving the raw materials quality, improving the production process, 
and improving after production handling. This research are taking three 
proficients to be the respondents. 
 From the ISM analysis, it can be seen that the key elements of 
necessity program are production technology, standardization the 
quality of pasteurized milk, capital, and the competent employees. 
Moreever, the constrains are capital, facilities, infrastructure,  quality, 
human resources, technology, and institusional. Furthermore, the 
objectives program are for improving technology control, improving for 
increase the value-added of pasteurized milk, improving the competent 
human resources, and improving the economic of KUD. In addition, the 
institusion which involved are Cooperative Agency, College, 
Researcher and Instructor. In brief, from the results of Fuzzy ME-
MCDM it can be concluded that the alternatives action that have to be 
done are improving the quality of raw materials and improving the 
production process. 
 
Key words: key elements, fuzzy ME-MCDM, ISM, improving quality, 
pasteurized milk    
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang tersusun oleh zat-
zat makanan dengan proporsi seimbang, bernilai gizi tinggi, 
mudah dicerna dan mengandung semua unsur makanan yang 
dibutuhkan manusia (Zubaidah, 2012). Kandungan nilai gizi 
yang tinggi menyebabkan susu merupakan media yang disukai 
oleh mikroba untuk pertumbuhan dan perkembangannya, 
sehingga dalam waktu singkat susu dapat menjadi tidak layak 
dikonsumsi bila tidak ditangani dengan benar. Salah satu cara 
penanganan yang sering dilakukan adalah dengan pasteurisasi, 
yang hasil olahannya disebut susu pasteurisasi.  

Seiring dengan meningkatnya konsumsi susu masyarakat, 
khususnya anak-anak, akhir-akhir ini semakin banyak pula susu 
pasteurisasi yang beredar di masyarakat. Hal ini berakibat 
semakin banyaknya kompetitor/pesaing produk susu pateurisasi 
di pasaran. Didukung juga dengan konsumen yang  
menginginkan suatu produk pangan berkualitas, sehingga 
menjadikan para pengusaha susu pateurisasi dituntut untuk 
memperhatikan keunggulan mutu dari tiap produknya. Hal 
tersebut dilakukan agar usaha tetap bertahan dan berkompetisi 
memperebutkan pasar. 

Salah satu industri yang mempoduksi susu pasteurisasi 
adalah Koperasi Unit Desa “DAU” (KUD DAU) yang berlokasi di 
jalan Sido Makmur No 26 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, 
Kabupaten Malang yang didirikan sejak tahun 1978. Dalam 
sehari KUD DAU mampu memproduksi susu pasteurisasi 
sekitar 500-1000 liter. Akhir-akhir ini terjadi permasalahan 
kurangnya pasokan susu segar dari supplier yang berakibat 
pada menurunnya jumlah produksi susu pasteurisasi di KUD 
DAU.  Kondisi tersebut diakibatkan karena banyaknya tengkulak 
yang membeli susu segar pada peternak sapi yang menjadi 
mitra KUD DAU dan juga menurunnya produksi susu sapi 
hampir di semua peternak sapi. Terjadi juga penurunan kualitas 



 

2 
 

susu pasteurisasi yang dihasilkan, disebabkan oleh menurunnya 
kualitas bahan baku yang diakibatkan dari beberapa hal, yaitu 
sapi perah yang kurang sehat, kondisi lingkungan yang kurang 
higienis, karyawan yang belum sepenuhnya menerapkan 
kebersihan, proses produksi yang belum sepenuhnya 
memperhatikan GMP dan lain-lain. 

Adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah 
penelitian yang bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap 
mutu susu pasteurisasi dengan melakukan analisis elemen 
kunci dan alternatif perbaikan mutu susu pasteurisasi. Elemen-
elemen yang akan diteliti diantaranya tentang kebutuhan dari 
program, kendala utama, tujuan dari program, dan lembaga 
yang terlibat dalam pelaksanaan program perbaikan mutu susu 
pasteurisasi.  Untuk analisis alternatif perbaikan kualitas produk 
susu pasteurisasi, diperlukan kajian terhadap beberapa faktor 
yang sangat mempengaruhi mutu susu pasteurisasi,yaitu bahan 
baku, bahan tambahan, peralatan, ruangan prosesing, bahan 
pengemas dan personil yang terlibat dalam proses produksi 
(Murdiati, dkk., 2004). 

Metode yang dapat digunakan untuk analisis keputusan 
dalam  menganalisa elemen-elemen yang berpengaruh dan 
menjadi elemen kunci dalam suatu industri adalah Metode AHP 
(Analytic Hierarchy Process), MICMAC dan Metode ISM 
(Interpretative Stuctural Modelling). Penilitian ini menggunakan 
ISM, dikarenakan metode tersebut merupakan proses 
pengkajian kelompok (group learning process) dimana model-
model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang komplek 
dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama 
dengan menggunakan grafis dan kalimat. Menurut Eriyatno 
(2003), teknik ISM memberikan basis analisa program dimana 
informasi yang dihasilkan sangat berguna dalam formulasi 
kebijakan serta perencanaan strategis. Teknik ISM terutama 
ditujukan untuk pengkajian suatu tim, namun bisa juga dipakai 
oleh seorang peneliti. Menurut Stiadi (2010), ISM menawarkan 
banyak manfaat dan kelebihan lebih dari metode lain yang 
digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan, yaitu: 1). 
Metode ISM menanggapi banyak masalah yang berkaitan 
dengan pemecahan masalah komunikasi dalam kelompok 
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lingkungan, seperti kurangnya bahasa yang sama dan buy-in 
solusi, 2). ISM mudah dipelajari dan digunakan karena 
didasarkan pada konsep-konsep perbandingan pair-wise dan 
transitif logika, dimana banyak dari orang menggunakannya 
dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. 

Terdapat beberapa metode dalam memilih alternatif 
dengan multi kriteria antara lain yaitu : 1) Metode AHP(Analytic 
Hierarchy Process); 2) Metode Fuzzy ME-MCDM (Non-numeric 
Multi Expert Multi Criteria Decision Making); dan 3) Metode ANP 
(Analytic Network Process). Melihat dari kasus yang akan 
diteliti, dimana dalam mengambil keputusan untuk perbaikan 
mutu susu pasteurisasi menggunakan beberapa responden 
yang sudah pakar (expert) dalam bidangnya dan juga 
merepresentasikan informasi dalam bentuk non-numeric, maka 
dalam penelitian ini akan lebih tepat menggunakan metode 
Fuzzy ME-MCDM. Metode Fuzzy ME-MCDM merupakan suatu 
metode pengambilan keputusan dengan berbagai macam 
kriteria yang disediakan untuk mencari alternatif paling baik 
berdasarkan pendapat para expert yang tertuang dalam bentuk 
non-numeric (secara kualitatif) terhadap situasi yang dihadapi. 
Tujuan dari MCDM adalah memilih alternatif terbaik dari 
beberapa alternatif eksklusif yang saling menguntungkan atas 
dasar performansi umum dalam bermacam kriteria yang 
ditentukan oleh pengambil keputusan (Dewayana dan Ahmad, 
2009). 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian diatas maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana formulasi struktur elemen kunci dalam 
perbaikan mutu susu pasteurisasi? 

2. Bagaimana bentuk perbaikan mutu susu pasteurisasi yang 
harus dilakukan oleh KUD DAU?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Memformulasikan struktur elemen kunci dalam perbaikan 

mutu susu pasteurisasi. 
2. Menentukan bentuk perbaikan mutu susu pasteurisasi 

yang harus dilakukan oleh KUD DAU. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
KUD DAU dalam mengetahui keterkaitan antar sub elemen dari 
empat elemen yang diteliti. Selain itu, juga KUD DAU bisa 
menentukan strategi seperti apa yang dapat dilakukan dalam 
perbaikan dan peningkatan kualitas mutu susu pasteurisasi. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1 Susu 

Susu merupakan bahan pangan yang tersusun oleh zat-
zat makanan dengan proporsi seimbang, bernilai gizi tinggi, 
mudah dicerna dan mengandung semua unsur makanan yang 
dibutuhkan manusia (Zubaidah, 2012). Menurut Miskiyah 
(2011), susu merupakan bahan pangan  bergizi tinggi karena 
mengandung zat makanan yang lengkap seperti protein, lemak, 
karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh 
tubuh. Menurut My Milk (2011), konsumsi susu yang cukup 
sejak dari masa kanak-kanak dan berlanjut terus hingga dewasa 
dapat membantu menjaga kekuatan dan kepadatan tulang. 

Tingginya kandungan gizi pada susu justru merupakan 
media yang baik bagi pertumbuhan mikrobia, sehingga susu 
merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak atau 
perishable. Faktor penyebab kerusakan susu dapat meliputi 
faktor kimia, fisik, dan mikrobiologi. Namun kerusakan susu 
akibat pengaruh faktor mikrobiologi menjadi penyebab utama 
terjadinya kerusakan susu (Maitimu, dkk., 2012). Kontaminasi 
bakteri yang terjadi pada susu sebagai raw milk umumnya 
berasal dari 3 (tiga) sumber, yakni dalam puting, di luar puting, 
dan dari permukaan peralatan penanganan dan penyimpanan 
susu (Budiyono, 2009). Untuk mencegah kerusakan susu oleh 
mikroba, dilakukan berbagai upaya pengawetan antara lain 
sterilisasi, pasteurisasi, fermentasi dan lain-lain (Zubaidah, 
2012). 

 
2.2 Susu Pasteurisasi 

Pasteurisasi merupakan salah satu cara pengolahan susu 
dengan cara pemanasan untuk mempertahankan mutu dan 
keamanan susu (Murdiati, dkk., 2004). Susu pasteurisasi atau 
dikenal dengan istilah pasteurize milk adalah produk susu yang 
diperoleh dari hasil pemanasan susu pada suhu minimum 161 
°F selama minimum 15 detik, segera dikemas pada kondisi yang 
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bersih dan terjaga sanitasinya. Beberapa bakteri akan bertahan 
pada suhu pasteurisasi, dalam jumlah yang sedikit, namun 
mereka dipertimbangkan tidak berbahaya dan tidak akan 
merusak susu selama kondisi pendinginan yang normal 
(Budiyono, 2009). Ada dua macam cara pasteurisasi yaitu 
(Saleh, 2004):  

a. Pasteurisasi lama (LTLT= Low Temperature Long Time) 

dengan suhu 62
o
C- 65

o
C selama 30 menit. 

b. Pasteurisasi sekejap (HTST= High Temperature Short 

Time) dengan suhu 85
o
C – 95

o
C selama 1-2 menit  

Beberapa tujuan dari proses pasteurisasi yaitu (Saleh, 2004):  
a. Untuk membunuh bakteri patogen, yaitu bakteri-bakteri 

yang berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit pada 
manusia (Mycobacterium tuberculosis) 

b. Untuk membunuh bakteri tertentu yaitu dengan mengatur 
tingginya suhu dan lamanya waktu pasteurisasi 

c. Untuk mengurangi populasi bakteri dalam bahan susu  
d. Untuk mempertinggi atau memperpanjang daya simpan 

bahan  
e. Dapat memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih 

menarik konsumen 
f. Pada pasteurisasi susu, proses ini dapat menginaktifkan 

fosfatase dan katalase, yaitu enzim-enzim yang membuat 
susu cepat rusak.  

 
Jaminan kualitas dan keamanan pada susu pasteurisasi 

diharapkan akan dapat meningkatkan konsumsi susu secara 
umum, dan secara tak langsung akan mendorong upaya 
peningkatan produksi susu (Murdiati, dkk., 2004). Menurut 
Kustanti (2012), susu pateurisasi memiliki kelemahan dan 
kelebihan dibanding susu segar. Kelemahan dari susu 
pateurisasi yaitu proses pasteurisasi dengan penanganan suhu 
yang tidak tepat dapat mengakibatkan loss nutrition, yaitu 
hilangnya nutrisi-nutrisi penting yang terkandung dalam susu. 
Penanganan suhu yang salah juga dapat mengakibatkan bakteri 
patogen tetap hidup di dalam susu, sehingga mengakibatkan 
ketahanan susu menjadi berkurang, serta resiko menyebarnya 
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bakteri ke dalam tubuh manusia. Kelebihan dari susu 
pasteurisasi yaitu susu pasteurisasi lebih baik dikonsumsi 
daripada susu murni bagi mereka yang alergi laktosa dan 
ketiadaan bakteri-bakteri berbahaya yang berpotensi 
menularkan penyakit.  

 
2.3 Mutu Produk 

Standar mutu merupakan rincian persyaratan produk yang 
mencakup kriteria 1) inderawi, antara lain: bau, rasa, 
kenampakan, warna; 2) fisikawi, yaitu bentuk, ukuran, kotoran; 
3) kimiawi, antara lain: pH, kadar nutrisi atau senyawa kimia; 
dan 4) mikrobiawi, antara lain: jumlah kapang/jamur, yeast, 
bakteri yang ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan untuk 
menjaga keamanan dan konsistensi mutu dari waktu ke waktu 
(Miskiyah, 2011). Terdapat dua aspek yang penting dalam 
peniliaian kualitas bahan baku susu segar, yakni komposisi dan 
cemaran mikroorganisma yang terkandung di dalamnya. Secara 
normal komposisi susu (sapi) memiliki kandungan air 84-90%; 
lemak 2-6%; protein 3-4 %; laktosa 4-5%; dan kadar abu < 1% 
(Budiyono, 2009). 

Kualitas bahan baku susu dipengaruhi oleh beberapa 
faktor tertentu. Faktor yang mempengaruhi mutu susu sehingga 
tidak memenuhi standar, disebabkan adanya beberapa 
penyimpangan, misalnya: 1) penambahan susu dengan air, air 
beras; 2) kondisi susu misalnya susu kotor, berbau busuk atau 
berbau obat-obatan (Miskiyah, 2011). Kualitas susu yang 
dipersyaratkan di Indonesia, menggunakan standar yang sudah 
dibuat oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan 
SNI 3141.1:2011, yang mengatur syarat susu segar. Syarat 
mutu susu segar dapat dilihat pada Tabel 2.1. Menurut BSN 
(1989), susu pasteurisasi terdiri dari 2 macam, yaitu 1). Susu 
pasteurisasi tanpa penyedap cita rasa dan 2). Susu pasteurisasi 
yang diberi panyedap cita rasa, dimana masing-masing 
digolongkan dalam satu jenis mutu yang dibuat oleh Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) berdasar SNI 01-3951-1995. 
Tabel syarat mutu dari kedua susu pateurisasi tersebut dapat 
dilihat di Tabel 2.2. 
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Tabel 2.1. Syarat Mutu Susu Segar 

No. Karakteristik Satuan Syarat 

a. Berat jenis (pada suhu 
27,5°C) minimum 

g/ml 1,0270 

b. Kadar lemak minimum % 3,0 
c. Kadar bahan kering tanpa 

lemak minimum 
% 7,8 

d. Kadar protein minimum % 2,8 
e. Warna. Bau, rasa, 

kekentalan 
- Tidak ada 

perubahan 
f. Derajat asam °SH 6,0 - 7,5 
g. pH - 6,3 – 6,8 

Sumber: BSN (2011) 
 

Tabel 2.2. Syarat Mutu Susu Pasteurisasi 

No Karakteristik 
Syarat 

Cara pengujian 
A B 

a. Bau  khas khas Organoleptik 

b. Rasa khas Khas Organoleptik 

c. Warna khas khas Organoleptik 

d. Kadar lemak, % 
(bobot/bobot) min. 

2,80 1,50 SP-SMP-248-
1980 

e. Kadar padatan tanpa 
lemak, 
%(bobot/bobot) min. 

7,7 7,5 SP-SMP-249-
1980 

f. Kadar protein, % 
(bobot/bobot) min 

2,5 2,5 SP-SMP-79-
1980 

g. T.P.C. (Total Plate 
Count), ml, maks. 

3 x 10
4
 3 x 

10
4
 

SP-SMP-93-
1975 

h. Bahan pengawet Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan R.I. No. 235/Men. 
Kes/Per/ IV/79 

Catatan 
A = Susu pasteurisasi tanpa penyedap cita rasa 
B = Susu pasteurisasi diberi penyedap cita rasa 

Sumber: BSN (1995) 
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2.4 Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi  

Perbaikan mutu susu pasteurisasi perlu dilakukan oleh 
setiap industri susu. Perbaikan ini dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas susu pasteurisasi, sesuai dengan 
keinginan konsumen yang selalu menginginkan produk dengan 
kualitas baik. Dalam memperbaiki kualitas produk, perlu 
dilakukan pengendalian terhadap mutu. Pengendalian mutu 
adalah semua teknik dan aktifitas yang digunakan untuk 
mencapai, menopang dan memperbaiki mutu dari suatu produk 
atau jasa (Buffa, 2006). Pengendalian mutu memadukan teknik-
teknik manajemen fundamental upaya perbaikan nyata dan 
proses perbaikan berkesinambungan (Herjanto, 2007). Secara 
garis besar pengendalian mutu dapat diklasifikasikan menjadi 3, 
yaitu bahan baku, proses produksi dan produk akhir. 

Menurut Farid dan Heny (2011), menyatakan bahwa 
dalam perbaikan mutu susu pateurisasi harus didukung dengan 
mutu bahan baku yang berkualitas, sehingga dibutuhkannya 
pengembangan kemampuan peternak dengan mengaplikasikan 
Good Farming Practice (GFP) dengan mengoptimalkan 
produktivitas dan kualitas susu segar. Untuk menjaga kualitas 
bahan baku susu segar, dapat dilakukan dengan beberapa cara 
yaitu (Nugroho, dkk., 2011): 

a. Peternak melakukan pengujian sederhana terhadap susu, 
seperti: uji kebersihan meliputi warna, bau, rasa dan ada 
tidaknya kotoran dalam susu (menggunakan kertas 
saring); uji berat jenis dilakukan menggunakan laktodensi 
meter; uji masak, yaitu dengan memasak susu dalam 
tabung reaksi;  uji lemak, melakukan proses pengemasan 
dan penyimpanan dalam alat pendingin (freezer) agar 
kadar mikroba tidak terus berkembang. 

b. Memperbaiki metode dalam proses pemerahan susu 
c. Memperpendek alur supply chain, hal ini dimaksudkan 

agar bahan baku segera diolah dan dapat dikonsumsi 
dengan cepat. 

d. Pengadaan alat/media pendingin, baik di tempat 
penyimpanan susu pasca panen, maupun alat angkut.  
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2.5 Elemen dalam Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 
1. Elemen Kebutuhan 

Menurut Sawitri, dkk., (2010), dalam perbaikan mutu susu 
pasteurisasi disarankan perlu untuk dilakukan kajian kualitas 
susu pasteurisasi produksi dengan melakukan pengujian 
terhadap pH, keasaman, uji alkohol, Berat Jenis, uji kandungan 
lemak, uji kandungan protein, uji organoleptik serta uji TPC, 
agar tujuan dan harapan program ini tercapai. Selain itu juga 
memfasilitasi kebutuhan modal dan mengembangkan kemitraan 
yang sehat. Menurut Murdiati, dkk., (2004), dalam perbaikan 
mutu susu pasteurisasi dibutuhkan suatu pencegahan agar 
produk susu pasteurisasi yang dihasilkan berkualitas baik yaitu 
dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3. Sumber Bahaya dan Pencegahan dalam Produk Susu 
Pasteurisasi 

No Sumber bahaya Pencegahan 

1. Bahan baku susu sapi 
segar 

a. Kesehatan sapi 
b. Kebersihan peternakan dan 

pakan 
c. Sanitasi dalam pemerahan 
d. Susu cepat didinginkan 

 
2. Bahan tambahan a. Jaminan dari pemasok bahan 

(sertifikat) 
b. Sterilisasi (pemanasan) sebelum 

dicampur 
 

3. Peralatan a. Maintenance alat secara reguler, 
termasuk kebersihan (rekaman 
pemeriksaan) 
 

4. Ruangan prosesing a. Pembatasan personil keluar 
masuk ruangan 

b. Ruangan prosesing terpisah dan 
tertutup 
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Tabel 2.3. Sumber Bahaya dan Pencegahan dalam Produk Susu 
Pasteurisasi(Lanjutan) 

No Sumber bahaya Pencegahan 

5. Bahan pengemas 
(plastik, cup, dll) 

a. Jaminan dari pemasok bahan 
(sertifikasi) 

b. Sterilisasi kemasan sebelum 
pengisian 
 

6. Personil a. Kebersihan personil, ganti 
pakaian 

b. Memberikan pendidikan tentang 
kaitan higienik dan mutu susu 
pasteurisasi 

Sumber: Murdiati, dkk., (2004) 
 

2. Elemen Kendala Utama 

Menurut Murdiati, dkk., (2004), dalam rantai produksi susu 
pasteurisasi dapat diidentifikasi enam titik kritis sumber bahaya 
yang mempengaruhi mutu produk yaitu bahan baku, bahan 
tambahan, peralatan, ruangan prosesing, bahan pengemas dan 
personil yang terlibat dalam proses produksi. Menurut Sawitri, 
dkk., (2010), rendahnya pengetahuan dan keterampilan UKM 
dalam hal ini sumber daya manusia tentang teknologi 
diversifikasi produk olahan susu serta kesan akan mahalnya 
biaya investasi peralatan produksi menjadi kendala dalam 
perbaikan mutu produk. Kualitas akan susu pasteurisasi sangat 
penting diperhatikan untuk mendapatkan produk susu 
pasteurisasi yang berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh (Pramesti, dkk.,2013)  di KUD DAU Malang, terdapat 
beberapa kendala yang dapat menghambat perbaikan mutu 
susu pasteurisasi yaitu: 

a. Tidak adanya pengawasan dalam hal sanitasi pencucian 
tangan sebelum masuk ruang produksi dan dalam hal alat 
pelindung diri 

b. Karyawan belum mempunyai kompetensi yang cukup 
dalam melaksanakan program keamanan pangan olahan 
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c. Karyawan tidak menggunakan penutup kepala, sarung 
tangan, masker, dan sepatu yang sesuai dengan tempat 
produksi 

d. Pengunjung yang memasuki tempat produksi tidak 
diberlakukan persyaratan hygiene 

e. Serangga dapat dengan mudah masuk, karena sebagian 
ventilasi tidak ditutupi dengan kasa dan pintu selalu dalam 
keadaan terbuka 

f. Ruang produksi tidak tertutup dan dekat dengan area 
parkir 

 
3. Elemen Tujuan 

Perbaikan mutu susu pasteurisasi yang dilakukan oleh 
suatu industri memiliki peran yang sangat penting bagi 
keberlanjutan industri tersebut. Menurut Departmen 
Perindustrian (2009), tujuan dilakukannya perbaikan mutu susu 
pasteurisasi diantaranya adalah pengembangan susu 
berkualitas dengan harga yang terjangkau, meningkatkan daya 
saing antara industri pengolahan susu, meningkatkan 
penguasaan teknologi, peningkatan kerjasama dalam upaya 
pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk, dan 
lain-lain. Menurut Resmi (2011), tujuan dari adanya peningkatan 
kualitas produk adalah: 

a. Produk yang dihasilkan dapat menjadi pemimpin dari 
produk-produk lain di pasaran (leader market).  

b. Menghindarkan barang-barang yang diproduksi cacat, 
rusak atau tidak sesuai sampai di tangan konsumen. 

c. Produk yang berkualitas akan dapat menarik konsumen 
untuk membeli produk dan mendapat kepercayaan dari 
konsumen  

d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan 
sehingga produktivitas dapat ditingkatkan.  

e. Meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan 
perkembangan perusahaan.  
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4. Elemen Lembaga yang terkait 

Lembaga yang terkait dalam suatu program disebut 
dengan pemangku kepentingan (stakeholder). Pemangku 
kepentingan adalah perorangan dan kelompok yang secara aktif 
terlibat dalam kegiatan, atau yang terkena dampak, baik positif 
maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan. Hampir 
keseluruhan stakeholder akan menyediakan layanan untuk 
suatu proyek seperti : keahlian, peralatan, dana, pemenuhan 
permintaan dan lain-lain (Thomsett, 2006). Menurut Thomson 
(2007), terdapat lima jenis pemangku kepentingan yang terlibat 
dalam suatu bisnis, yaitu pemilik, kreditor, karyawan, pemasok, 
dan pelanggan. Secara garis besar, pemangku kepentingan 
dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu (Iqbal, 2007): 

a. Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima 
dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu 
kegiatan. 

b. Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi 
perantara dalam 
membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat 
digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, 
pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi 
pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa 
kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat 
merupakan perorangan atau kelompok kunci yang 
memiliki kepentingan baik formal maupun informal. 

c. Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh 
kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan 
perhatian terhadap kelancaran kegiatan. 

 
2.6 Metode ISM (Interpretative Structural Modelling) 

Menurut Eriyatno (2003), menyatakan bahwa teknik ISM 
adalah salah satu teknik permodelan sistem untuk menangani 
kebiasaan yang sulit dirubah dari perencanaan jangka panjang 
yang sering menerapkan teknik penelitian operasional dan atau 
aplikasi deskriptif. Menurut Nurcahyo, dkk. (2011), ide dasar 
dalam metode ISM adalah menggunakan ahli yang 
berpengalaman dan pengetahuan praktis untuk menguraikan 
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sistem yang rumit menjadi beberapa sub-sistem (elemen) dan 
membangun sebuah model struktural bertingkat. Menurut Kholil, 
dkk., (2008), terdapat 9 elemen indikator dalam analisis ISM, 
yaitu: 1) Sektor masyarakat yang terpengaruhi, 2) Kebutuhan 
dari program, 3) Kendala utama program, 4) Perubahan yang 
diinginkan, 5) Tujuan dari program, 6) Tolok ukur untuk menilai 
setiap tujuan, 7) Aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan 
tindakan, 8) Ukuran aktivitas guna mengevaluasi hasil yang 
dicapai setiap aktivitas, 9) Lembaga yang terlibat dalam 
pelaksanaan program, dari setiap elemen dari program yang 
dikaji kemudian dijabarkan menjadi sejumlah yang lebih rinci 
sampai dipandang memadai. 

Metode dan teknik ISM dibagi menjadi dua bagian yaitu 
penyusunan hirarki dan klasifikasi sub elemen. Prinsip dasarnya 
adalah identifikasi dari struktur didalam suatu sistem yang 
memberikan nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem 
secara efektif dan untuk pengambilan keputusan (Kusnandar 
dan Marimin, 2003). Keseluruhan urutan proses teknik ISM 
dapat dilihat pada Gambar 2.1, sedangkan secara umum untuk 
langkah-langkah dalam pengolahan ISM adalah sebagai berikut 
(Marimin, 2004): 

1. Penyusunan SSIM (Structural Self Interaction Matrix) 
Matriks SSIM didapatkan dari hasil kuesioner yang telah 

diisi oleh para pakar. Menurut Eriyatno (2003) klasifikasi elemen 
pada Structural Self Matrix (SSM) dibuat berdasarkan sistem 
VAXO, yaitu: V jika eij = 1 dan eji = 0; A jika eij = 1 dan eji = 1; X 
jika eij = 1 dan eji = 1; dan O jika eij = 0 dan eji = 0. Nilai 1 
berarti  ada pengaruh antara elemen ke-i dan elemen ke-j, 
sedangkan eij = 0 berarti tidak ada pengaruh antar elemen ke-i 
dengan elemen ke-j. Berikut adalah contoh dari matriks SSIM 
dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Structural Self Interaction Matrix (SSIM) Awal Tujuan 
Program Industrialisasi Pertanian 

 
Sumber: Marimin (2004) 

 

2. Pembuatan Reachability Matrix setiap elemen 
Hasil SSIM dibuat dalam bentuk Reachability Matrix (RM) 

dengan mengganti huruf V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 
0. Contoh penyusunan Reachability Matrix (RM) dapat dilihat 
pada Tabel 2.5. 

 
Tabel 2.5 Reachability Matrix (RM) Tujuan Program Industrialisasi 
Pertanian 

 
Sumber: Marimin (2004) 
 

3. Pengujian matriks dengan aturan Transitivity 
Hasil dari Reachability Matrix (RM) harus diuji dengan 

aturan Transitivity. Misalkan sel (1,3) = 0, karena (1,8)= 1 dan 
(8,3)=1 maka (1,3) harus =1. Dalam hal ini, jika hubungan antar 
sub-elemen tersebut harus sesuai dengan SSIM awal maka 
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tidak akan diganti sesuai dengan aturan transitivity. Selanjutnya 
dikembalikan lagi kedalam notasi V, A, X dan O menjadi matriks 
SSIM final yang sangat berguna sebagi bahan perbandingan 
dengan SSIM awal. Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 2.6 
dan Tabel 2.7. 

 
Tabel 2.6  Hasil Reachability Matrix Final Elemen Tujuan Program 
Industrialisasi Pertanian dan Interpretasinya 

 

 
Sumber: Marimin (2004) 

 
Tabel 2.7 Structural Self Interaction Matrix (SSIM) Final yang telah 
Memenuhi Aturan Transivitas Elemen Tujuan Program Industrialisasi 
Pertanian 

 
Keterangan: yang digaris bawahi adalah sel yang telah mengalami 
revisi 
Sumber: Marimin (2004) 
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Program

Penguraian program menjadi perencanaan 

program

Penguraian setiap elemen menjadi sub elemen

Penentuan hubungan kontekstual antara sub elemen pada setiap elemen

Penyusunan SSIM untuk setiap elemen

Pembentukan Reachability Matrix setiap elemen

Pengujian matriks dengan aturan transitivity

OK Modifikasi SSIM

Penentuan level melalui 

pemilihan

Penyusunan ISM dari 

setiap elemen

Pengubahan RM menjadi 

format lower Triangular 

RM

Penyusunan digraph dari 

lower triangular

Penetapan Drive dan Drive 

Power setiap sub elemen

Penetapan rank dan hirarki dari 

sub elemen

Penetapan Drive Dependence 

Matriks setiap elemen

Pengeplotan sub elemen pada 

empat sektor

Pengklasifikasian sub elemen 

pada empat peubah kategori

Tidak

Ya

 
Gambar 2.1 Langkah-langkah Metode ISM 

Sumber: Marimin (2004) 

 
 



 

18 
 

4. Pengklasifikasian Sub-elemen 
Hasil olahan RM final tersebut didapatkan nilai Driver-

Power (DP) dan nilai Dependence (D) yang digunakan untuk 
menentukan klasifikasi sub-elemen. Berdasarkan rangking 
masing-masing sub-elemen, maka dapat dibuat hirarki setiap 
sub-elemen dengan ranking yang lebih tinggi akan berada pada 
hirarki yang lebih rendah. Tahap terakhir adalah 
mengelompokkan sub-sub elemen kedalam empat sektor. 
Pengelompokan sub-sub elemen kedalam 4 sektor berdasarkan 
nilai dari Driver Power (DP) dan Dependen (D), yaitu Sektor 1 
(Autonomus), Sektor 2 (Dependent), Sektor 3 (Linkage), dan 
Sektor 4 (Independent) (Eriyatno, 2003). Berdasarkan keluaran 
program dari contoh di atas, maka dapat digambarkan matriks 
DP-D dan diagram model struktural yang dapat dilihat pada 
Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2.2 Matriks Driver Power-Dependence untuk Elemen Tujuan 

Program  
Sumber: Marimin (2004) 
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Gambar 2.3 Diagram Model Struktural dari Elemen Tujuan Program 
Sumber: Marimin (2004) 
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2.7 Metode Fuzzy ME-MCDM (Multi Expert – Multi Criteria 
Decision Making) 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) merupakan 
salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam area 
pengambilan keputusan. Tujuan dari MCDM adalah memilih 
alternatif terbaik dari beberapa alternatif eksklusif yang saling 
menguntungkan atas dasar performansi umum dalam 
bermacam kriteria (atau atribut) yang ditentukan oleh pengambil 
keputusan (Andayani dan Djemari , 2012). Tahapan metode ini 
adalah sebagai berikut : 1) Menentukan pakar yang terlibat 
dalam kajian ini, 2) Menentukan alternatif strategi peningkatan 
mutu melalui wawancara mendalam dengan para pakar, 3) 
Menentukan kriteria berdasarkan tingkat kepentingan dan 
hubungannya dengan strategi peningkatan mutu susu 
pasteurisasi, 4) Menentukan label linguistik dari preferensi fuzzy 

non numeric (Jaya, dkk., 2012). Pendekatan fuzzy dapat 
dilakukan dengan metode numeric, semi numeric dan non 
numeric. Dalam perkembangannya, pendekatan fuzzy non 
numeric memiliki keuntungan diantaranya dapat 
mempresentasikan informasi bersifat label dan 
mengkomputasikan juga menggunakan label (Kusumawati, D. 
N., 2008). 

Tahapan awal dalam Fuzzy ME-MCDM adalah 
menentukan bobot tiap kriteria dari kesepakatan saat 
melakukan FGD (Focus Group Discusion) dengan para pakar 
yang diolah dengan metode perbandingan berpasangan (Jaya, 
dkk., 2012). Teknik Fuzzy ME-MCDM ini menetapkan skor 
setiap alternatif ke i untuk setiap pengambil keputusan ke j (Vij) 
pada semua kriteria (ak), dengan rumus (Kusnandar dan 
Marimin, 2003):  

1. Menentukan negasi tingkat kepentingan kriteria dengan 
formula: 

.....................................(1) 

Keterangan: 
k = Indeks 
q = jumlah skala 
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2. Melakukan Proses Agregasi Kriteria dengan formula : 

....................(2) 

Keterangan: 
Vij = nilai alternatif ke-i oleh pakar ke-j 

 Wak = bobot kriteria ke-k 
Vij (ak) = nilai kriteria ke-i oleh pakar ke-j pada kriteria 

ke-k 
 k = 1,2,3,... 
 V = maksimum 

 

3. Melakukan Proses Agregasi pada Pakar melalui: 
a) Penentuan bobot nilai menggunakan formula : 

....................(3) 

Keterangan: 
Qk = bobot untuk pakar ke-k 
r = jumlah pakar 
k = 1,2,3,... 
q = jumlah skala penilaian 
 
b) Agregasi pakar dengan menggunakan formula : 

 ....................(4) 
Keterangan: 
Vi = nilai total alternatif ke-i 
Qj = bobot nilai pakar ke-j 
bj = urutan nilai dari besar ke kecil oleh pakar ke-j 

 ^ = minimum  
 
2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 
Kusnandar dan Marimin (2003), yaitu mengenai pengembangan 
industri jamu yang harus melibatkan berbagai stakeholder untuk 
membentuk suatu sistem yamg terpadu. Stakeholder yang 
berkepentingan dalam pengembangan agroindustri jamu 
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meliputi: petani penyedia bahan baku, UKM agroindustri jamu, 
industri jamu, lembaga pembiayaan, agen penjual jamu, dan 
konsumen jamu. Penelitian ini menggunakan metode ISM dan 
Fuzzy ME-MCDM. Hasil yang didapatkan dalam penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa dari analisis dengan 
menggunakan fuzzy non numeric decision making, diperoleh 
produk jamu serbuk merupakan alternatif yang paling baik 
dengan kategori tinggi. Berdasarkan analisis kelembagaan 
dengan ISM-VAXO diperoleh struktur kelembagaan 
pengembangan agroindustri jamu, dengan Pemda sebagai 
elemen kunci. 

Penelitian yang juga pernah dilakukan oleh Jaya, dkk., 
(2012), adalah melakukan identifikasi posisi pemangku 
kepentingan dan alternatif kegiatan untuk perbaikan mutu Kopi 
GAYO. Kajian ini bertujuan mengaplikasikan Metode 
Interpretative Stuctural Modelling (ISM) dan pengambilan 
keputusan kriteria dan pakar majemuk fuzzy ME-MCDM dalam 
perbaikan sistem kelembagaan dan mutu kopi di Dataran Tinggi 
Gayo. Hasil kajian menunjukkan, untuk peningkatan mutu 
dengan alternatif: perbaikan teknik budidaya, pra-panen dan 
teknologi pasca panen dengan tingkat kepentingan tinggi, 
sementara itu untuk identifikasi posisi pemangku kepentingan 
yang menjadi elemen kunci adalah pemerintah daerah, petani 
dan pedagang pengumpul. 

Penelitian dengan menggunakan metode ISM juga pernah 
dilakukan oleh Li, dkk(2011), dimana bertujuan untuk 
mengetahui faktor keberhasilan penyusunan hirarki manajemen 
pemangku kepentingan proyek dalam organisasi konstruksi. 
Penelitian ini menggunakan Interpretative Structural Modeling 
(ISM) untuk mengembangkan struktur hirarki dan menyelidiki 
keterkaitan faktor-faktor keberhasilan dalam suatu proyek. 
Selain itu,  menggunakan Matrice d’impacts Croises-
Multiplication Appliqué a un Classemen (MICMAC)  yang 
dilakukan untuk mengidentifikasi ketergantungan dan 
kekuasaan dalam faktor keberhasilan. Hasil dari penelitian 
dapat memfasilitasi manajer untuk memperoleh pemahaman 
mendalam tentang pengelolaan stakeholder proyek dan 
memberikan perhatian karena untuk mencapai keberhasilan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Tobing, dkk (2013) ini 
bertujuan untuk merancang beberapa model konseptual dalam 
konteks hubungan  Good Corporate Governance (GCG) 
mengenai daya saing di industri perbankan Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Interpretive Structural 
Modeling yang berfungsi untuk merancang model konseptual. 
Hasilnya menunjukkan bahwa sebagai kunci sub-elemen, pada 
umumnya Direksi dan Komisaris memainkan peran penting. Di 
umum, bank BUMN menyatakan bahwa transparansi 
merupakan kunci sub-elemen pada prinsip GCG, sementara 
bank swasta menyatakan akuntabilitas sebagai kunci sub-
elemen. Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan dan 
daya saing, produktivitas dan profitabilitas dapat dianggap 
sebagai kunci sub-unsur yang mengarah pada penilaian pasar. 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan good governance pada 
bank secara langsung memberikan kontribusi untuk 
meningkatkan daya saing Bank. 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di KUD DAU Malang yang 
berlokasi di jalan Sido Makmur No 26 desa Mulyoagung, 
Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan pada 
bulan November 2013 – Januari 2014. Pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian hanya dilakukan pada produk susu pasteurisasi 

karena melihat semakin banyaknya kompetitor dan 
keinginan konsumen akan produk susu pasteurisasi yang 
aman dan berkualitas. 

2. Elemen yang dianalisis diantaranya, yaitu: 1) Kebutuhan 
program, 2) Kendala utama, 3) Tujuan program dan 4) 
Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program 
perbaikan mutu susu pasteurisasi.  

3. Alternatif yang digunakan dalam perbaikan mutu susu 
pasteurisasi adalah 1) Perbaikan mutu bahan baku, 2) 
Perbaikan proses produksi dan 3) Perbaikan penanganan 
pasca produksi. 

 
3.3 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan dalam 
melakukan penelitian yang akan dilaksanakan seperti yang 
dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

1. Survei Awal 
Survei awal dilakukan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan saat ini. Tujuan dari survei awal ini adalah untuk 
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mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami 
perusahaan. Permasalahan tersebut kemudian digunakan 
sebagai topik masalah dalam penelitian yang dilakukan.  

 

Analisis elemen-elemen yang terkait dalam 

Program Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi

Analisis Kegiatan Alternatif yang Berperan 

dalam Perbaikan Mutu Susu Pateurisasi

Mulai

Survey awal

Perumusan masalah

Study literatur

Penentuan jumlah pakar & kriteria pakar

Analisis kebutuhan

Pembuatan kuesioner 1 Pembuatan kuesioner 2

Pengumpulan data:

Hubungan kontekstual antar sub 

elemen pada tiap elemen (Kebutuhan 

Program, Kendala Utama, Tujuan 

Program, Lembaga yang Terkait)

Pengumpulan data:
Hasil akuisisi pendapat pakar 

dalam alternatif perbaikan 

mutu susu pasteurisasi

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Analisa Data:

1. Penyusunan Matriks SSIM

2. Transformasi Matriks SSIM menjadi RM

3. Pengujian dan Transformasi RM

4. Klasifikasi Sub elemen

Analisa Data:

1.  Penentuan bobot  kriteria

2. Agregasi Kriteria

3. Agregasi Pakar

  
 

Gambar 3.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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2. Perumusan Masalah 
Diketahuinya masalah yang terjadi pada perusahaan 

sebagai hasil dalam survey awal yang dilakukan, maka dapat 
dibuat rumusan permasalahan. Perumusan masalah disini 
sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari 
penelitian harus menjawab rumusan masalah tersebut. 

 
3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan kegiatan belajar dan mencari 
informasi-informasi yang terkait dengan topik penelitian yang 
bisa membantu dan mendukung penelitian tersebut. Studi 
literatur yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
mencari referensi dari buku literatur, e-book, jurnal, skripsi, dan 
website yang terkait dalam topik penelitian. Literatur yang 
digunakan adalah 10 tahun terakhir. Adanya studi literatur ini, 
diharapkan dapat memperkaya analisis dan hasil penelitian. 

 
4. Penentuan Jumlah dan Kriteria Pakar 

Penelitian ini menggunakan tiga pakar sebagai responden 
untuk mengisi kuesioner penelitian karena sesuai dengan topik 
penelitian yang memang dibutuhkannya pakar untuk membantu 
dalam menganalisa elemen-elemen apa saja yang berkaitan 
dengan perbaikan mutu susu pasteurisasi. Tidak ada patokan 
penentuan jumlah pakar karena yang paling penting adalah 
tingkat kompetensi pakar dalam bidangnya. Semakin banyak 
jumlah pakar yang digunakan, maka hasilnya semakin akurat, 
sehingga penggunaan pakar sejumlah tiga dirasa cukup dalam 
penelitian ini. Responden pakar dipilih secara sengaja. 
Responden yang dipilih memiliki kepakaran sesuai dengan 
bidang yang dikaji. Beberapa pertimbangan dalam menentukan 
pakar yang akan dijadikan responden menggunakan kriteria 
sebagai berikut (Jaya, dkk., 2012): 

a. Memiliki pengalaman yang kompeten sesuai dengan 
bidang yang dikaji. 

b. Memiliki reputasi, kedudukan/jabatan dalam 
kompetensinya dengan bidang yang dikaji. 

c. Memiliki kredibilitas yang tinggi, bersedia, dan atau berada 
pada lokasi yang dikaji. 
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Pakar yang digunakan berjumlah 3 orang yang sudah 
kompeten dalam bidang susu pasteurisasi. Penggunaan 3 pakar 
diharapkan dapat memberikan banyak pertimbangan dan 
informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan 
sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ketiga 
pakar tersebut adalah: 

a. Supervisor QC di PT Indolakto  
b. Kepala Unit Pengolahan Susu KUD DAU Malang 
c. Dosen Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya 

 
5. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan permulaan pengkajian sari 
suatu sistem. Dalam melakukan analisa kebutuhan ini 
dinyatakan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baru kemudian 
dilakukan tahap pengembangan terhadap kebutuhan-kebutuhan 
yang dideskripsikan. Analisa kebutuhan harus dilakukan secara 
hati-hati terutama dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan dari 
semua orang dan institusi yang dapat dihubungkan dengan 
sistem yang telah ditentukan. Hal tersebut meliputi manajer atau 
administrator, distributor, pemakai barang atau jasa dan 
perancang dari sistem itu sendiri (Eriyanto, 2003). Dalam 
analisis kebutuhan ini dilakukan untuk analisis elemen-elemen 
yang terkait dalam program perbaikan mutu susu pasteurisasi 
dan analisis kegiatan alternatif yang berperan dalam perbaikan 
mutu susu pasteurisasi. 

A. Analisis Elemen-elemen yang terkait dalam Program 
Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan komponen-

komponen yang berpengaruh dan berperan dalam program 
perbaikan mutu. Hasil wawancara dengan para pakar untuk 
dapat meningkatkan mutu susu pasteurisasi terdapat 4 elemen 
yang diteliti yaitu 1) Kebutuhan program, 2) Kendala utama 
program, 3) Tujuan program, dan 4) Lembaga yang terlibat. 
Setiap elemen tersebut dibagi menjadi beberapa sub-elemen 
menggunakan masukan dan telah mendapatkan persetujuan 
dari pakar. Penggunaan elemen dan sub-elemen ini didasarkan 
pada topik penelitian yaitu perbaikan mutu susu pasateurisasi, 
sehingga sub-elemen yang digunakan adalah segala hal yang 
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terkait dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi. Elemen dan 
sub-elemen yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat di 
Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Elemen dan Sub-elemen Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 

No. Elemen Subelemen 

1. Kebutuhan program a. Infrastruktur 
  b. Sarana dan Prasarana 
  c. Penerapan GFP di peternak 
  d. Bahan baku berstandar 
  e. Teknologi produksi 
  f. Penerapan GMP dan 

HACCP di industri 
  g. Standarisasi mutu susu 

pasteurisasi 
  h. Permodalan 
  i. Karyawan yang kompeten 
  j. Penerapan sanitasi dan 

hygiene 
   

2. Kendala Utama Program a. Modal 
  b. Sarana dan Prasarana 
  c. Infrastruktur 
  d. HPP 
  e. Produktivitas 
  f. Kualitas 
  g. Kuantitas 
  h. Kontinuitas  
  i. SDM 
  j. Teknologi 
  k. Kelembagaan 
   

3. Tujuan Program a. Meningkatnya daya-saing 
produk 

  b. Meningkatkan penguasaan 
teknologi 

  c. Meningkatkan pangsa pasar 
  d. Meningkatnya nilai tambah 

susu pasteurisasi 
  e. Meningkatnya SDM yang 
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kompeten 

Tabel 3.1 Elemen dan Sub-elemen Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 
(Lanjutan) 

No. Elemen Subelemen 

  f. Mendorong pembangunan 
KUD 

  g. Meningkatnya produktivitas 
  h. Perbaikan ekonomi KUD 
   

4. Lembaga yang terlibat a. Peternak sapi perah 
  b. Dinas Koperasi 
  c. Unit pakan ternak 
  d. Perbankan 
  e. Pengepul susu segar 
  f. Karyawan 
  g. Perguruan Tinggi 
  h. Peneliti dan Penyuluh 
  i. Distributor 
  j. Agen penjual 
  k. Konsumen 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2013) 
 

B. Analisis Kegiatan Alternatif yang Berperan dalam 
Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 
Tahap ini dilakukan untuk menganalisa kegiatan apa saja 

yang berperan dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi yang 
nantinya akan diolah dengan metode Fuzzy ME-MCDM. Hasil 
beberapa kegiatan yang didapatkan, selanjutnya akan 
ditentukan kegiatan apa saja yang menjadi alternatif dalam 
perbaikan mutu susu pasteurisasi. Beberapa alternatif tersebut 
akan digunakan sebagai pilihan dalam kuesioner yang akan diisi 
oleh para pakar. Berdasarkan studi literatur dan wawancara 
mendalam dengan para pakar didapatkan beberapa alternatif 
perbaikan melalui: 1) Perbaikan mutu bahan baku, 2) Perbaikan 
proses produksi, dan 3) Perbaikan penanganan pasca produksi. 
Dari ketiga alternatif perbaikan tersebut ditentukan juga kriteria 
yang akan digunakan yaitu: 1) Kemampuan SDM, 2) Lembaga 
pendukung, 3) Kecanggihan mesin dan peralatan, 4) 
Penguasaan ilmu dan teknologi, dan 5) Permodalan. 
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6. Pembuatan Kuesioner 

Kuesioner penelitian ini dibuat berdasarkan masukan dari 
para pakar tentang elemen-elemen apa saja yang terkait dalam 
perbaikan mutu susu pasteurisasi. Pada penelitian ini akan 
digunakan dua kuesioner, yaitu kuesioner pertama untuk 
metode ISM digunakan untuk mengetahui elemen kunci dalam 
perbaikan mutu susu pasteurisasi yang terdiri dari 4 bagian, 
yaitu 1) Elemen kebutuhan program, 2) Elemen kendala 
program, 3) Elemen tujuan program, dan 4) Elemen lembaga 
yang terlibat dalam perbaikan kualitas susu pasteurisasi. 
Kuesioner ini diisi dengan menggunakan simbol V, A, X, O. 
Kuesioner kedua, untuk metode Fuzzy ME-MCDM yang 
digunakan untuk mengetahui alternatif kegiatan yang dalam 
perbaikan mutu susu pasteurisasi terdiri dari 2 bagian yaitu 
kuesioner penentuan bobot kriteria dan kuesioner untuk analisis 
alternatif kegiatan dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi. 
Kedua kuesioner disebarkan kepada tiga pakar yang telah 
ditentukan. Kuesioner penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1 
dan Lampiran 2. 

 
7. Pengumpulan data 
A. Tipe Data 

Ada dua tipe data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi : 

1) Data Primer 
Data primer adalah hasil jawaban atas kebutuhan dari 

para stakeholder yang diwawancarai dan diteliti, serta jawaban 
atas kuesioner yang diajukan pada para pakar seperti 
kebutuhan, kendala, tujuan dan kelembagaan yang 
berpengaruh dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi dan 
jawaban kuesioner tentang kegiatan alternatif perbaikan mutu 
susu pasteurisasi. 

2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh baik dari 

dokumen perusahaan dan literatur-literatur yang mendukung 
penelitian seperti dokumen tentang SOP di industri, jurnal dan 
buku yang dapat memperkaya analisis dan hasil penelitian. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 
1) Teknik Observasi, yaitu dengan cara mengadakan 

penelitian secara langsung terhadap keadaan yang 
sebenarnya terjadi di dalam perusahaan yang 
berhubungan erat dengan permasalah yang diteliti. 

2) Teknik Wawancara, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara 
mengadakan wawancara langsung dengan pemilik 
perusahaan, sejumlah stakeholder dan pakar yang 
berhubungan dengan topik penelitian. 

3) Teknik Penyebaran Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan jalan memberikan kuesioner 
kepada masing-masing pakar melalui cara dengan 
mengisi kuesioner secara objektif. 

 
8. Analisa Data 

Penelitian ini akan menggunakan dua metode analisa 
data, yaitu metode ISM (Interpretative Structural Modelling) 
untuk menetukan elemen kunci yang berpengaruh dalam 
perbaikan mutu susu pasteurisasi dan metode Fuzzy ME-
MCDM (Non Numeric Multi Expert Multi Criteria Decision 
Making) untuk menentukan alternatif kegiatan dalam perbaikan 
mutu susu pasteurisasi. 

A. Metode ISM (Interpretative Structural Modelling) 
Metode ISM (Interpretative Structural Modelling) 

merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisis 
elemen kunci yang terlibat dalam program perbaikan mutu susu 
pasteurisasi. Langkah-langkah dalam teknik ISM adalah sebagai 
berikut: 

1) Penguraian setiap elemen menjadi sub elemen 
Tahap ini dilakukan dengan menentukan elemen-elemen 

apa saja yang terkait dengan perbaikan mutu susu pasteurisasi. 
Penetapan elemen dilakukan melalui diskusi dengan para 
pakar. Setelah didapatkan elemen-elemen apa saja yang terkait, 
maka ditentukan juga sub elemen pada setiap elemen. 
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2) Penentuan pengaruh antara sub elemen pada setiap 
elemen 
Penilaian pengaruh pada matriks perbandingan 

berpasangan menggunakan simbol V, A, X, O. Penentuan 
pengaruh antara sub elemen didapatkan dari hasil kuesioner 
yang telah diisi oleh pakar. Penilaian pengaruh dapat dilihat 
pada Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 Penilaian Simbol VAXO 

Bentuk Pengaruh Antar 
Elemen i dan j (eij) 

 

Bentuk  Matematik Antar 
Elemen i dan j (eij) 

 

V 
A 
X 
O 

Jika eij=1 dan eji=0 
Jika eij=0 dan eji=1 
Jika eij=1 dan eji=1 
Jika eij=0 dan eji=0 

Sumber : Eriyatno (2003) 

 
Keterangan: 
V : sub-elemen ke-i mempunyai pengaruh terhadap sub-
elemen ke-j dan sub-elemen ke-j tidak mempunyai 
pengaruh terhadap sub elemen ke-i 
A : sub-elemen ke-j mempunyai pengaruh terhadap sub-
elemen ke-i dan sub-elemen ke-i tidak mempunyai 
pengaruh terhadap sub elemen ke-j 
X : sub-elemen ke-i dengan sub-elemen ke-j saling 
mempengaruhi 
O : sub-elemen ke-i dengan sub-elemen ke-j. tidak saling 
mempengaruhi 

 
3) Penyusunan SSIM (Structural Self Interaction matrix) 

Matriks SSIM didapatkan dari hasil kuesioner yang telah 
diisi oleh para pakar dengan simbol V, A, X, O. Dimana dalam 
pengisian matriks SSIM ini peneliti harus menjelaskan kepada 
pakar tentang arti akan simbol-simbol yang digunakan. Berikut 
adalah kerangka matriks SSIM dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Structural Self Interaction Matrix (SSIM) Awal  

  n .. .. c b a 

a 

      b 
      c 

      .. 

      .. 

      n 

       
4) Pembuatan Reachability Matrix setiap elemen 

Hasil SSIM dibuat dalam bentuk Reachability Matrix (RM) 
dengan mengganti huruf V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 
0. Berikut adalah kerangka matriks RM dapat dilihat pada Tabel 
3.4. 
 
Tabel 3.4 Reachability Matrix (RM) 

  n .. .. c b a 

a 

      b 
      c 

      .. 

      .. 

      n 

       

5) Pengujian matriks dengan aturan Transitivity 
Hasil dari Reachability Matrix (RM) harus diuji dengan 

aturan Transitivity. Misalkan sel (a,b) = 0, karena (a,c)= 1 dan 
(c,b)=1 maka (a,b) harus =1. Proses ini membutuhkan masukan 
dari para pakar, dengan memberi catatan khusus agar perhatian 
ditujukan hanya pada sub-elemen tertentu (Eriyatno, 2003). 
Dalam hal ini, jika hubungan antar sub-elemen tersebut harus 
sesuai dengan SSIM awal maka tidak akan diganti sesuai 
dengan aturan transitivity. Hasil RM Final dapat dilihat pada 
Tabel 3.5. Selanjutnya dikembalikan lagi kedalam notasi V, A, X 
dan O menjadi matriks SSIM final yang sangat berguna sebagi 
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bahan perbandingan dengan SSIM awal yang dapat dilihat pada 
Tabel 3.6. 
 
Tabel 3.5  Hasil Reachability Matrix Final  

  a b c .. .. n DP R 

a 

        b 

        c 

        .. 

        .. 

        n 

        D 

        Keterangan: 
DP = Driver Power 
D = Dependence 
R = Rank 
 
Tabel 3.6 Structural Self Interaction Matrix (SSIM) Final yang telah 
Memenuhi Aturan Transitivity 

  n .. .. c b a 

a 

      b 
      c 

      .. 

      .. 

      n 

       
6) Pengklasifikasian sub-elemen 

Klasifikasi sub-elemen mengacu pada hasil olahan dari 
Reachability Matrix (RM) yang telah memenuhi aturan 
transitivitas. Hasil olahan tersebut didapatkan nilai Driver-Power 
(DP) dan nilai Dependence (D) untuk menentukan klasifikasi 
sub-elemen. Berdasarkan rangking masing-masing sub-elemen, 
maka dapat dibuat hirarki setiap sub-elemen secara manual 
dimana sub-elemen dengan ranking yang lebih tinggi akan 
berada pada level yang terbawah atau dasar. Letak koordinat 
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masing-masing menunjukkan plot masing-masing sub-elemen 
ke dalam empat sektor. Dengan memperhitungkan Driver Power 
(DP) dan Dependence (D) dari setiap sub-elemen, maka matriks 
DP-D dapat disusun dengan menempatkan pada setiap ordinat 
(x,y). Tahap pengelompokan sub-sub elemen kedalam 4 sektor 
(Marimin, 2004): 

a) Sektor 1: Weak driver-weak dependent variabels 
(Autonomus). Sub-elemen yang masuk dalam sektor ini 
umumnya tidak berkaitan dengan sistem, dan mungkin 
mempunyai hubungan sedikit, meskipun hubungan 
tersebut bisa saja kuat. Sub-elemen yang masuk pada 
sektor 1 jika :Nilai DP < 0.5 X dan nilai D < 0.5 X (X adalah 
jumlah sub-elemen) 

b) Sektor 2: Weak driver-strongly dependent variabels 
(Dependent). Umumnya sub-elemen yang masuk dalam 
sektor ini adalah subelemen yang tidak bebas. Sub-
elemen yang masuk pada sektor 2 jika :Nilai DP < 0.5 X 
dan nilai D > 0.5 X, (X adalah jumlah sub-elemen) 

c) Sektor 3: Strong driver-strongly dependent variabels 
(Linkage). Sub-elemen yang masuk dalam sektor ini harus 
dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antar sub-elemen 
tidak stabil. Setiap tindakan pada sub-elemen akan 
memberikan dampak terhadap sub-elemen lainnya dan 
pengaruh umpan baiknya dapat memperbesar dampak. 
Sub-elemen yang masuk pada sektor 3 jika :Nilai DP > 0.5 
X dan nilai D > 0.5 X .(X adalah jumlah sub-elemen) 

d) Sektor 4: Strong driver-weak dependent variabels 
(Independent). Sub-elemen yang masuk dalam sektor ini 
merupakan bagian sisa dari sistem dan disebut perubah 
bebas. Sub-elemen yang masuk pada sektor 4 jika : Nilai 
DP > 0.5 X dan nilai D < 0.5 X , (X adalah jumlah sub-
elemen) 

Berdasarkan keluaran program maka dapat digambar diagram 
model struktural dan Matriks Driver Power-Dependence yang 
diplotkan ke dalam empat sektor secara manual dimana dapat 
dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 
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Gambar 3.2 Diagram Model Struktural 
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Gambar 3.3 Matriks Driver Power-Dependence 

 
B. Metode Fuzzy ME-MCDM (Non Numeric Multi Expert 

Multi Criteria Decision Making) 
Fuzzy ME-MCDM (Non Numeric Multi Expert Multi Criteria 

Decision Making)  digunakan untuk pengolahan hasil kuesioner 
dari ahli atau pakar. Tahapan metode ini adalah sebagai berikut 
(Jaya, dkk., 2012) : 1) menentukan pakar yang terlibat dalam 
kajian ini, 2) menentukan alternatif strategi peningkatan mutu 
susu pateurisasi melalui wawancara mendalam dengan para 
pakar, 3) menentukan kriteria berdasarkan tingkat kepentingan 
dan hubungannya dengan strategi peningkatan mutu susu 
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pateurisasi, 4) menentukan label linguistik dari preferensi fuzzy 
non numeric.  

Fuzzy ME-MCDM ini diawali dengan penentuan bobot 
kriteria untuk menentukan label dan negasi tiap kriteria yang 
diolah dengan metode perbandingan berpasangan. Hasil dari 
ME-MCDM berupa nilai agregasi para pakar untuk menentukan 
tingkat nilai dalam setiap alternatif perbaikan mutu susu 
pasteurisasi. Penilaian dalam fuzzy ME-MCDM ini 
menggunakan skala ordinal sebanyak lima skala, yaitu: 

1) ST = Sangat Tinggi (Nilai 5) 
2) T  = Tinggi (Nilai 4) 
3) S  = Sedang (Nilai 3) 
4) R = Rendah (Nilai 2) 
5) SR = Sangat Rendah (Nilai 1) 

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 
keputusan dengan pendekatan fuzzy non numeric adalah 
sebagai berikut (Kusnandar dan Marimin, 2003): 

1) Menentukan negasi tingkat kepentingan kriteria dengan 
formula: 

 ..............................(1) 

Keterangan: 
W = bobot kriteria 
k = Indeks 
q = jumlah skala 

 
2) Melakukan proses agreasi pada kriteria dengan formula : 

..........(2) 

 Keterangan:  
Vij = nilai alternatif ke-i oleh pakar ke-j 

 Wak = bobot kriteria ke-k 
Vij (ak) = nilai kriteria ke-i oleh pakar ke-j pada alternatif 

ke-k 
 k = 1,2,3,... 
 V = maksimum 
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3) Melakukan Proses Agregasi pada Pakar melalui: 
a) Penentuan bobot nilai menggunakan formula : 

................(3) 

Keterangan : 
Qk = bobot untuk pakar ke-k 
r = jumlah pakar 
k = 1,2,3,... 
q = jumlah skala penilaian 

 
b) Agregasi pakar dengan menggunakan formula : 

.....................(4) 
Keterangan: 
Vi = nilai total alternatif ke-i 
Qj = bobot nilai pakar ke-j 
bj = urutan nilai dari besar ke kecil oleh pakar ke-j 

 ^ = minimum 
 

9. Kesimpulan dan Saran 
Penyusunan kesimpulan dan saran dilakukan disaat 

penelitian selesai dan telah memberikan jawaban sesuai 
dengan perumusan masalah. Kesimpulan disini berisi tentang 
hasil yang telah dirangkum menjadi sebuah simpulan atau 
rangkuman yang mampu memberikan jawaban dengan jelas 
dan tepat dari keseluruhan hasil yang didapat sesuai dengan 
tujuan penelitian. Saran disini berisi tentang masukan yang 
dapat digunakan sebagai perbaikan bagi industri dan penelitian 
selanjutnya, sehingga industri dan penelitian selanjutnya dapat 
lebih baik. 
  



 

40 
 

 
  



 

41 
 

BAB 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

KUD DAU terletak di Jalan Sidomakmur 26 Desa 
Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagai salah 
satu koperasi yang mempunyai beberapa unit usaha. Unit usaha 
tersebut adalah Unit Usaha Industri meliputi Unit Pakan Ternak 
dan Unit Pengolahan Susu; Unit Usaha Jasa Perkreditan yaitu 
Unit Simpan Pinjam; Unit Jasa Pemasaran meliputi Unit 
Pertokoan dan Unit Jasa Rekening Listrik, dan terakhir adalah 
Unit Jasa Lain meliputi Unit Sapi Perah, Unit TRI (Tebu Rakyat 
Intensifikasi) dan Unit RPH (Rumah Potong Hewan). 

Selama perjalanannya KUD DAU Malang telah meraih 
banyak penghargaan diantaranya Tahun 2002 sebagai KUD 
berprestasi Tingkat Nasional. Tahun 2006 sebagai Koperasi 
Aneka Usaha Peringkat 1 Propinsi Jawa Timur. Tahun 2011 
mendapat penghargaan diantaranya sebagai KUD Produsen 
terbaik II Tingkat Jawa Timur, KUD Produsen terbaik I Tingkat 
Nasional dan KUD Produsen penerima Double Aword National, 
serta masih banyak penghargaan yang telah diraih di tahun 
sebelumnya. 

Pada Tahun 1990 dikembangkan usaha pengolahan susu 
yang menghasilkan produk berupa susu murni segar dan susu 
pasteurisasi. Susu murni segar yang diolah didistribusikan ke 
industri besar dalam keadaan susu mentah dingin. Susu 
pasteurisasi merupakan produk susu siap minum dengan rasa 
coklat, strawberry, mocca, melon, durian dan netral milk. Susu 
pasteurisasi yang dihasilkan KUD DAU Malang diberi merek 
“Dau Fresh Milk Pasteurisasi dan Homogenisasi”. Unit 
Pengolahan Susu ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 13 
orang. 

KUD DAU dalam pemasarannya juga melakukan usaha 
promosi untuk memperluas pasar dan memberikan informasi 
kepada konsumen. Promosi yang pernah dilakukan oleh KUD 
DAU antara lain melalui media cetak seperti Jawa Pos, leaflet 



 

42 
 

dan media elektronik seperti Batu TV, website 
(kudDaum4lang.jimdo.com). Sasaran pasar KUD DAU dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu pasar masyarakat umum dan 
pasar instansi atau perusahaan baik pemerintah maupun 
swasta. Pemasaran untuk masyarakat umum dilakukan melalui 
distributor yang ada di daerah-daerah dan untuk pasar instansi 
atau perusahaan dilakukan dengan pengiriman langsung ke 
tempat. 

Empat buah armada distribusi yaitu 2 mobil truck engkle 
berpendingin, mobil L300 berpendingin dan mobil Ss t 120 
berpendingin disiapkan untuk menjamin ketersediaan produk 
dengan cepat. Produk diusahakan sudah ada di pasaran pada 
saat pagi, sehingga ketika konsumen ingin mengkonsumsi susu 
di pagi hari produk susu kemasan KUD DAU telah ada dan siap 
dikonsumsi. Daerah pemasaran saat ini ada di wilayah Jawa 
Timur dan Bali. Daerah pemasaran KUD DAU saat ini dapat 
dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Daerah Pemasaran Produk Susu Pasteurisasi dan 
Homogenisasi KUD DAU Malang Tahun 2013 

No. Daerah Pemasaran Sasaran Pemasaran 

1. Surabaya a. PT PAL Indonesia 
b. PT HY Food 
c. KODIKAL 
d. DASMIL 

   
2. Gresik a. PT Indospring 

b. PT MK Prima 
c. PT Indo Prima 
d. PT Indobaja 
e. PT Wiharta Agung 
f. PT Petro Kimia 
g. Agen (Pak Subur) 

   
3. Sidoarjo a. PT Evitex 

b. PT Parin 
c. DASMIL Juanda 
d. PT Jatim Steel 
e. Agen (Pak Hendro) 
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Tabel 4.1 Daerah Pemasaran Produk Susu Pasteurisasi dan 
Homogenisasi KUD DAU Malang Tahun 2013 (Lanjutan) 

No. Daerah Pemasaran Sasaran Pemasaran 

3. Sidoarjo f. Agen (Pak Hendro) 
g. Agen (Pak Ruby) 
h. Agen (Pondok Chandra) 

   
4. Pasuruan a. PT Guntner 
   

5. Mojokerto a. PT Ind. Tri Sembilan 

   

6. Malang a. PMI Kodya Malang 
b. UM Malang 
c. PT Gatramapan Pusat 
d. PT Gatramapan Pakis 

   

7. Bali a. PT Yasa 
b. PT Mitra 

Sumber: KUD DAU (2013) 
 

4.2 Produk dan Proses Produksi 
4.2.1 Produk 

Gambar produk susu yang dihasilkan dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Ada beberapa jenis produk olahan susu yang 
diproduksi oleh KUD DAU Malang, yaitu: 

1. Produk Susu Pasteurisasi Kemasan 
Produk susu pasteurisasi dikemas dalam kemasan gelas 

plastik dan botol. Kemasan gelas plastik memiliki beberapa 
macam ukuran antara lain 140 ml, 200 ml dan 200 ml (glass dov 
printing). Gelas plastik yang digunakan adalah gelas plastik 
transparan dan juga glass dov printing. Kemasan botol 
dibedakan menjadi 2 ukuran yaitu 600 ml dan 1 liter. Produk ini 
biasanya ditujukan untuk memenuhi permintaan perusahaan 
atau instansi pemerintah dan konsumen lain. Produk dibedakan 
atas beberapa rasa antara lain rasa strawberry, coklat, mocca, 
melon dan durian. Kandungan gizi dari produk susu pasteurisasi 
KUD DAU dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Kandungan Gizi  Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi KUD 
DAU Malang 

Kandungan Jumlah 

Lemak maksimum 2,8% 

Protein minimum 2,5% 

Sukrosa 4,0% 

Vitamin A, B, D 

Berat jenis 1,0280 

Total bakteri max 20.000/ml 

Reduksi 2 Jam 

Sumber: KUD DAU, 2013 
 

2. Produk Susu Pasteurisasi dalam bentuk bulk 
Susu pasteurisasi juga diproduksi dalam bentuk curah 

tanpa dikemas ke dalam gelas plastik tetapi hanya dimasukkan 
ke dalam milk can. Produk ini ada dua macam, yaitu bulk tawar 
tanpa gula dan pewarna serta bulk flavour dengan gula dan 
pewarna. Produk ini dibuat atas permintaan dari instansi 
ataupun UKM. 

 
3. Produk Susu Mentah Dingin 

Susu dalam bentuk mentah (hanya didinginkan saja), 
biasanya digunakan untuk mensuplai kebutuhan industri besar 
seperti PT Nestle, PT Indomurni Dairy Industry (PT IMDI), dan 
PT Sekar Tanjung selain itu juga dijual langsung ke masyarakat 
sekitar. 

 
4.2.2 Proses Produksi 

Produksi susu pasteurisasi dilakukan secara bertahap 
(batch). Diagram proses produksi susu pasteurisasi dapat dilihat 
pada Lampiran 4. Adapun tahapan proses pengolahan susu 
pasteurisasi sebagai berikut: 

1. Pendinginan 
Proses ini menggunakan media air dingin dengan suhu 

1ºC yang berasal dari ice bank. Air dingin dialirkan melalui plate 
cooler bersamaan dengan susu segar yang akan menghasilkan 
susu dingin dengan suhu 4ºC. Menurut Murdiati, dkk., (2004), 
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pendinginan susu di bawah 10ºC bertujuan untuk mencegah 
spora dan mikroba yang tahan pemanasan menjadi aktif 
kembali sehingga dapat meningkatkan daya simpan. Susu yang 
telah didinginkan sebagian akan dikirimkan ke pabrik susu untuk 
diolah lebih lanjut dan sebagian lagi akan diproses sendiri 
menjadi susu pasteurisasi. 

 
2. Penstabilan Suhu 

Proses penstabilan suhu disini berfungsi untuk 
mempertahankan suhu susu yang telah didinginkan sebelum 
diproses selanjutnya (Saleh, 2004). Penstabilan suhu dilakukan 
di alat cooling stock. Industri memiliki 3 unit cooling stock 
dengan tiap unit mampu menampung susu segar dingin 
sebanyak 2.500 liter. 

 
3. Pasteurisasi 

Pasteurisasi dilakukan menggunakan alat PHE (Plate 
Heat Exchanger). Susu dari cooling stock dialirkan menuju alat 
penampang yang terdapat pada pasteurizer melalui Plate Heat 
Exchanger (PHE). PHE terdiri dari 3 buah saluran utama yaitu 
saluran untuk aliran uap panas, saluran untuk air, dan saluran 
untuk susu. Susu kemudian mendapat perlakuan panas pada 
suhu 72 - 95ºC selama 15 detik yang dikenal dengan metode 
HTST (High Temperature Short Time). Menurut Budiyono 
(2009), proses pasteurisasi bertujuan untuk menjaga kualitas 
produk tanpa kehilangan atau penurunan nyata pada flavour, 
bentuk, kandungan nutrisi. 

 
4. Homogenisasi 

Proses homogenisasi merupakan proses pemecahan 
butiran lemak menjadi butiran yang lebih kecil, sehingga dapat 
dihindari terbentuknya lapisan kulit lemak di atas susu yang 
umumnya tidak disukai konsumen (Murdiati, dkk., 2004). Proses 
ini menggunakan alat homogenizer bertekanan tinggi sehingga 
globula lemak yang berukuran besar menjadi seragam dan 
tersebar merata sebagai emulsi lemak yang stabil dalam serum 
susu. Proses ini dilakukan pada suhu 70ºC di dalam alat 
homogenizer 2 stage. Homogenisasi ini dilakukan dengan 2 
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tahap. Tahap pertama adalah dengan menggunakan tekanan 
tinggi (1500 psi) yang bertujuan untuk memecah atau 
memperkecil globula lemak. Tahap kedua dengan 
menggunakan tekanan rendah (500 psi) yang bertujuan untuk 
memisahkan globula lemak yang bergabung.  

 
5. Pasteurisasi 

Pasteurisasi dilakukan dengan menggunakan metode 
HTST (High Temperature Short Time) yaitu proses pemanasan 
susu pada suhu 72 - 95ºC selama 15 detik dengan tujuan 
membunuh semua mikroorganisme patogen yang mungkin ada 
dalam susu. Alat yang digunakan adalah PHE (Plate Heat 
Exchanger) yang terdiri dari 3 buah saluran utama yaitu saluran 
untuk aliran uap panas, saluran untuk air, dan saluran untuk 
susu. Menurut Budiyono (2009), pasterisasi bertujuan untuk 
mengurangi jumlah bakteri di dalam susu, sehingga produk 
akan memiliki daya simpan lebih lama. 

 
6. Pendinginan Susu Pasteurisasi 

Proses selanjutnya adalah pendinginan kembali susu 
pasteurisasi dari suhu 80ºC menjadi 6ºC sampai 4ºC dengan 
mengalirkan air susu melewati plate cooler yang akan 
menurunkan suhu air susu. Suhu susu harus didinginkan 
dengan cepat sesudah dipanaskan untuk mencegah timbulnya 
bakteri yang masih dapat hidup dalam susu yang sudah 
dipasteurisasi sehingga dapat meningkatkan daya simpan. BSN 
(Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah menetapkan dalam 
SNI 01-3951-1995 bahwa setelah susu dipanaskan dalam 
proses pasteurisasi kemudian didinginkan hingga mencapai 
suhu 4ºC, hal ini bertujuan untuk menonaktifkan (menidurkan) 
bakteri yang masih hidup 

 
7. Pencampuran 

Penambahan larutan gula, pewarna, dan flavour dilakukan 
di dalam mixing flavour tank. Penambahan bahan-bahan 
tersebut diaduk secara terus-menerus dengan agigator sampai 
tercampur rata. Menurut Hiromi (2007), fungsi penambahan 
bahan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki warna produk, 
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bentuk produk, cita rasa produk, tekstur produk, 
memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan mutu susu 
pasteurisasi. 

 
8. Pengemasan 

Proses pengemasan dilakukan menggunakan alat packing 
cup. Mesin ini telah berkerja secara otomatis dimana mulai dari 
pengisian susu ke dalam cup gelas dan proses sealer untuk 
menutup cup-cup tersebut. Setelah susu dikemas dilakukan 
penyiraman dan pengecekan susu kemasan. Penyiraman 
dilakukan dengan air bersih untuk membersihkan susu yang 
mengenai kemasan luar. Pengecekan susu yang telah dikemas 
dilakukan untuk mengetahui kerapatan dalam pengemasan agar 
kehigienisan tetap terjaga dan memperpanjang daya simpan 
produk. Menurut Lilis (2004), fungsi utama kemasan adalah 
melindungi produk yang diharapkan dapat tetap menjaga 
kebutuhan bentuk fisik, aroma, maupun tekstur dari awal 
pemasaran hingga ke tangan konsumen. 

 
9. Penyimpanan 

Suhu penyimpanan maksimal untuk susu pasteurisasi 
yaitu mencapai 4,4ºC (Budiyono, 2009). Di KUD sendiri, susu 
yang telah dikemas telah dimasukkan kedalam freezing room  
dengan suhu di bawah titik nol s/d -7ºC.  Proses penyimpanan 
bertujuan untuk mempertahankan kualitas produk dan daya 
simpan yang lebih lama sehingga susu tidak rusak sebelum 
didistribusikan. Pengangkutan susu pasteurisasi ke freezing 
room dilakukan secara manual. 
 
4.3 Analisis ISM 
4.3.1 Analisis Elemen Kebutuhan Program 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pakar didapatkan 10 
sub-elemen kebutuhan yang terkait dalam perbaikan mutu yaitu: 
a) Infrastruktur, b) Sarana dan Prasarana, c) Penerapan GFP 
(Good Farming Practice) di peternak, d) Bahan baku berstandar, 
e) Teknologi produksi, f) Penerapan GMP (Good Manufacturing 
Practice) dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point di 
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industri, g) Standarisasi mutu susu pasteurisasi, h) Permodalan, 
i) Karyawan yang kompeten, dan j) Penerapan sanitasi dan 
hygiene. Hasil kuesioner dalam bentuk SSIM untuk elemen 
kebutuhan program dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 SSIM Awal Elemen Kebutuhan Program 

  j i h g f e d c b a 

a X A X A X X V X X   

b X X X A X X V X     

c X X X A O X V       

d X X X A V X         

e X X X X X           

f X X X A             

g V X X               

h X X                 

i X                   

j                     

 
Penjelasan dalam menganalisa keterkaitan sub-elemen 

dilakukan dengan mengurutkannya sesuai simbol V, A, X, O. 
Berdasarkan hasil kuesioner dari ketiga pakar didapatkan 
bahwa infrastruktur(a) terhadap bahan baku berstandar(d) 
bersimbol V, karena kondisi infrastruktur yang baik akan 
menghasilkan bahan baku berkualitas. Bahan baku 
berstandar(d) tidak mempengaruhi infrastruktur(a) karena bahan 
baku berkualitas atau jelek yang ada di industri tidak akan 
merusak infrastruktur. Menurut Kismanto (2007), menyatakan 
bahwa kelancaran produksi, cepatnya inovasi produk dan 
tingginya kualitas produk yang dihasilkan dipengaruhi oleh 
implementasi infrastruktur. 

Sub-elemen infrastruktur(a) terhadap karyawan yang 
kompeten(i) bersimbol A, karena baik buruknya infarstruktur 
tidak akan mengubah kompetensi setiap karyawan, melainkan 
karyawan yang kompeten akan mempengaruhi infrastruktur. 
Karyawan akan lebih baik dan hati-hati dalam bekerja sehingga 
kemungkinan adanya K3 yang membuat infrastruktur rusak 
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akan lebih kecil. Menurut Umar (2005), kesehatan dan 
keselamatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan 
kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, karena dengan 
begitu akan mencegah kecelakaan yang dapat berakibat pada 
kerusakan infrastruktur.  

Sub-elemen infrastruktur(a) terhadap standarisasi mutu 
susu pasteurisasi(g) bersimbol A, karena infrastruktur didirikan 
dengan dasar untuk mendapatkan produk yang berkualitas 
sesuai standarisasi mutu susu pasteurisasi. Infrastruktur(a) tidak 
mempengaruhi standarisasi mutu susu pasteurisasi(g), karena 
baik atau buruknya infrastruktur tidak akan mengubah 
standarisasi tersebut. Menurut Fachruddin (2007), penerapan 
standar mutu merupakan acuan/aturan bahwa produk tersebut 
harus memiliki kualitas yang baik dan aman bagi kesehatan. 

Infrastruktur(a) terhadap penerapan sanitasi dan 
hygiene(j), permodalan(h), penerapan GMP dan HACCP di 
industri(f), teknologi produksi(e), penerapan GFP di peternak(c), 
dan sarana dan prasarana(b) bersimbol X, karena infrastruktur 
yang didirikan akan mempengaruhi kinerja dari sub-elemen 
tersebut. Begitupun juga infrastruktur mengalami perubahan 
karena menyesuaikan kebutuhan dari tiap sub-elemen tersebut. 
Menurut Soetanto (2008), dalam GMP tercakup aturan-aturan 
memproduksi makanan yang baik dan aman, misalnya aturan 
mengenai kebersihan ruangan, kebersihan dan kesehatan 
pegawai, kebersihan lingkungan, dan sistem pembuangan 
limbah. Dengan begitu suatu infrastruktur berpengaruh dan 
dipengaruhi oleh sub-elemen lainnya. 

Sarana dan prasarana(b) terhadap bahan baku 
berstandar(d) bersimbol V, karena sarana dan prasarana yang 
digunakan pada suatu industri mempengaruhi hasil bahan baku 
yang didapatkan. Semakin baik sarana dan prasarana maka 
akan menghasilkan bahan baku yang berstandar. Sarana dan 
prasarana(b) tidak dipengaruhi bahan baku berstandar(d), 
karena bahan baku berkualitas ataupun jelek tidak akan 
merusak sarana dan prasarana di industri. Menurut Blocher, 
dkk., (2007), kegagalan dalam proses disebabkan oleh 
peralatan pendukung yang kurang baik sehingga  dapat 
menghasilkan produk cacat. 
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Sub-elemen sarana dan prasarana(b) terhadap 
standarisasi mutu susu pasteurisasi(g) bersimbol A, karena 
sarana dan prasarana yang digunakan disesuaikan dengan 
peraturan untuk mendapatkan susu pasteurisasi sesuai 
standarisasi. Sarana dan parasarana(b) tidak mempengaruhi 
standarisasi mutu susu pasteurisasi(g), karena baik buruknya 
sarana dan parasarana tidak akan mengubah standarisasi mutu 
susu pasteurisasi tersebut. Menurut Badan POM (2004), 
dengan adanya standarisasi produk pangan membuat industri 
memiliki acuan dalam melakukan proses produksi. Melihat hal 
tersebut, industri dituntut untuk menghasilkan suatu produk 
yang berkualitas baik, yang salah satu caranya dengan 
menggunakan peralatan produksi yang baik. 

Sub-elemen sarana dan prasarana(b) terhadap penerapan 
sanitasi dan hygiene(j), karyawan yang kompeten(i), 
permodalan(h), penerapan GMP dan HACCP di industri(f), 
teknologi produksi(e), dan penerapan GFP di peternak(c) 
bersimbol X, karena buruknya sarana dan prasarana yang 
digunakan pada suatu industri akan menghambat kelancaran 
sub-elemen tersebut. Begitu juga sarana dan prasarana bisa 
berubah karena adanya kebutuhan baru dalam sub-elemen 
lainnya. Menurut Case dan Fair (2007), sarana yang ada di 
industri disesuaikan dengan kebutuhan guna memperlancar 
jalannya proses produksi. 

Penerapan GFP di peternak(c) terhadap bahan baku 
berstandar(d) bersimbol V, dikarenakan baik buruknya 
penerapan GFP di peternak selalu berpengaruh pada bahan 
baku yang dihasilkan. Penerapan GFP di peternak tidak 
dipengaruhi oleh bahan baku berstandar, karena baik buruknya 
bahan baku suatu peternak akan tetap menerapkan GFP. 
Menurut Farid dan Heny (2011), dengan penerapan GFP di 
peternak akan mempengaruhi mutu bahan baku. 

Penerapan GFP di peternak(c) terhadap standarisasi mutu 
susu pasteurisasi(g) bersimbol A, dikarenakan penerapan GFP 
di peternak dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan 
baku berkualitas sesuai dengan aturan dalam standarisasi mutu 
susu pasteurisasi. Menurut Program Studi Penyuluhan dan 
Peternakan STTP Malang (2014), untuk meningkatkan produksi 
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dan produktivitas sapi perah diperlukan budidaya sapi perah 
yang baik (Good Farming Practice) sesuai dengan Keputusan 
Menteri Pertanian No; 422/Kpts/OT.210/7/2001. Penerapan 
GFP di peternak tidak mempengaruhi standarisasi mutu susu 
pasteurisasi karena standarisasi merupakan suatu aturan yang 
sudah dibuat oleh suatu lembaga dan tidak mungkin berubah 
karena akibat dapi GFP. 

Penerapan GFP di peternak(c) terhadap penerapan 
sanitasi dan hygiene(j), karyawan yang kompeten(i), 
permodalan(h), dan teknologi produksi(e) bersimbol X, karena 
dalam penerapan GFP memiliki beberapa aturan yang akan 
mempengaruhi kegiatan sanitasi dan hygiene, karyawan dalam 
beroperasi, modal yang dimiliki, serta teknologi produksi yang 
akan digunakan. Begitu juga penerapan GFP tidak akan 
maksimal jika penerapan sanitasi dan hygiene, karyawan yang 
kompeten, permodalan, dan teknologi produksi mengalami 
kendala. Menurut Program Studi Penyuluhan dan Peternakan 
STTP Malang (2014), ada beberapa aspek dalam Good 
Farming Practice yang meliputi; 1) sarana, 2) proses produksi, 
3) pelestarian lingkungan, 4) pengawasan. Adanya kendala 
pada empat aspek tersebut membuat penerapan GFP di 
peternak tidak maksimal. Penerapan GFP di peternak(c) 
terhadap penerapan GMP dan HACCP di industri(f) bersimbol 
O, dikarenakan dua sub-elemen tersebut berdiri sendiri-sendiri 
dan memang tidak memiliki hubungan dimana GFP diterapkan 
di peternak sedangkan GMP dan HACCP disini dilakukan di 
industri pengolahan susu. 

Bahan baku berstandar(d) terhadap penerapan GMP dan 
HACCP di industri(f) bersimbol V, dikarenakan dengan adanya 
bahan baku yang berstandar akan membuat penerapan GMP 
dan HACCP lebih mudah. Menurut Wahyudi, dkk., (2008), 
pengawasan mutu menjadi hal yang sangat penting, yakni 
dengan adanya inspeksi dan penerapan Good Manufacturing 
Practice (GMP). Oleh karena itu, proses GMP dan HACCP di 
industri susu akan mengalami perbedaan disaat menangani 
bahan baku yang berkualitas dan tidak berkualitas. Bahan baku 
tidak dipengaruhi oleh penerapan GMP dan HACCP, karena 
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bahan baku didapatkan dari peternak sapi yang tidak ada 
hubungannya dengan penerapan GMP dan HACCP di industri. 

Bahan baku berstandar(d) terhadap standarisasi mutu 
susu pasteurisasi(g) bersimbol A. Bahan baku berstandar(d) 
tidak mempengaruhi standarisasi mutu susu pasteurisasi(g) 
melainkan sebaliknya, karena standarisasi merupakan suatu 
pedoman/aturan yang tidak berubah akibat dari kebutuhan 
suatu bahan baku. Adanya standarisasi mutu susu pasteurisasi 
maka industri membutuhkan bahan baku yang berstandar. 

Bahan baku berstandar(d) terhadap penerapan sanitasi 
dan hygiene(j), karyawan yang kompeten(i), permodalan(h), dan 
teknologi produksi(e) bersimbol X, karena kebutuhan akan 
bahan baku berstandar membuat peternak harus menerapkan 
sanitasi dan hygiene, mempekerjakan karyawan yang 
kompeten, menyediakan modal untuk memenuhi kebutuhan, 
dan menggunakan teknologi yang baik. Apabila kebutuhan 
penerapan sanitasi dan hygiene, karyawan yang kompeten, 
permodalan, dan teknologi produksi tidak bisa maksimal akan 
membuat bahan baku yang dihasilkan memiliki kualitas yang 
rendah. Menurut Nugroho, dkk., (2011), dengan menjaga 
kebersihan peralatan yang dipergunakan termasuk 
meningkatkan pengetahuan petugas akan kebersihan dalam 
melakukan pemerahan, sanitasi pemerahan dan kebersihan 
kandang dapat mempengaruhi jumlah bakteri dalam susu. 
Dalam hal ini, untuk mendapatkan bahan baku yang berstandar 
harus didukung dengan penerapan penerapan sanitasi dan 
hygiene, karyawan yang kompeten, modal yang cukup, dan 
kecanggihan teknologi produksi. 

Teknologi produksi(e) terhadap penerapan sanitasi dan 
hygiene(j), karyawan yang kompeten(i), permodalan(h), 
standarisasi mutu susu pasteurisasi(g), serta penerapan GMP 
dan HACCP di industri(f) bersimbol X, karena setiap teknologi 
atau mesin yang digunakan memiliki kriteria dan harga berbeda 
sehingga penerapan sanitasi dan hygiene, penerapan GMP dan 
HACCP serta modal yang dibutuhkan akan berbeda juga. Selain 
itu karyawan akan memiliki pengetahuan yang lebih karena 
menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Begitupun juga 
teknologi produksi akan mengalami perubahan jika terjadi 



 

53 
 

kendala atau perubahan pada sub-elemen tersebut. Menurut 
Case dan Fair (2007), suatu perusahaan harus menentukan 
teknologi mana yang akan digunakan dengan menyesuaikan 
kondisi di perusahaan, karena teknologi yang dipilih akan 
mempengaruhi sistem kerja di perusahaan tersebut. 

Penerapan GMP dan HACCP di industri(f) terhadap 
standarisasi mutu susu pasteurisasi(g) bersimbol A. Penerapan 
GMP dan HACCP tidak mempengaruhi standarisasi mutu susu 
pasteurisasi melainkan sebaliknya, karena penerapan GMP dan 
HACCP harus dilakukan untuk mendapatkan produk yang 
berkualitas sesuai dengan standarisasi mutu susu pasteurisasi 
dan satndarisasi mutu tidak akan berubah akibat dari kebutuhan 
penerapan GMP dan HACCP di industri. Penerapan GMP dan 
HACCP di industri(f) terhadap penerapan sanitasi dan 
hygiene(j), karyawan yang kompeten(i), dan permodalan(h) 
bersimbol X, dikarenakan dengan adanya  penerapan GMP dan 
HACCP di industri berpengaruh pada sanitasi dan hygiene, 
kinerja karyawan lebih baik, dan mempengaruhi modal yang 
ada. Begitupun juga, penerapan GMP dan HACCP akan 
mengalami perubahan beriringan dengan adanya kendala 
ataupun perubahan yang terjadi pada sub-elemen tersebut. 
Menurut Kementerian Perindustrian RI (2010), persyaratan yang 
ditetapkan dalam industri pengolahan pangan secara umum 
yaitu lokasi, bangunan, mesin dan peralatan, bahan, 
pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, karyawan, 
pengemas, label dan keterangan produk, penyimpanan, 
pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, 
dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, serta 
pelaksanaan program. 

Standarisasi mutu susu pasteurisasi(g) terhadap 
penerapan sanitasi dan hygiene(j) bersimbol V. Standarisasi 
mutu susu pasteurisasi mempengaruhi penerapan sanitasi dan 
hygiene dan tidak sebaliknya, karena dengan adanya 
standarisasi mutu susu pasteurisasi suatu industri harus 
menerapkan sanitasi dan hygiene agar menghasilkan susu 
pasteurisasi yang berkualitas dan standarisasi tidak akan 
berubah akibat dari penerapan sanitasi dan hygiene. Menurut 
Herjanto (2011), standarisasi merupakan salah satu instrumen 
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regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen 
nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Tujuan adanya 
standarisasi mutu adalah menghasilkan mutu produk yang 
berkualitas. Untuk itu, suatu industri harus menerapkan sanitasi 
dan hygiene. 

Standarisasi mutu susu pasteurisasi(g) terhadap karyawan 
yang kompeten(i) dan permodalan(h) bersimbol X, karena 
dengan adanya standarisasi mutu susu pasteurisasi menjadikan 
karyawan akan lebih kompeten dan berpengaruh pada besarnya 
modal di suatu industri. Begitupun juga, standarisasi mutu susu 
pasteurisasi dibuat melalui kerjasama karyawan dari bebagai 
lembaga yang juga membutuhkan modal dalam perumusan 
standarisasi tersebut. Menurut Badan POM (2004), dengan 
adanya kemitraan antara lembaga merupakan salah satu kunci 
sukses pelaksanaan dalam membuat program standarisasi 
produk pangan. 

Permodalan(h) terhadap penerapan sanitasi dan 
hygiene(j) dan karyawan yang kompeten(i) bernilai X, karena 
dengan adanya modal maka industri bisa melakukan pelatihan 
agar karyawan lebih kompeten dan kebutuhan peralatan dalam 
penerapan sanitasi dan hygiene dapat terpenuhi. Adanya 
karyawan yang kompeten serta penerapan sanitasi dan hygiene 
yang baik akan membuat suatu industri memiliki kinerja yang 
lebih baik dengan menghasilkan produk yang bermutu sehingga 
meningkatkan penghasilan yang dapat digunakan sebagai 
modal dalam proses selanjutnya. Menurut Case dan Fair (2007), 
ketika seseorang memutuskan untuk memulai suatu 
perusahaan, maka harus menggunakan sumber daya seperti 
peralatan. Jika tingkat penghasilan turun di bawah normal, akan 
sulit atau mustahil bagi para manajer untuk menggalang sumber 
daya yang dibutuhkan untuk membeli modal baru. Karyawan 
yang kompeten(i) terhadap penerapan sanitasi dan hygiene(j) 
bersimbol X, karena karyawan yang berkompeten akan mampu 
menerapkan sanitasi dan hygiene dengan baik. Begitupun juga 
dengan adanya penerapan sanitasi dan hygiene maka 
karyawan akan lebih kompeten dalam kinerjanya sehingga 
produk yang dihasilkan akan lebih baik. 



 

55 
 

Hasil SSIM awal elemen kebutuhan program yang telah 
dibuat dalam bentuk Reachability Matrix (RM) dengan 
mengganti huruf V, A, X, O menjadi bilangan 1 dan 0, dimana 
nilai 1 memiliki arti berpengaruh sedangkan nilai 0 berarti tidak 
memiliki pengaruh. Tabel RM dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Reachability Matrix (RM) Elemen Kebutuhan Program 

  a b c d e f g h i j 

a 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

b 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

c 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

d 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

j 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 
Hasil dari RM tersebut harus diuji dengan aturan 

transitivity. Proses ini membutuhkan masukan dari para pakar, 
dengan memberi catatan khusus agar perhatian ditujukan hanya 
pada sub-elemen tertentu (Eriyatno, 2003). Dalam hal ini, jika 
hubungan antar sub-elemen tersebut harus sesuai dengan 
SSIM awal maka tidak akan diganti sesuai dengan aturan 
transitivity. RM final dan SSIM final dapat dilihat di Tabel. 4.5 
dan Tabel 4.6. 
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Tabel 4.5 Reachability Matrix (RM) Final Elemen Kebutuhan Program 

  a b c d e f g h i j DP R 

a 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 2 

b 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 2 

c 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 3 

d 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 2 

e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 

f 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 3 

g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 

h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 

j 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 2 

D 10 10 9 10 10 9 4 10 10 10     

 
Tabel 4.6 SSIM Final Elemen Kebutuhan Program 

  j i h g f e d c b a 

a X X X A X X X X X   

b X X X A X X X X     

c X X X A O X X       

d X X X A X X         

e X X X X X           

f X X X A             

g V X X               

h X X                 

i X                   

j                     

 
Terlihat adanya beberapa perubahan pada RM final dan 

SSIM final yang disesuaikan dengan aturan transitivity dan 
keterkaitan antar kedua sub-elemen. Sub-elemen infrastruktur 
terhadap karyawan yang kompeten yang semula bersimbol A 
berubah  menjadi X, karena infrastruktur yang baik akan 
memudahkan karyawan dalam bekerja sehingga kinerja 
karyawan akan lebih baik. Infrastruktur(a), sarana dan 
prasarana(b) beserta penerapan GFP di peternak(c) terhadap 
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bahan baku berstandar(d) yang semula bersimbol V berubah 
menjadi X karena kebutuhan akan bahan baku berstandar 
membuat industri harus membangun infrastruktur yang sesuai, 
sarana dan prasarana yang baik, dan menerapkan GFP. 
Menurut Farid dan Heny (2011), untuk mendapatkan mutu 
bahan baku yang berkualitas harus didukung dengan penerapan 
GFP di peternak. Bahan baku berstandar(d) terhadap 
penerapan GMP dan HACCP di industri(f) yang semula 
bersimbol V berubah menjadi X dikarenakan jika suatu industri 
tidak benar dalam melakukan GMP dan HACCP maka bahan 
baku dari peternak yang awalnya berstandar akan rusak akibat 
penanganan yang salah. Menurut Wahyudi (2008), GMP 
membutuhkan pengetahuan dan pemantauan yang efektif 
dalam penentu mutu mulai dari bahan baku hingga produk akhir. 
Ketidaksesuaian penerapan GMP akan berpengaruh pada 
menurunnya mutu bahan baku dan produk akhir. 

Hasil RM final digunakan untuk mengetahui nilai Driver 
Power (DP), Dependence (D), dan Rank (R). Nilai DP 
digunakan untuk menentukan elemen kunci dan diagram model 
struktural, dimana yang memiliki nilai tertinggi merupakan 
elemen kuncinya dan berada pada level dasar. Nilai D 
digunakan untuk mengetahui ketergantungan sub-elemen pada 
keberhasilan program. Semakin tinggi nilai D, maka sub-elemen 
tersebut memiliki ketergantungan yang besar. Nilai R digunakan 
untuk menunjukkan urutan elemen kunci. 

Hasil analisis terhadap 10 sub-elemen kebutuhan program 
tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi elemen kunci 
adalah yang memiliki nilai Driver-Power paling tinggi yaitu: 
Teknologi produksi(e), Standarisasi mutu susu pasteurisasi(g), 
Permodalan(h), dan Karyawan yang kompeten(i). Hal ini 
menjadikan petunjuk bahwa dalam perbaikan kualitas susu 
pasteurisasi harus fokus pada ke empat sub-elemen tersebut, 
akan tetapi sub-elemen lainnya juga diperhatikan. Dalam hal ini, 
industri harus mempunyai standarisasi mutu susu pasteurisasi 
yang baik. Menurut Resmi (2011), perusahaan harus 
mempunyai kebijakan yang jelas mengenai kualitas suatu 
produk perusahaan. Industri juga harus memiliki karyawan yang 
kompeten dalam mengoperasikan kegiatan, penggunaan 
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teknologi yang baik, dan juga adanya modal yang cukup untuk 
perbaikan teknologi ataupun kebutuhan lainnya. Industri juga 
harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan peternak 
dalam hal kemudahan meminjamkan modal agar peternak bisa 
meningkatkan kinerjanya.  

Berdasarkan aspek daya dorong (driver power) dari hasil 
RM final dapat dibuat diagram model struktural. Jumlah 
tingkatan level didasarkan pada nilai DP, dimana yang 
menempati level dasar adalah sub-elemen yang memiliki nilai 
DP tertinggi. Teknologi produksi, standarisasi mutu susu 
pasteurisasi, permodalan, dan karyawan yang kompeten berada 
pada level tiga karena kecanggihan teknologi produksi yang 
digunakan, permodalan, dan karyawan yang kompeten sangat 
menentukan kualitas dari produk yang dihasilkan. Menurut 
Gilarso (2004), faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
produksi antara lain manusia, material, peralatan/mesin, modal, 
dan kegiatan pengusaha. Selain itu, suatu industri yang memiliki 
standarisasi mutu susu pasteurisasi akan menghasilkan produk 
yang berkualitas dan seragam. Menurut Herjanto, (2011), 
dengan adanya standarisasi mutu akan menghasilkan suatu 
produk yang berkualitas. Diagram model struktural elemen 
kebutuhan program dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Diagram Model Struktural Elemen Kebutuhan Program 
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Gambar 4.2 Matriks DP-D Elemen Kebutuhan Program 

 

Berdasarkan nilai Driver Power dan Dependence 
didapatkan Matriks DP-D untuk elemen kebutuhan program 
yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Sub-elemen kunci dalam 
matriks DP-D berada pada posisi teratas dengan nilai driver 
power (DP) tertinggi, baik di sektor Independent ataupun 
Linkage. Matriks tersebut menunjukkan bahwa sub-elemen 
standarisasi mutu susu pasteurisasi(g) berada pada sektor IV 
(Independent) yang termasuk peubah bebas. Hal ini berarti 
dibutuhkannya standarisasi mutu susu pasteurisasi di industri 
tersebut untuk mendapatkan produk yang bermutu. Standarisasi 
mutu susu pasteurisasi memiliki sedikit ketergantungan 
terhadap program dikarenakan sub-elemen tersebut merupakan 
suatu peraturan ataupun ukuran mutu susu pasteurisasi yang 
sudah menjadi pedoman, jadi apapun yang terjadi pada industri 
tidak akan mengubah standarisasi mutu susu pasteurisasi 
tersebut. Menurut Herjanto (2011), peranan mutu menjadi 
sangat penting sehingga dituntut untuk mengikuti dan mematuhi 
standar internasional dan persyaratan masing-masing negara. 
Sub-elemen lainnya berada pada sektor III (Linkage). Dimana 
kebutuhan infrastruktur(a), sarana dan prasarana(b), penerapan 
GFP di peternak(c), bahan baku berstandar(d), teknologi 
produksi(e), penerapan GMP dan HACCP di industri(f), 
permodalan(h), karyawan yang kompeten(i), serta penerapan 
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sanitasi dan hygiene(j) yang baik akan menghasilkan mutu susu 
pateurisasi yang berkualitas dan sedikitnya perhatian pada sub-
elemen tersebut dapat menurunkan kinerjanya sehingga 
membuat mutu susu pasteurisasi menurun. 
 
4.3.2 Analisis Elemen Kendala Utama Program 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pakar didapatkan 11 
sub-elemen kendala yang terkait dalam perbaikan mutu yaitu: a) 
Modal, b) Sarana dan Prasarana, c) Infrastruktur, d) HPP 
(Harga Pokok Produksi), e) Produktivitas, f) Kualitas, g) 
Kuantitas, h) Kontinuitas, i) SDM (Sumber Daya Manusia), j) 
Teknologi, dan k) Kelembagaan. Hasil kuesioner dalam bentuk 
SSIM untuk elemen kendala utama program dapat dilihat pada 
Tabel 4.7.  
 
Tabel 4.7 SSIM Awal Elemen Kendala Utama Program 

  k j i h g f e d c b a 

a X X X X X X X V X X   

b X X X X X X X V X     

c X X X V V X V V       

d X A A A A A A         

e X A X X X X           

f X A X X X             

g X A X X               

h X A X                 

i X X                   

j X                     

k                       

 
Penjelasan dalam menganalisa keterkaitan sub-elemen 

dilakukan dengan mengurutkannya sesuai simbol V, A, X, O. 
Berdasarkan hasil kuesioner elemen kendala utama program 
dari ketiga pakar dapat dilihat bahwa modal(a) terhadap HPP(d) 
bersimbol V. Modal mempengaruhi HPP dan tidak sebaliknya, 
karena besarnya modal yang digunakan untuk produksi susu 
menentukan HPP produk tersebut. Menurut Suryani, dkk., 
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(2008), harga pokok penjualan merupakan total biaya yang 
dikeluarkan produsen untuk memproduksi suatu produk. Dalam 
hal ini, besarnya modal sebagai biaya untuk memproduksi 
produk akan mempengaruhi HPP produk tersebut. 

Modal(a) terhadap kelembagaan(k), teknologi(j), SDM(i), 
kontinuitas(h), kuantitas(g), kualitas(f), produktivitas(e), 
infrastruktur(c), beserta sarana dan prasarana(b) bersimbol X, 
karena keterbatasan modal akan menyulitkan industri untuk 
memenuhi segala sumber daya yang dibutuhkan sehingga tidak 
maksimal dalam melakukan proses produksi. Begitupun jika 
terjadi masalah pada sub-elemen tersebut maka modal di 
industri akan berubah karena digunakan untuk memperbaiki 
sub-elemen tersebut. Menurut Case dan Fair (2007), dalam 
memulai usaha maka suatu perusahaan harus menggunakan 
sumber daya seperti peralatan. Jika tingkat penghasilan turun di 
bawah normal, akan sulit atau mustahil bagi para manajer untuk 
menggalang sumber daya yang dibutuhkan untuk membeli 
modal baru. 

Sub-elemen sarana dan prasarana(b) terhadap HPP(d) 
bersimbol V. Sarana dan prasarana akan mempengaruhi HPP 
tetapi tidak sebaliknya, karena jika sarana dan prasarana 
mengalami kendala maka membutuhkan biaya untuk 
memperbaikinya yang berakibat pada meningkatnya HPP suatu 
produk. Terjadinya kendala pada HPP tidak akan merusak 
sarana dan prasarana yang ada di industri. Menurut Kuswadi 
(2008), semakin tingginya biaya produksi berakibat pada 
semakin tinggi HPP suatu produk. 

Sarana dan prasarana(b) terhadap kelembagaan(k), 
teknologi(j), SDM(i), kontinuitas(h), kuantitas(g), kualitas(f), 
produktivitas(e), dan infrastruktur(c) bersimbol X karena 
terjadinya kendala dalam sarana dan prasarana akan 
menghambat proses produksi sehingga secara langsung akan 
mengganggu kinerja mesin dan SDM, kontinuitas produk di 
pasaran akan berkurang karena proses produksi terhambat, 
kuantitas produk berkurang, kualitas dan produktivitas menurun, 
dan rusaknya infrastruktur sehingga menurunkan pendapatan di 
kelembagaan. Begitu juga terjadinya kendala pada 
kelembagaan, teknologi, SDM, kontinuitas, kuantitas, kualitas, 
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produktivitas, dan infrastruktur membuat sarana dan prasarana 
yang ada di industri juga akan mengalami perubahan kinerja. 
Menurut Suryani, dkk., (2005), kurangnya persiapan sarana 
industri seringkali menjadi penyebab kegagalan usaha karena 
biaya pengadaan dapat membengkak dan berakibat pada 
kegagalan proses produksi. Oleh karena itu, sejak awal 
pengusaha harus mengidentifikasi seluruh sarana dan 
prasarana industri yang dibutuhkan. 

Infrastruktur(c) terhadap kontinuitas(h), kuantitas(g), 
produktivitas(e), dan HPP(d) bersimbol V. Infrastruktur akan 
mempengaruhi  kontinuitas, kuantitas, produktivitas, dan HPP 
tetapi tidak sebaliknya, karena buruknya infrastruktur akan 
menghambat laju produksi sehingga produktivitas rendah dan 
berakibat pada menurunkan kontinuitas serta kuantitas produk 
yang dihasilkan. Menurut Kismanto (2007), implementasi 
infrastruktur di industri berpengaruh pada kelancaran proses 
produksi. Melihat hal itu, dibutuhkannya perbaikan pada 
infrastruktur untuk memperlancar produksi yang secara 
langsung akan menambah biaya dalam produksi dan berakibat 
pada tingginya HPP produk yang dihasilkan. Terjadinya kendala 
pada kontinuitas, kuantitas, produktivitas, dan HPP tidaka akan 
merusak infrastruktur industri. 

Infrastruktur(c) terhadap kelembagaan(k), teknologi(j), 
SDM(i), dan kualitas(f) bersimbol X karena infrastruktur yang 
kurang baik dapat menghambat kinerja kelembagaan dan 
teknologi, terganggunya SDM dalam beroperasi, serta kualitas 
produk dapat menurun. Begitupun jika terjadi kendala pada 
kelembagaan, teknologi, SDM, dan kualitas dapat 
mempengaruhi infrastruktur. Menurut Ja’far (2007), 
kelembagaan memiliki peran sangat penting dalam penentuan 
infrastruktur, dimana harus adanya informasi yang akurat, 
relevan, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan mengenai 
infrastruktur. Sesuai pernyataan tersebut, jika terjadi kendala 
pada kelembagaan, teknologi, SDM dan kualitas akan membuat 
tidak maksimalnya infrastruktur yang dibangun. 

HPP(d) terhadap teknologi(j), SDM(i), kontinuitas(h), 
kuantitas(g), kualitas(f), dan produktivitas(e) bersimbol A. HPP 
tidak mempengaruhi teknologi, SDM, kontinuitas, kuantitas, 
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kualitas, dan produktivitas melainkan sebaliknya, karena 
terjadinya kendala pada teknologi, SDM, kontinuitas, kuantitas, 
kualitas, dan produktivitas akan membuat produk memiliki mutu 
yang rendah sehingga HPP produk tersebut juga rendah dan 
terjadinya kendala pada HPP tidak akan menurunkan kinerja 
teknologi, SDM, kontinuitas, kuantitas, kualitas, dan 
produktivitas.  Menurut Farid dan Heny (2011), rendahnya 
kualitas susu dapat menurunkan harga jual. 

HPP(d) terhadap kelembagaan(k) bersimbol X, karena 
suatu produk yang memiliki HPP tinggi membuat lembaga 
kesulitan dalam menjual produk dan keuntungan yang 
didapatkan akan sedikit. Begitupun juga suatu lembaga yang 
tidak efektif dan efisien dalam melakukan proses produksi dapat 
menghasilkan HPP tinggi sehingga berdampak pada tingginya 
harga jual produk tersebut. Menurut Rudianto (2006), harga jual 
yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat tidak membeli 
atau mengurangi jumlah pembelian produk perusahaan 
sehingga perusahaan tidak akan memperoleh pendapatan dan 
laba yang cukup.  

Produktivitas(e) terhadap teknologi(j) bersimbol A. 
Produktivitas tidak mempengaruhi teknologi melainkan 
sebaliknya, karena menurunnya produktivitas tidak akan 
mengganggu teknologi, melainkan buruknya teknologi akan 
menurunkan produktivitas. Menurut Case dan Fair (2007), 
teknologi produksi terkait dengan input dan output. Semakin 
buruk teknologi yang dipakai akan menurunkan output sehingga 
produktivitas akan menurun. Produktivitas(e) terhadap 
kelembagaan(k), SDM(i), kontinuitas(h), kuantitas(g), dan 
kualitas(f) bersimbol X, karena menurunnya produktivitas di 
peternak ataupun industri berimbas pada menurunnya 
kontinuitas, kuantitas dan kualitas susu segar sehingga 
kelembagaan dan SDM harus bekerja lebih keras agar 
produktivitas membaik. Begitupun juga buruknya kinerja 
kelembagaan, SDM, kurangnya pasokan susu segar dan 
menurunnya kualitas akan menurunkan produktivitas. Menurut 
Gaspersz (2007), produktivitas mengacu pada konsep kualitas, 
efektivitas, dan efisiensi dalam bagian produksi. Rendahnya 
produktivitas dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang menurun, 
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sehingga dapat menurunkan output dan menggerogoti 
keuntungan perusahaan. 

Kualitas(f) terhadap teknologi(j) bersimbol A. Kualitas tidak 
mempengaruhi teknologi melainkan sebaliknya, karena  
terjadinya kendala pada kualitas tidak akan merusak teknologi 
melainkan dengan teknologi yang buruk maka kualitas produk 
yang dihasilkan akan menurun. Menurut Suryani, dkk., (2005), 
kondisi mesin yang tidak baik dapat menurunkan kualitas 
produk yang dihasilkan. Kualitas(f) terhadap kelembagaan(k), 
SDM(i), kontinuitas(h), dan kuantitas(g) bersimbol X, karena 
menurunnya kualitas dari produk akan berpengaruh pada 
buruknya citra kelembagaan tersebut, SDM yang harus lebih 
teliti dalam proses produksi, menurunnya kontinuitas dan 
kuantitas produk. Begitu juga, terjadinya kendala pada 
kelembagaan, SDM, kontinuitas, dan kuantitas akan 
menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Herjanto 
(2008), mutu produk berpengaruh terhadap reputasi 
perusahaan. Setiap perusahaan harus mengusahakan 
produknya memenuhi syarat mutu sehingga membawa citra 
positif bagi perusahaan itu. 

Kuantitas(g) terhadap teknologi(j) bersimbol A. Kuantitas 
tidak mempengaruhi teknologi melainkan sebaliknya, karena 
terjadinya kendala pada kuantitas tidak akan mengubah 
ataupun merusak teknologi pada suatu industri melainkan 
dengan buruknya teknologi akan menurunkan kuantitas produk 
yang dihasilkan. Menurut Case dan Fair (2007), suatu teknologi 
yang digunakan berpengaruh pada output yang dihasilkan. 
Kuantitas(g) terhadap kelembagaan(k), SDM(i), dan 
kontinuitas(h) bersimbol X, karena menurunnya jumlah produk 
yang dihasilkan membuat kontinuitas produk yang ada di 
pasaran tidak stabil sehingga mengurangi pendapatan lembaga 
dan berimbas pada karyawan yang harus bekerja lebih keras. 
Begitu juga saat kinerja kelembagaan, SDM dan kontinuitas 
bahan baku menurun maka jumlah produk yang dihasilkan akan 
berkurang. Menurut Madura (2007), kuantitas produk yang 
dihasilkan disesuaikan dengan permintaan dari konsumen yang 
disebut dengan keseimbangan. Ketika perusahaan mengalami 
penurunan jumlah produk yang dihasilkan akibat kinerja 
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karyawan yang menurun, maka kontinuitas produk di pasaran 
akan tersendat  dan membuat keinginan konsumen tidak 
terpenuhi sehingga berdampak pada citra kelembagaan yang 
buruk. 

Kontinuitas(h) terhadap teknologi(j) bersimbol A. 
Kontinuitas tidak mempengaruhi teknologi melainkan 
sebaliknya, karena menurunnya kontinuitas produk tidak akan 
merusak teknologi di industri, melainkan penurunan kontinuitas 
terjadi akibat dari teknologi yang mengalami kerusakan. 
Menurut Madura (2007), dengan menggunakan teknologi mesin 
yang canggih akan mampu menghasilkan produk dan jasa 
dengan waktu lebih cepat serta kualitas yang lebih tinggi. 
Kontinuitas(h) terhadap kelembagaan(k) dan SDM(i) bersimbol 
X, karena menurunnya kontinuitas produk membuat 
kelembagaan dan SDM harus bekerja lebih keras guna 
memperbaikinya. Begitupun juga, adanya kendala pada 
kelembagaan dan SDM akan menurunkan ketersediaan produk 
di pasaran. Menurut Nafarin (2007), kontinuitas merupakan 
kondisi dimana barang atau produk yang tersedia dapat dipakai 
dalam produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Ketika 
bahan baku sedikit, kinerja karyawan menurun ataupun 
buruknya kemitraan antar lembaga maka akan membuat siklus 
produksi tidak normal yang berakibat ketersediaan produk di 
pasaran tidak stabil.  

SDM(i) terhadap kelembagaan(k) dan teknologi(j) 
bersimbol X, karena SDM yang tidak berkompeten berakibat 
pada menurunnya kinerja kelembagaan dan teknologi yang 
dipakai akan mudah mengalami kerusakan karena SDM yang 
salah dalam mengoperasikannya sehingga berakibat pada 
tersendatnya proses produksi. Begitu juga, kelembagaan dan 
teknologi yang mengalami kendala akan membuat SDM 
berkerja lebih keras untuk memperbaikinya. Menurut 
Brojonegoro (2007), kualitas SDM, keterbatasan teknologi dan 
kelembagaan merupakan faktor yang dapat menghambat 
proses produksi. Teknologi(j) terhadap kelembagaan(k) 
bersimbol X, karena teknologi yang sudah usang membuat 
lembaga harus segera menggantinya dengan teknologi baru, 
dengan begitu akan meningkatkan kinerja dan membuat 
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industri/lembaga lebih baik. Begitu juga kompetensi dari 
kelembagaan akan mempengaruhi dalam pemilihan teknologi 
yang akan digunakan. Menurut Case dan Fair (2007), teknologi 
yang dipilih akan memperngaruhi sistem kerja di suatu 
perusahaan tersebut sehingga perusahaan harus memilih 
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. 

Hasil SSIM awal elemen kendala utama program yang 
telah dibuat dalam bentuk Reachability Matrix (RM) dengan 
mengganti huruf V, A, X, O menjadi bilangan 1 dan 0, dimana 
nilai 1 memiliki arti berpengaruh sedangkan nilai 0 berarti tidak 
memiliki pengaruh. Tabel RM dapat dilihat di Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8 Reachability Matrix (RM) Elemen Kendala Utama Program 

  a b c d e f g h i j k 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

d 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

e 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

g 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

h 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
RM final dan SSIM final elemen kendala utama program 

yang digunakan untuk menentukan elemen kunci yang dapat 
dilihat di Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. 
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Tabel 4.9 Reachability Matrix (RM) Final Elemen Kendala Utama 
Program 

  a b c d e f g h i j k DP R 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

d 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 

e 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 2 

f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

g 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 2 

h 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 2 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1* 

D 11 8 9 11 10 10 10 10 10 7 11     

 
Tabel 4.10 SSIM Final Elemen Kendala utama Program 

  k j i h g f e d c b a 

a X X X X X X X X X X   

b X X X X X X X V X     

c X X X V V X V V       

d X A A A A A A         

e X A X X X X           

f X X X X X             

g X A X X               

h X A X                 

i X X                   

j X                     

k                       

  
Terlihat adanya beberapa perubahan pada RM final dan 

SSIM final yang disesuaikan dengan aturan transitivity dan 
keterkaitan antar kedua sub-elemen. Dapat dilihat pada sub-
elemen modal(a) terhadap HPP(d) yang semula V menjadi X, 
karena tingginya HPP produk yang dihasilkan akan menurunkan 
keuntungan sehingga pendapatan yang akan digunakan 
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sebagai modal proses produksi selanjutnya akan sedikit. 
Menurut Suryani (2008), tingginya HPP suatu produk akan 
menurunkan keuntungan di suatu industri. Sub-elemen 
kualitas(f) terhadap teknologi(j) yang semula bersimbol A 
berubah X karena jika suatu produk yang dihasilkan berkualitas 
rendah atau banyak mengalami kegagalan yang disebabkan 
teknologi menurun, maka suatu industri harus memperbaiki 
ataupun mengganti teknologi tersebut untuk menghasilkan 
produk yang berkualitas. Menurut Brojonegoro (2007), 
keterbatasan penerapan teknologi di suatu industri berakibat 
pada menurunnya kualitas produk yang dihasilkan. 

Hasil RM final digunakan untuk mengetahui nilai Driver 
Power (DP), Dependence (D), dan Rank (R). Nilai DP 
digunakan untuk menentukan elemen kunci dan diagram model 
struktural, dimana yang memiliki nilai tertinggi merupakan 
elemen kuncinya dan berada pada level dasar. Nilai D 
digunakan untuk mengetahui ketergantungan sub-elemen pada 
keberhasilan program. Semakin tinggi nilai D, maka sub-elemen 
tersebut memiliki ketergantungan yang besar. Nilai R digunakan 
untuk menunjukkan urutan elemen kunci. 

Hasil analisis 11 sub-elemen kendala program tersebut 
menunjukkan bahwa yang menjadi elemen kunci adalah 
modal(a), sarana dan prasarana(b), Infrastruktur(c), kualitas(f), 
SDM(i), teknologi(j), dan kelembagaan(k). Rendah atau 
buruknya ketersediaan modal, sarana dan prasarana, 
infrastruktur, kualitas bahan baku, SDM, teknologi, dan 
kelembagaan yang ada di industri berakibat pada menurunnya 
kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Brojonegoro (2007), 
kendala yang sering mempengaruhi tersendatnya laju 
agroindustri yaitu keterbatasan modal, kualitas sumber daya 
manusia, keterbatasan penerapan teknologi, sarana dan 
prasarana yang kurang atau tidak memadai, dan kelembagaan. 
Hal ini menjadikan petunjuk bagi industri bahwa harus berfokus 
pada tujuh sub-elemen tersebut agar tidak mengalami kendala. 

Berdasarkan aspek daya dorong (driver power) dari hasil 
RM final dapat dibuat diagram model struktural. Jumlah 
tingkatan level berdasar pada nilai DP, dimana yang menempati 
level dasar adalah sub-elemen yang memiliki nilai DP tertinggi. 
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Modal(a), sarana dan prasarana(b), infrastruktur(c), kualitas(f), 
SDM(i), teknologi(j), dan kelembagaan(k) berada pada level 
dasar atau tiga karena jika terjadi kendala pada sub-elemen 
tersebut akan menurunkan kualitas susu pasteurisasi yang 
dihasilkan. Menurut Fuad, dkk., (2006), faktor-faktor langsung 
mempengaruhi hasil produksi adalah kelembagaan, tenaga 
kerja, peralatan, mesin, permodalan, bahan mentah, mobilitas, 
dan sistem informasi. Sub-elemen HPP(d) berada pada level 1 
karena kendala pada HPP tidak secara signifikan berpengaruh 
pada menurunnya kualitas susu yang dihasilkan. Diagram 
model struktural elemen elemen kendala utama program dapat 
dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Diagram Model Struktural Elemen Kendala Utama 
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Gambar 4.4 Matriks DP-D Elemen Kendala Utama Program 
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Berdasarkan nilai Driver Power dan Dependence 
didapatkan Matriks DP-D untuk elemen kendala utama program 
yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. Sub-elemen kunci dalam 
matriks DP-D berada pada posisi teratas dengan nilai driver 
power (DP) tertinggi, baik di sektor Independent ataupun 
Linkage. Matriks tersebut menunjukkan bahwa sub-elemen 
modal(a), sarana dan prasarana(b), infrastruktur(c), 
produktivitas(e), kualitas(f), kuantitas(g), kontinuitas(h), SDM(i), 
teknologi(j), dan kelembagaan(k) berada pada sektor III 
(Linkage). Hal ini dikarenakan sub-elemen tersebut memiliki 
peran yang penting dalam proses produksi, dimana adanya 
masalah pada sub-elemen tersebut membuat kinerja dari 
industri akan menurun, sehingga perbaikan mutu susu 
pasteurisasi akan sulit diraih. Oleh karena itu, industri harus 
menjaga kinerja pada sub-elemen tersebut agar tidak 
mengalami kendala. Sub-elemen HPP(d) berada pada sektor II 
(Dependent), karena HPP tidak berpengaruh pada kualitas susu 
pasteurisasi, melainkan dengan produk yang berkualitas maka 
akan meningkatkan nilai HPP suatu produk sehingga harga jual 
produk tersebut akan tinggi. Menurut Case dan Fair (2007), 
suatu produk yang berkualitas akan meningkatkan nilai jualnya. 

 
4.3.3 Analisis Elemen Tujuan Program 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pakar didapatkan 8 
sub-elemen tujuan yang terkait dalam perbaikan mutu yaitu: a) 
Meningkatkan daya-saing produk, b) Meningkatkan penguasaan 
teknologi, c) Meningkatkan pangsa pasar, d) Meningkatkan nilai 
tambah susu pasteurisasi, e) Meningkatkan SDM yang 
kompeten, f) Mendorong pembangunan KUD, g) Meningkatkan 
produktivitas, h) Perbaikan ekonomi KUD. Hasil kuesioner 
elemen kebutuhan program dalam bentuk SSIM dapat dilihat 
pada Tabel 4.11.  
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Tabel 4.11 SSIM Awal Elemen Tujuan Program 

  h g f e d c b a 

a V X V A A X A   

b X V V X X V     

c X X V A A       

d X X V X         

e X X V           

f A A             

g V               

h                 

 
Penjelasan dalam menganalisa keterkaitan sub-elemen 

dilakukan dengan mengurutkannya sesuai simbol V, A, X, O. 
Berdasarkan hasil kuesioner dari ketiga pakar didapatkan 
bahwa meningkatkan daya-saing produk(a) terhadap perbaikan 
ekonomi KUD(h) dan mendorong pembangunan KUD(f) 
bersimbol V. Meningkatnya daya-saing produk akan 
mempengaruhi perbaikan ekonomi KUD dan mendorong 
pembangunan KUD tetapi tidak sebaliknya, dikarenakan  
dengan adanya peningkatan daya saing produk maka volume 
penjualan produk tersebut akan meningkat sehingga industri 
akan mengalami perbaikan ekonomi dan mampu mendorong 
pembangunan KUD. Menurut Royan (2007), meningkatnya daya 
saing produk dapat dilihat dari meningkatnya volume penjualan 
yang diiringi dengan bertambahnya laba bagi perusahaan. 
Dengan begitu akan menambah masukan di industri dan secara 
tidak langsung industri akan lebih mudah melakukan 
pembangunan. 

Meningkatkan daya-saing produk(a) terhadap 
meningkatkan SDM yang kompeten(e), meningkatkan nilai 
tambah susu pasteurisasi(d), dan meningkatkan penguasaan 
teknologi(b) bersimbol A. Meningkatkan daya-saing produk tidak 
mempengaruhi meningkatnya SDM yang kompeten, 
meningkatnya nilai tambah susu pasteurisasi, dan 
meningkatnya penguasaan teknologi melainkan sebaliknya, 
karena terjadinya peningkatan daya-saing atau tidak suatu 
industri akan tetap membuat produk lebih bermutu, 
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meningkatkan teknologi dan juga kompetensi karyawan. 
Meningkatnya daya-saing produk lebih diakibatkan karena 
industri telah membuat suatu produk yang berkualitas dengan 
memberi nilai tambah pada produk sehingga mampu 
memuaskan konsumen. Produk yang berkualitas didapatkan 
dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan meningkatkan 
SDM yang kompeten. Menurut Septiani dan Marimin (2005), 
apabila sebuah produk susu mampu memuaskan dan 
memenuhi apa yang menjadi keinginan konsumen, maka 
produk susu tersebut dapat memenangkan persaingan. 

Meningkatkan daya-saing produk(a) terhadap 
meningkatkan produktivitas(g) dan meningkatkan pangsa 
pasar(c) bersimbol X, karena suatu produk yang daya-saingnya 
meningkat menyebabkan industri harus mengoptimalkan 
produktivitasnya dan membuat produk agar lebih bagus di mata 
konsumen sehingga pangsa pasar dari produk itu akan 
meningkat. Begitupun juga suatu industri yang memiliki 
produktivitas optimal dan pangsa pasar yang banyak secara 
langsung akan meningkatkan daya saing produk tersebut. 
Menurut Herjanto (2008), produk yang bermutu akan memiliki 
daya saing yang besar dan tingkat keberterimaan yang tinggi. 
Dengan meningkatnya penerimaan produk di pasaran maka 
suatu perusahaan harus meningkatkan produktivitasnya. 

Meningkatkan penguasaan teknologi(b) terhadap 
meningkatkan produktivitas(g), mendorong pembangunan 
KUD(f), dan meningkatkan pangsa pasar(c) bersimbol V, karena 
industri yang mampu menguasai teknologi akan meningkatkan 
produktivitasnya sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan 
mampu meningkatkan pangsa pasar serta mendorong 
pembangunan KUD. Meningkatnya penguasaan teknologi tidak 
dipengaruhi ketiga sub-elemen di atas, karena tanpa 
tercapainya tujuan tersebut industri sudah harus dituntut untuk 
menguasai teknologi guna mendapatkan produk yang 
berkualitas.   Menurut Sari (2011), melalui penemuan dan 
pembaharuan teknologi, orang dapat membuat suatu karya 
yang baru serta meningkatkan produktivitas suatu produksi 
barang yang telah ada. 
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Meningkatkan penguasaan teknologi(b) terhadap 
perbaikan ekonomi KUD(h), meningkatkan SDM yang 
kompeten(e), dan meningkatkan nilai tambah susu 
pasteurisasi(d) bersimbol X, karena industri yang menguasai 
teknologi akan memberikan manfaat bagi SDM untuk lebih 
berkompeten. Teknologi yang canggih akan membuat suatu 
produk memiliki nilai tambah yaitu kualitas yang lebih baik. 
Dimana produk yang berkualitas akan disenangi konsumen 
sehingga meningkatkan pendapatan KUD. Begitupun juga 
dengan perekonomian KUD yang baik, SDM yang kompeten, 
dan keinginan industri untuk meningkatkan nilai tambah susu 
pasteurisasi maka industri dituntut untuk meningkatkan 
penguasaan terhadap teknologi, dimana dengan mengetahui 
teknik pengolahan yang tepat dan memperbaiki teknologi mesin 
agar lebih canggih. Menurut Ahman dan Indriani (2007), dengan 
teknologi, proses produksi akan lebih cepat dan mampu 
menghasilkan produk yang kualitasnya lebih baik dengan 
penggunaan biaya yang lebih murah. Teknologi canggih akan 
membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi. 
Dengan demikian, teknologi akan memberikan nilai tambah 
terhadap proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang 
dilakukan. 

Meningkatkan pangsa pasar(c) terhadap mendorong 
pembangunan KUD(f) bersimbol V, karena dengan peningkatan 
pangsa pasar maka penjualan produk akan meningkat pula 
sehingga ekonomi industri lebih baik dan mampu mendorong 
pembangunan KUD. Meningkatnya pangsa pasar tidak 
dipengaruhi oleh pembangunan KUD, karena pembangunan 
KUD sendiri merupakan kondisi yang hanya terfokus pada 
perbaikan bangunan di industri. Tidak adanya peningkatan 
pembangunan, peningkatan pangsa pasar dapat terjadi.  
Menurut Tandjung (2010), peningkatan pangsa pasar dapat 
dilakukan dengan meningkatnya omzet penjualan. Dengan 
peningkatan omzet penjualan tersebut akan menambah 
pendapatan perusahaan sehingga perekonomian perusahaan 
akan membaik dan juga dapat mendorong pembangunan 
perusahaan. 
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Meningkatkan pangsa pasar(c) terhadap meningkatkan 
SDM yang kompeten(e) dan meningkatkan nilai tambah susu 
pasteurisasi(d) bersimbol A. Meningkatkan pangsa pasar tidak 
mempengaruhi kedua sub-elemen tersebut karena tanpa 
adanya peningkatan pangsa pasar suatu industri dituntut untuk 
tetap memiliki karyawan yang kompeten dan membuat 
produknya berkualitas dengan tujuan untuk mendapatkan 
pangsa pasar yang lebih luas. Peningkatan pangsa pasar tidak 
akan tercapai jika SDM tidak kompeten dan produk tidak 
memiliki kualitas yang baik.  Menurut Herjanto (2008), mutu 
menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan. 
Produk yang memiliki mutu sangat menentukan keberhasilan 
suatu produk menembus pasarnya. Dalam hal ini suatu industri 
harus meningkatkan SDM yang lebih kompeten dan 
meningkatkan nilai tambah susu pasteurisasi agar produk yang 
dihasilkan lebih baik sehingga mampu meningkatkan pangsa 
pasar produk tersebut. 

Meningkatkan pangsa pasar(c) terhadap perbaikan 
ekonomi KUD(h) dan meningkatkan produktivitas(g) bersimbol 
X, karena peningkatan pangsa pasar akan memperbaiki 
ekonomi dan industri harus meningkatkan produktivitasnya 
untuk memenuhi permintaan konsumen. Begitupun juga dengan 
perekonomian yang baik dan produktivitas yang optimal dapat 
membantu dalam memudahkan peningkatan pangsa pasar. 
Menurut Herjanto (2008), produk yang bermutu baik akan 
disukai pelanggan, sehingga permintaan meningkat, yang 
selanjutnya mendorong ke arah peningkatan keuntungan dan 
pangsa pasar. Produk yang bermutu baik juga akan 
meningkatkan pemenuhan kesesuaian terhadap persyaratan, 
sehingga mengurangi pengerjaan ulang atau produk yang 
terbuang. Dengan demikian biaya menjadi lebih rendah dan 
keuntungan meningkat. 

Meningkatkan nilai tambah susu pasteurisasi(d) terhadap 
mendorong pembangunan KUD(f) bernilai V, karena produk 
yang memiliki nilai tambah akan disukai konsumen yang 
membuat penjualan meningkat dan dengan begitu industri 
mengalami perbaikan ekonomi yang dapat mendorong 
pembangunan KUD menjadi lebih baik lagi. Ada tidaknya 
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pembangunan KUD yang lebih baik tidak berpengaruh pada 
peningkatan nilai tambah suatu produk, karena industri memang 
dari tujuan awal industri harus memiliki produk yang memiliki 
nilai tambah. Menurut Gaspersz (2007), dengan menghilangkan 
faktor-faktor penyebab pemborosan akan menurunkan biaya 
produksi, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi produk. 
Suatu produk yang memiliki nilai tambah akan meningkatkan 
kepuasan konsumen sehingga pendapatan industri bertambah 
dan dapat mendorong pembangunan di industri tersebut. 

Meningkatkan nilai tambah susu pasteurisasi(d) terhadap 
perbaikan ekonomi KUD(h), meningkatkan produktivitas(g), dan 
meningkatkan SDM yang kompeten(e) bersimbol X karena 
produk dengan nilai tambah yang baik akan banyak diminati 
oleh konsumen dan berakibat pada meningkatnya penjualaan 
sehingga perekonomian industri dapat lebih baik. Industri juga 
harus melakukan produksi dengan kemampuan SDM yang baik 
agar produktivitas optimal. Begitupun juga, dengan 
perekonomian dan produktivitas yang baik serta karyawan yang 
kompeten di suatu industri akan mampu membuat suatu produk 
memiliki nilai tambah yang lebih baik. Menurut Gaspersz (2008), 
penciptaan nilai tambah input menjadi output secara efektif dan 
efisien membuat produk dapat dijual dengan harga yang 
kompetitif di pasar global, sehingga mutlak dilakukan oleh 
manajer di suatu industri untuk melakukan sistem produksi 
secara efektif dan efisien agar dihasilkan produk yang memiliki 
nilai tambah. 

Meningkatkan SDM yang kompeten(e) terhadap 
mendorong pembangunan KUD(f) bersimbol V, karena dengan 
meningkatkan SDM yang kompeten maka suatu industri akan 
memiliki kinerja yang lebih baik sehingga akan mendorong 
pembangunan KUD. Peningkatan SDM yang kompeten tidak 
dipengaruhi oleh pembangunan KUD, karena tanpa adanya 
pembangunan tersebut industri harus tetap memiliki SDM yang 
kompeten. Menurut Kader dan Junjung (2007), SDM yang 
berkualitas akan mendorong dan saling memperkuat keterkaitan 
antar pembangunan bidang-bidang lain dalam rangka mencapai 
tujuan dan sasaran pembangunan. 



 

76 
 

Meningkatkan SDM yang kompeten(e) terhadap perbaikan 
ekonomi KUD(h) dan meningkatkan produktivitas(g) bersimbol 
X, karena dengan SDM yang kompeten maka proses produksi 
akan berjalan efektif dan efisien dimana produktivitas juga akan 
optimal sehingga meningkatkan ekonomi perusahaan. Begitu 
juga dengan meningkatnya produktivitas dan perekonomian di 
suatu industri membuat penghasilan karyawan meningkat 
sehingga karyawan akan terpacu untuk bekerja lebih giat dan 
kompeten.  Menurut Hutapea dan Thoha (2008), sumber daya 
manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan 
kapasitas dan membangun pondasi yang kuat dalam kinerjanya. 
Dengan adanya karyawan yang kompeten akan membuat 
produk yang dihasilkan lebih berkualitas sehingga dapat 
meningkatkan penjualan. 

Mendorong pembangunan KUD(f) terhadap perbaikan 
ekonomi KUD(h) dan meningkatkan produktivitas(g) bersimbol 
A, karena dalam melakukan pembangunan harus didukung 
dengan kondisi ekonomi dan produktivitas di suatu industri yang 
baik. Pembangunan KUD tidak mempengaruhi dua sub-elemen 
tersebut karena tanpa adanya pembangunan agar KUD lebih 
baik maka industri harus selalu meningkatkan perekonomiannya 
dan produktivitasnya. Menurut Kader dan Junjung (2007), 
pertumbuhan ekonomi didukung oleh SDM yang berkualitas 
sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan 
mendorong proses pembangunan. 

Meningkatkan produktivitas(g) terhadap perbaikan 
ekonomi KUD(h) bersimbol V, karena dengan produktivitas yang 
optimal suatu industri dapat beroperasi lebih baik sehingga 
perekonomiannya juga membaik. Peningkatan produktivitas 
tidak secara langsung dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi, 
karena industri harus selalu mengoptimalkan produktivitasnya 
tanpa melihat ada tidaknya perbaikan ekonomi di industri 
tersebut. Menurut Sari (2011), peningkatkan produktivitas suatu 
produksi barang dipengaruhi oleh teknologi. Dengan 
meningkatnya produktivitas di industri akan memperbaiki 
ekonomi karena proses berjalan efektif dan efisien. 

 
 



 

77 
 

Hasil SSIM awal elemen tujuan program yang telah dibuat 
dalam bentuk Reachability Matrix (RM) dengan mengganti huruf 
V, A, X, O menjadi bilangan 1 dan 0, dimana nilai 1 memiliki arti 
berpengaruh sedangkan nilai 0 berarti tidak memiliki pengaruh. 
Tabel RM dapat dilihat di Tabel 4.12.  

 
Tabel 4.12 Reachability Matrix (RM) Elemen Tujuan Program 

  a b c d e f g h 

a 1 0 1 0 0 1 1 1 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 

c 1 0 1 0 0 1 1 1 

d 1 1 1 1 1 1 1 1 

e 1 1 1 1 1 1 1 1 

f 0 0 0 0 0 1 0 0 

g 1 0 1 1 1 1 1 1 

h 0 1 1 1 1 1 0 1 

 
RM final dan SSIM final elemen tujuan program yang 

digunakan untuk menentukan elemen kunci yang dapat dilihat di 
Tabel 4.13 dan Tabel 4.14. 

 
Tabel 4.13 Reachability Matrix (RM) Final Elemen Tujuan Program 

  a b c d e f g h DP R 

a 1 0 1 0 0 1 1 1 5 3 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1* 

c 1 0 1 0 0 1 1 1 5 3 

d 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1* 

e 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1* 

f 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 

g 1 0 1 1 1 1 1 1 7 2 

h 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1* 

D 7 4 7 5 5 8 7 7     
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Tabel 4.14 SSIM Final Elemen Tujuan Program 

  h g f e d c b a 

a X X V A A X A   

b X V V X X V     

c X X V A A       

d X X V X         

e X X V           

f A A             

g X               

h                 

 
Terlihat adanya beberapa perubahan pada RM final dan 

SSIM final yang disesuaikan dengan aturan transitivity dan 
keterkaitan antar kedua sub-elemen.  Dapat dilihat pada 
meningkatkan daya-saing produk dan meningkatkan 
produktivitas terhadap perbaikan ekonomi KUD yang semula 
bersimbol V berubah X, karena suatu industri yang kondisi 
ekonominya buruk akan kesulitan dalam meningkatkan daya-
saing dan produktivitasnya. 

Hasil analisis 8 sub-elemen tujuan program tersebut 
menunjukkan bahwa yang menjadi elemen kunci adalah 
meningkatkan penguasaan teknologi(b), meningkatkan nilai 
tambah mutu susu pasteurisasi(d), meningkatkan SDM yang 
kompeten(e), dan perbaikan ekonomi(h). Suatu industri harus 
meningkatkan nilai tambah pada produk dengan menggunakan  
teknologi yang lebih baik, SDM yang kompeten, dan 
perekonomian yang baik supaya industri mampu memenuhi 
kebutuhan apa saja yang digunakan untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas. Menurut Kader dan Junjung (2007), 
pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi tanpa SDM yang 
berkualitas dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK). Pertumbuhan ekonomi cenderung berkorelasi kuat 
dengan penguasaan IPTEK yang akan memacu sistem produksi 
sehingga membuat suatu produk akan memiliki nilai tambah 
yang lebih baik. 

Berdasarkan aspek daya dorong (driver power) dari hasil 
RM final dapat dibuat diagram model struktural. Jumlah 
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tingkatan level berdasar pada nilai DP, dimana yang menempati 
level dasar adalah sub-elemen yang memiliki nilai DP tertinggi. 
Meningkatkan penguasaan teknologi(b), meningkatkan nilai 
tambah susu pasteurisasi(d), meningkatkan SDM yang 
kompeten(e), dan perbaikan ekonomi KUD(h) berada pada level 
empat. Hal ini menjadikan suatu industri harus mencapai tujuan 
tersebut agar program perbaikan mutu susu pasteurisasi dapat 
berhasil. Diagram model struktural elemen tujuan program dapat 
dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Diagram Model Struktural Elemen Tujuan Program 
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Gambar 4.6 Matriks DP-D Elemen Tujuan Program 
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Berdasarkan nilai Driver Power dan Dependence 
didapatkan Matriks DP-D untuk elemen tujuan program yang 
dapat dilihat pada Gambar 4.6. Sub-elemen kunci dalam matriks 
DP-D berada pada posisi teratas dengan nilai driver power (DP) 
tertinggi, baik di sektor Independent ataupun Linkage. Matriks 
tersebut menunjukkan bahwa sub-elemen meningkatkan daya 
saing produk(a), meningkatkan penguasaan teknologi(b), 
meningkatkan pangsa pasar(c), meningkatkan nilai tambah susu 
pasteurisasi(d), meningkatkan SDM yang kompeten(e), 
meningkatkan produktivitas(g), dan perbaikan ekonomi KUD(h) 
berada pada sektor III (Linkage). Tercapainya tujuan tersebut, 
akan mampu mempertahankan kualitas dari susu pasteurisasi 
yang dihasilkan karena tujuan tersebut mampu membuat 
industri memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, industri 
harus mencapai tujuan tersebut agar kualitas susu pasteurisasi 
bisa dipertahankan bahkan lebih baik lagi. Sub-elemen 
mendorong pembangunan KUD(f) berada pada sektor II 
(Dependent), karena dengan perbaikan mutu susu menjadikan 
suatu industri memiliki peluang untuk mampu bersaing dan 
meningkatkan perekonomiannya sehingga perbaikan dalam 
pembangunan KUD dapat dilakukan.  

 
4.3.4 Analisis Elemen Lembaga yang terlibat 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pakar didapatkan 11 
sub-elemen lembaga yang terkait dalam perbaikan mutu yaitu: 
a) Peternak sspi perah, b) Dinas Koperasi, c) Unit pakan ternak, 
d) Perbankan, e) Pengepul susu segar, f) Karyawan, g) 
Perguruan Tinggi, h) Peneliti dan Penyuluh, i) Distributor, j) 
Agen penjual, dan k) Konsumen. Hasil kuesioner dalam bentuk 
SSIM untuk elemen lembaga yang terlibat dapat dilihat pada 
Tabel 4.15.  
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Tabel 4.15 SSIM Awal Elemen Lembaga yang terlibat 

  k j i h g f e d c b a 

a O O O X X X X X X X   

b O O V X X V V X V     

c O O O X X X O X       

d O O O X X O X         

e O O O X X X           

f O O X X A             

g O O V X               

h O O X                 

i X X                   

j X                     

k                       

 
Penjelasan dalam menganalisa keterkaitan sub-elemen 

dilakukan dengan mengurutkannya sesuai simbol V, A, X, O. 
Berdasarkan hasil kuesioner dari ketiga pakar didapatkan 
bahwa peternak sapi perah(a) terhadap peneliti dan 
penyuluh(h), perguruan tinggi(g), karyawan(f), pengepul susu 
segar(e), perbankan(d), unit pakan ternak(c), dan dinas 
koperasi(b) bersimbol X karena terjadinya kendala pada 
peternak sapi perah seperti menurunnya kualitas susu segar 
yang dihasilkan, kesehatan sapi yang menurun dan lainnya 
mengharuskan peneliti dan penyuluh, perguruan tinggi, 
karyawan, perbankan, unit pakan ternak, dan dinas koperasi 
untuk membantu peternak dalam memperbaiki kinerjanya. 
Pengepul susu segar akan kekurangan pasokan susu karena 
menurunnya jumlah susu segar dari peternak. Begitupun juga 
terjadinya kendala pada sub-elemen itu membuat peternak sapi 
perah kesulitan dalam mendapatkan pelatihan, modal, kinerja 
menurun, dan susah dalam memasok susu segar. Menurut 
Firman (2007), keseluruhan sub-sistem dalam agribisnis 
peternakan sapi perah saling membutuhkan satu sama lainnya. 
Sub-sistem pendukung berupa lembaga perbankan, lembaga 
penelitian, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, pemerintah, 
koperasi, dan sebagainya. Sub-sistem pendukung ini dapat 
memberikan bantuan pada keseluruhan sub-sistem agribisnis 
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sapi perah dalam rangka memberikan bantuan pinjaman, 
teknologi, dan peningkatan sumberdaya manusia pada masing-

masing subsistem. Peternak sapi perah terhadap konsumen, 
agen penjual dan distributor bersimbol O karena dalam 
memperbaiki susu pasteurisasi, lembaga tersebut tidak saling 
memiliki kerjasama. Dimana peternak sapi perah hanya sebagai 
pemasok susu segar ke industri. 

Dinas koperasi(b) terhadap distributor(i), karyawan(f), 
pengepul susu segar(e), dan unit pakan ternak(c) bersimbol V, 
dimana dinas koperasi memberikan beberapa peraturan dan 
penyuluhan pada lembaga tersebut agar kinerjanya meningkat. 
Dinas Koperasi tidak dipengaruhi oleh keempat lembaga 
tersebut karena ada penurunan kinerja keempat lembaga 
tersebut tidak akan menurunkan kinerja Dinas Koperasi. 
Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang (2014), 
dinas koperasi memiliki peran yaitu untuk meningkatkan 
ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta 
menyediakan fasilitasi, konsultasi dan informasi bagi Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperluas akses 
pasar. 

Dinas koperasi(b) terhadap peneliti dan penyuluh(h), 
perguruan tinggi(g), dan perbankan(d) bersimbol X, karena 
dinas koperasi selalu bekerjasama dengan lembaga tersebut 
untuk memperbaiki kualitas susu pateurisasi. Begitupun juga 
bantuan yang dilakukan oleh peneliti dan penyuluh, perguruan 
tinggi, dan perbankan akan meningkatkan kinerja dari dinas 
koperasi dalam memberikan pengawasan dan peningkatan 
keterampilan teknis di unit bisnis yang ada di koperasi. Dinas 
koperasi(b) terhadap konsumen(k) dan agen penjual(j) 
bersimbol O, dimana dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi 
dinas koperasi tidak melibatkan agen penjual dan konsumen 
karena konsumen hanya sebatas membeli dan agen penjual 
hanya menjual produk. 

Unit pakan ternak(c) terhadap peneliti dan penyuluh(h), 
perguruan tinggi(g), karyawan(f) dan perbankan(d) bersimbol X 
karena jika unit pakan ternak mengalami kendala dalam 
produksi ataupun membutuhkan modal maka akan melibatkan 
peneliti dan penyuluh serta perguruan tinggi untuk membantu 
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menyelesaikan masalah yang ada dengan memberikan 
pelatihan ataupun arahan seperti dalam proses produksi dan 
teknologi. Selain itu, unit pakan ternak juga akan meminjam 
modal di bank, sehingga menambah masukan di pihak 
perbankan. Unit pakan ternak(c) terhadap konsumen(k), agen 
penjual(j), distributor(i), dan pengepul susu segar(e) bersimbol 
O, dimana konsumen, agen penjual susu, distributor susu dan 
pengepul susu segar tidak membantu atau berkontribusi pada 
unit pakan ternak dalam kegiatan industri. 

Perbankan(d) terhadap peneliti dan penyuluh(h), 
perguruan tinggi(g), dan pengepul susu segar(e) bernilai X, 
karena perbankan akan berpengaruh dalam hal meminjamkan 
uang kepada peneliti dan penyuluh, perguruan tinggi, dan 
pengepul susu segar sebagai modal untuk melakukan kegiatan 
yang berhubungan dengan perbaikan susu pasteurisasi. Begitu 
juga, peneliti dan penyuluh, perguruan tinggi, dan pengepul 
susu segar akan menambah masukan perbankan jika lembaga 
tersebut meminjam uang. Menurut Sukmayani, dkk., (2008), 
perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit, mengatur peredaran uang dan 
menjaga kestabilan nilai uang. Perbankan(d) terhadap 
konsumen(k), agen penjual(j), distributor(i), dan karyawan(f) 
bersimbol O karena konsumen, agen penjual, distributor, dan 
karyawan tidak meminjam uang di bank dengan tujuan untuk 
perbaikan mutu susu pasteurisasi sehingga perbankan juga 
tidak dipengaruhi oleh lembaga tersebut dalam hal membantu 
perbaikan mutu susu pasteurisasi. 

Pengepul susu segar(e) terhadap peneliti dan 
penyuluh(h), perguruan tinggi(g), dan karyawan(f) bersimbol X 
karena jika terjadi masalah pada pengepul susu segar maka 
peneliti dan penyuluh, perguruan tinggi dan karyawan industri 
pengolahan susu harus membantunya untuk memberikan 
penyuluhan, arahan dan bantuan dalam perbaikan kinerjanya. 
Apabila peneliti dan penyuluh, perguruan tinggi dan karyawan 
tidak memberikan kontribusinya maka membuat pengepul susu 
segar akan kesulitan dalam perbaikan proses yang ada. 
Pengepul susu segar(e) terhadap konsumen(k), agen penjual(j), 
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dan distributor(i) bersimbol O, karena dalam perbaikan mutu 
susu pasteurisasi lembaga tersebut tidak saling berkaitan dan 
bekerja sama. 

Karyawan(f) terhadap perguruan tinggi(g) bersimbol A, 
karena perguruan tinggi memiliki kontribusi dalam memberikan 
arahan kepada karyawan dalam hal pengetahuan ataupun 
penggunaan teknologi produksi yang benar sehingga karyawan 
akan lebih berkompeten. Karyawan tidak berpengaruh pada 
perguruan tinggi karena terjadinya penurunan kinerja karyawan 
di industri tidak berimbas pada menurunnya kinerja perguruan 
tinggi. Karyawan(f) terhadap peneliti dan penyuluh(h) serta 
distributor(i) bersimbol X, karena jika karyawan mengalami 
kendala dalam proses produksi maka peneliti dan penyuluh 
harus memberikan penyuluhan dan meneliti apa yang menjadi 
penyebabnya. Karyawan dan distributor adalah satu bagian 
yang ada di industri pengolahan susu, sehingga karyawan dan 
distributor bekerjasama membantu industri dalam perbaikan 
mutu susu pasteurisasi. Karyawan(f) terhadap konsumen(k) dan 
agen penjual(j) bersimbol O karena lembaga tersebut tidak 
memiliki keterkaitan, dimana dalam memperbaiki mutu susu 
pasteurisasi karyawan tidak membutuhkan bantuan dari 
konsumen ataupun agen penjual. 

Perguruan tinggi(g) terhadap distributor(i) bersimbol V, 
karena perguruan tinggi membantu distributor dengan 
memberikan pengetahuan akan teknologi yang digunakan untuk 
menyimpan produk susu saat proses pendistribusian, sehingga 
distributor akan memiliki kinerja yang lebih baik. Perguruan 
tinggi tidak dipengaruhi oleh distributor, dimana kinerja 
perguruan tinggi tidak akan mengalami penurunan akibat dari 
menurunnya kinerja distributor. Perguruan tinggi(g) terhadap 
peneliti dan penyuluh(h) bersimbol X, karena perguruan tinggi 
bekerjasama dengan peneliti dan penyuluh dalam memperbaiki 
mutu susu pasteurisasi. Menurut DP2M (2006), perguruan tinggi 
memiliki tugas untuk mendorong kerjasama penelitian dan 
pengembangan antar perguruan tinggi, serta antara Perguruan 
Tinggi dan lembaga penelitian / dunia usaha baik nasional 
maupun internasional, khususnya untuk mendukung 
pengembangan sumberdaya lokal. Perguruan tinggi(g) terhadap 
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konsumen(k) dan agen penjual(j) bersimbol O, karena lembaga 
tersebut tidak saling berpengaruh dan bekerjasama untuk 
memperbaiki mutu susu pasteurisasi. 

Peneliti dan penyuluh(h) terhadap distributor(i) bersimbol 
X karena distributor adalah bagian dari industri pengolahan 
susu, dimana industri sudah memiliki hubungan kerjasama 
dengan peneliti dan penyuluh sehingga disaat distributor 
mengalami masalah maka peneliti dan penyuluh harus 
membantunya dengan memberikan penyuluhan dan 
pengetahuan akan cara pendistribusian yang baik. Peneliti dan 
penyuluh(h) terhadap konsumen(k) dan agen penjual(j) 
bersimbol O, karena dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi 
lembaga tersebut tidak saling berkaitan. 

Distributor(i) terhadap konsumen(k) dan agen penjual(j) 
bersimbol X, karena distributor bekerja karena adanya pesanan 
dari konsumen seperti instansi dan agen penjual. Disaat 
distributor telat mengirimkan produk ataupun produk mengalami 
kerusakan akibat kesalahan distributor maka konsumen dan 
agen penjual akan dikecewakan. Agen penjual(j) terhadap 
konsumen(k) bersimbol X, karena agen menjual produk tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan 
keuntungan. Disaat konsumen tidak membeli produk, maka 
pendapatan agen penjual akan menurun. 

Hasil SSIM awal elemen lembaga yang terlibat yang telah 
dibuat dalam bentuk Reachability Matrix (RM) dengan 
mengganti huruf V, A, X, O menjadi bilangan 1 dan 0, dimana 
nilai 1 memiliki arti berpengaruh sedangkan nilai 0 berarti tidak 
memiliki pengaruh. Tabel RM dapat dilihat di Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Reachability Matrix (RM) Elemen Lembaga yang terlibat 

  a b c d e f g h i j k 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

c 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

d 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

e 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

f 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

i 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

j 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

k 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 
RM final dan SSIM final elemen lembaga yang terlibat 

yang digunakan untuk menentukan elemen kunci yang dapat 
dilihat di Tabel 4.17 dan Tabel 4.18. 
 
Tabel 4.17 Reachability Matrix (RM) Final Elemen Lembaga yang 
terlibat 

  a b c d e f g h i j k DP R 

a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 2 

b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 1* 

c 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 3 

d 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7 3 

e 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 3 

f 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8 2 

g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 1* 

h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 1* 

i 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 4 

j 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 

k 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 

D 8 8 7 7 7 8 8 9 7 3 3     
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Tabel 4.18 SSIM Final Elemen Lembaga yang terlibat 

  k j I h g f e d c b a 

a O O O X X X X X X X   

b O O V X X X X X X     

c O O O X X X O X       

d O O O X X O X         

e O O O X X X           

f O O X X A             

g O O V X               

h O O X                 

i X X                   

j X                     

k                       

 
Terlihat adanya beberapa perubahan pada RM final dan 

SSIM final yang disesuaikan dengan aturan transitivity dan 
keterkaitan antar sub-elemen. Dapat dilihat pada dinas 
koperasi(b) terhadap karyawan(f), pengepul susu segar(e), dan 
unit pakan ternak(c) yang semula bersimbol V berubah menjadi 
X karena terjadinya penurunan kinerja pada karyawan, 
pengepul susu segar, dan unit pakan ternak akan membuat 
dinas koperasi kesulitan dalam melakukan perbaikan mutu susu 
pasteurisasi. 

Hasil analisis 11 sub-elemen lembaga yang terlibat dalam 
perbaikan kualitas susu pasteurisasi menunjukkan bahwa yang 
menjadi elemen kunci adalah Dinas Koperasi(b), Perguruan 
Tinggi(g), dan Peneliti dan Penyuluh(h). Hal ini dikarenakan 
dinas koperasi menjadi penanggungjawab atas KUD tersebut 
dan memberikan kebijakan-kebijakan dalam seluruh kegiatan 
yang ada di KUD. Perguruan tinggi serta peneliti dan penyuluh 
sangat berpengaruh dalam memberikan pengarahan, pelatihan 
dan penyuluhan kepada lembaga yang terlibat. Menurut 
Departemen Perindustrian (2009), Dinas koperasi memiliki 
fungsi yaitu untuk melaksanakan pelatihan/keterampilan dalam 
pengoperasian mesin, mendorong terbentuknya kemitraan 
usaha antara koperasi dengan swasta dan lain sebagainya. 
Selanjutnya lembaga riset bertugas untuk melakukan penelitian 
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tentang susu baik bahan baku susu segar, proses produksi, 
diversifikasi, dan pengembangan mesin/peralatan. Menurut 
DP2M (2006), perguruan tinggi berfungsi untuk meningkatkan 
penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri 
dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan 
koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis 
sumberdaya lokal. Dalam hal ini, lembaga tersebut harus 
memantau kinerja industri dan juga memberikan penyuluhan 
ataupun pelatihan teknis tentang perbaikan mutu susu 
pasteurisasi yang dimulai dari hulu hingga hilir.  

Berdasarkan aspek daya dorong (driver power) dari hasil 
RM final dapat dibuat diagram model struktural. Jumlah 
tingkatan level berdasar pada nilai DP, dimana yang menempati 
level dasar adalah sub-elemen yang memiliki nilai DP tertinggi. 
Dinas Koperasi(b), Perguruan Tinggi(g), serta Peneliti dan 
Penyuluh(h) berada pada level lima. Dinas Koperasi, Perguruan 
Tinggi serta Peneliti dan Penyuluh sangat membantu dalam 
mengarahkan pihak-pihak terkait dengan memberikan pelatihan, 
penyuluhan dan mensosialisasikan inovasi ataupun teknologi 
terbaru dalam proses pengolahan sehingga perbaikan mutu 
susu pasteurisasi dapat tercapai. Diagram model struktural 
elemen lembaga yang terlibat dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Diagram Model Struktural Elemen Lembaga yang terlibat 
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Gambar 4.8 Matriks DP-D Elemen Lembaga yang terlibat 

 

Berdasarkan nilai Driver Power dan Dependence 
didapatkan Matriks DP-D untuk elemen lembaga yang terlibat 
yang dapat dilihat pada Gambar 4.8. Sub-elemen kunci dalam 
matriks DP-D berada pada posisi teratas dengan nilai driver 
power (DP) tertinggi, baik di sektor Independent ataupun 
Linkage. Sub-elemen peternak sapi perah(a), Dinas 
Koperasi(b), unit pakan ternak(c), perbankan(d), pengepul susu 
segar(e), karyawan(f), Perguruan Tinggi(g), serta Peneliti dan 
Penyuluh(h) berada pada sektor III (Linkage). Adanya masalah 
dalam lembaga tersebut, akan membuat program perbaikan 
mutu susu pasteurisasi sulit tercapai karena lembaga tersebut 
memiliki peran penting yang berhubungan dengan industri mulai 
dari pemasok bahan baku susu segar, melakukan proses 
produksi, meminjamkan modal, memberikan penyuluhan dan 
pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga tersebut harus 
benar-benar diperhatikan dan pihak industri harus menjalin 
hubungan yang baik agar program dapat tercapai. Sub-elemen 
distributor(i) berada pada sektor II (Dependent), dikarenakan 
distributor hanya bertugas untuk mendistribusikan produk yang 
sudah jadi dan tidak banyak berkontribusi dalam memperbaiki 
mutu susu pasteurisasi tetapi kerja distributor akan terpengaruh 
disaat kualitas produk menurun karena permintaan konsumen 
yang mengalami penurunan. Agen penjual(j) dan konsumen(k) 
berada pada sektor I (Autonomus), karena agen penjual dan 
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konsumen tidak ikut membantu secara langsung dalam program 
perbaikan mutu susu pasteurisasi. 
 
4.4 Analisis Fuzzy ME-MCDM 

Data yang digunakan dalam analisis Fuzzy ME-MCDM 
didapatkan dari hasil kuesioner yang diisi oleh ketiga pakar. 
Hasil kuesioner penentuan bobot kriteria dapat dilihat pada 
Lampiran 5. Hasil dari kuesioner ini digunakan untuk 
menentukan label dan negasi dari tiap kriteria yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.19. 

Terlihat bahwa kriteria dalam allternatif perbaikan yang 
sudah ditentukan sebelumnya juga menjadi elemen kunci pada 
hasil ISM, seperti sub-elemen kunci pada elemen kebutuhan 
program yaitu teknologi produksi, standarisasi mutu susu 
pasteurisasi, permodalan, dan karyawan yang kompeten masuk 
dalam kriteria kecanggihan mesin/peralatan, penguasaan ilmu 
dan teknologi, permodalan, serta kemampuan SDM. Sub-
elemen kunci pada elemen kendala utama yaitu modal, sarana 
dan prasarana, kualitas, teknologi, SDM, serta kelembagaan 
masuk pada kriteria permodalan, kecanggihan mesin/peralatan, 
penguasaan ilmu dan teknologi, kemampuan SDM, serta 
lembaga pendukung. Sub-elemen kunci pada elemen tujuan 
yaitu meningkatkan penguasaan teknologi, meningkatkan nilai 
tambah susu pasteurisasi, meningkatkan SDM yang kompeten, 
dan perbaikan ekonomi KUD masuk pada kriteria penguasaan 
ilmu dan teknologi, kemampuan SDM, serta permodalan. Sub-
elemen kunci pada elemen lembaga yang terlibat yaitu Dinas 
Koperasi, Perguruan Tinggi, serta Peneliti dan Penyuluh 
termasuk pada kriteria lembaga pendukung. Ini menjadikan 
bukti, bahwa memang kelima kriteria tersebut sangat 
berpengaruh pada perbaikan mutu susu pasteurisasi. Baiknya 
kinerja pada kriteria tersebut akan membuat suatu produk 
memiliki mutu yang baik. 

 
 
 

 



 

91 
 

Tabel 4.19 Negasi tiap Kriteria 

No. Kriteria 
Bobot 
(VPI) 

Label Negasi 

1. Kemampuan SDM 0,284 ST SR 
2. Lembaga Pendukung 0,079 R T 
3. Kecanggihan mesin/peralatan 0,326 ST SR 
4. Penguasaan ilmu dan teknologi 0,264 T R 
5. Permodalan 0,048 SR ST 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2014) 
 

Nilai bobot (VPI) didapatkan dari hasil kuesioner 
penentuan bobot kriteria yang diolah dengan metode 
perbandingan berpasangan dimana perhitungannya dapat 
dilihat pada Lampiran 6. Nilai bobot (VPI) menunjukkan 
seberapa besar nilai dari setiap kriteria tersebut. Nilai range 
didapatkan dari hasil bagi antara nilai setiap skala dengan total 
dari nilai skala, sehingga terdiri dari 5 range. Range dengan nilai 
0 – 0,067 (termasuk label SR); 0,068 – 0,133 (termasuk label 
R); 0,134 – 0,200 (termasuk label S); 0,201 – 0,267 (termasuk 
label T); dan 0,268 – 0,333 (termasuk label ST). Penentuan 
label dilakukan dengan melihat nilai bobot (VPI) tersebut sesuai 
range sehingga bisa diketahui labelnya. Diketahuinya label pada 
tiap kriteria maka dapat digunakan untuk menentukan 
negasinya dengan rumus: Neg (Wk) = Wq – k + 1, dimana 
perhitungannya dapat  dilihat di Lampiran 7. 

Berdasarkan hasil penentuan botot tiap kriteria didapatkan 
bahwa kriteria kecanggihan mesin atau peralatan memiliki nilai 
bobot tertinggi, karena mesin/peralatan merupakan teknologi 
yang digunakan dalam proses produksi. Kecanggihan 
mesin/peralatan sangat mempengaruhi kualitas dari suatu 
produk. Menurut Madura (2007), tingginya kualitas produk yang 
dihasilkan diperoleh dari penggunaan teknologi yang modern. 
Kriteria permodalan memiliki nilai terendah yaitu 0,048 yang 
berarti tingkat kepentingannya dibawah kriteria lainnya karena  
permodalan tidak berhubungan secara langsung dengan proses 
produksi. Menurut Tim Penulis PS (2009), dilihat dari segi 
manajemen modern, modal hanya merupakan salah satu aspek 
fungsional manajemen, di samping pemasaran, produksi, dan 
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aspek personalia. Dimana modal tidak secara langsung ikut 
dalam proses produksi sehingga dalam perbaikan mutu 
permodalan memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah 
dibanding kriteria lainnya. Akan tetapi suatu industri harus 
memiliki modal yang baik untuk kelancaran usaha.    
 
Tabel 4.20 Nilai Alternatif ke-i oleh Ketiga Pakar pada masing-masing 
Kriteria 

No. Alternatif 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

Pakar 1      

1. Perbaikan Mutu Bahan Baku ST S T ST R 

2. Perbaikan Proses Produksi ST R T T SR 

3. Perbaikan Penanganan Pasca 
Produksi 

ST S S T SR 

Pakar 2      

1. Perbaikan Mutu Bahan Baku ST S T ST S 

2. Perbaikan Proses Produksi ST T ST ST T 

3. Perbaikan Penanganan Pasca 
Produksi 

ST R S S SR 

Pakar 3      

1. Perbaikan Mutu Bahan Baku ST S ST T T 

2. Perbaikan Proses Produksi ST R ST T T 

3. Perbaikan Penanganan Pasca 
Produksi 

T S T T S 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2014) 

 
Berdasarkan hasil kuesioner dari ketiga pakar dalam 

alternatif perbaikan pada masing-masing kriteria dapat dilihat di 
Tabel 4.20. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan SDM memiliki nilai sangat tinggi dalam ketiga 
alternatif dibanding kriteria lainnya. SDM yang kompeten akan 
mampu menguasai proses dan teknologi dengan baik, sehingga 
akan menghasilkan output yang jauh berkualitas. Oleh karena 
itu, suatu industri harus memilih karyawan yang kompeten. 
Menurut Sawitri, dkk., (2010), rendahnya pengetahuan dan 
keterampilan UKM dalam hal ini sumber daya manusia menjadi 
kendala dalam perbaikan mutu produk. Kriteria lembaga 
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pendukung secara umum bernilai sedang pada ketiga alternatif 
karena lembaga pendukung disini tidak bersentuhan langsung 
dengan proses produksi seperti mesin, tenaga kerja, dan 
teknologi sehingga memiliki kontribusi yang lebih rendah dalam 
perbaikan mutu produk. Lembaga pendukung berperan dalam 
pemberian pelatihan dan penyuluhan dalam tata cara produksi 
yang baik. Menurut Iqbal (2007), pemangku kepentingan 
penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu 
proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas 
pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi 
advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak 
swasta. 

Kecanggihan mesin atau peralatan secara umum pada 
ketiga alternatif perbaikan bernilai tinggi karena suatu proses 
berlangsung dengan bantuan mesin/peralatan. Semakin 
canggih mesin/peralatan yang digunakan akan menghasilkan 
produk yang berkualitas. Sesuai dengan pernyataan Madura. 
(2007), dengan menggunakan teknologi mesin yang canggih 
akan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih 
tinggi. Penguasaan ilmu dan teknologi secara umum di ketiga 
alternatif perbaikan bernilai tinggi, karena suatu industri yang 
tidak menguasai ilmu dan teknologi akan mengalami kesulitan 
dalam proses produksinya. Industri yang menguasai ilmu dan 
teknologi maka akan mengerti suatu proses produksi yang 
benar dan teknologi seperti apa yang tepat diaplikasikan. Sesuai 
pernyataan Aroef dan Djamal (2009), semakin tinggi tingkat 
pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu oraganisasi, 
semakin mampu untuk mengolah sumber dayanya. Nilai tambah 
yang bisa dimasukkan kedalam produk dan jasa yang dihasilkan 
pun bisa semakin tinggi. Permodalan secara umum bernilai 
sedang karena permodalan tidak berhubungan secara langsung 
dalam proses produksi. 

Pada penentuan bobot tiap kriteria, menyatakan bahwa 
kecanggihan mesin/peralatan memiliki bobot lebih tinggi 
dibanding kemampuan SDM, sedangkan hasil kuesioner 
analisis alternatif kegiatan menunjukkan bahwa kemampuan 
SDM lebih berpengaruh dibanding kecanggihan 
mesin/peralatan. Adanya perbedaan disini diakibatkan karena 
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pada penentuan bobot kriteria, tiap kriteria dibandingkan dengan 
kriteria lainnya sedangkan pada analisis alternatif kegiatan 
dilakukan dengan melihat tingkat pengaruh tiap kriteria terhadap 
alternatif perbaikan. Dimana SDM lebih memiliki pengaruh yang 
lebih tinggi daripada kecanggihan mesin/peralatan dikarenakan 
karyawan yang mengoperasikan langsung mulai dari input-
proses-output di seluruh kegiatan tersebut. Menurut Gilarso 
(2004), pelaksana utama dalam seluruh kegiatan produksi 
adalah manusia. Oleh karena itu kerja manusia (human 
resources) atau sumber daya manusia (SDM) dengan segala 
keterampilan dan keahliannya merupakan faktor produksi yang 
pertama. 
 
4.4.1 Agregasi Kriteria 

Nilai akhir alternatif di tiap pakar ditentukan melalui 
agregasi nilai masing-masing kriteria dengan memperhatikan 
bobot kriteria dan negasi bobot kriteria (Kusnandar dan Marimin, 
2003). Nilai akhir alternatif dari tiap pakar didapatkan dengan 
cara memilih nilai yang minimum diantara hasil nilai maksimum 
dari negasi dan hasil penilaian pakar pada tiap kriteria. Nilai 
akhir alternatif di tiap pakar dapat dilihat pada Tabel 4.21 
dengan perhitungan yang dapat dilihat pada Lampiran 8. 
Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil dimana menurut 
pakar 1 dan 2, alternatif perbaikan mutu bahan baku dan 
perbaikan proses produksi bernilai tinggi, sedangkan alternatif 
perbaikan penanganan pasca produksi bernilai sedang karena 
faktor utama dalam memperbaiki mutu susu pasteurisasi harus 
didukung dengan mutu bahan baku yang berkualitas dan proses 
produksi yang baik. Sesuai dengan pernyataan Farid dan Heny 
(2011), menyatakan bahwa dalam perbaikan mutu susu 
pateurisasi harus didukung dengan mutu bahan baku yang 
berkualitas dengan proses produksi yang baik. Menurut pakar 3, 
seluruh alternatif bernilai tinggi karena ketiga alternatif sangat 
berkaitan dan saling mendukung dalam memperbaiki mutu susu 
pasteurisasi. Sesuai dengan pernyataan Rangkuti (2006), untuk 
menjamin mutu produk yang dihasilkan, perusahaan perlu 
menerapkan sistem pengendalian mutu secara terpadu mulai 
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dari persiapan bahan baku, proses produksi dan pasca 
produksi. 

 
Tabel 4.21 Nilai Akhir Alternatif ditiap Pakar 

No. Kegiatan Pakar 
1 

Pakar 
2 

Pakar 
3 

1. Perbaikan mutu bahan baku T T T 

2. Perbaikan proses produksi T T T 

3. Perbaikan penanganan pasca 
produksi 

S S T 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2014) 
 

4.4.2 Agregasi Pakar 
Sebelum melakukan agregasi pakar, dilakukan penentuan 

bobot nilai pakar dengan menggunakan formula: Qk=Int[1+k*(q-
1)/r ] dengan hasil sebagai berikut: 

Q1 = Int [ 1 + 1 ( 5 – 1)/3 ] 
 = Int [ 1 + 1,33 ] 
 = Int [2,33] = 2 = R 
 
Q2 = Int [ 1 + 2 ( 5 – 1)/3 ] 
 = Int [ 1 + 2,67 ] 
 = Int [3,67] = 4 = T 
 
Q3 = Int [ 1 + 3 ( 5 – 1)/3 ] 
 = Int [ 1 + 4 ] 
 = Int [5] = 5 = ST 
 

Setelah menentukan bobot nilai pakar, maka dilakukan 
agregasi pakar dengan formula: Vi = Max [ Qj ʌ bj ] dengan Qj 
adalah bobot nilai pakar dan bj adalah nilai akhir masing-masing 
alternatif yang diurutkan dari besar ke kecil. Hasil agregasi 
pakar sebagai berikut: 

V1 = Max [ R ʌ T, T ʌ T, ST ʌ T ] 
 = Max [ R, T, T ] = T (Alternatif pertama bernilai 

tinggi) 
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V2 = Max [ R ʌ T, T ʌ T, ST ʌ T ] 
 = Max [ R, T, T ] = T (Alternatif kedua bernilai 

tinggi) 
 
V3 = Max [ R ʌ T, T ʌ S, ST ʌ S ] 
 = Max [ R, S, S ] = S (Alternatif ketiga bernilai 

sedang) 
 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa alternatif 
pertama dan kedua yaitu perbaikan mutu bahan baku dan 
perbaikan proses produksi bernilai tinggi dibandingkan dengan 
alternatif ketiga (perbaikan penanganan pasca produksi). Hal ini 
dimaksudkan bahwa dalam perbaikan mutu susu pasteurisasi 
harus lebih diperhatikan dalam hal perbaikan mutu bahan baku 
dan perbaikan proses produksi dengan memfokuskan pada 
elemen kunci dari hasil metode ISM.  Perbaikan mutu bahan 
baku dan proses produksi dapat dilakukan dengan beberapa hal 
yang mengacu pada elemen kunci diantaranya: 

a. Standarisasi mutu susu pasteurisasi: Industri harus 
memiliki standarisasi mutu susu pasteurisasi yang baik, 
sehingga dengan adanya standarisasi tersebut akan 
membuat industri memiliki acuan dalam menghasilkan 
suatu produk yang berkualitas. 

b. Modal: Industri harus memiliki modal yang cukup agar 
kebutuhan yang berkaitan dalam perbaikan mutu dapat 
tercapai. Industri juga harus memberikan kemudahan 
dalam peminjaman modal ke peternak. Adanya modal 
tersebut, memudahkan peternak untuk memperbaiki 
kinerjanya dengan perbaikan sarana dan prasarana, 
infrastruktur, teknologi, serta melatih karyawan agar lebih 
kompeten dalam proses ternak sapi perah dan pemerahan 
susu. Adanya perbaikan tersebut dapat dipastikan bahwa 
kualitas susu yang dihasilkan akan lebih baik.  

c. Sarana dan Prasarana: Industri harus memperbaiki 
sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana dan 
prasarana yang baik akan memperlancar sistem produksi 
sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. 
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d. Infrastruktur: Melihat tempat produksi yang masih kotor, 
terbuka, dekat dengan jalan utama untuk akses keluar 
masuk industri, maka diperlukannya perbaikan tempat 
produksi beserta sarana dan prasarananya. Sesuai 
dengan pernyataan Murdiati, dkk., (2004), dimana 
ruangan produksi harus bersih,  terpisah, dan tertutup. 

e. Kualitas: Bahan baku susu segar yang akan diproses 
harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar. 
Industri juga harus segera mengolah susu segar, agar 
kualitas susu pasteurisasi yang dihasilkan lebih baik. 

f. SDM: Melihat adanya hambatan dalam kinerja industri 
yaitu beberapa karyawan yang bekerja memiliki riwayat 
pendidikan rendah dan kurangnya keahlian dalam 
penerapan sanitasi dan hygiene, maka harus ada 
pelatihan ataupun penyuluhan untuk karyawan agar 
kompeten. Menurut Murdiati, dkk., (2004),  dibutuhkannya 
kebersihan personil dan memberikan pendidikan tentang 
kaitannya dengan higienik dan mutu susu pasteurisasi, 
sehingga karyawan akan lebih berkompeten. 

g. Teknologi: Memperhatikan teknologi dan peralatan 
produksi, dalam hal ini harus ada maintenance alat secara 
teratur dan dijaga kebersihannya. Kondisi teknologi dan 
peralatan di industri secara umum sudah lumayan baik, 
akan tetapi ada beberapa peralatan yang sudah mulai 
rusak sehingga perlu adanya perbaikan ataupun 
penggantian. 

h. Kelembagaan: Industri harus menjalin kerjasama dengan 
Dinas Koperasi, Perguruan Tinggi, Peneliti dan Penyuluh, 
serta lembaga lainnya untuk membantu dalam 
memberikan pengarahan dan pelatihan sehingga akan 
meningkatkan kinerja industri. 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil analisis dengan metode ISM dapat 

diperoleh bahwa yang menjadi elemen kunci pada: 
a. Elemen kebutuhan program adalah teknologi produksi, 

standarisasi mutu susu pasteurisasi, permodalan, dan 
karyawan yang kompeten. 

b. Elemen kendala program adalah modal, sarana dan 
prasarana, infrastruktur, kualitas, SDM, teknologi, dan 
kelembagaan. 

c. Elemen tujuan program adalah meningkatkan 
penguasaan teknologi, meningkatkan nilai tambah susu 
pasteurisasi, meningkatkan SDM yang kompeten, dan 
perbaikan ekonomi KUD. 

d. Elemen lembaga yang terlibat adalah Dinas Koperasi, 
Perguruan Tinggi serta Peneliti dan Penyuluh. 

2. Hasil analisis menggunakan metode Fuzzy ME-MCDM, 
dapat diketahui bahwa bentuk perbaikan mutu susu 
pasteurisasi yang harus dilakukan oleh KUD DAU adalah 
perbaikan terhadap mutu bahan baku dan proses produksi 
dengan memfokuskan pada elemen kuncinya. 

 
5.2 Saran 

Untuk penyempurnaan dan aplikasi hasil penelitian ini 
beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Pihak KUD disarankan membangun mitra kerja yang baik 
dan melakukan kegiatan sesuai hasil penelitian guna 
tercapainya perbaikan pada mutu susu pasteurisasi yang 
dihasilkan. 

2. Penelitian pada kajian ISM ini hanya mengambil 4 elemen 
dari 9 elemen indikator program dalam ISM sehingga 
disarankan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan 
dengan menambahkan elemen lainnya yang terkait 
dengan topik penelitian. 
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3. Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan pakar yang 
lebih banyak dengan disiplin ilmu lebih beragam sehingga 
pendapat lebih komprehensif. 
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JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
Jl. Veteran, Malang 65145 Telp (0341) 551611 

 
 
Lampiran 1. Kuesioner 1 
 
I. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Skrispi guna 
memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis 
elemen kunci dan alternatif perbaikan mutu susu pasteurisasi 
dengan studi kasus di KUD DAU, Malang. Manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai masukan dan pertimbangan bagi 
KUD khususnya unit pengolahan susu dalam memperbaiki mutu 
susu pasteurisasi, sehingga dapat terus bersaing di pasaran 
dengan produk sejenis. 

Saya berharap atas ketersediaan Bapak / Ibu / Saudara/i 
untuk mengisi kuesioner ini secara obyektif untuk membantu 
kelancaran dan meyelesaikan skripsi ini. Atas ketersediaan 
Bapak/ Ibu/ Saudara/i, Saya ucapkan Terima Kasih. 

 
II. Identitas Responden 
1. Nama   : ............................................... 
2. Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan (*) 
3. Pendidikan terakhir : ............................................... 
4. Pekerjaan   : ............................................... 
5. Jabatan   : ............................................... 
Keterangan : (*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 1. Kuesioner 1 (Lanjutan) 
 

Bapak / Ibu / Saudara/i dimohon untuk mengisi kuesioner 
di bawah ini, dengan kerangka acuan sebagai berikut: 

V : Sub-elemen Ei berpengaruh terhadap Ej, tidak sebaliknya 

A : Sub-elemen Ej berpengaruh terhadap Ei, tidak sebaliknya 

X : Sub-elemen Ei berpengaruh terhadap Ej (dapat sebaliknya) 

O : Menunjukkan bahwa elemen Ei dan Ej tidak memiliki 
pengaruh 

 
1. Kuesioner Analisis Elemen Kunci yang Terkait dalam 

Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 
Dalam kuesioner ini terdapat 4 bagian/elemen, yaitu 

elemen kebutuhan program, elemen kendala program, elemen 
tujuan program, dan elemen lembaga yang terlibat. 

 
A. Elemen kebutuhan program 

Hasil wawancara dengan para pakar untuk sub elemen 
kebutuhan program terdiri  dari 10 sub elemen yaitu : 
a. Infrastruktur f. Penerapan GMP dan HACCP di 

industri 

b. Sarana dan Prasarana g.Standarisasi mutu susu 
pasteurisasi 

c. Penerapan GFP di peternak h. Permodalan 

d. Bahan baku berstandar i.  Karyawan yang kompeten 

e.Teknologi produksi j. Penerapan sanitasi dan hygiene 
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Ei 

Ej 

Ei 
Ej 

Ej 

Lampiran 1. Kuesioner 1 (Lanjutan) 

  
j i h g f e d c b a 

a                   

b               
 

  

c             
  

  

d         
    

  

e       
     

  

f     
      

  

g   
       

  

h 
        

  

i 
        

  

j 

        

  

 
B. Elemen Kendala Utama Program 

Hasil wawancara dengan para pakar untuk sub elemen 
kendala utama program  terdiri  dari 11 sub elemen yaitu : 
a. Modal g. Kuantitas 
b. Sarana dan Prasarana h. Kontinuitas  
c. Infrastruktur i.SDM 
d. HPP j. Teknologi 
e. Produktivitas k. Kelembagaan 
f. Kualitas  

 

  
 
 

k j i h g f e d c b a 

a                   
 

 

b                 
  

 

c               
   

 

d             
    

 

e           
     

 

f         
      

 

g       
       

 

h     
        

 

i   
         

 

j 
          

 

k 
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Ei 
Ej 

Lampiran 1. Kuesioner 1 (Lanjutan) 

C. Elemen Tujuan Program 
Hasil wawancara dengan para pakar untuk sub elemen 

tujuan program  terdiri  dari 8 sub elemen yaitu : 
a. Meningkatkan daya-saing 
produk 

e.Meningkatkan SDM yang 
kompeten 

b. Meningkatkan penguasaan 
teknologi 

f. Mendorong pembangunan 
KUD 

c. Meningkatkan pangsa pasar g. Meningkatkan produktivitas 

d.Meningkatkan nilai tambah susu 
pasteurisasi 

h. Perbaikan ekonomi KUD 

 
  

h g f e d c b a 

a                 

b               
 c             

  d         
    e       

     f     
      g   

       h 

         
D. Elemen Lembaga yang terlibat 

Hasil wawancara dengan para pakar untuk sub elemen 
lembaga yang terlibat terdiri  dari 11 sub elemen yaitu : 
a. Peternak sapi perah g. Perguruan Tinggi 

b. Dinas Koperasi h. Peneliti dan Penyuluh 
c. Unit pakan ternak i.  Distributor 

d. Perbankan j.  Agen penjual 
e. Pengepul susu segar k. Konsumen 

f.  Karyawan  

 
 
 
 
 



 

115 
 

Ei 
Ej 

Lampiran 1. Kuesioner 1 (Lanjutan) 

  
k j i h g f e d c b a 

a                    

b               
 

   

c             
  

   

d         
    

   

e       
     

   

f     
      

   

g   
       

   

h 
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JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
Jl. Veteran, Malang 65145 Telp (0341) 551611 

 
 

Lampiran 2. Kuesioner 2  

I. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Skrispi guna 

memperoleh gelar kesarjanaan di Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis 
elemen kunci dan alternatif perbaikan mutu susu pasteurisasi 
dengan studi kasus di KUD DAU, Malang. Manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai masukan dan pertimbangan bagi 
KUD khususnya unit pengolahan susu dalam memperbaiki mutu 
susu pasteurisasi, sehingga dapat terus bersaing di pasaran 
dengan produk sejenis.  

Saya berharap atas ketersediaan Bapak / Ibu / Saudara/i 
untuk mengisi kuesioner ini secara obyektif untuk membantu 
kelancaran dan meyelesaikan skripsi ini. Atas ketersediaan 
Bapak/ Ibu/ Saudara/i, Saya ucapkan Terima Kasih. 

 
II. Identitas Responden 
1. Nama   : ............................................... 
2. Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan (*) 
3. Pendidikan terakhir : ............................................... 
4. Pekerjaan   : ............................................... 
5. Jabatan   : ............................................... 
Keterangan : (*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 2. Kuesioner 2 (Lanjutan) 

1. Kuesioner Penentuan Bobot Kriteria 
Mohon Bapak / Ibu / Saudara/i berkenan untuk 

membandingkan tiap kriteria dengan keempat kriteria lainnya. 
Untuk memudahkan dalam membandingkan tiap kriteria, maka 
digunakan skala penilaian perbandingan berpasangan sebagai 
berikut: 

Skala penilaian perbandingan berpasangan 
Tingkat 

Kepentingan 
Definisi 

1 Kedua elemen sangat penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 
dibanding elemen yang lain 

5 Elemen yang satu esensial atau sangat 
penting dibanding elemen yang lainnya 

7 Elemen yang satu benar-benar lebih penting 
dari yang lain 

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting 
dibanding elemen yang lain 

2, 4, 6, 8 Nilai tengah diantara dua penilaian 
berurutan 

Kebalikan Jika aktivitas I mendapat satu angka 
dibandingkan dengan aktivitas j, maka j 
memiliki nilai kebalikannya dibandingkan 
dengan i 

 

 Kriteria 

1 2 3 4 5 

K
ri

te
ri

a
 1      

2      

3      

4      

5      

Keterangan: 

  
  
 
 

1 = Kemampuan SDM        4 = Peguasaan ilmu dan teknologi 

2 = Lembaga Pendukung       5 = Permodalan 

3 = Kecanggihan mesin/peralatan 
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Lampiran 2. Kuesioner 2 (Lanjutan) 

2. Kuesioner Analisis Alternatif Kegiatan dalam 
Perbaikan Mutu Susu Pasteurisasi 
Mohon Bapak / Ibu / Saudara/i berkenan menjawab 

pertanyaan dengan mengisi simbol ST, T, S, R, atau SR pada 
kolom yang disediakan dengan keterangan sebagai berikut: 
  
  
 
 
 
 
 

No. Alternatif 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1. Perbaikan Mutu Bahan Baku      

2. Perbaikan Proses Produksi      

3. Perbaikan Penanganan Pasca 
Produksi 

     

Keterangan: 
Kriteria : Menunjukkan hubungan atau keterkaitan setiap kriteria 
dari alternatif yang dipakai 
 
  

ST = Sangat Tinggi (Nilai 5) 
T = Tinggi (Nilai 4) 
S = Sedang (Nilai 3) 
R = Rendah (Nilai 2) 
SR = Sangat Rendah (Nilai 1) 

Kriteria: 
1 = Kemampuan SDM 
2 = Lembaga Pendukung 
3 = Kecanggihan mesin/peralatan 
4 = Peguasaan ilmu dan teknologi 
5 = Permodalan 
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Lampiran 3.  Produk Susu KUD DAU 

 
 

Susu Pasteurisasi Kemasan 
Gelas 

 
 

Susu Pasteurisasi Kemasan 
Botol 

 
 

 
 

Susu Pasteurisasi 
Curah/Bulk 

 
 

Susu Mentah Dingin 
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Lampiran 4. Operation Process Chart (OPC) Susu Pasteurisasi 

Nama Objek  : Susu Pasteurisasi          
Nomor Peta  : 01 
Dipetakan oleh : Enggar Dwi Kartikasari 
Tanggal dipetakan : 17 Februari 2014 
 

O-I 1

O-I 2

O-1

O-2

O-3

O-I 3

O-I 4

O-I 5

Susu segar

(500 ml)
Gula, flavour, 

pewarna

Pendinginan

(Plate Cooler)

Penstabilan suhu

(Cabinet Cooler)

Pasteurisasi

(PHE)

Homogenisasi

(Homogenizer)

Pasteurisasi

(PHE)

Pendinginan

(Plate Cooler)

Pencampuran

(Mixing Tank)

Pengemasan

(Packing Cup)

Penyimpanan

3600"

3600"

900"

1200"

900"

3600"

600"

1800"

Keterangan Jumlah Waktu (detik)

Operasi

Inspeksi

Operasi-Inspeksi

Penyimpanan

3

-

5

1

9

3000

13200

16200

-

-

 
 
 



 

121 
 

Lampiran 5. Hasil Kuesioner Penentuan Bobot Kriteria 

Pakar 1 1 2 3 4 5 

1 1 4 1 5 5 

2 0,25 1 0,20  0,2 5 

3 1 5 1 1 5 

4 0,2 5 1 1 5 

5 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

 
 

Pakar 2 1 2 3 4 5 

1 1 5 1 0,5 5 

2 0,2 1 0,20  0,33 2 

3 1 5 1 0,5 5 

4 2 3 2 1 5 

5 0,2 0,5 0,2 0,2 1 

 
 

Pakar 3 1 2 3 4 5 

1 1 5 0,2 1 7 

2 0,2 1 0,20  0,2 3 

3 5 5 1 1 9 

4 1 5 1 1 2 

5 0,14 0,33 0,11 0,5 1 
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Lampiran 6. Hasil Perhitungan Metode Perbandingan 
Berpasangan 

Kriteria 1 2 3 4 5 

1 1,000 4,571 0,588 1,353 5,498 

2 0,219 1,000 0,203 0,240 3,072 

3 1,701 4,920 1,000 0,796 5,973 

4 0,739 4,157 1,257 1,000 3,636 

5 0,181 0,324 0,167 0,275 1,000 

 

Kriteria Bobot 
Bobot 
(VPI) 

Label 

1 1,820 0,284 ST 

2 0,505 0,079 R 

3 2,089 0,326 ST 

4 1,696 0,264 T 

5 0,306 0,048 SR 

Jumlah 6,416 1,000   
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan Negasi Tiap Kriteria 

Rumus: Neg (Wk) = Wq – k + 1 
1. Neg (ST) = 5 – 5 + 1 = 1 (SR) 
2. Neg (R) = 5 – 2 + 1 = 4 (T) 
3. Neg (ST) = 5 – 5 + 1 = 1 (SR) 
4. Neg (T) = 5 – 4 + 1 = 2 (R) 
5. Neg (SR) = 5 – 1 + 1 = 5 (SR) 

 
Keterangan: 

1 = Kemampuan SDM 
2 = Lembaga Pendukung 
3 = Kecanggihan mesin/peralatan 
4 = Peguasaan ilmu dan teknologi 
5 = Permodalan 
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Lampiran 8. Hasil Perhitungan Akhir masing-masing Alternatif 

Vij = Min [Neg (Wak) v Vij (ak)] 
  
V11 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v S, Neg(ST) v T, 

Neg(T) v ST,     Neg(SR) v R ] 
 = Min [ SR v ST, T v S, SR v T, R v ST, ST v R ] 
 = Min [ ST, T, T, ST, ST ] 
 = T (Alternatif 1 menurut pakar 1 bernilai 

Tinggi) 
 
V12 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v S, Neg(ST) v T, 

Neg(T) v ST,     Neg(SR) v S ] 
 = Min [ SR v ST, T v S, SR v T, R v ST, ST v S ] 
 = Min [ ST, T, T, ST, ST ] 
 = T (Alternatif 1 menurut pakar 2 bernilai 

Tinggi) 
 
V13 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v S, Neg(ST) v ST, 

Neg(T) v T,     Neg(SR) v T ] 
 = Min [ SR v ST, T v S, SR v ST, R v T, ST v T ] 
 = Min [ ST, T, ST, T, ST ] 
 = T (Alternatif 1 menurut pakar 3 bernilai 

Tinggi) 
 
V21 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v R, Neg(ST) v T, 

Neg(T) v T,     Neg(SR) v SR ] 
 = Min [ SR v ST, T v R, SR v T, R v T, ST v SR ] 
 = Min [ ST, T, T, T, ST ] 
 = T (Alternatif 2 menurut pakar 1 bernilai 

Tinggi) 
 
V22 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v T, Neg(ST) v ST, 

Neg(T) v ST,     Neg(SR) v T ] 
 = Min [ SR v ST, T v T, SR v ST, R v ST, ST v T ] 
 = Min [ ST, T, ST, ST, T ] 
 = T (Alternatif 2 menurut pakar 2 bernilai 

Tinggi) 
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V23 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v R, Neg(ST) v ST, 
Neg(T) v T,     Neg(SR) v T ] 

 = Min [ SR v ST, T v R, SR v ST, R v T, ST v T ] 
 = Min [ ST, T, ST, T, ST ] 
 = T (Alternatif 2 menurut pakar 3 bernilai 

Tinggi) 
 
V31 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v S, Neg(ST) v S, 

Neg(T) v T,     Neg(SR) v SR ] 
 = Min [ SR v ST, T v S, SR v S, R v T, ST v SR ] 
 = Min [ ST, T, S, T, ST ] 
 = S (Alternatif 3 menurut pakar 1 bernilai 

Sedang) 
 

V32 = Min [ Neg(ST) v ST, Neg(R) v R, Neg(ST) v S, 
Neg(T) v S,     Neg(SR) v SR ] 

 = Min [ SR v ST, T v R, SR v S, R v S, ST v SR ] 
 = Min [ ST, T, S, S, ST ] 
 = S (Alternatif 3 menurut pakar 2 bernilai 

Sedang) 
 
V33 = Min [ Neg(ST) v T, Neg(R) v S, Neg(ST) v T, 

Neg(T) v T,     Neg(SR) v S ] 
 = Min [ SR v T, T v S, SR v T, R v T, ST v S ] 
 = Min [ T, T, T, T, ST ] 
 = T (Alternatif 3 menurut pakar 3 bernilai 

Tinggi) 
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