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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan sumber makanan yang memiliki banyak 

zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahan makanan ini 

memiliki sifat-sifat yang sangat rentan dengan kerusakan yang 

diakibatkan oleh mikrobiologi maupun tindakan fisik. Menurut 

Sudono, dkk (2003), air susu segar merupakan bahan makanan 

yang bergizi tinggi karena mengandung zat-zat yang lengkap dan 

seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin 

yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Susu banyak dikonsumsi 

baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan atau 

dimasak terlebih dahulu (pasteurisasi). Pemasakan bahan 

makanan ini mengharuskan menggunakan metode dan cara yang 

tepat agar hasil dari pemasakan tersebut menghasilkan produk 

yang baik. Pemasakan yang kurang baik akan mengakibatkan 

kerusakan pada kandungan serta mutu dari hasil produksi tersebut. 

Produksi dalam skala yang besar membutuhkan alat-alat yang 

memiliki tingkat kecanggihan yang lebih agar dalam kegiatan 

produksi susu olahan dapat menghasilkan susu yang baik serta 

menjaga mutu dari produk susu itu sendiri. 

 KUD SAE Pujon merupakan salah satu industri pengolah susu 

yang mengolah susu menggunakan teknologi pasteurisasi. Produk 

dari hasil olahan ini adalah susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi 

adalah produk susu yang telah melalui proses pemasakan dalam 

suhu dibawah titik didih. Menurut Pangkalan Ide (2008), susu 

pasteurisasi yang dipanaskan pada suhu 63 -75°C selama 15 detik 

bertujuan untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme yang 

terdapat dalam susu dan sifatnya sementara. Produk susu ini juga 

cepat rusak, sehingga umur simpan maksimal susu pasteurisasi 

adalah selama 14 hari. Pemasakan ini bertujuan untuk mengurangi 

sebagian besar mikroorganisme yang terkandung dalam susu 

sehingga susu dapat dikonsumsi dengan aman. Susu pasteurisasi 

merupakan produk subtitusi berbagai produk susu olahan lainya. 
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Karakteristik khasnya adalah produk ini merupakan barang yang 

tidak tahan lama (non durable goods) yang hanya mampu bertahan 

melalui penyimpanan di lemari es maksimum selama lima hari 

pada susu 4°C. Dalam pembuatan susu pasteurisasi membutuhkan 

metode dan alat-alat yang dapat menjaga dan mempertahankan 

mutu. 

Teknologi merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukan dengan peran teknologi sebagai 

basis untuk meningkatkan daya kompetensi perusahaan dan salah 

satu strategi kunci dalam menjamin keberlanjutan perusahaan. 

Maskus (2003) telah memperluas konsep teknologi yaitu teknologi 

didefinisikan sebagai informasi yang diperlukan untuk mencapai 

hasil produksi tertentu dari cara tertentu menggabungkan atau 

pengolahan input yang dipilih yang meliputi proses produksi, intra-

perusahaan struktur organisasi, teknik manajemen, dan sarana 

keuangan, metode pemasaran atau apapun dari kombinasinya.  

Menurut Daim, et al (2011), penilaian teknologi membantu 

industri dalam menentukan keputusan bagi industri untuk 

mengembangkan industrinya dengan memperhatikan faktor 

ekonomi, politik, dan budaya dari lingkungan industrinya. Oleh 

karena itu penilaian teknologi perlu dilakukan oleh sebuah industri 

untuk mengembangkan usahanya menjadi besar. 

Metode yang digunakan dalam penilaian teknologi adalah 

metode teknometrik. Technometric telah digunakan dalam banyak 

analisis untuk pengukuran aspek-aspek teknologi. Keempat 

komponen dasar teknologi adalah technoware, humanware, 

inforware dan orgaware adalah mengubah input menjadi output 

yang mempunyai variasi dan tingkat kompleksitas yang berbeda-

beda (Susihono, 2012). Dengan memperhatikan keempat 

komponen tersebut maka suatu teknologi yang diterapkan pada 

industri tersebut akan dapat di analisis yang kemudian akan dapat 

digunakan untuk pengembangan industri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana tingkat kecanggihan teknologi yang diterapkan di 

Koperasi Susu SAE Pujon berdasarkan komponen teknologi 

technoware, humanware, infoware, dan orgaware? 

1.3 Tujuan 

Menentukan tingkat teknologi di Koperasi Susu SAE, Pujon, 

Kabupaten Malang berdasarkan komponen teknologi technoware, 

humanware, infoware, dan orgaware. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan informasi bagi 

Koperasi Susu SAE tentang tingkat kecanggihan teknologi yang 

ada di Koperasi Susu SAE.  

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam melakukan pegembangan tingkat kecanggihan teknologi 

yang dilakukan oleh Koperasi Susu SAE. 

 


