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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Pengajaran Tinggi 

merupakan penanggung jawab bagi terbentuknya manusia yang memiliki kecakapan dalam 

ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk dapat terjun langsung di 

dunia masyarakat tidak hanya dibutuhkan pendidikan formal yang tinggi dengan nilai 

memuaskan, namun diperlukan juga ketrampilan (skill) dan pengalaman pendukung untuk 

lebih mengenali bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki sesuai tuntutan dunia 

atau pasar kerja serta menambah wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa dibidang 

industri hasil pertanian.  

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, berbagai bentuk usaha atau kegiatan ilmiah 

dilakukan oleh Perguruan Tinggi maupun masyarakat. Salah satu  bentuk kegiatan ilmiah 

yang dilakukan adalah magang atau praktek kerja lapangan di perusahaan atau instansi yang 

sesuai dengan bidang keilmuan yang diberikan khususnya Teknologi Hasil Pertanian. 

Magang adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan 

praktek kerja pada lembaga-lembaga yang relevan dalam bidang industri pengolahan hasil 

pertanian. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kerja praktek yang mengikuti semua 

aktifitas atau kegiatan di lokasi magang. Kegiatan ini sesuai dengan kurikulum program 

Diploma III, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, bahwa pada 

semester enam mahasiswa diwajibkan melaksanakan kegiatan magang yang mempunyai 

bobot 6 sks. Magang digunakan sebagai bahan penulisan laporan Tugas Akhir (TA) dan salah 

satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya (Amd).  

Pelaksanaan magang di industri hasil pertanian didasarkan pada mata kuliah yang telah 

diikuti. Magang di industri hasil pertanian dirasa penting untuk melengkapi pengetahuan 

mengenai dunia industri yang merupakan bentuk nyata dari teori-teori yang didapat selama 

mengikuti perkuliahan, untuk mengenali dunia industri itu sendiri dan proses-proses yang 

berlangsung didalamnya. Dalam melaksanakan magang sering dijumpai kesenjangan antara 
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teori dan praktek. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. 

Penyelesaian masalah tersebut menuntut adanya kemampuan dalam menerapkan teori yang 

telah dikuasai. Kemampuan ini dapat dicapai bila mahasiswa telah cukup menguasai teori, 

mendapatkan pengalaman dan pelatihan. Disisi lain, permasalahan yang timbul dalam 

praktek justru menjadi pendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi teori yang 

telah ada.  

Dalam kurikulum program Diploma III Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta terdapat mata kuliah Teknologi Hasil Hewani. 

Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari berbagai macam pengolahan hasil hewani. 

Salah satu sektor pengolahan hasil hewani adalah pengolahan susu. Susu merupakan bahan 

pangan yang mengandung komposisi gizi yang sempurna, seimbang dan mudah dicerna. Hal 

ini disebabkan karena susu mengandung karbohidrat (laktosa), protein, lemak, mineral dan 

vitamin. Fungsi karbohidrat dan lemak sebagai sumber tenaga, protein dan mineral sebagai 

zat pembangun, vitamin sebagai bahan pembantu dalam metabolisme tubuh. Kandungan 

nutrisi yang tinggi pada susu tersebut menjadikan susu sebagai media yang sangat baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme, sehingga susu mudah rusak. Hal tersebut membutuhkan 

penanganan lebih lanjut pasca pemerahan, agar kualitas susu dapat dipertahankan untuk 

jangka waktu yang cukup lama serta meningkatkan kualitas nilai ekonomi. Berdasarkan hal 

tersebut diatas maka, dilakukan magang di bidang pengolahan susu.  

 Semua orang di dunia ini membutuhkan susu untuk menopang kehidupannya, baik dari 

bayi sampai orang yang sudah lanjut usia. Dewasa ini, susu memiliki banyak fungsi dan 

manfaat. Untuk umur produktif, susu membantu pertumbuhan mereka. Sedangkan untuk 

orang lanjut usia, susu membantu menopang tulang agar tidak keropos. Susu mengandung 

banyak vitamin dan protein. Oleh karena itu, setiap orang dianjurkan minum susu. 

Perindustrian yang berkembang di Indonesia sebagian besar bergerak dalam bidang 

pengolahan pangan, salah satunya adalah industri pengolahan susu.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilakukan kegiatan magang di CV. Cita 

Nasional. CV. Cita Nasional merupakan salah satu industri pengolahan susu yang terletak di 

JL. Raya Salatiga - Kopeng Km. 5, Kec. Getas, Kab. Semarang 50774, Jawa Tengah, 

Indonesia. Kegiatan utamanya adalah menampung susu dari peternak yang dikumpulkan 

melalui KUD Andini Luhur dari Semarang, KUD Banyumanik dan KUD Cepogo dari 
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Boyolali. Kemudian susu tersebut diolah menjadi suatu produk yang berkualitas diantaranya 

adalah susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt.  

Susu segar memerlukan penanganan yang cukup kompleks agar dihasilkan susu yang 

berkualitas baik sehingga dampak negatif yang ditimbulkan sangat kecil. Susu dapat 

membahayakan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia apabila 

terjadi kerusakan pada susu tersebut. Sehingga seiring dengan perkembangan teknologi susu 

mengalami diversifikasi produk menjadi susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt 

yang merupakan salah satu hasil olahan susu yang memiliki daya simpan lebih lama dan 

memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.  

Seiring dengan proses globalisasi yang menuntut produsen untuk menghasilkan produk 

berkualitas, maka pemberian jaminan mutu yang pasti dari perusahaan terhadap produk 

berkualitas sangat berpengaruh dalam menentukan pasar dan daya saing. Salah satu faktor 

penting untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas adalah dengan adanya proses 

produksi yang baik dan benar. Karena dengan adanya proses produksi yang tepat, maka akan 

dihasilkan suatu produk pangan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka orientasi magang di CV. Cita Nasional ini 

mengacu pada proses produksi. Khususnya pada proses produksi susu pasteurisasi dan 

homogenisasi, karena produk utama yang dihasilkan oleh CV. Cita Nasional adalah susu 

pasteurisasi dan homogenisasi.  Proses pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi ini 

meliputi proses penerimaan dan penanganan bahan baku, proses produksi hingga menjadi 

produk akhir yang berupa susu pasteurisasi dan homogenisasi di CV. Cita Nasional, Salatiga.  

 

B. Tujuan 

1. Tujuan umum kegiatan magang mahasiswa ini adalah: 

a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan 

penerapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi 

bekal bagi mahasiswa ketika terjun ke masyarakat setelah lulus. 

b. Mahasiswa memperoleh pengalaman dan sikap yang berharga serta mengenali 

kegiatan-kegiatan di lapangan kerja yang ada di bidang pertanian secara luas. 
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c. Mahasiswa memperoleh ketrampilan kerja yang praktis yaitu secara langsung dapat 

menjumpai, merumuskan serta memecahkan permasalahan yang ada dibidang 

pertanian. 

d. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, instansi swasta, 

perusahaan dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Tujuan khusus kegiatan magang mahasiswa ini adalah: 

a. Mengetahui proses produksi Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi di CV. Cita 

Nasional. 

b. Meningkatkan pemahaman antara teori dan aplikasi lapangan mengenai pengadaan 

bahan baku, proses pengolahan dan pemasaran produk. 

 

 

 

 

C. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang mahasiswa ini adalah : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pengolahan susu. 

2. Mendapatkan pengalaman pengalaman kerja langsung dalam hal proses produksi susu 

dan dalam pengawasan mutu susu. 

3. Mengetahui kondisi secara nyata dunia kerja agar menghasilkan angkatan kerja yang 

memiliki kemampuan profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan di dunia kerja. 

Pelaksanaan magang industri dapat memberikan nilai tambah bagi instansi yang 

digunakan sebagai tempat latihan kerja, antara lain : 

1. Memperoleh tenaga kerja terdidik sesuai bidang pekerjaan dan mendapat kesempatan 

untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan sumber daya manusia. 

2. Mendapatkan informasi tentang kompetensi sebagai hasil magang sehingga dapat 

digunakan sebagai media seleksi dalam rangka recruitment instansi atau lembaga terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Susu 

Pengertian atau batasan mengenai kata “susu” adalah susu hasil perahan sapi-sapi atau 

hewan menyusui lainnya yang susunya dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan 

makanan yang sehat serta padanya tidak dikurangi komponen-komponennya atau 

ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain (Hadiwiyoto, 1982). 

Air susu merupakan bahan pangan yang tersusun oleh zat-zat makanan dengan proporsi 

yang seimbang. Dari sudut lain air susu juga dapat dipandang sebagai bahan mentah, yang 

mengandung sumber zat makanan yang penting. Penyusun utamanya ialah: air, lemak, 

protein, mineral, dan vitamin-vitamin (Adnan, 1984).  

Susu segar adalah bahan pangan yang mudah rusak (perishable) terutama akibat 

perkembangbiakan bakteri kontaminan. Di dalam setiap mililiter susu segar terdapat ratusan 

ribu hingga jutaan sel bakteri pembusuk. Rata-rata bakteri tersebut dapat berkembangbiak 

delapan kali lipat setiap jam bila susu disimpan dalam suhu kamar (Legowo, 2005). 

Dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi produk susu adalah air susu, karena air susu 

adalah bahan baku dari semua produk susu. Susu sebagian besar digunakan sebagai produk 

pangan. Dipandang dari segi gizi, susu merupakan makanan yang hampir sempurna dan 

merupakan makanan alamiah bagi binatang menyusui yang baru lahir, dimana susu 

merupakan satu-satunya sumber makanan pemberi kehidupan segera setelah kelahiran. Susu 

diartikan sebagai sekresi dari kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya       (Buckle, 

1985). 

Susu dapat didefinisikan sebagai sekresi normal kelenjar mamae atau ambing mamalia, 

cairan yang diperoleh dari pemerahan ambing sapi yang sehat, tanpa dikurangi atau 

ditambahkan sesuatu. Susu dapat pula didefinisikan sebagai aspek kimia, yaitu suatu emulsi 

lemak di dalam larutan air dari gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan 

koloid (Soeparno, 1992). 

Susu merupakan bahan makananan yang sangat penting, karena susu mengandung 

hampir semua zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan perbandingan  yang cukup 
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sempurna. Susu dapat dimakan atau diminum dalam keadaan segar atau setelah mengalami 

pengolahan (Djatmiko, 1984). 

Menurut Sindoeredjo (1960), susu didefinisikan sebagai hasil pemerahan dari sapi 

secara teratur, terus menurus tanpa dicampur atau ditambah zat apapun serta mempunyai 

berat jenis minimal 1,027 pada suhu 27,5 °C dan kadar lemak minimal 2,8%, sedangkan 

menurut Buckle et al. (1987) susu merupakan makanan yang hampir sempurna dan 

merupakan makanan pemberi kehidupan segera setelah kelahiran. Susu dapat didefinisikan 

sebagai sekresi normal kelenjar mamae atau cairan dari pemerahan ambing sehat tanpa 

ditambahi atau dikurangi sesuatu.  

Hewan yang biasa digunakan sebagai sumber susu antara lain: sapi, kerbau, kuda, 

keledai, unta dan kijang (Van den Berg, 1988). Hadiwiyoto (1983) berpendapat bahwa 

sebagian besar susu yang diproduksi adalah susu yang berasal dari sapi, baik yang 

dikonsumsi dalam bentuk segar maupun yang digunakan sebagai bahan baku dalam 

memproduksi berbagai produk susu olahan.   

Menurut SNI susu segar adalah cairan yang diperoleh dengan memerah sapi sehat 

dengan cara yang benar, sehat dan bersih, tanpa mengurangi, menambah sesuatu 

komponennya. Standar susu segar menurut SNI-01-3141-1998 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Standar Mutu Susu Segar 
No Karakteristik Syarat 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 

13. 
 
 
 
 
 

14. 
15. 

Berat Jenis (pada suhu 27,5 0 C) minimum 
Kadar lemak minimum  
Kadar bahan kering tanpa lemak minimum  
Kadar protein minimum  
Warna, bau, rasa dan kekentalan 
Derajad asam  
Uji alkohol (70 %) 
Uji katalase maksimum 
Angka reduktase 
Cemaran mikroba maksimum : 

a. Total kuman 
b. Salmonella 
c. E. coli (patogen) 
d. Coliform 
e. Streptococcus Group B 
f. Staphylococus aureus 

Cemaran logam berbahaya, maksimum :  
a. Timbal (Pb) 
b. Seng (Zn) 
c. Merkuri (Hg) 
d. Arsen (As) 

Residu : 
- Antibiotika; 
- Pestisida/insektisida 
 
 
 
Kotoran dan benda asing dan uji pemalsuan 
Titik beku 

1,0280 gr/cm3 

3,0 %, b/b 
8,0 %, b/b 
2,7 %, b/b 
Tidak ada perubahan 
6 - 7°SH 
Negatif 
Maks 3 ml 
2 - 5 (jam) 
 
Maks 1 X 10 6 koloni/ml 
Negatif 
Negatif 
Maks 20/ml 
Negatif 
Maks 1 X 10 2/ml 
 
Maks 0,3 mg/kg 
Maks 0,5 mg/kg 
Maks 0,5 mg/kg 
Maks 0,5 mg/kg 
Sesuai dengan peraturan 
Keputusan 
Bersama Menteri 
Kesehatan dan 
Menteri Pertanian yang 
berlaku 
negatif 
-0,520 0 C s/d -0,560 0 C 

Sumber: SNI 01-3141-1998. 

 

B. Komposisi  Susu 

Komponen susu lebih lengkap daripada bahan pangan yang lain. Hal tersebut 

dikarenakan susu mengandung semua komponen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Komponen-komponen utama tersebut antara lain: air, lemak, protein, laktosa, mineral, 

vitamin, enzim, serta komponen susu lainnya (Hadiwiyoto, 1994). 

Ekcles et al. (1980), membagi komposisi susu menjadi dua bagian yaitu air 87,25% 

dan zat padat 12,75%, dimana zat padat dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu  lemak 3,8%; 

protein 3,5%; laktosa 4,8% dan mineral 0,65%.  

Susu mengandung tiga komponen yang karakteristik, yaitu laktosa, protein dan lemak 

susu, di samping bahan-bahan yang lainnya, seperti air, mineral dan vitamin. Protein, laktosa, 

mineral, vitamin dan beberapa tipe sel dalam susu yang disebut Solid Non Fat (SNF). Rata-

rata komposisi susu dan persentase kisaran normalnya, tertera sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Rata-rata Komposisi Kimia Susu dan Kisaran Normalnya (%) 
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No Komposisi Rata-rata (%) Kisaran Normal (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

Air 
Lemak 
Protein 
Laktosa 

Abu 

87,25 
3,80 
3,50 
4,80 
0,65 

84,00-89,50 
2,60-6,00 
2,80-4,00 
4,50-5,20 
0,60-0,80 

Sumber: Eckle, et.all. (1980) dalam Mukhtar (2006). 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variasi persentase komposisi susu yang luas, 

berturut-turut adalah pada kandungan lemak, protein dan selanjutnya diikuti oleh kandungan 

laktosa dan abu. Bervariasinya kandungan komponen-komponen tersebut dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal maupun eksternal, seperti bangsa, umur sapi, waktu laktasi, pakan, 

iklim, temperatur dan  pemerahan.  Air merupakan komponen terbesar di dalam susu 

dengan angka rata-rata 87,00% dan kisaran normalnya antara 84,00-89,50%. Komponen ini 

berguna sebagai medium dispersi dari Total Solid (TS), seperti laktosa, garam-garam mineral, 

dan vitamin yang larut di dalam air. Naik turunnya persentase total bahan padat dalam susu, 

akan mengubah besar kecilnya persentase air dalam susu. 

Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan 

protein susu berkisaar antara 3-5% sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3-8% 

(Hadiwiyoto, 1983). Menurut Winarno (1993), susu merupakan sumber protein dengan mutu 

sangat tinggi. Kadar protein susu segar sekitar 3,5% dengan kadar lemak sekitar 3,0-3,8%. 

Susu memiliki kandungan fosfor yang baik, sangat kaya akan kalsium dan mempunyai 

kandungan vitamin A yang tinggi yang dapat terlarut di dalam bagian lemaknya. 

Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan 

protein susu berkisar antara 3-5% sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3-8%. 

Kandungan energi adalah 65 kkal, dan pH susu adalah 6,7. Komposisi air susu rata-rata 

adalah sebagai berikut : 

1. Air (87,90 %)                                                   

                        Lemak (3,45 %) 

                                                                                    Casein(2,70 %) 

2. Bahan kering  

     (12,10 %)                                      Protein (3,20%) 

                                                              

                       Bahan Kering                                       Albumin(0,50%)                                              

                                      Tanpa Lemak      Laktosa (4,60 %) 
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                  (8,65 %)                   

                                                                    

                                                                  Vitamin, enzim,gas (0,85 %)        

Gambar 2.1. Bagan Komposisi Susu 

Untuk lebih jelas, maka komponen-komponen air susu akan diuraikan sebagai berikut 

: 

1. Air  

Air susu mengandung air 87,90%, yang berfungsi sebagai bahan pelarut bahan 

kering. Air didalam air susu sebagian besar dihasilkan dari air yang diminum ternak sapi. 

2. Lemak 

Air susu merupakan suspensi alam antara air dan bahan terlarut didalamnya. Salah 

satu diantaranya adalah lemak. Kadar lemak didalam air susu adalah 3,45%. Kadar lemak 

sangat berarti dalam penentuan nilai gizi air susu. Bahan makanan hasil olahan dari bahan 

baku air susu seperti mentega, keju, krim, susu kental dan susu bubuk banyak 

mengandung lemak. 

Warna putih air susu ditentukan oleh lemak air susu. Bentuk lemak di dalam air 

susu merupakan butir yang disebut globuler. Besar kecilnya butir lemak ditentukan oleh 

kadar air yang ada didalamnya. Makin banyak air maka makin besar globuler dan 

keadaan ini dikhawatirkan akan menjadi pecah. Bila globuler pecah maka air susu disebut 

pecah. Air susu yang pecah tidak dapat dipisahkan lagi krimnya, dan tidak dapat 

dijadikan sebagai bahan makanan. Globuler air susu mudah menyerap bau dari 

sekitarnya, oleh karena itu jangan simpan air susu pada tempat yang berbau. 

3. Protein  

Kadar protein didalam air susu rata-rata 3,20% yang terdiri dari: 2,70% kasein 

(bahan keju), dan 0,50% albumen. Protein didalam air susu juga merupakan penentu 

kualitas air susu sebagai bahan konsumsi. 

4. Laktosa  

Laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat didalam air susu. Bentuk ini tidak 

terdapat dalam bahan-bahan makanan yang lain. Kadar laktosa di dalam air susu adalah 

4,60% dan ditemukan dalam keadaan larut. Laktosa terbentuk dari dua komponen gula 

yaitu glukosa dan galaktosa. Sifat air susu yang sedikit manis ditentukan oleh laktosa.  
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5. Vitamin dan enzim 

Kadar vitamin di dalam air susu tergantung dari jenis makanan yang diperoleh 

ternak sapi dan waktu laktasinya. Vitamin diukur dengan satuan International Units (IU) 

dan mg. Vitamin yang terdapat didalam lemak disebut ADEK dan vitamin yang larut 

didalam air susu, tergolong vitamin B komplek, vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. 

Vitamin yang larut didalam air susu yang terpenting ialah vitamin B1, B2, asam nikotinat 

dan asam pantotenat. Enzim yang terdapat dalam susu diantaranya  adalah peroxydase, 

reductase, katalase dan phospatase.  

(Saleh, 2004). 

Komposisi utama susu menurut Buckle et al. (1987), adalah air, protein, lemak, 

laktosa, vitamin dan mineral. Semua jenis sapi perah dengan semua kondisi mempunyai 

komposisi rata-rata sebagai berikut: lemak 3,9%; protein 3,4%; laktosa 4,8%; mineral 0,72% 

dan air 87,90%. Komponen susu bervariasi tergantung dari berbagai faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi bangsa sapi, jumlah maupun komposisi 

makanan yang diberikan, waktu laktasi dan umur sapi. Faktor eksternal yang mempengaruhi 

komposisi susu meliputi pemalsuan susu dengan air atau bahan lain, kegiatan bakteri atau 

kurang meratanya dalam pengadukan.  

 

1. Air 

Komponen terbanyak dalam susu adalah air. Jumlahnya dalam susu mencapai 84-

89%. Air merupakan tempat terdispersinya komponen-komponen susu yang lain. 

Komponen-komponen yang terdispersi atau larut adalah laktosa, garam-garam mineral, 

dan beberapa vitamin (Hadiwiyoto, 1994). Air merupakan komposisi kimiawi terbesar 

susu yang berfungsi untuk mendispersikan bahan padat dalam susu dan berpengaruh 

terhadap konsistensi bahan pangan (Winarno  et al., 1984). Persentase air dalam susu 

bervariasi antara 84-89%, akan tetapi pada keadaan tertentu dapat melewati batas tersebut 

(Eckles et al., 1980). Air yang terkandung dalam susu terutama berfungsi sebagai pelarut 

bagi komponen-komponen susu yang dapat larut di dalamnya (Rahman et al., 1992). 

 

2. Lemak 
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Lemak atau lipid dalam susu biasanya disebut dengan lemak mentega yang 

merupakan komponen susu yang bernilai komersial. Lemak merupakan komponen yang 

sangat penting bagi susu dari aspek nutrisi dan rasa (Eckles et al., 1980). Menurut 

Soeparno (1996) lemak merupakan penyusun yang sangat penting bagi susu karena 

mempunyai nilai gizi yang tinggi dan kaya akan energi, sebagai zat pelarut makanan 

(vitamin A,D,E,K) dan mengandung asam lemak esensial. 

Kandungan lemak dalam susu merupakan komponen utama yang menimbulkan 

flavour pada susu dan sebagian besar produk olahan susu (Rahman et al., 1992). Lemak 

yang terdapat dalam susu dalam bentuk jutaan bola kecil yang bergaris tengah antara 1-

20 mikron dengan garis tengah rata-rata 3 mikron. Biasanya terdapat kira-kira 109 butiran 

lemak dalam setiap ml susu (Buckle et al., 1987). Di dalam susu, lemak terdapat sebagai 

globula atau emulsi, yaitu bulatan-bulatan minyak (lemak) berukuran kecil di dalam susu. 

Lemak dapat memberikan energi lebih besar daripada protein maupun karbohidrat. Satu 

gram lemak dapat memberikan kurang lebih 9 kalori (Hadiwiyoto, 1994).  

 

3. Protein 

Protein susu terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu kasein yang dapat 

diendapkan oleh asam dan enzim renin, dan protein whey yang dapat mengalami 

denaturasi oleh panas pada suhu kira-kira 65°C. Sesudah lemak dan kasein dihilangkan 

dari susu, air sisanya dikenal sebagai whey. Kira-kira 0,5-0,7% protein yang dapat larut 

tertinggal dalam whey terutama yaitu protein laktalbumin dan laktoglobulin (Buckle et 

al., 1987). Menurut Hadiwiyoto (1994) protein susu terdiri atas kasein, laktalbumin dan 

laktoglobulin. Kasein merupakan protein yang terbanyak jumlahnya daripada laktalbumin 

dan laktoglobulin. Berbeda dengan lemak, maka protein hanya dapat memberikan 4,1 

kalori setiap gram. 

Menurut Van Den Berg (1988) menyatakan bahwa terdapat dua kelompok utama dari 

total protein dalam susu, yaitu kasein yang dapat diendapkan oleh asam dan enzim renin 

dengan jumlah 80% serta protein “whey” yang dapat mengalami denaturasi oleh panas 

dengan jumlah 20% dari total protein susu.  

 

4. Laktosa 
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Laktosa atau gula susu merupakan komponen gula yang penting dalam susu, terutama 

untuk bayi. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. 

Laktosa dapat membantu asimilasi kalsium dan fosfor sehingga membentuk tulang dan 

gizi yang lebih baik, oleh karena itu dapat menurunkan kebutuhan terhadap vitamin D 

(Rahman et al., 1992). Laktosa berperan dalam proses fermentasi dan pematangan produk 

susu, memberikan nilai gizi pada susu dan produk susu, serta mempunyai peranan 

penting terhadap warna dan rasa dari karamel susu (Eckle et al., 1980). 

Menurut Hadiwiyoto (1994) gula susu (laktosa) mempunyai kemanisan seperenam 

kemanisan gula tebu (sukrosa). Pada pemanasan yang tinggi 100-130°C, laktosa akan 

menghasilkan karamel yang warnanya coklat. Laktosa mempunyai sifat yang mudah larut 

dalam air. Menurut Buckle et al. (1987), laktosa adalah karbohidrat utama dalam susu 

dimana laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Laktosa 

mempunyai kadar kemanisan yang rendah, sehingga dalam pengolahan berbagai macam 

makanan laktosa digunakan untuk menaikkan viskositas suatu bahan makanan dalam 

usaha memperbaiki tekstur tanpa menyebabkan makanan terlalu manis (Adnan, 1984). 

 

5. Mineral  

Mineral (kadar abu) dalam susu sekitar 0,7%. Unsur-unsur mineral dalam susu yang 

terdapat dalam konsentrasi relatif tinggi adalah kalsium 0,112%; phosfor 0,095%; 

magnesium 0,013%; natrium 0,059%; klorin 0,109% dan belerang 0,01%. Sedangkan 

unsur-unsur mineral dalam konsentrasi rendah ialah besi 3,0 ppm; seng 3,0 ppm; silikon 

2,0 ppm; tembaga 0,3 ppm dan fluorin 0,25 ppm (Rahman et al., 1992). Abu dalam susu 

diperoleh dari penguapan susu, sehingga air yang terkandung dalam susu hilang, 

kemudian susu yang kering dibakar, maka akan diperoleh sisa abu yang berwarna putih 

yang merupakan bahan-bahan mineral (Buckle et al., 1987). 

 

6. Enzim 

Menurut Buckle et al. (1987), di dalam susu terdapat enzim-enzim diantaranya: 

lipase, fosfatase, peroksidase, katalase, galaktase dan laktase. Menurut Hadiwiyoto 

(1994), lipase dalam penanganan susu menimbulkan masalah karena akan membebaskan 

asam-asam lemak yang terikat pada trigliserida sehingga dapat menimbulkan oksidasi 
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lebih cepat pada suhu 40°C, sedangkan pada suhu 50°C akan rusak sehingga pada proses 

pasteurisasi, lipase sudah tidak lagi menimbulkan masalah. 

 

7. Vitamin 

Susu mengandung vitamin A, vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), asam 

nikotinat (niasin), vitamin B6 (piridoksin), asam pantotenat, vitamin C (asam askorbat),  

vitamin D, vitamin E (α-tokoferol) dan vitamin K (Soeparno, 1992). Menurut Eckle et al. 

(1980) kuantitas vitamin dalam susu sangat dipengaruhi oleh jenis pakan ternak. Menurut 

Hadiwiyoto (1994) beberapa vitamin bisa memberikan warna pada susu seperti riboflavin 

memberikan warna susu kuning kehijauan, sedangkan karoten akan memberikan warna 

lemak susu menjadi kekuning-kuningan. 

Vitamin yang terdapat di dalam susu berupa vitamin A, B komplek (meliputi: vitamin 

B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin B12), C, D, E, dan vitamin K. 

Vitamin-vitamin A, D, E, dan vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak, 

sedangkan vitamin C dan beberapa vitamin B komplek yang tidak dapat larut dalam 

lemak.  

 Tabel 2.3. Kandungan Berbagai Vitamin di Dalam Susu 
No Jenis Vitamin Kandungan Dalam Susu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Vitamin A 
Vitamin D 
Vitamin E (α-tokoferol) 
Vitamin B1 (tiamin) 
Vitamin B2 (riboflavin) 
Vitamin B3 ( asam pantotenat) 
Vitamin B6 (piridoksin) 
P-amino benzoate 
Niasin (asam nikotinat) 
Kolin 
Biotin 
Inositol 
Asam Folat 
Vitamin C (asam askorbat) 

1000 IU 
15     IU 
0,6       mg / 1 susu 
0,41     mg / 1 susu 
1,72     mg / 1 susu 
0,67     mg / 1 susu 
3,30     mg / 1 susu 
0,15     mg / 1 susu 
0,82     mg / 1 susu 
185,00 mg / 1 susu 
28,00   mg / 1 susu 
0,18     mg / 1 susu 
50,00   mg / 1 susu 
15-22  mg / 1 susu 

Sumber: Kirk and Othmer (1949) dalam Hadiwiyoto (1994) 
 

8. Komponen Susu Lainnya 

Beberapa macam komponen susu lainnya antara lain mikroorganisme, antibiotik, 

pertisida dan bahan lainnya (Van Den Berg, 1988). Menurut Eckle et al. (1980) selain 

mineral dan asam sitrat komponen penyusun susu yang ditemukan dalam jumlah sedikit 
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adalah sejumlah komponen organik yang kemungkinan besar berasal dari lingkungan 

sekitar atau akibat penanganan. 

Menurut Buckle (1985), faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu adalah: 

1. Jenis ternak 

Perbedaan pada jenis ternak akan mempengaruhi terhadap kandungan lemak pada susu 

yang dihasilkan. Misalnya, jenis Guernsey dan Jersey memberikan susu yang lebih tinggi 

kandungan lemaknya yaitu rata-rata (5,19%) dibandingkan dengan jenis Asyhire (4,14%). 

2. Waktu pemerahan 

Susu yang diperah pagi hari mengandung 0,5-2 % lebih banyak lemak dari pada susu 

yang diperah pada sore hari.  

3. Urutan pemerahan 

Pada saat-saat pertama dilakukan pemerahan selalu diperoleh susu yang paling sedikit 

mengandung lemak, dan pada saat akhir pemerahan diperoleh sisa-sisa yang paling 

banyak lemaknya. 

4. Umur sapi 

Selama jangka waktu 10 tahun, rata-rata kandungan lemak menurun kira-kira 0,2 %. 

5. Penyakit 

Penyakit pada sapi biasanya mempengaruhi keseimbangan unsur-unsur di dalam susu.  

6. Makanan ternak 

Kurang pemberian makan, misalnya hijau-hijauan dan campuran minum (konsentrat) 

akan mengurangi volume hasil susu.  

 

C. Karakteristik Susu 

Sifat susu yang perlu diketahui adalah bahwa susu merupakan media yang baik sekali 

bagi pertumbuhan mikrobia sehingga apabila penanganannya tidak baik akan dapat 

menimbulkan penyakit yang berbahaya. Di samping itu susu sangat mudah sekali menjadi 

rusak. Susu yang baik apabila mengandung bakteri sedikit, tidak mengandung spora mikrobia 

pathogen, bersih yaitu tidak mengandung debu atau kotoran lainnya, mempunyai cita rasa 

(flavor) yang baik, dan tidak di palsukan (Hadiwiyoto, 1983). 

Jumlah bakteri dalam susu umumnya sangat tinggi sehingga perlu persyaratan khusus 

agar susu layak dikonsumsi. Codex susu Indonesia mensyaratkan jumlah maksimal bakteri 
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yang terkandung dalam susu adalah 1.000.000 bakteri/ml. Adanya mikrobia dalam susu dapat 

menimbulkan berbagai bentuk kerusakan (Nurwantoro, 1997).  

Berat jenis susu berkisar antara 1,027 gr/cm3 sampai 1,035 gr/cm3 atau rata-rata 1,032 

gr/cm3. Titik beku susu lebih rendah 0,5 dari titik beku air yaitu sekitar -0,525°C sampai -

0,565°C dengan rata-rata -0,540°C (Soeparno et al., 2001). Faktor yang mempengaruhi sifat 

fisik susu yaitu komposisinya dan perubahan-perubahan yang terjadi pada komponen-

komponen yang dikandungnya, yang disebabkan karena kerusakan maupun karena akibat 

proses pengolahan (Adnan, 1984). 

Sifat kimiawi susu meliputi pH dan keasaman pH susu segar sekitar 6,6-6,7 dan 

apabila terjadi cukup banyak pengasaman oleh aktivitas bakteri, angka-angka ini akan 

menurun secara nyata (Buckle et al., 1987). Menurut Soeparno et al. (2001), apabila pH susu 

naik di atas 6,6 - 6,8 menunjukkan kelainan yaitu kemungkinan adanya mastitis pada sapi 

dan susu yang mempunyai pH di bawah 6,5 kemungkinan susu tersebut telah rusak oleh 

adanya bakteri.  

Adapun sifat mikrobiologis susu adalah sifat yang berkaitan dengan aktivitas 

mikroba. Beberapa kelompok bakteri yang sering terdapat pada susu segar adalah bakteri 

asam laktat (BAL). Beberapa species BAL seperti Lactobacillus bulgaricus, Strepcoccus 

thermophillus dan Lactobacillus casei (Widodo, 2003). Susu yang baik apabila mengandung 

jumlah bakteri sedikit, maksimal 3.000.000 bakteri/ml, tidak mengandung spora mikroba 

patogen, bersih yaitu tidak mengandung debu atau kotoran lainnya, mempunyai cita rasa 

(flavour) yang baik dan tidak dipalsukan (Hadiwiyoto, 1983). 

Menurut Hadiwiyoto (1994) untuk mendapatkan air susu yang berkualitas tinggi harus 

memperhatikan sifat-sifat fisika dan kimianya. Sifat-sifat fisika susu meliputi sebagi berikut: 

1. Warna susu yaitu berwarna putih keabu-abuan sampai agak kuning keemasan. 

2. Bau dan rasa susu yaitu sedikit manis. 

3. Berat jenis susu normal berkisar antara 1,028-1,032. 

4. Susu mempunyai kekentalan 1,5-1,7 kali kekentalan air.  

Sedangkan sifat kimia susu, meliputi sebagi berikut: 

1. Keasaman dan pH susu, dimana susu bersifat amfoter artinya dapat bersifat asam dan 

basa. Potensial ion hydrogen (pH) susu segar terletak antara 6,5-6,6.  
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2. Jika diketahui hasil susu yang diperoleh pada setiap kali pemerahan sapi perah akan 

selalu berbeda baik dalam hal jumlahnya, sifatnya maupun komposisinya. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai hal, antara lain jenis hewan dan keturunanya, pertumbuhannya, 

umur hewan dan panjangnya masa laktasi, kesehatan hewan dan jenis, macam pakan, 

pengaruh musim atau iklim dan manajemen pemerahan.  

Air susu yang normal atau sehat mempunyai sifat-sifat tertentu: 

1. Warna 

Warna air susu yang sehat adalah putih kekuning-kuningan dan tidak tembus cahaya. Air 

susu yang berwarna agak merah atau biru, terlalu encer seperti air adalah air susu yang 

tidak normal. 

a. Warna air susu yang kemerah-merahan memberi dugaan bahwa air susu tersebut 

berasal dari sapi yang menderita Mastitis. 

b. Warna kebiru-biruan menunjukan bahwa air susu telah tercampur dengan air yang 

terlampau banyak. 

c. Air susu yang berlendir, bergumpal menandakan bahwa air susu tersebut sudah rusak. 

2. Bau dan Rasa 

Air susu yang masih segar dan murni memiliki bau yang khas. 

a. Bau yang asam menunjukkan bahwa air susu sudah basi, terlalu lama disimpan. 

b. Air susu yang berbau busuk menunjukan bahwa air susu sudah rusak sama sekali. 

c. Air susu yang masih segar dan murni rasanya enak, sedikit manis dan agak berlemak. 

d. Air susu yang rasanya asin atau mungkin agak masam, pahit menunjukan bahwa susu 

tersebut sudah mulai rusak. 

3. Berat Jenis  

Berat jenis dipengaruhi oleh: 

a. Susunan air susu 

Dalam hal ini yang menentukan adalah kadar bahan kering susu. Semakin tinggi 

kadar berat keringnya, semakin tinggi pula berat jenisnya. Begitu pula sebaliknya, 

yaitu semakin rendah bahan keringnya, maka semakin rendah pula berat jenisnya. 

b. Temperatur 

Air susu akan mengembang pada suhu yang semakin tinggi, persatuan volume air 

susu pun dapat mengambang menjadi ringan. Dan sebaliknya dengan perbandingan, 
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air susu akan menjadi padat, sehingga per satuan volume akan menjadi berat. Oleh 

karena itu, di Indonesia berat jenis diukur pada suhu 27,5 °C (suhu kamar). Atau 

untuk mengukur seperti yang dikehendaki, temperaturnya harus disesuaikan terlebih 

dahulu. Air susu yang baik atau normal mempunyai berat jenis 1,070-1,0310 pada 

temperatur 27,5 °C. Perbedaan BJ yang menyolok harus dicurigai. 

4. Derajat keasaman 

Susu yang normal derajat keasaman sekitar 4-7,5 °SH . Susu yang sudah rusak derajat 

keasamannya akan meningkat. 

(Aksi Agraris Kanisius, 1995). 

Jenis susu yang mempunyai jenis produk yang dihasilkan dan sangat banyak digunakan 

adalah susu sapi. Sifat-sifat susu : susu mempunyai sifat-sifat khusus, yang digolongkan 

menjadi beberapa golongan, yaitu: sifat fisik, khemik dan sensorik. 

Tabel 2.4. Sifat Fisik, Khemik dan Sensorik Susu 
Karakteristik mutu Syarat Mutu 

Bobot jenis 1,028 – 1,035 
Titik didih 212,30 F (100, 170 C) 
Titik beku - 0,550C 
Panas jenis pada suhu 150C 0,938 Btu/1 b F 
Kekentalan 1, 005 centipoise 
Keasaman (pH) 6,5 – 6,6 
Warna Putih keabu-abuan 
Rasa Agak manis 
Bau  Karakteristik susu 

Sifat mikrobiologik susu : 

Selain merupakan bahan makanan, susu juga merupakan media yang sangat baik bagi 

pertumbuhan mikrobia. Selain golongan bakteri dapat tumbuh pula jamur dan khamir 

(Aspergillus, Penicillium, Saccharomyces, Torula) (Baedhowie, 1982). 

Menutur Mukhtar (2006) susu mempunyai sifat-sifat yang terkandung di dalam susu, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sifat-sifat Fisikawi Susu, meliputi: 

a. Warna Susu 

Susu segar berwarna putih keabu-abuan sampai agak kuning keemasan. Variasi warna 

ini terjadi karena faktor keturunan di samping juga karena faktor pakan yang 

diberikan.  

b. Bau dan Rasa  
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Bau susu  akan lebih nyata diketahui jika susu dibiarkan beberapa jam terutama pada 

suhu kamar. Susu segar mempunyai rasa yang agak manis. 

c. Berat Jenis Susu 

BJ susu yang normal rata-rata adalah 1,030 atau berkisar antara 1,028-1,032. Variasi 

BJ terjadi karena perbedaan besarnya kandungan lemak, laktosa, protein dan garam-

garam mineral dalam susu. 

d. Titik Didih dan Titik Beku Susu 

Titik didih susu berada sedikit di atas titik didih air. Susu akan mendidih jika 

dipanaskan pada susu sekitar 100,17°C dan akan membeku pada suhu sekitar -0,5 °C. 

Variasi titik beku susu dapat terjadi karena faktor pakan yang diberikan, musim, dan 

bangsa sapi.  

e. Kekentalan Susu (Viskositas) 

Susu mempunyai kekentalan 1,5-1,7 kali kekentalan air. Pada suhu 20°C kekentalan 

susu adalah 1,005 cp (centipoise). Variasi kekentalan susu dapat disebabkan oleh 

adanya variasi komposisi susu, umur sapi, dan beberapa perlakuan, misalnya 

pengadukan, pengasaman, pemeraman dan aktivitas bakteri.  

2. Sifat-sifat Kimiawi Susu, yaitu: 

· pH dan Keasaman Susu 

Susu segar mempunyai sifat amfoter, artinya dapat bersifat asam dan basa 

sekaligus. Bila diberi kertas lakmus biru warnanya akan menjadi merah, dan 

sebaliknya bila diberi kertas lakmus merah warnanya akan berubah menjadi biru. 

Susu segar bersifat agak asam, memiliki pH 6,5-6,6.  

Menurut Soepardi dan Sampurno (1998), air susu normal dan sehat mempunyai sifat 

tertentu yang dapat diamati pada warna, bau, rasa yang khas, berat jenis dan derajat 

keasaman. 

1. Warna air susu 

Warna air susu yang sehat adalah putih kekuning-kuningan dan tidak tembus 

cahaya. Kekuning-kuningan berarti mengandung vitamin A yang tinggi. Air susu yang 

warnanya agak merah atau biru, apalagi encer seperti air berarti air susu tersebut tidak 

normal.  
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a. Warna air susu kemerah-merahan dapat dicurigai bahwa air susu tersebut berasal dari 

sapi yang menderita mastitis, berarti susu tersebut tidak boleh dikonsumsi. 

b. Warna air susu kebiru-biruan menunjukkan bahwa air susu tersebut dicampur air 

yang terlalu banyak. 

c. Warna air susu putih dikarenakan adanya refleksi dari butiran lemak, bahan keju dan 

garam-garaman terhadap sinar matahari. 

d. Air susu yang berlendir dan bergumpal menunjukkan bahwa air susu tersebut telah 

rusak atau asam. 

2. Bau dan Rasa 

Air susu yang normal mempunyai bau yang khas yang mudah dibedakan dengan 

susu lain yang telah rusak atau dipalsukan. 

a. Air susu yang berbau asam menunjukkan bahwa air susu tersebut basi, terlalu lama di 

dalam penyimpanan tanpa ditangani sebagaimana mestinya. 

b. Air susu yang busuk menunjukkan bahwa air susu tersebut telah rusak sama sekali. 

c. Air susu yang rasanya agak asin atau masam menunjukkan bahwa air susu tersebut 

telah rusak. 

d. Air susu yang rasanya hampar menandakan susu tersebut telah dicampur dengan air. 

e. Air susu yang rasanya gurih berarti air susu tersebut masih murni dan rasanya sedikit 

manis dan agak berlemak. 

3. Power of Hydrogen Ion (pH) 

Menurut Hadiwiyoto (1994), menyatakan bahwa ”power of hydrogen ion”, ada pula 

yang menyebut dengan ”potential of hydrogen ion” yang disingkat dengan pH, diartikan 

sebagai logaritma konsentrasi ion hidrogen yang dinyatakan dalam gram per liter larutan. 

Nilai pH menunjukkan keasaman suatu bahan. Air susu segar umumnya mempunyai pH 

antara 6,5-6,8. Nilai pH yang lebih besar dari 6,8 biasanya menunjukkan adanya 

gangguan pada puting susu (mastitis), sebaliknya pH di bawah 6,5 menunjukkan 

kolustrum atau kerusakan karena bakteri (Adnan, 1984). 

4. Viskositas 

Viskositas dapat diukur secara absolut maupun relatif. Unit pengukuran absolut 

adalah poise. Sedangkan yang relatif didasarkan atas besarnya volume yang dapat 

mengalir pada waktu tertentu. Pengukuran secara absolut lebih sering digunakan. Dari 
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berbagai pengukuran dihasilkan bahwa air susu segar mempunyai viskositas antara 1,5-

2,0 centipoise pada suhu 20°C. Berbagai faktor yang mempengaruhi viskositas air susu 

adalah suhu dan lamanya air susu disimpan, konsentrasi dan keadaan protein beserta 

konsentrasi dan keadaan lemak. Kenaikan kadar protein dapat menaikkan nilai viskositas 

air susu, selain itu sifat-sifat protein yang berubah karena pemanasan dapat juga 

menaikkan viskositas air susu (Adnan, 1984). 

5. Berat Jenis (BJ) dan Derajat asam 

Air susu normal memiliki BJ antara 1,027-1,031 pada suhu kamar dan derajat 

keasamannya antara 4,7-7,5°SH. 

 

D. Mikrobiologi Susu 

Hadiwiyoto (1994), menyatakan bahwa bakteri, yeast dan jamur dapat hidup dalam 

susu. Sifat-sifat susu dapat berubah karena aktivitas mikroorganisme tersebut. Aktivitas 

bakteri yang hidup dalam susu bermacam-macam tergantung dari jenis atau golongannya. 

Buckle et al. (1987) menyatakan bahwa susu dalam ambing ternak yang sehat pun tidak 

bebas hama, dan mungkin mengandung sampai 500 organisme/ml. Jika ambing itu sakit, 

maka jumlah organisme dapat meningkat menjadi lebih besar dari 20.000 sel/ml.  

Menurut Hadiwiyoto (1994) berdasarkan jumlah bakteri yang terdapat dalam susu, 

kualitas susu di negara-negara barat dan maju lainnya digolongkan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1. Susu dengan kualitas baik atau kualitas A (No.1) jika jumlah bakteri yang terdapat dalam 

susu segar tidak lebih dari 100.000 per mililiter. Bakteri-bakteri koli tidak lebih dari 

10/ml. 

2. Susu kualitas B (No.2, sedang) jika jumlah bakterinya antara 100.000-1.000.000/ml, dan 

jumlah bakteri koli tidak lebih dari 10/ml. 

3. Susu kualitas C (No.3, jelek) jika jumlah bakterinya lebih dari 1.000.000/ml. 

 

 

E. Kerusakan pada Susu 

Kerusakan yang paling umum terjadi pada bahan makanan adalah pembusukan dan ini 

dapat disebabkan oleh bakteri atau jamur. Cara pencegahan  yang terbaik adalah menyimpan 
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semua bahan makanan yang mudah busuk dalam lemari es (di bawah suhu 6-7°C), dimana 

enterotoksin tidak terbentuk jika makanan disimpan pada temperatur tersebut            (Supardi 

dan Sukamto, 1999). Cara pencegahan yang baik yaitu menyimpan susu pada refrigenerator 

pada suhu 4°C karena selain memperpanjang masa simpan juga menghambat perubahan yang 

disebabkan oleh mikroba (Fields, 1979). 

Kerusakan kimia pada susu bisa terjadi karena reaksi oksidasi yang disebut oxidized 

flavour, karena ransiditas yang disebut rancid flavour, sunlight flavour disebabkan karena 

susu terkena sinar matahari. Cara pencegahannya yaitu sebaiknya susu dilindungi dari sinar 

matahari dengan botol berwarna (Soeparno, et al., 2001). 

Kerusakan mikrobiologis susu disebabkan karena adanya aktivitas mikroorganisme 

yang menimbulkan kerugian dalam mutu susu. Beberapa kerusakan pada susu yang 

disebabkan karena tumbuhnya mikroorganisme antara lain pengasaman dan penggumpalan 

yang disebabkan karena fermentasi laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan pH turun 

dan kemungkinan terjadi penggumpalan kasein (Buckle et al., 1987). 

Pencemaran mikroba dapat timbul dari sapi, alat-alat pemerahan yang kurang bersih 

dan tempat-tempat penyimpanan yang kurang bersih, debu, udara, lalat dan penanganan oleh 

manusia. Sesudah terlepas dari sapi, penanganan susu menentukan jenis-jenis organisme 

yang terbawa dan  suhu penyimpanan yang menentukan kecepatan perkembangbiakan semua 

organisme (Buckle et al., 1985). 

 

F. Pengolahan Susu 

Pengolahan susu umumnya mempunyai peranan untuk meningkatkan flavour dan 

memperpanjang masa simpan pada kondisi tertentu sesuai dengan proses yang ditentukan 

(Winarno et al., 1980). Menurut Buckle et al. (1987) menyatakan bahwa pengolahan susu 

adalah bahan produk susu yang sengaja diolah untuk mengurangi kerusakan dan 

perkembangan dari spesies mikroorganisme patogenik. Produk olahan susu diantaranya 

adalah susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt. 

 

1. Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 

a. Pengertian Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 
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Pasteurisasi merupakan proses pemanasan pada suhu dibawah titik didih 

dengan waktu tertentu sehingga kuman-kuman jasad renik yang bersifat pathogen 

mati, tetapi spora masih hidup karena spora dapat hidup sampai suhu 100°C (Dirjen 

Peternakan, 1998).  

Pasteurisasi adalah proses pemanasan setiap komponen (partikel) dalam susu 

pada suhu 62°C selama 30 menit, atau pemanasan susu pada suhu 72°C selama 15 

detik. Metode yang biasa dilakukan untuk pasteurisasi ada dua yaitu High 

Temperature Short Time (HTST) pada suhu 72°C selama 15 detik dan Low 

Temperature Long Time (LTLT) pada suhu 61°C selama 30 menit          (Hadiwiyoto, 

1983).  

Menurut Gaman dan Sherrington (1994) pasteurisasi merupakan upaya 

memperpanjang masa simpan pangan mempergunakan panas untuk mengurangi 

organisme perusak yang terdapat dalam bahan dan khususnya untuk menghilangkan 

bakteri patogen. 

Proses homogenisasi bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-

globula lemak susu. Alat yang digunakan untuk menyeragamkan globula-globula 

lemak tersebut disebut homogenizer. Prinsip kerja alat tersebut adalah susu ditekan 

selalui suatu lubang kecil, kemudian dihantamkan pada suatu bidang atau dinding 

yang keras, maka globula-globula lemak yang berukuran besar akan pecah menjadi 

beberapa globula lemak yang berukuran kecil-kecil  (Hadiwiyoto, 1983). 

Susu homogen adalah susu yang telah diproses untuk mencegah butiran lemak 

sedemikian rupa sehingga setelah 48 jam penyimpanan tanpa adanya gangguan pada 

suhu 10-15 °C tidak terjadi pemisahan krim pada susu. Perlakuan ini menyebabkan 

secara fisik berkurangnya ukuran butiran-butiran lemak dari garis tengah rata-rata 4-8 

µ sampai kurang dari 2 µ (K.A Buckle dkk, 1985).  

Menurut Soeparno (1992), selama homogenisasi terjadi reduktasi ukuran 

globula-globula lemak karena pengaruh pemecahan dan ledakan globula lemak. 

Homogenisasi mengubah kondisi fisik protein susu dan menyebabkannya lebih 

mudah dikoagulasikan oleh panas atau asam. 

 

b. Tujuan Pasteurisasi 
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Tujuan pasteurisasi menurut Hadiwiyoto (1983) diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1). Untuk membunuh bakteri-bakteri pathogen, yaitu bakteri-bakteri yang berbahaya 

karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Pada suhu terutama 

mycrobacterium tubercolosis karena bakteri ini dapat menyebabkan penyakit 

TBC.   

2). Untuk mempertinggi atau memperpanjang daya simpan (storage life) bahan. 

Kerusakan bahan umumnya disebabkan oleh aktivitas mikrobia perusak dan 

enzim-enzim yang ada dalam bahan. Adanya perlakuan pasteurisasi sebagian 

besar mikrobia dan enzim menjadi mati atau inaktif, sehingga bahan menjadi 

lebih tahan lama untuk disimpan. 

3). Dapat memberikan atau menimbulkan cita-rasa yang lebih menarik konsumen.  

 

 

c. Proses Pengolahan Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 

Cara pasteurisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang umumnya dikenal 

yaitu Holding Method dan Higth Temperature Short Time (HTST), dimana dengan 

Holding Method susu dipanaskan sampai suhu 65°C dengan lama waktu 30 menit dan 

dalam metode HTST susu dipanaskan selama 15-16 detik dengan suhu 75°C (Buckle 

et al., 1987). 

Menurut Mukhtar (2006) ada beberapa macam cara pasteurisasi, yaitu: 

1). Cara BATCH / Low Temperature Long Time (LTLT) 

Pada cara ini susu dipanaskan pada suhu 145°F - 150°F (62,8°C), selama 30 

menit. Suhu 150°F dianggap merupakan suhu maksimal untuk cara ini karena di 

atas suhu tersebut dapat menyebabkan timbulnya flavor yang tidak dikehendaki. 

Pemanasan pada suhu tersebut mampu membunuh mikroba patogen, khamir, 

kapang, dan sel-sel vegetatif. 

2). Cara High Temperature Short Time (HTST) 

Pemanasan susu dilakukan pada suhu 161°F (71,7°C) selama 15 detik. 

Sering juga sistem pasteurisasi HTST ini digabung dengan proses homogenisasi.  

3). Ultra High Temperature (UHT) 
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Cara ini dikenal pula sebagai ”sterilisasi” susu, merupakan pengembangan 

dari proses HTST. Proses ini tidak saja dipakai untuk pasteurisasi susu segar, 

namun juga dipakai untuk krim, adonan es krim dan cream topping. Tujuannya 

adalah untuk membunuh semua mikroorganisme yang terdapat di dalam susu. 

Suhu pemanasan yang digunakan mencapai 270°C (149°C - 150°C) selama 9 

detik.  

4). Cara vakum / Canning Evaporated Milk 

Cara ini dilakukan dengan memanaskan susu langsung dengan uap dalam 

tangki vakum. Alatnya disebut Vacreator. Pasteurisasi cara vakum ini dapat 

membunuh sebagian besar spora (tergantung pada tipe dan jumlah awal spora 

yang terdapat di dalam susu). 

Proses pasteurisasi dilakukan dengan menggunakan Plate Heat Exchanger 

(PHE). Plate Heat Exchanger merupakan alat yang memiliki prinsip kerja untuk 

mengalirkan atau menghantarkan panas dengan cepat (Bylund, 1995).   

Pendinginan susu segar di bawah 5°C harus dilakukan secepat mungkin untuk 

menghambat tumbuhnya mikroba dan untuk menginaktifkan bakteri pembusuk 

(Gaman dan Sherrington, 1994). Menurut Hadiwiyoto (1983) filtrasi perlu dilakukan 

sebelum proses pasteurisasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bulu, pasir 

dan lain sebagainya yang terdapat dalam susu.  

Praktek pasteurisasi banyak dikerjakan untuk keperluan rumah tangga, pada 

industri-industri kecil dan pada pabrik-pabrik yang besar dan modern dengan 

berbagai cara atau metode. Yang berikut ini adalah berbagai contoh cara praktek 

pasteurisasi susu: 

1). Pasteurisasi dengan cara menyemprotkan air panas dari atas ke bawah pada 

dinding samping penutup. Susu berada dalam wadah tersebut.  

2). Pasteurisasi dengan mengalirkan air panas di sekitar dinding penutup. Dalam hal 

ini susu juga berada di dalam wadah. 

3). Pasteurisasi susu dalan suatu wadah yang ada pipa-pipa melingkar (koil). Ke 

dalam koil ini dimasukkan uap air atau air panas, sedangkan susu berada di luar 

koil. 
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4). Dengan menggunakan semacam heat exchanger. Pada umumnya cara ini 

dikerjakan oleh pabrik-pabrik besar.  

(Hadiwiyoto, 1983). 

 

 

 

d. Standart Kualitas Susu Pasteurisasi 

Kondisi pasteurisasi untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap 

penyakit yang dibawa oleh susu, dengan mengurangi seminim mungkin kehilangan 

zat gizinya, dan mempertahankan semaksimal mungkin rupa dan cita rasa susu 

mentah segar (Buckle et al., 1987).  

Tabel 2.5. Standar Mutu Susu Pasteurisasi 

Karakteristik 
Syarat 

Cara Pengujian 
A B 

· Bau 
· Rasa 
· Warna 
· Kadar Lemak, % 

(bobot/bobot) min 
· Kadar padatan tanpa 

lemak, % (bobot/bobot) 
min 

· Uji reduktase dengan 
methylen biru 

· Kadar protein, % 
(bobot/bobot)min 

· Uji Fosfatase 
· T.P.C.(Total plate 

count), coloni/ml, maks 
· Coliform presumptive 

MPN/ml, maks 
· Logam berbahaya 

ü As (ppm) maks 
 
ü Pb (ppm) maks 

 
ü Cu (ppm) maks 
ü Zn (ppm) maks 

 
· Bahan pengawet, 

Pemantap, Zat warna, 
Zat penyedap cita-rasa 

Khas 
Khas 
Khas 

 
2,80 

 
 

7,7 
 
0 
 

2,5 
 
0 

3x104 

 
10 

 
 
1 
 
1 
 
2 
5 
 

Sesuai dengan 
Peraturan 
Menteri 

Kesehatan R.I 
No.235/ 
Menkes/ 

Per/VI/79 

Khas 
Khas 
Khas 

 
1,50 

 
 

7,5 
 
0 
 

2,5 
 
0 

3x104 

 
10 

 
 
1 
 
1 
 
2 
5 
 

Sesuai dengan 
Peraturan 
Menteri 

Kesehatan R.I 
No.235/ 
Menkes/ 

Per/VI/79 

Organoleptik 
Organoleptik 
Organoleptik 

 
SP–SMP–248–1980 

 
 

SP–SMP–249–1980 
 

SP–SMP–251–1980 
 

SP–SMP–79–1975 
 

SP–SMP–250–1980 
SP–SMP–93–1975 

 
SP–SMP–94–1975 

 
 

SP–SMP–193–1977 
Depkes S.I. 7 

SP–SMP–197–1977 
Depkes S.I. 7 

SP-SMP-247-1980 
SP–SMP–190–1977 
AOAC 25136-25142 

 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sumber: SNI 01-3951-1995. 
Catatan:  A = susu pateurisasi tanpa penyedap dan cita rasa 

   B = susu pasteurisasi yang diberi penyedap rasa 
 
 
 
 
 

2. Yoghurt 

a. Pengertian Yoghurt 

Yoghurt merupakan hasil pemeraman susu yang mempunyai sita rasa spesifik 

sebagai hasil dari fermentasi oleh bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophillus. Kata yoghurt berasal dari kata yugurt dari bahasa 

Turki. Nama yoghurt Sangat bervariasi pada berbagai negara (Hadiwiyoto, 1983). 

Menurut Rahayu (1989), yoghurt merupakan makanan hasil fermentasi susu 

oleh bakteri asam laktat yang mempunyai cita rasa yang khas. Kandungan asam pada 

yoghurt cukup tinggi, sedikit atau tidak mengandung alkohol sama sekali. 

Mempunyai tekstur semi padat dan kompak serta rasa asam yang segar. Sampai saat 

ini belum ada standar kekentalan yoghurt. Menurut Buckle et al. (1987), yoghurt 

merupakan produk olahan susu yang mengalami fermentasi. Pembuatannya dievolusi 

dari pengalaman beberapa abad yang lalu dengan cara membiarkan susu tercemar 

secara alami menjadi masam pada susu sekitar 40 - 50°C.  

Susu yang difermentasi dalam bentuk yoghurt berasal dari Turki. Di beberapa 

negara mempunyai makanan serupa yoghurt dengan nama yang berbeda, makanan 

tersebut merupakan hasil fermentasi susu dan perbedaan nama karena perbedaan 

daerah asal, perbedaan cara pengolahan dan bahan dasarnya. Sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan yoghurt adalah susu murni segar yang telah terjamin kebersihan 

dan kualitasnya yang bagus dan bakteri-bakteri pembentuk asam laktat yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sehingga akan membentuk 

cita rasa yang khas karena kandungan keasaman yang tinggi. Untuk mendapatkan 

yoghurt yang baik diperlukan bahan dasar yang mempunyai kualitas bagus dan tidak 

mengandung mikroorganisme yang akan mengakibatkan kualitas yoghurt turun 

(Tamine dan Deeth, 1980). 

Yoghurt adalah susu yang diasamkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus 

dan streptococcus thermophilus, yang mengubah gula susu menjadi asam laktat. 
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Perubahan ini mengakibatkan susu menjadi agak mengental dan rasanya berubah 

menjadi asam. Yoghurt yang ada dipasaran seringkali telah ditambah gula, buah-

buahan, pewarna, dan stabilizer (Sumoprastowo, 2000). 

Fermentasi susu menjadi yoghurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam 

laktat yaitu Lactobacilus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. L. bulgaricus 

adalah bakteri gram positif berbentuk batang. Dalam susu, L. bulgaricus akan 

mengubah laktosa menjadi asam laktat. Suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 

45oC. Kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah sedikit asam atau sekitar pH 

5,5. S. thermophilus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat, sering 

pertumbuhannya berbentuk rantai. pH optimum untuk pertumbuhannya sekitar 6,5 

(Helferich dan Westhoff, 1980).  

Davis (1975) menyatakan bahwa susu mengandung 66% kalori, sedangkan 

yoghurt mengandung 84% kalori. Kenaikan nilai gizi ini disebabkan karena 

komponen-komponen susu yang kompleks dipecah menjadi senyawa-senyawa yang 

lebih sederhana oleh mikrobia.  Kecuali mengandung nilai gizi yang tinggi seperti 

yang telah disebutkan diatas bahwa yoghurt lebih mudah dicerna daripada susu biasa. 

Selama 1 jam ada 30% susu yang dicerna dari seluruh yang dikonsumsi, sedangkan 

yoghurt sebanyak 90% (Saetonoff, 1954 dalam Breslaw dan Kleyn, 1973). Oleh 

karena itu, maka produksi yoghurt perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan guna 

menunjang peningkatan nilai gizi. 

 

b. Standart Kualitas Yoghurt 

Berdasarkan Standar Nasioal Indonesia (SNI) untuk yoghurt yang dikeluarkan 

oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 1992 dengan nomor SNI 01-2981-1992 

yoghurt dengan kualitas yang baik memiliki total asam laktat sekitar 0,5-2,0 persen 

dan kadar air maksimal 88 persen. Sedangkan derajat keasaman (pH) yang sebaiknya 

dicapai oleh yoghurt menurut Edwin (2002) adalah 4,5. 

Sedangkan dilihat dari uji organoleptik yang meliputi uji aroma/bau yoghurt, 

rasa yoghurt dan tekstur yoghurt dalam SNI 01-2981-1992 juga disebutkan bahwa 

kriteria yoghurt dengan kualitas yang baik yaitu memiliki aroma normal/khas 

yoghurt, rasa khas/asam yoghurt dan tekstur cairan kental/semi padat. 
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Tabel 2.6. Standar Mutu Yoghurt 
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
 
 
 
 
 
 

8. 
 

Keadaan: 
1.1. Penampakan 
1.2. Bau 
1.3. Rasa 
1.4. Konsistensi 
Lemak 
Bahan kering tanpa lemak 
Protein (N x 6.37) 
Abu 
Jumlah asam (dihitung sebagai 
laktat) 
Cemaran logam: 
7.1.Timbal (Pb) 
7.2.Tembaga (Cu) 
7.3.Seng (Zn) 
7.4.Timah (Sn) 
7.5.Raksa (Hg) 
7.6.Arsen (As) 
Cemaran mikroba: 
9.1.Bakteri Coliform 
9.2.E. Coli 
9.3.Salmonella 

 
 
 
 
 

% b/b 
% b/b 
% b/b 

 
% b/b 

 
 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
APM/g 
APM/g 

 

 
Cairan kental sampai semi padat 

Normal/Khas 
Asam/Khas 
Homogen 
Maks. 3.8 
Min. 8.2 
Min. 3.5 
Maks 1.0 
0.5-2.0 

 
 

Maks. 0.3 
Maks. 20.0 
Maks. 40.0 
Maks. 40.0 
Maks. 0.03 
Maks. 0.1 

 
Maks. 10 

< 3 
Negatif/100g 

Sumber : SNI 01-2891-1992 

 

c. Jenis Yoghurt 

Rahman et al. (1992) menyatakan bahwa yoghurt dapat dibedakan menjadi 

beberapa kategori dengan berdasarkan pada standarisasi, metode pembuatan, flavour, 

dan proses pasca inkubasi. Yoghurt berdasarkan pada standarisasi bergantung pada 

komposisi produk misalnya persentase kandungan lemak, padatan tanpa lemak dan 

total padatan. Berdasarkan perbedaan metode pembuatan tipe yoghurt ada dua yaitu 

“set yoghurt” dan “stirred yoghurt”. “Set yoghurt” adalah produk dimana pada waktu 

inkubasi atau fermentasi susu berada di dalam kemasan kecil dan karakteristik 

koagulumnya tidak berubah. “Stirred yoghurt” adalah fermentasi dilakukan dalam 

tangki atau wadah yang besar dan setelah inkubasi barulah produk yoghurt dikemas 

dalam kemasan kecil, sehingga memungkinkan koagulumnya rusak atau pecah 

sebelum pendinginan dan pengemasan selesai. Menurut Buckle et al. (1987) “fruit 

yoghurt” dapat digolongkan sebagai stirred yoghurt dengan viskositas rendah, 

misalnya 11% padatan atau bahkan kurang dari 11%. 

Berdasarkan kandungan lemak dalam yoghurt maka dapat dibedakan dalam 

tiga kategori yaitu yoghurt yang mengandung minimal 3,25% lemak susu, yoghurt 
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berkadar lemak rendah bila mengandung lemak susu 0,5-20% dan yoghurt tanpa 

lemak bila mengandung lemak susu kurang dari 0,5%. Berdasarkan flavournya, 

yoghurt dibedakan menjadi “natural yoghurt” atau “plain yoghurt” dan “fruit 

yoghurt”. “Natural yoghurt” yaitu yoghurt tanpa penambahan flavour sehingga rasa 

asamnya sangat tajam, sedangkan “fruit yoghurt” adalah yoghurt yang diberi flavour 

dari buah-buahan. Pada pembuatan “natural yoghurt” tidak ditambahkan gula maupun 

flavour        (Rahman et al., 1992). 

 

d. Proses Pembuatan Yoghurt 

Pembuatan yoghurt secara alami yaitu dengan memfermentasi susu yang 

terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 90°C selama 15 - 30 menit, kemudian 

didinginkan sampai suhu 43°C. Inokulasi dilakukan dengan mengambil 2% kultur 

campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus, kemudian 

dibiarkan pada suhu 43°C sampai sekitar 3 jam hingga tercapai keasaman yang 

dikehendaki yaitu sekitar 0,85-0,90% dan pH 4,0-4,5. Proses pendinginan dilakukan 

dilakukan hingga suhu mencapai 5°C untuk proses pengemasan dan penyimpanan 

(Buckle et al., 1987). 

Menurut Hadiwiyoto (1983), yoghurt dibuat dari susu yang dipanaskan pada 

suhu 90°C selama 15-30 menit. Selanjutnya susu yang telah dipanaskan ditambah 

dengan gelatin sebanyak 0,1-0,3 %, dimana gelatin tersebut disterilkan terlebih 

dahulu pada suhu 121°C selama 10 menit dan ditambahkan gula sebanyak 11%. Lalu 

susu yang telah ditambah gelatin didinginkan sampai suhu 43°C kemudian 

ditambahkan starter kurang lebih 2% dari jumlah susu. Selanjutnya susu yang telah 

dingin diperam pada suhu 37°C selama 24 jam, pemeraman dikatakan selesai apabila 

keasaman mencapai 0,85-0,95 atau pH 4,0-4,5 sebagai asam laktat. Setelah 

pemeraman yoghurt harus disimpan pada keadaan dingin yang bersuhu sekitar 5°C. 

 

G. Pengawasan Mutu Susu  

Mutu suatu produk adalah sebagai gabungan sifat-sifat khas yang dapat membedakan 

masing-masing satuan dari suatu produk dan memberikan pengaruh yang nyata dalam 
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menentukan tingkatan penerimaan konsumen atau pembeli terhadap produk tersebut 

(Departemen Perdagangan, 1992). 

Mutu merupakan gabungan karakteristik produk dari seluruh proses dalam suatu 

rangkaian proses produksi. Oleh karena itu, selain merupakan produk yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen dan memberi kepuasan, mutu juga harus terbebas dari cacat 

baik di dalam produk maupun di dalam proses (Juran, 1999). 

Menurut Prawirosentono (2002), proses kegiatan pengendalian mutu pada berbagai 

jenjang kegiatan yang hubungannya dengan mutu antara lain: 

1. Pengawasan bahan-bahan di gudang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran. 

2. Pengendalian kegiatan pada berbagai jenjang proses sesuai dengan SOP (Standart 

Operasional Procedure). 

3. Mengawasi pengepakan dan pengiriman produk ke konsumen atau langganan. 

Pengawasan kualitas adalah suatu usaha untuk melindungi masyarakat dari hal-hal 

yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan 

pemalsuan dari produsen yang bertujuan kurang baik dan pengawasan kualitas dalam suatu 

industri sangat penting karena dapat menyangkut masa depan dan reputasi suatu perusahaan 

atau industri. Pengawasan kualitas pada pembuatan susu pasteurisasi dan homogenisasi serta 

yoghurt meliputi pengawasan kualitas bahan baku, pengawasan proses produksi, pengawasan 

produk akhir serta pengawasan mutu pengemasan produk. 

 

1. Pengawasan Mutu Bahan Baku 

Pengawasan mutu bahan baku sangat penting karena merupakan tahap awal dalam 

proses pengolahan susu yang nantinya akan menentukan produk susu yang dihasilkan. 

Menurut Hadiwiyoto (1983) pengujian kualitas susu segar dapat dilakukan dengan cara 

pemeriksaan berat jenis (BJ), uji alkohol, uji masak, uji derajat asam, pemeriksaan pH, 

pemeriksaan kadar lemak, pemeriksaan organoleptik (uji inderawi) yang meliputi uji 

warna, bau, rasa dan uji konsistensi.  

a. Uji Berat Jenis Susu 

Pemeriksaan BJ susu dilakukan dengan menggunakan laktodensimeter. 

Laktodensimeter ada yang telah memakai termometer ada pula yang tidak memakai. 

Untuk pengukuran berat jenis air susu, tuangkan 250 cc atau 500 cc air susu ke dalam 
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tabung ukur, kemudian dicatat berat jenis dan suhu dari air susu tersebut. Setelah itu 

lihat tabel penyesuaian berat jenis air susu dari suhu yang tercatat tadi pada suhu 

27,5°C, karena suhu ini adalah suhu kamar rata-rata di Indonesia. Berat jenis air susu 

yang baik berkisar 1,0280-1,032 gr/cm3. Pengukuran air susu hanya dapat dilakukan 

setelah 3 jam dari pemerahan atau bila suhu air susu sudah terletak antara 20°C 

sampai 30°C, karena pada keadaan ini air susu telah stabil.  

 

b. Uji Alkohol 

Uji alkohol dilakukan dengan cara: pada tabung reaksi dimasukkan susu 5 cc 

dan alkohol 70% dengan perbandingan sama. Bila pada dinding tabung reaksi 

terdapat endapan, hal itu menunjukkan adanya penyimpangan mutu susu. Dan 

sebaliknya apabila pada dinding tabung reaksi tidak terdapat endapan, maka susu 

masih dalam keadaan normal. 

c. Uji Masak  

Uji ini digunakan untuk menentukan adanya penyimpangan dalam susu. 

Pelaksanaannya sangat sederhana yaitu dengan memasak susu dalam tabung reaksi. 

Susu yang berkualitas baik bila tidak terlihat endapan-endapan. Bila terlihat endapan, 

susu tersebut kurang baik. Endapan ini biasanya dapat diakibatkan karena derajat 

asam susu terlalu tinggi. 

d. Uji Kadar Lemak 

Ruang lingkup dari pemeriksaan kadar lemak yaitu menetapkan metode 

pemeriksaan rutin untuk penentuan kadar lemak susu, misalnya susu yang 

dihomogenisasi dengan metode Gerber. Pereaksi yang digunakan dalam penentuan 

kadar lemak dengan metode Gerber yaitu asam sulfat 91-92% dengan kenampakan 

tidak berwarna atau lebih terang serta amyl alkohol yang berwarna jernih. 

Pengujian kadar lemak dengan menggunakan metode Gerber dilakukan 

pertama-tama yaitu memasukkan 10 ml H2SO4 91% ke dalam tabung butyrometer, 

kemudian menambahkan 10,75 ml susu dan 1 ml amyl alkohol kemudian menutupnya 

dengan kencang. Setelah itu digojog hingga terjadi perubahan warna ungu kehitaman 

atau digojog sampai homogen. Kemudian memasukkan butyrometer ke dalam alat 

centrifuge selama 5 menit dan setelah itu memasukkannya ke dalam penangas air/ 
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waterbath yang bersuhu 65ºC, kemudian membaca skala pada butyrometer untuk 

kadar lemak susu. Uji kadar lemak susu merupakan rataan kandungan lemak susu 

sesuai milk codex adalah 2,8 %.  

e. Uji Warna Susu 

Pemeriksaan warna susu dilakukan dengan memasukkan susu sejumlah tertentu 

ke dalam tabung reaksi dan kemudian diamati dengan mengarahkannya ke tempat 

yang terang. Susu yang normal akan berwarna putih khas susu (putih keabu-abuan 

sampai kuning keemasan), tidak transparan, dan bersifat homogen. 

- Bila warna susu biru, berarti dicampur dengan air 

- Bila warna susu kuning, terdapat carotene (Pro-vit. A) 

- Bila warna susu merah, kemungkinan terdapat darah 

f. Uji Bau Susu 

Uji bau susu biasanya dilakukan oleh petugas yang berpengalaman karena susu 

mempunyai bau yang spesifik. 

- Bila susu berbau busuk, karena penyakit mastitis 

- Bila susu berbau asam, susu telah membusuk 

- Bila susu berbau silage, bau lobak dan lain-lain tergantung dari macam pakan yang 

dimakan oleh sapi 

g. Uji Rasa Susu 

Pemeriksaan rasa susu dilakukan dengan menggunakan inderawi manusia yaitu 

indera pencicip (lidah). Pemeriksaan rasa susu biasanya dilakukan dengan menjilat 

susu yang diteteskan di telapak tangan pemeriksa. Susu normal akan terasa sedikit 

manis (manis susu).  

h. Uji Konsistensi Susu 

Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan sejumlah susu ke dalam tabung 

reaksi. Tabung yang berisi susu tersebut dimiringkan sedemikian rupa dan kemudian 

dikembalikan ke posisi semula, pemeriksa memperhatikan kecepatan aliran susu 

tersebut. Susu yang normal akan mengalir kembali tidak secepat aliran air pada 

perlakuan yang sama. 

 

2. Pengawasan Mutu Proses Produksi 
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Menurut Fardiaz (1999), tujuan dari pengawasan mutu proses produksi adalah 

untuk memproduksi olahan susu yang aman, bermutu, dengan cara: 

a. Menetapkan persyaratan bahan mentah, komposisi, pengolahan, distribusi dan cara 

mengonsumsi yang harus dipenuhi pada saat memproduksi makanan. 

b. Mendesain, menerapkan, memantau dan memeriksa kembali sistem pengendalian 

proses yang efektif. 

Tahap-tahap untuk mengendalikan timbulnya bahaya pada produk adalah pada 

proses pemanasan (pasteurisasi dan sterilisasi komersial), pendinginan, inokulasi, 

inkubasi, penyimpanan, iradiasi dan pengemasan vakum yang harus dipantau dengan 

baik. Suhu dalam proses produksi harus dikontrol dengan baik untuk menjamin produk 

aman untuk dikonsumsi dan tidak menyebabkan keracunan, terutama suhu yang dianggap 

iritis. Suhu yang perlu dikontrol antara lain suhu dan waktu pemasakan atau pemanasan, 

suhu pendinginan, suhu inkubasi, suhu penyimpanan yaitu penyimpanan dingin pada 

suhu 7°C atau kurang dari 7°C. 

 

3. Pengawasan Mutu Produk Akhir 

Pengawasan mutu produk akhir harus dilaksanakan dengan baik karena sangat 

berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen mengenai suatu produk yang mensyaratkan 

mutu tertentu (Tunggal, 1993). 

Beberapa faktor penyebab terjadinya keragaman mutu pangan adalah bahan, asal, 

penanganan pasca panen, cara pengolahan, penggunaan bahan tambahan dan 

penyimpanan hasil. Hal tersebut dapat mendorong produsen untuk menyalahgunakan 

mutu, dengan cara memproduksi produk bermutu rendah dengan merugikan konsumen 

ataupun memproduksi produk yang dapat membahayakan konsumen. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu pengawasan mutu yang berorientasi pada pengujian produk akhir di 

laboratorium dan untuk memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk yang memenuhi 

standar mutu (parameter terukur) pasca produksi     (Hubeis, 1999). 

 

4. Pengawasan Mutu Pengemasan Produk 

Pengawasan mutu terhadap kemasan dilakukan untuk menghindari terjadinya 

kebocoran wadah, sehingga pengujian terutama dilakukan terhadap keadaan penutup 
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(Muchtadi, 1995). Dalam hal ini Harris dan Karmas (1989) menyatakan bahwa penutup 

harus mempunyai sifat tidak tembus cahaya yang dianggap penting dalam kemasan 

produk olahan susu, karena cahaya dapat menimbulkan berbagai pengaruh terhadap susu 

cair. 

Menurut Van Den Berg (1988), penyinaran radiasi sinar ultra violet pada kemasan 

berfungsi untuk higienitas dalam penanganan produksi susu, karena mikroorganisme 

sensitif terhadap efek sterilisasi sinar ultra violet. Temperatur tinggi yang digunakan 

dalam pembuatan kemasan plastik ditujukan untuk sterilisasi pada saat kemasan tersebut 

dibuat. Winarno et al. (1984) menyatakan bahwa jenis kemasan dibedakan menjadi dua 

yaitu kemasan yang langsung berhubungan dengan produk (kemasan primer) dan 

kemasan yang tidak langsung berhubungan dengan produk (kemasan sekunder). 

Fungsi kemasan menurut Hudaya dan Darajat (1982) antara lain yaitu: 

a. Melindungi bahan pangan terhadap kontaminasi dari luar baik mikroorganisme, 

kotoran, gigitan serangga maupun binatang-binatang pengerat lainnya. 

b. Menghindari terjadinya penurunan atau peningkatan air bahan pangan yang ada di 

dalamnya. 

c. Menghindari terjadinya penurunan kadar lemak bahan pangan. 

d. Mencegah masuknya bau atau gas yang tidak diinginkan dan mencegah hilangnya 

bau atau gas yang diinginkan. 

e. Melindungi bahan pangan terhadap pengaruh sinar terutama untuk bahan pangan 

yang sensitif terhadap sinar. 

f. Melindungi bahan pangan terhadap tekanan dan benturan yang terjadi selama 

pengangkutan. 

g. Membantu konsumen untuk dapat melihat produk yang diinginkan, misalnya untuk 

bahan pengemasan yang transparan. 

h. Merangsang atau memberi daya tarik konsumen. 

 

H. Pengemasan  

Suyitno (1988) berpendapat bahwa pengemasan merupakan suatu kegiatan untuk 

menampung, melindungi, menera, membawa dan memasarkan produk dalam suatu wadah 

terencana. Hudaya dan darajat (1982) mengemukakan bahwa pengemasan merupakan cara 
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atau perlakuan pengamanan terhadap bahan pangan agar bahan pangan tersebut, baik yang 

belum mengalami pengolahan maupun yang sudah mengalami pengolahan dapat sampai 

ketangan konsumen dalam keadaan selamat.  

Menurut Buckle et al. (1987), pengemasan merupakan suatu cara dalam memberikan 

kondisi selektif yang tepat bagi bahan pangan. Adapun fungsi dari suatu kemasan adalah: 1) 

mempunyai suatu tingkat kemudahan untuk dibentuk menurut rancangan; 2) mempertahan 

produk agar bersih dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan pencemaran lainnya; 

3) memberikan pengenalan, keterangan dan daya tarik penjualan; 4) berfungsi secara benar, 

efisien dan ekonomis dalam proses pengepakan; 5) memberikan perlindungan pada bahan 

pangan terhadap kerusakan fisik, air, oksigen dan sinar. 

Sebuah kemasan yang baik sebaiknya dapat melindungi atau dapat memberikan 

keselamatan yang optimal pada produk, yang dikemas, setiap jenis produk mempunyai 

bentuk fisik, aroma dan tekstur masing-masing. Dengan pengemasan yang baik diharapkan 

keutuhan bentuk fisik, aroma dan teksturnya bisa dipertahankan hingga ketangan konsumen. 

Sebuah kemasan yang sempurna akan terhindar dari kebocoran, tumbuhnya jamur dan 

bentuk-bentuk cacat fisik lainnya, sementara kemasan yang tidak sempurna bisa 

menyebabkan kerusakan produk, hingga akhirnya mengakibatkan produk tidak layak hidang 

(Amrin, 1999). 

 

1. Syarat Bahan Pengemas 

Menurut Winarno (1993), wadah untuk pengemasan ada dua macam, yaitu wadah 

utama atau wadah yang berhubungan langsung dengan bahan pangan dan wadah kedua 

atau wadah yang tidak langsung berhubungan dengan bahan pangan. Wadah utama 

biasanya diperlukan syarat-syarat tertentu tergantung pada jenis makanannya, misalnya 

melindungi makanannya dari kontaminasi, melindungi kandungan air dan lemak, 

mencegah masuknya bau dan gas, melindungi makanan dari sinar, tahan terhadap tekanan 

atau benturan.  

 

2. Plastik  

Kemasan plastik memiliki beberapa keunggulan yaitu sifatnya kuat tetapi ringan, 

“inert”, tidak karatan dan bersifat termoplastik (“heat seal”) serta dapat diberi warna. 
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Sedangkan kelemahan dari bahan ini adalah adanya zat-zat monomer dan molekul lain 

yang terdapat dalam plastik yang dapat melakukan migrasi ke dalam bahan makanan 

yang dikemas (Winarno, 1994). 

Dalam plastik juga ditambahkan beberapa zat aditif yang diperlukan untuk 

memperbaiki sifat-sifat fisikokimia dari plastik itu sendiri, dimana bahan aditif yang 

ditambahkan tersebut merupakan  komponen non plastik yang berupa senyawa anorganik 

yang memiliki berat molekul rendah, bahan aditif tersebut dapat berfungsi sebagai 

pewarna, antioksidan, penyerap ultraviolet dan anti lengket           (Winarno, 1993). 

Menurut Winarno et al. (1984), penggunaan plastik sebagi bahan pembungkus 

sangat terbatas tergantung dari macam makanannya, terutama karena plastik tidak tahan 

panas dan mudah terjadi pengembunan uap air didalamnya jika suhu diturunkan. 

Sedangkan plastik yang umum digunakan di dalam pengepakan makanan adalah 

poliamida (nilon), karet hidroklorida (polifilm), polyester, polietilen, polipropilen dan 

lain-lain. 

 

I. Penyimpanan dan Masa Simpan Produk yang Dikemas 

Menurut Buckle et al. (1987), cara penyimpanan bahan selama proses pengolahan 

dan pada tingkat penjualan merupakan hal utama dalam menentukan keamanan dan mutu 

dari aspek mikrobiologi. Bahan pangan akan aman disimpan pada suhu sekitar 4 - 6°C, 

karena pada suhu tersebut bakteri patogen yang berhubungan dengan bahan tidak dapat 

tumbuh. 

Winarno et al. (1984) menyatakan bahwa suhu penyimpanan susu segar berkisar 

antara 0 - 1°C, sedangkan untuk susu kental pada suhu 1 - 4,5°C di bawah suhu penyimpanan 

tersebut akan mengakibatkan emulsi susu akan pecah sehingga lemaknya terpisah atau 

tersjadi denaturasi protein susu yang menyebabkan penggumpalan. 

Masa simpan bahan pangan secara umum ditentukan oleh pengaruh kadar air dan 

aktifitas air, karena faktor-faktor ini akan mempengaruhi sifat-sifat, fisiko kimia, kerusakan 

kimia, kerusakan mikrobiologi dan perubahan enzimatis terutama pada makanan yang tidak 

diolah. Penentuan masa simpan dapat dilakukkan dalam laboratorium dengan menguji mutu 

makanan bila disimpan dalam kemasan tertentu untuk waktu yang berbeda-beda dibawah 

kondisi standart (Winarno dan Jenie, 1982). 
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J. Sanitasi 

Menurut Van Den Berg (1988), terdapat beberapa prosedur dalam sanitasi peralatan 

pengolahan susu yaitu, pembilasan dengan air dingin atau air hangat, pencucian dengan 

deterjen alkali atau deterjen asam, kemudian pembilasan lalu dilanjutkan dengan sterilisasi 

dengan air panas atau desinfektan dan tahap yang terakhir adalah pengeringan. Menurut 

Winarno (1984), selain kebersihan peralatan, kebersihan dan peralatan karyawan juga perlu 

diperhatikan, meliputi pemeriksaan kesehatan dan penanganan penyakit menular. 

Sanitasi makanan merupakan salah satu bagian yang penting dalam segala aktifitas 

kesehatan masyarakat, mengingat adanya kemungkinan penyakit-penyakit akibat makanan. 

Tujuan sanitasi susu adalah agar komposisi susu yang dihasilkan benar-benar bersih atau 

murni dan aman bagi konsumen. Sedangkan yang dimaksudkan bersih adalah tidak 

ditemukan partikel-partikel yang tidak diinginkan seperti debu, abu dan lain-lain (Warsito, 

1989). 

Menurut Adnan (1984), bahwa dalam industri modern sering dipakai cara 

pembersihan dan sanitasi yang disebut cleaning in place (CIP). Pipa-pipa umumnya dibuat 

dari logam stainless steel atau kaca yang tahan panas sehingga dengan CIP tersebut 

pembersihan dan sanitasi dapat dilaksanakan tanpa melepas dan membongkar alat-alat yang 

dipakai. Senyawa pencucian yang bersifat asam yang sering digunakan misalnya asam fosfat, 

asam glukonat, asam hidroksi acetate dan asam sitrat. 

Menurut Adnan (1984), untuk menjaga agar kandungan bakteri dalam hasil olahan 

susu dapat serendah mungkin, semua peralatan yang dipakai untuk penanganan dan 

pengolahan air susu segar harus diusahakan tetap bersih, dalam keadaan sanitasi yang baik 

dan kering setelah dipakai. Dalam keadaan sanitasi yang baik berarti bersih dan semua 

bakteri yang semula ada telah dapat dibasmi. Untuk dapat memenuh harapan itu, maka 

semua peralatan yang digunakan dalam industri susu harus didesain dengan baik.  

Jenie (1999) menyatakan bahwa dalam industri pangan, sanitasi meliputi kegiatan-

kegiatan secara aseptik dalam pembersihan dan sanitasi pabrik serta lingkungan pabrik dan 

keselamatan pekerja. Menurut Buckle et al. (1987), kebiasaan pribadi (personal habit) para 

pekerja dalam mengelola bahan pangan dapat merupakan sumber yang penting dari 

pencemaran sekunder. Apabila memungkinkan pengelola bahan pangan harus memakai 
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sarung tangan plastik yang steril. Batuk atau bersin sebaiknya dihindarkan dan tangan harus 

dihindarkan dari muka atau hidung. Pencucian yang bersih dan teratur serta desinfeksi atau 

sanitasi semua alat pengolahan dan permukaan yang berhubungan dengan bahan pangan 

sangat penting untuk menurunkan tingkat pencemaran atau kontaminasi. Operasi pencucian 

dan sanitasi meliputi lantai dan dinding pabrik yang dilakukan setiap akhir hari kerja atau 

jika keadaan membutuhkan. Selain itu sanitasi atau kebersihan pekerja pabrik juga harus 

diperhatikan, karena dapat berperan sebagai sumber kontaminan. Apabila memungkinkan 

pekerja harus menggunakan masker dan sarung tangan yang steril. Tata letal bangunan juga 

harus diperhatikan, kamar kecil harus dibangun agak jauh dari tempat pengolahan bahan 

pangan dan harus dilengkapi dengan alat-alat pencuci tangan (sabun desinfektan). 

 

1. Sanitasi Ruangan 

Menurut Winarno dan Surono (2002), agar ruangan tetap bersih dan bebas dari 

sumber mikrobia beserta sporanya, dinding ruangan harus terbuat dari bahan yang bisa 

dilap dan dipel dengan desinfektan secara rutin dan harus dilakukan pembersihan ruangan 

secara menyeluruh. Pada pengaturan lantai, pertemuan lantai dengan dinding harus 

melengkung dan kedap air, sehingga kotoran yang berbentuk padat mudah dibersihkan 

dan menghindari genangan air. Langit-langit harus dirancang untuk mencegah akumulasi 

kotoran dan meminimalkan kondensasi agar mudah dibersihkan. Ventilasi harus cukup 

untuk mencegah panas yang berlebih dan dilengkapi dengan alat pelindung lain yang 

tidak korosif. Bangunan yang didirikan harus berdasarkan persyaratan teknik dan higienis 

sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Bagian-bagian bangunan yang berhubungan 

dengan sanitasi adalah sebagai berikut: 

a. Lantai 

1). Lantai di tempat-tempat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya 

basah, seperti pada tempat penerimaan dan pembersihan gudang, ruang 

penanganan dan pengolahan harus cukup kemiringannya, terbuat dari bahan yang 

kedap air, tahan lama dan mudah dibersihkan. 

2). Lantai harus sesuai berbentuk sudut di bagian tengah dan masing-masing ke 

bagian pinggir kiri dan kanan dengan kemiringan 45° terhadap horizontal. 
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3). Pertemuan antara lantai dengan dinding harus melengkung dan kedap air, 

sehingga kotoran yang berbentuk padat mudah dibersihkan dan menghindari 

genangan air. 

4). Permukaan lantai harus halus dan tidak kasar, berpori serta bergerigi, agar mudah 

dibersihkan dan tidak merupakan sumber mikroorganisme. 

b. Dinding 

1). Permukaan dinding bagian dalam dari ruangan yang sifatnya untuk pekerjaaan 

basah harus kedap air, permukaan halus dan rata serta berwarna terang. 

2). Bagian dinding sampai ketinggian 2 m dari lantai, harus dapat dicuci dan tahan 

terhadap bahan kimia. 

3). Sudut antar dinding, antara dinding dan lantai dan antara dinding dengan langit-

langit harus tertutup rapat dan mudah dibersihkan. 

c. Langit-langit 

1). Harus dirancang untuk mencegah akumulasi kotoran dan meminimalkan 

kondensasi serta mudah dibersihkan. 

2). Ruangan pengolahan harus mempunyai langit-langit yang tidak retak, tidak 

bercelah, tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka, kedap air dan 

berwarna terang. 

d. Ventilasi 

1). Ventilasi harus cukup untuk mencegah panas yang berlebihan, kondensasi uap 

dan debu serta untuk membuang udara yang terkontaminasi. 

2). Arah aliran udara harus diatur dari daerah yang berudara bersih ke daerah yang 

berudara kotor, jangan sampai terbalik. 

3). Ventilasi harus dilengkapi dengan tabir atau alat pelindung lain yang tidak 

korosif. 

4). Tabir harus mudah diangkat dan dibersihkan. 

 

2. Sanitasi Selama Proses Produksi 

Sanitasi pangan bertujuan untuk mencapai kebersihan yang prima dalam tempat 

produksi, persiapan penyimpanan dan penyajian makanan. Sanitasi dilakukan bukan 

untuk mengatasi masalah kotornya lingkungan atau kotornya pemrosesan bahan tetapi 
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untuk menghilangkan kontaminasi dari makanan dan mesin pengolahan serta mencegah 

terjadinya kontaminasi kembali dan kontaminasi silang. Untuk mengontrol pertumbuhan 

mikrobia pada produk makanan di industri pengolahan makanan adalah program higienis 

dan sanitasi efektif. Prinsip dasar sanitasi adalah membersihkan dengan menghilangkan 

mikrobia yang berasal dari sisa makanan dan tanah yang mungkin dapat menjadi media 

yang baik bagi pertumbuhan mikrobia (Winarno dan Surono, 2002). 

 

3. Sanitasi Peralatan 

Menurut Winarno dan Surono (2002), prosedur untuk melaksanakan sanitasi 

harus sesuai dengan jenis dan tipe mesin atau alat pengolahan. Standar yang digunakan 

adalah: 

a. Pre Rinse atau langkah awal yaitu menghilangkan kotoran dan sisa makanan dengan 

mengerok, membilas dengan air, menyedot kotoran dan sebagainya. 

b. Pembersihan yaitu menghilangkan kotoran dengan cara mekanis atau mencuci dengan 

lebih efektif. 

c. Pembilasan yaitu membilas kotoran dengan pembersih seperti sabun atau detergen 

dari permukaan. 

d. Pengecekan visual yaitu memastikan dengan indera mata bahwa permukaan alat-alat 

bersih. 

e. Penggunaan desinfektan yaitu untuk membunuh mikroba. 

f. Pembersihan dengan air bila diperlukan untuk membilas cairan desinfektan yang 

padat. 

g. Drain dry atau pembilasan kering dengan desinfektan atau final rinse dikeringkan 

dari alat-alat tanpa diseka atau dilap. 

Sanitasi alat-alat dan wadah susu erat kaitannya dengan bakteri yang ada dalam 

susu. Umumnya bakteri-bakteri kontaminan akan menyebabkan rasa susu menjadi asam. 

Kontaminasi sering disebabkan karena alat-alat pada waktu pemerahan, wadah susu, air 

pencuci alat maupun wadah keadaannya kotor atau tidak terjaga kebersihannya. Untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh bakteri, alat-alat, wadah dan air 

pencuci perlu dijaga kebersihannya. Pekerjaan sanitasi terhadap alat-alat dan wadah dapat 

dikerjakan dengan membersihkannya dengan air panas, larutan alkali atau dengan larutan 
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asam. Jika digunakan air panas, maka sebaiknya digunakan air panas yang suhunya 

paling sedikit 75˚C dan dikerjakan paling sedikit 5 menit (Hadiwiyoto, 1994). 

 

4. Sanitasi Karyawan 

Menurut Winarno dan Surono (2002), kebersihan karyawan dapat mempengaruhi 

kualitas produk yang dihasilkan, karena sumber cemaran terhadap produk dapat berasal 

dari karyawan. Karyawan di suatu pabrik pengolahan yang terlibat langsung dalam proses 

pengolahan merupakan kontaminasi bagi produk pangan maka kebersihan karyawana 

harus selalu diterapkan. Faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi karyawan 

akan mengakibatkan gangguan yang akhirnya akan menghambat proses produksi. 

Kebersihan pekerja yang menangani makanan sangat penting perannya dalam 

mencegah perpindahan penyakit ke dalam makanan. Persyaratan bagi pekerja ini yang 

penting adalah kesehatan yang baik mengurangi kemungkinan pekerja menjadi tempat 

penyimpanan bakteri petogen, kebersihan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran 

bakteri oleh pekerja serta keamanan untuk mengerti tentang sanitasi merupakan syarat 

agar program sanitasi berjalan dengan efektif. Kesehatan karyawan sangat penting selama 

proses pengolahan, karena pelayanan kesehatan pada pekerja yang tidak diperhatikan 

akan merugikan, tidak saja karena sakitnya pekerja tetapi dapat pula terjadi pada pekerja 

yang sebenarnya sakit tetap bekerja dengan demikian dapat menularkan bibit penyakitnya 

ke hasil olahan yang dikerjakan. Pengawasan kebersihan pekerja dapat dilakukan dengan 

pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala, menjaga kebersihan pekerja (rambut, 

kulit, tangan, kuku dan pakaian) (Jenie, 1999). 

 

K. Penanganan Limbah 

Limbah adalah segala sesuatu yang dihasilkan sebagai sampingan akibat produksi 

dalam bentuk padatan, gas, bunyi, cairan dan radiasi yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai 

produk. Limbah sisa hasil pengolahan ada tiga bentuk yaitu padat, cair dan gas. Limbah dari 

industri pangan merupakan limbah yang tidak berbahaya (Jenie dan Winiati, 1990). 

Menurut Buckle et al. (1987), penanganan limbah cair dilakukan dengan mengalirkan 

langsung susu yang tumpah di lantai dengan cara disemprot air ke selokan yang ada pada 

ruang produksi. Penanganan limbah padat yang tidak bernilai dibuang di tempat-tempat 
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pembuangan sampah yang letaknya harus jauh dari pabrik dan ruang produksi serta dibakar 

pada tempat khusus. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi akibat adanya 

pembakaran sampah. 

Limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama terdiri 

dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1% dari padanya berupa benda-benda 

padat yang terdiri dari zat organik dan bukan organik. Zat organik dalam limbah yang secara 

umum mewakili bagian yang mudah menguap daripada seluruh benda-bemda padat terdiri 

dari bahan-bahan bersifat nitrogen, karbohidrat, lemak-lemak dan minyak-minyak mineral. 

Bentuknya tidak tetap dan membusuk sambil menghasilkan bau yang tidak sedap. Sebagian 

besar daripada unsur-unsur pokoknya berada dalam bentuk-bentuk yang sedemikian 

rumitnya sehingga berbagai tahap harus dilampaui sebelum suatu produk yang tetap 

berkembang (Mahida, 1984). 

BAB III 

TATA LAKSANA KEGIATAN 

 

 

A. Tempat Pelaksanaan Magang 

Kegiatan magang ini dilaksanakan di CV. Cita Nasional yang berada di JL. Raya 

Salatiga - Kopeng Km. 5, Kec. Getas, Kab. Semarang 50774, Jawa Tengah, Indonesia, Telp. 

(0298) 315822 / Fax. (0298) 329448. 

 

B. Waktu Pelaksanaan Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai 31 Maret 2010 yang 

dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan dilaksanakan pada hari Senin 

sampai Sabtu. 

 

C. Cara Pelaksanaan Magang 

Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa yang dilaksanakan di CV. Cita Nasional 

untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan metode kerja sebagai berikut : 

1. Observasi  
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Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data yaitu dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung tentang berbagai hal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diangkat.  

2. Wawancara  

Metode ini merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya jawab 

secara langsung dengan karyawan, supervisor, manajer maupun pihak-pihak yang 

sekiranya perlu diwawancarai guna memperoleh informasi yang diperlukan. 

3. Praktek atau Aktivitas Langsung 

Turut serta melakukan praktek kerja secara langsung dengan cara menyesuaikan 

jadwal yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan di CV. Cita Nasional, yaitu meliputi 

kegiatan dalam penerimaan dan penyediaan bahan baku dan cara pengelolaannya, proses 

pengendalian mutu dari raw material sampai produk akhir serta penanganan dan 

pengelolaan limbah. Jadwal tersebut merupakan jadwal standar yang harus dilaksanakan 

oleh peserta praktek lapang dan diperkirakan sudah memenuhi target yang cukup guna 

memperoleh data yang diperlukan. 

4. Pencatatan  

Mencatat semua data yang diperoleh selama proses magang baik yang berasal dari 

observasi dan wawancara.  

5. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah mencari dan mempelajari pustaka mengenai permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan magang. 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil dan Pembahasan Umum CV. Cita Nasional  

1. Keadaan Umum Perusahaan 
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CV. Cita Nasional merupakan perusahaan pengolahan susu dengan bentuk usaha 

pribadi milik Bapak H.Rudi Kurnia Danu Wijaya selaku direktur dan sebagai 

penanggung jawab pelaksana perusahaan oleh Bapak Fajar Santosa. CV. Cita Nasional 

didirikan pada tanggal 10 November 2000 dengan surat ijin No. 

155/KWDPP.11/3.1/XI/2000 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan No: 

160/11.16/PK/VII/2000 dari Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP). CV. Cita Nasional 

diresmikan oleh Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih. M.Ec, selaku Menteri Pertanian dan 

Perkebunan Republik Indonesia. Lokasi pabrik terletak di Jalan Raya Salatiga-Kopeng 

KM 5, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan keadaan 

wilayah mempunyai topografi yang berbukit dengan ketinggian wilayah 400-500 meter di 

atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata hariannya adalah 25°C dengan kelembaban 

udara rata-rata 80-90%. Tenaga kerja berjumlah 72 orang dengan berbagai spesifikasi  

dan jam kerja setiap minggunya 40 jam atau lima hari kerja, dan setiap karyawan 

dilindungi keselamatan kerja dan kesejahteraannya dengan didaftarkan menjadi peserta 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). 

 

a. Sejarah Singkat Berdirinya CV. Cita Nasional 

 Pendirian CV. Cita Nasional oleh Bapak H.Rudi Kurnia Danu Wijaya pada 

tanggal 10 November 2000 diresmikan oleh Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih. M.Ec, 

selaku Menteri Pertanian dan Perkebunan Republik Indonesia. Pendirian CV. Cita 

Nasional dilatar belakangi oleh jiwa kewirausahaan serta dorongan untuk 

berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia yang kini sedang tumbuh untuk menyiapkan generasi penerus bangsa dan 

dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mencerdaskan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah 

dan umumnya masyarakat luas. Mengingat hal tersebut, maka pemilik perusahaan 

sekaligus pendiri merasa tertantang untuk mendirikan usaha dalam bidang 

pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi dengan harga yang relatif terjangkau 

oleh setiap lapisan masyarakat. 

 Dilatar belakangi jiwa sebagai seorang pengusaha serta adanya dorongan dari 

keluarga, baik dorongan moral maupun materi, akhirnya Bapak H.Rudi Kurnia Danu 
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Wijaya dapat mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang Industri Pengolahan Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi dengan nama 

perusahaan “CV. CITA NASIONAL”. 

 CV. Cita Nasional adalah perusahaan milik perseorangan yang bergerak 

dalam bidang pengolahan susu murni menjadi susu segar pasteurisasi dan 

homogenisasi dalam kemasan Cup dan Purepack dengan Merk Dagang “SUSU 

SEGAR NASIONAL” serta dilengkapi dengan mesin yang berteknologi modern yang 

didatangkan dari Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 

produk susu segar yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik.  

 CV. Cita Nasional pertama kali produksi  pada tanggal 10 November 2000 

dengan menghasilkan produk susu pasteurisasi dan homogenisasi dalam kemasan 

sebanyak ± 20.000 cup dari  sekitar 5.000 liter susu segar sebagai bahan baku 

utamanya. Surabaya merupakan daerah pemasaran pertama kali dengan produk “Susu 

Segar Nasional” dalam cup rasa coklat, srawberry dengan volume 170ml/cup dan 

plain (purepack) 500ml/pack. Lambat laun CV. Cita Nasional yang bermerk dagang 

“Susu Segar Nasional” mulai dikenal di kalangan masyarakat Yogyakarta, Semarang, 

Solo dan Jakarta. Jumlah produk dan pilihan rasa yang dihasilkan juga mulai 

meningkat hingga sekarang dan mengalami diversifikasi produk yaitu berbagai 

macam rasa susu pasteurisasi dan homogenisasi serta pengolahan yoghurt.  

Produk yang dihasilkan CV. Cita Nasional adalah produk: 1) susu pasteurisasi dan 

homogenisasi yang terdiri dari berbagai rasa, antara lain susu pasteurisasi dan 

homogenisasi rasa coklat, strawberry, jeruk, mocca, vanila dan plain (tawar); 2) 

yoghurt “Nasional” yang terdiri dari dua rasa yaitu strawberry dan mangga. Merk 

dagang yang digunakan dalam pemasaran produk adalah “Susu Segar Nasional” dan 

“Yoghurt Nasional”.  

 Pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku susu murni CV. Cita 

Nasional diperoleh dari kerjasama dengan salah satu Koperasi Unit Desa (KUD) 

terbesar yang bergerak dalam bidang persusuan di Kabupaten Semarang yaitu, KUD 

Getasan dengan kapasitas susu murni sekitar ± 14.000 liter/hari. Namun saat ini untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku susu murni CV. Cita Nasional bekerja sama dengan 

beberapa koperasi yang bergerak dalam bidang persusuan diantaranya adalah KUD 
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Cepogo, KUD Andini Luhur dan KUD Banyumanik. Sehingga secara tidak langsung 

dengan adanya pabrik CV. Cita Nasional ini masyarakat disekitar yang khususnya 

berprofesi sebagai peternak sapi perah sedikit terbantu dalam hal pemasaran susu 

murni. Kebutuhan akan susu murni untuk proses produksi CV. Cita Nasional setiap 

harinya kira-kira membutuhkan sebanyak ± 17.000 liter/hari, hal ini disesuai dengan 

order yang ada.   

 Dalam hal memasarkan produk ”Susu Segar Nasional”, CV. Cita Nasional 

bekerja sama dengan pihak pemasaran yang bernama CV. Cita Karsa Bersama 

sebagai pihak pemasaran yang berkantor pusat di Jakarta. Wilayah pemasaran 

meliputi kota-kota seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, Jakarta dan Semarang. Untuk 

perkembangan wilayah pemasaran terbagi menjadi beberapa tahap antara lain: 

Ø November 2000 : Mulai memasarkan produk di wilayah Surabaya. 

Ø Desember 2000 : Pemasaran produk di wilayah Yogyakarta/ Solo. 

Ø Februari 2001   : Pemasaran produk di wilayah Jakarta. 

Ø April 2001   : Pemasaran produk di wilayah Semarang. 

 

b. Lokasi Perusahaan  

 Perusahaan CV. Cita Nasional berada di wilayah Kabupaten Semarang, 

tepatnya di Jalan Raya Salatiga-Kopeng KM 5, Desa Sumogawe, Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang.  Luas area perusahaan atau tanah perusahaan ini ± 

5.000 m2, tetapi yang digunakan untuk bangunan pabrik dan lainnya hanya sekitar ± 

700 m2. Desa Sumogawe mempunyai topografi yang berbukit dengan ketinggian 

wilayah 400-500 meter di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata harian adalah 

25°C dengan kelembaban udara rata-rata 80-90%. Adapun batas-batas perusahaan ini 

sebagai berikut: 

· Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. Raya Salatiga-Kopeng dan Pemukiman 

Penduduk. 

· Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perkebunan Rakyat 

· Sebelah Utara : Berbatasan dengan KUD Getasan 

· Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perkebunan 
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Pemilihan lokasi berdirinya perusahaan di Kecamatan Getasan ini disebabkan 

karena Propinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Semarang dan Kabupaten 

Boyolali merupakan sentral pemasok susu murni yang cukup besar bagi Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia (GKSI) pusat di Jakarta maupun perusahaan-perusahaan 

pengolahan susu sehingga sangat mudah bagi CV. Cita Nasional untuk mendapatkan 

suplai akan kebutuhan bahan baku susu murni. Selain itu juga didukung oleh faktor-

faktor penunjang lainnya seperti tersedianya tenaga kerja yang cukup didaerah sekitar 

pabrik, sarana transportasi yang memadai, tersedianya air yang cukup, tersedianya 

fasilitas listrik, fasilitas komunikasi, dan lain-lain. Denah lokasi CV. Cita Nasional 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

Bangunan perusahaan terdiri dari: perkantoran, laboratorium, gudang bahan 

kimia, ruang supervisor, ruang proses, ruang mixing, ruang boiler, ruang filling, 

ruang chiller (ruang pendingin), gudang bahan baku, gudang cup dan kantor serta 

sarana penunjang perusahaan yang terdiri dari: mushola, ruang loker karyawan, tiolet, 

pos satpam, tempat parkir, tempat pencucian krat, tempat penampungan limbah dan 

lahan yang masih kosong dan lain-lain. Untuk tata letak bangunan CV. Cita Nasional 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

  

c. Tujuan Berdirinya Perusahaan  

 Dalam rangka ikut serta dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) Indonesia yang kini sedang tumbuh untuk menyiapkan generasi penerus 

bangsa dan dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mencerdaskan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke 

bawah dan umumnya masyarakat luas. Mengingat hal tersebut maka pemilik 

perusahaan sekaligus pendiri merasa tertantang untuk mendirikan usaha dalam bidang 

pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi dengan harga yang relatif terjangkau 

oleh setiap lapisan masyarakat dengan nama perusahaannya adalah CV. Cita 

Nasional. 

 

d. Jenis Produksi 
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 Pada saat ini produk yang dihasilkan oleh CV. Cita Nasional diantaranya 

adalah: 

1) Produk Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 

Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang diproduksi oleh CV. Cita 

Nasional terdiri dari dua jenis, yaitu susu pasteurisasi dan homogenisasi tawar 

(plain) yang dikemas dengan kemasan purepack dan susu pasteurisasi dan 

homogenisasi dengan berbagai rasa yang dikemas dengan kemasan cup.  

Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang dikemas dalam cup berukuran 

150 ml (biasa) dan 170 ml (pesanan industri). Untuk susu pasteurisasi dan 

homogenisasi biasa, terdiri dari beberapa pilihan rasa yaitu rasa coklat, 

strawberry, jeruk dan mocca. Sedangkan susu pasteurisasi dan homogenisasi 

untuk industri terdiri dari beberapa pilihan rasa yaitu coklat, strawberry, mocca, 

vanila, dan plain (tawar). Sedangkan untuk susu pasteurisasi dan homogenisasi 

tawar yang dikemas dengan kemasan purepack berukuran 450 ml.  

2) Produk Yoghurt 

CV. Cita Nasional memproduksi dua jenis yoghurt yaitu stirred yoghurt 

dan set yoghurt. ”Yoghurt Nasional” dan ”Yoghurt Metropolitan” merupakan 

stirred yoghurt. Yoghurt dikemas dengan tiga bentuk kemasan yaitu; (1) Kemasan 

cup yang bervolume 150 ml dengan pilihan rasa mangga dan strawberry untuk 

”Yoghurt Nasional”; (2) Kemasan botol yang bervolume 250 ml dan 500 ml 

dengan pilihan rasa leci, mangga, strawberry, sirsak,  mocca, jambu, anggur dan 

plain untuk ”Yoghurt Metropolitan” ; (3) Kemasan kaleng plastik yang bervolume 

2,5 liter untuk set yoghurt dengan rasa tawar (plain). 

3) Merk atau nama dagang produk yang di pasarkan oleh CV. Cita Nasional yaitu: 

· Susu Segar Nasional 

· Yoghurt Nasional  

 

e. Visi dan Misi Perusahaan  

CV. Cita Nasional memiliki visi yaitu menjadi pelopor perusahaan susu 

pasteurisasi dan homogenisasi yang berskala nasional untuk memenuhi kebutuhan 

susu dengan harga yang terjangkau dan mudah didapatkan. Sedangkan misi dari CV. 
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Cita Nasional adalah mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan gizi 

rakyat Indonesia agar generasi penerus bangsa kelak menjadi bangsa yang sehat, kuat 

dan cerdas.  

 

2. Manajemen Perusahaan 

a. Struktur Organisasi 

CV.Cita Nasional merupakan badan usaha yang berbentuk CV dengan nomor 

ijin perusahaan No.155/KWDPP.11/3.1/IX/2000 berdasarkan surat keputusan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan No.160/11.16/PK/VII/2000 berdasarkan Surat Izin 

Usaha Perusahaan (SIUP). 

Struktur organisasi yang ditetapkan di CV.Cita Nasional yaitu dipimpin 

langsung oleh seorang Direktur Utama dan Direktur Pelaksanaan serta Plant Manager 

dimana dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh beberapa supervisor dari setiap 

bagiannya, artinya dalam organisasi ini setiap bagian dipimpin oleh seorang 

supervisor dan bertanggung jawab langsung terhadap Plant Manajer. Masing-masing 

bagian mempunyai tanggung jawab dan wewenang atas seluruh kegiatan yang ada di 

perusahaan. Bagian produksi dibagi menjadi tiga yaitu proses produksi, Quality 

Control (QC) dan proses filling & sealing. Bagian ini bertugas mengawasi proses 

pengolahan, pengawasan mutu, pengembangan produk dan mengawasi proses 

pengemasan. Bagian engeenering terbagi menjadi 2 yaitu supervisor elektrik dan 

supervisor mekanik. Bagian ini bertugas mengawasi jalannya mesin dan memperbaiki 

mesin yang rusak. Bagian administrasi dan keuangan bertugas menyelesaikan 

pekerjaan yang berhubungan dengan pembukuan, kas dan bank. Bagan struktur 

organisasi CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Lampiran 3. Susunan personalia CV. 

Cita Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.1.sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Susunan Personalia di CV. Cita Nasional 
Nama Jabatan 

H. Rudi Kurnia Danu Wijaya 
Fajar Santosa 
Iskandar Mukhlas 
Enang  Komara 
Heri Hidayat 
Nuryanto 
Asep Suherman 
Enang  Komara 
Bukhari 

Direktur Utama 
Direktur Pelaksana 
Plant Manager 
Asisten manajer 
Supervisor QC 
Asisten Supervisor QC 
Supervisor Proses 
Supervisor Filling & Sealing 
Asisten Filling & Sealing 
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Ade Herman 
Anjasmara 

Supervisor Mekanik  
Supervisor Elektrik 

Sumber: CV. Cita Nasional, 2010 
 

b. Tanggung Jawab dan Wewenang 

Tanggung jawab dan wewenang setiap jabatan di CV. Cita Nasional adalag 

sebagai berikut: 

1). Direktur Utama 

Direktur utama merupakan pimpinan perusahaan yang memiliki tugas 

memimpin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap segala 

sesuatu secara keseluruhan di perusahaan. Direktur utama merupakan pemilik 

perusahaan di CV Cita Nasional namun pada praktek lapangan perusahaan 

sepenuhnya dikendalikan oleh plant manajer. 

2). Plant Manager 

Plant Manager merupakan orang yang bertugas membantu pimpinan 

perusahaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Plant Manager perusahaan 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seorang Plant 

Manajer dibantu oleh seorang Asisten Manajer.  

Tugas seorang Plant Manajer yaitu memberikan pengarahan, pengawasan, 

dan mengadakan kontrol terhadap semua pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata 

lain melaksanakan semua fungsi manajerial yang meliputi: 

· Mengontrol kegiatan- kegiatan yang meliputi semua bagian. 

· Menilai bawahan dan mengusulkan kepada Direktur Utama untuk promosi dan 

mutasi bawahan.  

· Memberikan usulan kepada Direktur Utama mengenai pengadaan sarana kerja 

sehingga dapat memperlancar jalanya pekerjaan.  

· Memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan. 

· Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan laporan kepada Direktur 

Utama dan instansi yang ada hubungannya dengan perusahaan.  

· Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada Direktur Utama. 

· Bertanggung jawab atas kelancaran produksi dan pencapaian target produksi.  
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· Mengambil keputusan dalam semua hal yang berkaitan dengan pengendalian 

sistem manajemen baik operasional maupun non operasional di perusahaan.  

· Memimpin jalannya oparasional pabrik serta melaksakan pengawasan dan 

pengendalian berdasarkan program kerja yang ditetapkan. 

3). Asisten Manajer 

Asisten manajer merupakan orang yang bertugas membantu manajer dalam 

mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan ini. 

Dalam menjalankan tugasnya seorang asisten manajer dibantu oleh bagian umum 

yaitu bagian administrasi dan keuangan. 

4). Bagian Umum  

Bagian umum meliputi bagian administrasi dan bagian keuangan.  

1). Bagian administrasi memiliki tugas sebagai berikut: 

· Mencatat semua kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dan mencatat semua 

data yang masuk dan keluar pada perusahaan.  

· Bertanggung jawab terhadap kepegawaian dalam hal penerimaan tenaga kerja, 

pengangkatan, penggajian dan pemberhentian karyawan.  

· Bertanggung jawab atas keamanan secara keseluruhan baik menyangkut 

karyawan maupun barang.  

· Melaksanakan pengadaan  barang-barang keperluan CV. Cita Nasional. 

· Bertanggung jawab kepada plant manajer. 

2). Bagian keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 

· Membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) perusahaan sehingga efisiensi 

dapat tercapai dengan baik. 

· Bertanggung jawab terhadap semua keuangan perusahaan, baik pengeluaran 

dana untuk melakukan produksi termasuk diantaranya pembayaran bahan baku 

maupun penggajian karyawan.  

· Bersama manajer menandatangani atau mengesahkan surat berharga, perjanjian 

kontrol pengeluaran atau pengambilan uang dari atau ke bank atau pihak yang 

ada hubungannya dengan perusahaan.  

· Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan memberikan segala 

bukti-bukti, catatan-catatan yang berhubungan dengan laporan tersebut. 
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· Bertanggung jawab terhadap pengeluaran, pemasukan dan penyimpanan 

keuangan  

· Bertanggung jawab kepada plant manajer.  

5). Supervisor Quality Control (QC) 

Dalam melaksanakan tugas supervisor QC dibantu oleh asisten QC dan bagian 

operator analisa. Tugas dari supervisor QC adalah  

· Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan yang 

tercakup dalam persyaratan mutu yang ditetapkan. 

· Memprakarsai kegiatan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang 

berkaitan dengan produk, proses dan sistem mutu. 

· Mengidentifikasi dan mencatat setiap masalah yang berkaitan dengan produk 

serta cara pemecahannya. 

· Mengadakan percobaan-percobaan untuk inovasi produk baru.  

· Memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan. 

· Bertanggung jawab terhadap plant manajer. 

Sedangkan asisten QC bertugas membantu supervisor QC dalam mengawasi 

dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh operator analisa. Kemudian untuk 

operator analisa QC bertugas untuk melakukan pengujian terhadap bahan bahan baku 

dari KUD, bahan setengah jadi, bahan jadi dan saldo harian produk. Selain itu juga 

bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan tambahan yang digunakan sesuai dengan 

formulasi yang ada.  

6). Supervisor Produksi 

Dalam melaksanakan tugas supervisor produksi dibantu oleh senior operator 

dan operator. Tugas dari supervisor produksi adalah  

· Merencanakan dan melaksanakan proses produksi dengan teknologi tepat guna. 

· Bertanggung jawab terhadap semua proses produksi.  

· Memberikan pengarahan dan nasehat kepada bawahan. 

· Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan proses produksi dalam pengolahan 

susu. 

· Bertanggung jawab terhadap plant manajer. 
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Sedangkan operator produksi bertanggung jawab terhadap supervisor produksi 

serta bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam penanganan proses 

pengolahan susu, mulai dari proses awal (penerimaan bahan baku) sampai dengan 

proses akhir hasil olahan susu sampai siap untuk dikemas.  

 

 

7). Supervisor Filling & Sealing 

Dalam melaksanakan tugas supervisor filling dibantu oleh asisten dan operator 

filling & sealing. Tugas dari supervisor filling & sealing adalah sebagai berikut: 

· Bertanggung jawab terhadap proses filling, sealing dan packaging. 

· Memberikan pengarahan dan nasehat kepada bawahan. 

· Bertanggung jawab terhadap plant manajer. 

Sedangkan asisten filling & sealing bertugas membantu supervisor filling dalam 

mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh operator filling. Kemudian 

untuk operator filling bertugas untuk menjalankan atau mengoperasikan jalannya 

mesin filling and sealing, memasang cup pada mesin, mengganti tanggal kadaluarsa 

produk, memasang plastik penutup cup, menjaga kebersihan ruang dan mengemas 

(packing) produk yang sudah jadi. 

8). Supervisor Mekanik dan Elektrik 

Dalam melaksanakan tugas supervisor mekanik dan elektrik dibantu oleh 

operator. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 

· Bertanggung jawab atas kesiapan mesin-mesin untuk kelancaran aktifitas 

produksi. 

· Menjaga dan memelihara mesin-mesin dan peralatan-peralatan serta ketersediaan 

bahan-bahan kimia dan bahan bakar. 

· Memonitor pekerjaan operator mekanik dan elektrik. 

9). Satpam 

Uraian tugas satpam adalah sebagai berikut: 

· Menjaga keamanan lingkungan pabrik. 

· Memeriksa tamu yang datang. 

· Melapor pada bagian manajerial apabila ada tamu yang datang. 
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· Memeriksa absensi karyawan. 

10). Bagian Bengkel 

Uraian tugas bagian bengkel adalah sebagai berikut: 

· Memperbaiki peralatan dan mesin yang rusak. 

· Menjaga dan memelihara mesin-mesin dan peralatan-peralatan. 

11). Bagian Krat 

Uraian tugas bagian krat adalah sebagai berikut: 

· Membersihkan krat-krat yang rusak 

· Menyiapkan krat-krat yang akan digunakan. 

· Membereskan atau menata krat-krat yang telah digunakan 

· Menjaga dan memelihara krat-krat agar tidak mudah rusak.   

12). Bagian Gudang 

Uraian tugas bagian gudang adalah sebagai berikut: 

· Bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang 

· Mengetahui jumlah barang-barang yang ada di gudang. 

· Menyiapkan barang-barang yang akan digunakan untuk proses produksi.  

· Bertanggung jawab kepada plant manajer. 

· Mencatat keluar masuknya barang dari gudang.  

13). Bagian Kebersihan 

Uraian tugas bagian kebersihan adalah sebagai berikut: 

· Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan pabrik 

· Menyiapkan minum untuk para karyawan    

· Bertanggung jawab atas ruang dapur. 

 

c. Ketenagakerjaan 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

Pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang meliputi proses maupun administrasi 

perusahan CV. Cita Nasional didukung oleh tenaga kerja sejumlah 72 orang yang 

terdiri dari: 68 orang karyawan dan 4 orang karyawati. Karyawan dan karyawati CV. 

Cita Nasional berasal dari daerah sekitar perusahaan dan sebagian berasal dari daerah 

Jawa Barat, umumnya Bandung dengan tingkat pendidikan yang bervareasi. 
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Pengambilan dan penempatan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses 

produksi. Tingkat pendidikan karyawan di CV. Cita Nasional adalah rata-rata lulusan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Terperinci 

tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.2.sebagai berikut:  

Tabel 4.2. Spesifikasi dan jumlah Tenaga Kerja di CV. Cita Nasional 

Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 
1. Direktur Utama 
2. Direktur Pelaksana 
3. Plant Manager 
4. Asisten Manajer 
5. Bagian Umum (Administrasi dan Keuangan) 
6. Supervisor QC 
7. Asisten Supervisor QC 
8. Operator QC 
9. Supervisor Proses 
10. Senior Operator Proses 
11. Operator Proses 
12. Supervisor Filling & Sealing 
13. Asisten Filling & Sealing 
14. Operator Filling & Sealing 
15. Supervisor Mekanik  
16. Supervisor Elektrik 
17. Operator Mekanik & Elektrik 
18. Bagian Bengkel 
19. Bagian Krat 
20. Satpam 
21. Bagian Gudang 
22. Kebersihan 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
23 
1 
1 
4 
3 
4 
7 
5 
3 

Jumlah 72 
Sumber: CV. Cita Nasional, 2010 
 

b. Jam Kerja  

Sistem pembagian waktu kerja yang digunakan di CV. Cita Nasional adalah 

sistem 2 ”shift” dengan 2 kelompok kerja. ”Shift” pertama bekerja mulai pukul 06.00-

13.00 WIIB, ”shift” kedua bekerja mulai pukul 13.00-20.00 WIB dengan waktu 

istirahat ± 60 menit dari jam 12.00-13.00 WIB. Setiap kelompok kerja 2 hari kerja 

dalam waktu yang sama dan sehari libur kemudian 2 hari kerja dalam waktu yang 

berbeda. Waktu kerja staf kantor yaitu hari Senin sampai hari Jumat pukul 08.00-

16.00 WIB. Karyawan memiliki 40 jam kerja perminggu atau 5 hari kerja dalam 

seminggu. Pada hari libur kegiatan produksi CV.Cita Nasional tetap berjalan seperti 

biasanya. 
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Sedangkan untuk staf keamanan (satpam) di CV. Cita Nasional terbagi menjadi 

3 ”shift”, jam kerja untuk staf keamanan yaitu pagi jam 06.00-14.00 WIB, siang jam 

14.00-22.00 WIB dan malam jam 22.00-06.00 WIB. Cuti karyawan diberikan 12 hari 

setiap tahun tidak termasuk hari libur.   

 

c. Sistem Pembagian Gaji Karyawan 

Sistem pembagian gaji karyawan disesuaikan dengan standart minimal yang 

sudah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) yang ada di wilayah 

Jawa Tengah, sedangkan upah lembur karyawan diberikan bagi karyawan yang 

mempunyai waktu kerja lebih. Pembagian gaji karyawan dilakukan setiap bulan 

sekali, biasanya  pada akhir bulan sekitar tanggal 27 atau 28.  

 

d. Kesejahteraan Karyawan 

Setiap karyawan di CV. Cita Nasional dilindungi keselamatan kerja dan 

kesejahteraan dengan didaftarkan menjadi perserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(JAMSOSTEK). Pemberian gaji karyawan dalam setiap tahun mengalami 

peningkatan sesuai dengan pertimbangan dan kesepakatan yang diajukan oleh pihak 

personalia. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawan 

yang besarnya setara dengan 1 bulan gaji. Bonus ini diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan yaitu menjelang perayaan hari-hari besar misalnya hari raya 

lebaran. Jumlah saldo susu produksi perusahaan dibagikan kepada setiap karyawan, 

sehingga setiap karyawan memperoleh jatah susu sesuai dengan jumlah saldo yang 

ada di perusahaan. Perusahaan juga menyediakan tempat tinggal yang berupa mess 

bagi karyawan yang rumahnya jauh dari perusahaan. Selain itu juga karyawan 

diberikan uang makan, uang transport, uang lembur, sarana peribadatan, pakaian 

seragam dan perlengkapan kerja.  

 

e. Hak dan Kewajiban Karyawan 

Setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak setiap karyawan di 

CV. Cita Nasional yaitu sebagai berikut: 
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1). Mendapatkan upah atau gaji dari perusahaan sesuai dengan UMK (Upah 

Minimum Kota/Kabupaten) atau upah yang ditetapkan oleh perusahaan. 

2). Mendapatkan bantuan uang duka. 

3). Mendapatkan tunjangan hari haya keagamaan (THR). 

4). Mendapatkan perlengkapan dalam bekerja yang meliputi seragam, sepatu boot, 

penutup kepala serta masker. 

5). Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan (JAMSOSTEK). 

6). Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di perusahaan dan lain-lain. 

Kewajiban setiap karyawan di CV. Cita Nasional yaitu sebagai berikut: 

1). Mematuhi peraturan di dalam perusahaan. 

2). Melaksanakan dan tunduk pada perjanjian kerja yang telah disepakati. 

3). Mengindahkan dan menaati perintah atasannya serta melaksanakan tugas yang 

diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

4). Menjunjung tinggi nama baik perusahaan serta memegang kerahasiaan akan 

segala sesuatu yang diketahuinya dan melaksanakan tugas. 

5). Datang pada tepat waktunya atau tidak terlambat. 

6). Memberitahukan kepada pihak perusahaan jika tidak dapat melaksanakan tugas. 

7). Memelihara dan menjaga dengan sebaik-baiknya semua peralatan dan 

perlengkapan kerja yang dipercayakan kepada pekerja.  

8). Mengindahkan dan menaati semua kepentingan-kepentingan peraturan hukum 

positif dan peraturan perusahaan. 

 
3. Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Penunjang 

Bahan baku adalah semua bahan yang akan digunakan untuk membuat suatu 

produk yang baru. Bahan baku terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan 

atau penunjang.  

Bahan baku utama adalah bahan baku yang mana jika bahan ini tidak ada maka 

produk tidak dapat dihasilkan. Sedangkan bahan penunjang adalah bahan yang digunakan 

sebagai bahan tambahan untuk menghasilkan suatu produk. Jika bahan pembantu tidak 

ada maka produk akan tetap jadi. 

a. Penyediaan Bahan Baku 
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1). Sumber dan Proses Penerimaan Bahan Baku 

Bahan baku utama yang digunakan CV. Cita Nasional dalam proses 

pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt adalah susu segar 

yang belum mendapat perlakuan lain atau ditambah sesuatu bahan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Buckle et al. (1985) yang menyatakan bahwa dasar dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi produk susu adalah air susu, karena air susu adalah 

bahan baku dari semua produk susu. 

Pengertian atau batasan mengenai kata “susu” adalah susu hasil perahan 

sapi-sapi atau hewan menyusui lainnya yang susunya dapat dimakan atau 

digunakan sebagai bahan makanan yang sehat serta padanya tidak dikurangi 

komponen-komponennya atau ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain 

(Hadiwiyoto, 1982). 

Sumber bahan baku yang berupa susu segar pada pengolahan susu di CV. 

Cita Nasional diperoleh dari KUD Andini Luhur dari Semarang, KUD 

Banyumanik dan KUD Cepogo dari Boyolali. Dengan kapasitas susu murni untuk 

KUD Andini Luhur ± 10.000 liter/hari, KUD Banyumanik sekitar ± 1.700-2.300 

liter/hari dan KUD Cepogo sekitar ± 4.000 liter/hari. Susu segar datang dari KUD 

sekitar pukul 10.00 - 12.00 WIB. 

2). Spesifikasi Bahan Baku 

Spesifikasi bahan baku adalah susu segar murni yang diperoleh dari hasil 

pemerahan pada sapi yang didatangkan dari KUD Andini Luhur, KUD 

Banyumanik dan KUD Cepogo. Persyaratan susu segar dapat dilihat pada CV 

Cita Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Standar Susu Segar pada CV Cita Nasional 
No  Kriteria  Satuan  Syarat  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Organoleptik  
Suhu saat diterima 
Kotoran  
Berat jenis 
Uji alkohol 
Uji pH 
Kadar lemak 
Bahan padat tanpa lemak  

- 
º C 
- 
- 
- 
- 
- 
%b/b 

Normal 
Maks. 10 
Tidak ada 
Min. 1,0240 
Negatif 
6,60 – 6,80 
Min. 3,0 
Min. 7,25 

Kualitas Di Luar Standar tersebut ditolak 
Sumber: Dept. Lab CV Cita Nasional 
 

3). Pengangkutan Bahan Baku 
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Jenis angkutan yang digunakan oleh KUD penyetor yaitu sejenis truk yang 

dilengkapi dengan tangki tempat untuk mengangkut susu berbentuk silinder. 

Tangki tersebut telah dipasang mesin pendingin susu (milk cooling). Pengiriman 

susu dilakukan dengan menggunakan transfer tank. Tranfer tank ini terbuat dari 

stainlees steel yang terdiri dari dua dinding yaitu dinding bagian luar dan dalam. 

Adapun antara kedua dinding tersebut terdapat isolator yang berfungsi untuk 

menghambat kenaikan suhu. 

4). Penanganan Bahan Baku 

Aktivitas yang dilakukan oleh CV. Cita Nasional dalam proses 

penanganan bahan baku meliputi tahap penerimaan bahan baku (susu segar) dari 

KUD, pengujian bahan baku di laboratorium, pendinginan serta penyimpanan 

bahan baku. 

b. Bahan Penunjang  

Disamping bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi di CV. 

Cita Nasional juga diperlukan bahan penunjang yang memiliki peran  yang cukup 

penting dalam proses pembuatan susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt. 

Penambahan bahan penunjang ini bertujuan untuk membedakan antara susu 

pasteurisasi dan homogenisasi tawar (plain) dengan susu pasteurisasi dan 

homogenisasi rasa dalam hal warna, rasa dan aroma, selain itu juga dapat 

meningkatkan kualitas produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (1997), 

bahwa bahan penunjang atau bahan tambahan yang digunakan dan dicampurkan 

sewaktu proses pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu produk. 

1). Bahan Penunjang untuk  Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 

a). Pemanis (Gula Pasir) 

Pemanis yang digunakan sebagai bahan penunjang pada proses 

pembuatan susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt di CV. Cita 

Nasional adalah gula pasir yang berasal dari PT. DUS Cilacap (gula rafinasi) 

dengan merk “Penyoe”, dari CV. Sumber Manis Salatiga dan dari Perusahaan 

Gula Soedhono PTPN XI Ngawi. Pemeriksaan yang dilakukan pada gula pasir 

sebagai pemanis dalam proses pembuatan susu pasteurisasi dan homogenisasi 

adalah uji organoleptik (warna, rasa, bau dan kenampakan) dan uji pH dengan 
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alat pH meter. Umumnya gula yang ditambahkan pada susu segar 100 liter 

membutuhkan gula pasir sebanyak 7kg. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Buckle et al., (1987) bahwa gula sangat berperan dalam proses pengawetan 

dan penganekaragaman makanan. Standar gula pasir pada CV. Cita Nasional 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.4. Standar Gula Pasir pada CV. Cita Nasional 
No Kriteria Uji Syarat 
1. 
 
 
 
 
2.  

Organoleptik  
a. warna 
b. rasa 
c. bau 
d. kenampakan  
pH 

 
Normal, putih bersih 
Normal, manis gula 
Normal, tidak ada bau menyimpang 
Normal, butiran halus tidak menyimpang  
6,5 – 6,6 

Sumber: Dept. Laboratorium CV. Cita Nasional 
 

b). Stabilizer 

Stabilizer yang digunakan untuk bahan tambahan pengolahan susu 

pasteurisasi dan homogenisasi pada CV. Cita Nasional adalah Carboxy Methyl 

Cellulose (CMC) yang berupa serbuk putih kekuningan yang larut dalam air 

pada suhu 60°C dengan merk Akzo Nobel Cellulose Gum dengan kode AF 

2785. CMC didatangkan dari Belanda yang produknya telah dilengkapi 

dengan sertifikat halal dan terdapat spesifikasi produknya. Penggunaan 

stabilizer bertujuan untuk memperbaiki tekstur susu pasteurisasi dan 

homogenisasi yang dihasilkan.  

Penambahan stabilizer pada proses pengolahan susu pasteurisasi dan 

homogenisasi disesuaikan dengan formula. Tujuan dari pemberian stabilizer 

pada susu pasteurisasi dan homogenisasi di CV. Cita Nasional adalah supaya 

bahan-bahan tambahan atau bahan penunjang seperti coklat bubuk dan gula 

dapat menyatu pada susu dan untuk mencegah terjadinya penggumpalan. 

Sesuai dengan pendapat Van Den Berg (1988) yaitu zat penstabil digunakan 

pada susu rasa coklat terutama untuk menjaga agar bubuk coklat tetap 

tercampur secara homogen di dalam cairan susu dan untuk meminimalkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengendapan bubuk coklat. Standar stabilizer pada CV. Cita Nasional dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.5. Standar Stabilizer pada CV. Cita Nasional 
Kriteria Uji Syarat 

Organoleptik  
a. warna 
b. rasa 
c. bau 
d. kenampakan 

 
Normal, putih bersih 
Normal, khas sedikit tidak berasa 
Normal, khas CMC 
Normal, serbuk kuning  

Sumber: Dept. Laboratorium CV. Cita Nasional 
 

c). Flavouring Agent 

Flavouring agent yang digunakan adalah flavouring agent yang 

berbentuk cair dengan merk “Quest” dari Quest International Indonesia dan 

dari PT. Cipta Karya Aroma di Semarang. Flavouring agent untuk rasa 

strawberry adalah flavouring agent dengan kode D1 04231, rasa apel dengan 

kode SS 4200, rasa coklat dengan kode D1 04253. Tujuan penggunaan 

flavouring agent yaitu untuk memberikan aroma dan cita rasa yang spesifik 

dalam susu pasteurisasi dan homogenisasi, selain itu juga untuk memperoleh 

tiruan aroma yang khas dari satu jenis bahan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winarno (1993), bahwa penambahan flavour pada makanan dapat 

meningkatkan rasa enak atau menekan rasa yang tidak diinginkan. Standar 

mutu flavouring agent pada CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Standar Mutu Flavouring Agent pada CV. Cita Nasional 
Kriteria Uji Syarat 

Organoleptik  
a. warna 
b. rasa 
c. aroma 
d. kenampakan 

 
Normal, agak jernih 
Normal, khas 
Normal, khas 
Normal, cair agak 
kental 

Sumber: Dept. Laboratorium CV. Cita Nasional 
 

d). Pewarna 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pewarna adalah cat atau zat warna yang dibuat secara sintetis atau 

diperoleh dari ekstraksi suatu cat atau pigmen alami dari tanaman atau 

sumber-sumber lainnya. Pewarna yang dipakai dalam proses pembuatan susu 

pasteurisasi dan homogenisasi adalah “Ponceau 4R” merk “Idacol” dari PT. 

Roha Lautan Pewarna di Semarang. Pewarna ditambahkan untuk memberikan 

warna yang khas serta untuk meningkatkan daya tarik produk yang dihasilkan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno dan Rahayu (1994) bahwa pemberian 

bahan pewarna bertujuan untuk memberikan warna pada makanan yang tidak 

berwarna.  

Susu pasteurisasi dan homogenisasi rasa strawberry menggunakan 

pewarna makanan Ponceau 4 R Cl 16255, rasa jeruk menggunakan pewarna 

makanan kuning FCF Cl 15985, rasa vanila menggunakan Tartrazine Cl 

19140. Standar pewarna pada CV. Cita Nasional berdasarkan pengujian 

organoleptik dapat dilihat pada Tabel 4.7. sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Standar Mutu Pewarna pada CV. Cita Nasional 
Kriteria Uji Syarat 

Organoleptik  
a. warna 
b. rasa 
c. aroma 
d. kenampakan 

 
Normal, merah hati 
Normal, agak asin 
Normal, khas 
Normal, serbuk 
kering 

 Sumber: Dept. Laboratorium CV. Cita Nasional 
 

e). Coklat bubuk 

Coklat bubuk yang digunakan berupa serbuk coklat yang larut dalam air 

pada suhu 60°C dengan merk “Windmolen” tipe A-000-T produksi General 

Food Industries Indonesia dan dari PT. Nirwana Lestari Bekasi. Coklat bubuk 

yang digunakan diuji secara organoleptik (warna, rasa, bau dan kenampakan) 

dan uji pH dengan menggunakan alat pH meter. Standart coklat bubuk dapat 

dilihat pada Tabel 4.8. sebagai berikut: 
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Tabel 4.8. Standar Coklat Bubuk pada CV. Cita Nasional 
No Kriteria Uji Syarat 
1 

 
 
 
 

2 

Organoleptik 
a. Warna 
b. Rasa 
c. Bau 
d. Kenampakan 

pH 

 
Normal,coklat muda 
Normal, pahit coklat 
Normal, khas coklat 
Normal, serbuk coklat kering 
6,7-6,8 

Sumber: Dept. Laboratorium CV. Cita Nasional 

2). Bahan Penunjang untuk Pengolahan Yoghurt 

 Bahan penunjang yang digunakan dalam pembuatan yoghurt kurang lebih 

sama dengan bahan penunjang yang digunakan dalam pembuatan susu 

pasteurisasi dan homogenisasi. Bahan penunjang yang digunakan dalam 

pembuatan yoghurt diantaranya adalah pemanis (gula pasir), pewarna, susu bubuk 

skim, starter culture, stabilizer serta flavouring agent.  

a). Susu Bubuk Skim 

Susu bubuk skim yang ditambahkan dalam proses pengolahan yoghurt 

berfungsi sebagai substrat agar menghasilkan asam laktat yang tinggi. Buckle 

et al. (1985), menyatakan bahwa susu skim mengandung semua bahan 

makanan dari susu kecuali, lemak, dan vitamin-vitamin yang larut dalam 

lemak. Susu bubuk skim yang digunakan oleh CV. Cita Nasional diimpor dari 

Australia dengan  merk “Sungold” dan “Butter”. 

b). Starter Culture 

Starter Culture yang digunakan dalam proses pengolahan yoghurt 

diimpor dari Canada dengan merk “Yogourmet”. Starter Culture yang 

digunakan sebagai starter dalam proses pengolahan yoghurt merupakan 

generasi yang kedua, sehingga Starter Culture yang diperoleh dari Canada 

diremajakan pada susu skim sebagai medianya. Starter Culture yang dipakai 

sudah mengandung bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus acidophillus. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widodo (2003) bahwa Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah 

starter yang sengaja ditambahkan dalam medium susu dengan tujuan agar 

terjadi proses fermentasi dan menghasilkan produk yang diinginkan (yoghurt). 

Bakteri baik yang terdapat didalam yoghurt diantaranya adalah 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri itu 
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mengurai laktosa (gula) susu menjadi asam laktat dengan berbagai komponen 

aroma dan cita rasa. Karena itu, kedua bakteri ini dikenal sebagai bakteri asam 

laktat. Lactobacillus lebih berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan 

Streptococcus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa (Abdillah, 2004). 

c). Stabilizer  

Stabilizer yang digunakan dalam pembuatan yoghurt di CV. Cita 

Nasional adalah pektin. Penambahan pektin pada yoghurt yaitu 0,05% per 150 

ml. Penambahan stabilizer pada pembuatan yoghurt bertujuan untuk 

memperbaiki tekstur yoghurt yang dihasilkan.  

d). Flavouring Agent 

Yoghurt yang diproduksi oleh CV. Cita Nasional dengan merk dagang 

”Yoghurt Nasional” yang terdiri dari dua rasa, yaitu rasa mangga dan 

strawberry. “Yoghurt Metropolitan” dikemas dengan botol 250 ml dan 500 ml 

yang diproduksi sesuai dengan pesanan dari pelanggan. “Yoghurt 

Metropolitan” terdiri dari rasa strawberry, mangga, anggur, sirsak, jambu, leci 

dan mocca.  

Flavouring agent yang digunakan untuk rasa strawberry, mangga dan 

anggur diproduksi oleh PT. Essence Indonesia dengan merk “Alrich”. 

Flavouring agent untuk rasa strawberry adalah flavouring agent dengan kode 

SS 9340, rasa mangga dengan kode SS 8905 dan rasa anggur dengan kode SS 

2234. Flavouring agent yang digunakan untuk rasa sirsak dengan kode 

1AF3765 yang diproduksi oleh PT. Alfa Zeta Aromindo dari Semarang. 

Flavouring agent untuk rasa jambu, lychee dan mocca digunakan sirup merk 

“ABC” dan “Marjan”. Pemberian flavouring agent bertujuan untuk 

memberikan rasa dan aroma yang lebih mantap. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winarno dan Rahayu (1994) bahwa penambahan flavouring agent 

adalah untuk mempertegas rasa dan aroma. 

Kualitas flavouring agent harus dapat dijamin kualitasnya, salah satu 

caranya adalah dengan melakukan uji organoleptik. Selain itu pada 

kemasannya terdapat tanggal kadaluarsa, apabila telah mencapai batasnya 

maka tidak boleh dipakai lagi.  
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4. Proses Produksi 

a. Proses Produksi Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 

Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang diproduksi di CV. Cita Nasional 

dilakukan setiap hari yang jumlahnya sesuai dengan pesanan. Proses pengolahan susu 

di CV. Cita Nasional adalah proses pasteurisasi dan homogenisasi dengan 

menggunakan alat yang disebut Plate Heat Exchanger (PHE). Prinsip kerja alat ini 

adalah pemanasan dan pendinginan susu dengan proses perpindahan panas dengan 

bantuan homogenizer (1300-1400 Psi) untuk menstabilkan emulsi susu yaitu dengan 

cara menyeragamkan globula-globula lemak dalam susu. 

Pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi di CV. Cita Nasional 

menggunakan metode High Temperature Short Time (HTST) yaitu pada suhu 82°C-

85°C selama 15 detik. Susu pasteurisasi dan homogenisasi di CV. Cita Nasional 

terdiri dari dua jenis, yaitu susu pasteurisasi rasa yang dikemas dengan kemasan 

“cup” yang bervolume 150ml (biasa) dan 170ml (industri) dan susu pasteurisasi dan 

homogenisasi tawar (plain) yang dikemas dengan kemasan purepack yang bervolume 

450ml.  

Proses pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi meliputi beberapa 

tahap yaitu tahap penerimaan bahan baku, pengujian susu segar, pendinginan (PHE 

Plate Cooler), penampungan, pemanasan, mixing, pendinginan, transfer ke tangki 

antara, sterilisasi, PHE regeneratif I, homogenisasi, PHE pasteurisasi, PHE 

regeneratif II, pendinginan (PHE Plate Cooler), penampungan produk jadi, pengisian 

dan pengemasan.  

 

b. Proses Produksi Yoghurt 

Yoghurt yang diproduksi oleh CV. Cita Nasional adalah jenis yoghurt dengan 

kadar lemak rendah. Produk yoghurt CV. Cita Nasional memiliki merk dagang 

”Yoghurt Nasional”, ”Yoghurt Metropolitan” dan ”Set Yoghurt”. ”Yoghurt Nasional” 

terdiri dari dua rasa, yaitu rasa strawberry dan mangga. ”Yoghurt Metropolitan” 

terdiri dari berbagai rasa yaitu rasa strawberry, mangga, anggur, sirsak, jambu, lychee 

dan mocca. Sedangkan untuk ”Set Yoghurt” diproduksi dengan rasa tawar (plain). 
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Menurut metode pembuatannya, ”Yoghurt Nasional” dan ”Yoghurt Metropolitan” 

yang diproduksi oleh CV. Cita Nasional termasuk dalam jenis stirred yoghurt.  

1). Pembuatan Set Yoghurt 

Proses pembuatan “Set Yoghurt” di CV. Cita Nasional masih menggunakan 

sistem manual karena yang diproduksi hanya sedikit sesuai dengan order atau 

pesanan. Pembuatan set yoghurt dilakukan dengan cara menuangkan susu yang 

diuji di laboratorium dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ke dalam 

panci yang berukuran ± 15 liter. Kemudian dipanaskan sampai mencapai suhu 

45°C, setelah itu ditambahkan susu skim. Kemudian susu diaduk dengan 

menggunakan pengaduk sampai bahan tercampur secara homogen. Kemudian 

susu didinginkan hingga mencapai suhu 41°C. Setelah mencapai suhu 41°C baru 

kemudian ditambahkan starter culture. Starter Culture yang digunakan sebagai 

starter dalam proses pengolahan set yoghurt merupakan generasi yang kedua. 

Pembuatannya yaitu dilakukan dengan cara meremajakan starter culture pada 

susu skim sebagai medianya. Starter culture yang digunakan yaitu dengan merk 

“Yogourmet” yang diperoleh dari Canada. Starter Culture yang dipakai sudah 

mengandung bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus acidophillus.  

Tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan guna menyaring benda-

benda asing yang masuk ke dalam susu dan untuk menyaring bahan-bahan yang 

belum larut sempurna dalam proses pengadukan. Kemudian susu dikemas dalam 

kemasan kaleng berukuran 2,5 kg yang sebelumnya telah disterilkan terlebih 

dahulu. Kemudian kaleng ditutup dan diinkubasi dalam mesin inkubasi dengan 

suhu 42°C selama ± 5 jam. Tahap selanjutnya yaitu pendinginan pada suhu 4°C 

selama ± 1 jam. Setelah itu dilakukan pengujian organoleptik (warna, rasa, aroma 

dan kekentalan) dan uji pH. Set yoghurt yang dihasilkan mempunyai pH 4,2. 

Proses pembuatan ”Set Yoghurt” pada CV. Cita Nasional dapat dilihat pada 

Gambar 4.1  berikut ini: 
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Gambar 4.1. Diagram Alir Pembuatan ”Set Yoghurt” 
 
 

2). Pembuatan Stirred Yoghurt 

Stirred yoghurt di CV. Cita Nasional terdiri dari ”Yoghurt Nasional” dan 

”Yoghurt Metropolitan”. Secara garis besar proses pembuatan yoghurt dibagi menjadi 

beberapa tahap, yaitu tahap pemanasan awal, proses mixing, homogenisasi, 

pasteurisasi, inkubasi, pengadukan, pendinginan serta pengisian dan pengemasan. 

1). Yoghurt Nasional 

Susu segar yang berada di tangki penampungan (T.301) dialirkan ke 

dalam tangki mixing, kemudian dilakukan pemanasan awal dalam PHE plate 

heater hingga mencapai suhu ± 29-32°C. Media pemanas pada plate heater 

adalah uap panas (steam) hasil dari air yang telah dipanaskan oleh boiler. Untuk 

pembuatan ”Yoghurt Nasional” tidak ditambahkan dengan susu bubuk skim.  

Setelah dipanaskan susu dialirkan ke balance tank. Tahap berikutnya 

adalah tahap homogenisasi dan pasteurisasi yang prinsipnya sama pada proses 

pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi. Susu masuk ke dalam PHE 

Regeneratif I, di sini terjadi pemanasan awal yaitu susu dipanaskan hingga 

mencapai suhu 63°C. Bahan kemudian dialirkan ke homogenizer dengan tekanan 

1300-1400 Psi, kemudian dilakukan proses pasteurisasi dengan metode High 

Temperature Short Time (HTST) yaitu pada suhu 82-85°C selama 15 detik, 

kemudian susu masuk ke PHE Regeneratif II. Di dalam PHE Regeneratif II terjadi 

penurunan suhu susu menjadi sekitar 40-42°C.  

Tahap selanjutnya yaitu susu dialirkan ke dalam tangki inkubasi dan 

dimasukkan starter culture 2,5% dari jumlah susu yang diproduksi. Selanjutnya 

susu diinkubasi di dalam tangki inkubasi yang terbuat dari bahan stainless steel 

dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Proses inkubasi dilakukan dengan suhu 40-

42°C selama 4-5 jam.  
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Setelah proses inkubasi selesai, kemudian di dalam tangki inkubasi juga 

dilakukan proses penambahan bahan-bahan penunjang seperti flavouring agent, 

gula, stabilizer dan pewarna. Kemudian dilakukan proses pengadukan sampai 

homogen dan selanjutnya dilakukan proses pendinginan pada suhu 4°C. Tahap 

selanjutnya yaitu proses pengisian dan pengemasan yoghurt. Proses pembuatan 

”Yoghurt Nasional” pada CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.2 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSU SEGAR 

Filter (200 mesh) 

PHE Plate Cooler Temp. ± 4-6°C 
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Gambar 4.2. Diagram Alir Pembuatan ”Yoghurt Nasional” 

2). Yoghurt Metropolitan 
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  Untuk pembuatan ”Yoghurt Metropolitan” ditambahkan dengan susu 

bubuk skim. Susu segar yang berada di tangki penampungan (T.301) dialirkan ke 

dalam tangki mixing, kemudian dilakukan pemanasan awal dalam PHE plate 

heater hingga mencapai suhu ± 42-45°C. Media pemanas pada plate heater 

adalah uap panas (steam) hasil dari air yang telah dipanaskan oleh boiler. Tahap 

selanjutnya yaitu proses mixing di dalam tangki mixing dengan menambahkan 

susu bubuk skim melalui corong. Di dalam mixing tank dilengkapi dengan 

agitator (alat pengaduk). Alat tersebut berbentuk baling-baling yang berguna 

untuk mengaduk sewaktu susu mengalami proses mixing, sehingga semua bahan 

dapat bercampur dengan sempurna. Hal ini sesuai dengan pendapat Bukle et al. 

(1987) bahwa sebelum pengolahan susu dihangatkan terlebih dahulu selama 10-

15 menit, pemanasan ini penting untuk menstabilkan susu, mematikan organisme 

patogen dan menginaktifkan enzim selama proses pengolahan susu dan menurut 

Van den Berg (1988), pemanasan bertujuan untuk melarutkan bahan-bahan yang 

ditambahkan. 

  Setelah proses mixing kemudian susu didinginkan dalam PHE plate cooler 

hingga mencapai suhu ± 29-32°C. Kemudian susu dialirkan ke dalam balance 

tank. Tahap berikutnya adalah tahap homogenisasi dan pasteurisasi yang 

prinsipnya sama pada proses pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi. 

Susu masuk ke dalam PHE Regeneratif I, di sini terjadi pemanasan awal yaitu 

susu dipanaskan hingga mencapai suhu 63°C. Bahan kemudian dialirkan ke 

homogenizer dengan tekanan 1300-1400 Psi, kemudian dilakukan proses 

pasteurisasi dengan metode High Temperature Short Time (HTST) yaitu pada 

suhu 82-85°C selama 15 detik, kemudian susu masuk ke PHE Regeneratif II. Di 

dalam PHE Regeneratif II terjadi penurunan suhu susu menjadi sekitar 40-42°C.  

Tahap selanjutnya yaitu susu dialirkan ke dalam tangki inkubasi dan 

dimasukkan starter culture 2,5% dari jumlah susu yang diproduksi. Untuk 

pemberian kultur di CV. Cita Nasional pada setiap proses pembuatan hanya 

menggunakan kultur turunan saja (F2), disamping harganya mahal kualitas yang 

diperoleh dengan menggunakan kultur turunan tersebut tidak jauh berbeda dengan 

menggunakan kultur murni. Dalam setiap penggunaan starter murni maka harus 
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digunakan sekali pakai artinya satu paket kultur yang telah dibuka harus 

dimanfaatkan semua.  

Untuk pembuatan 1 liter F2, terlebih dahulu air dididihkan dalam suatu 

wadah kemudian suhu diturunkan ± 70-800C, skim dimasukkan sambil diaduk 

hingga larut, setelah itu disaring dan didinginkan hingga suhu 40-42 0C. 

Kemudian starter dimasukkan yaitu sebanyak satu saset berisi 5 gram ke dalam 1 

liter susu. Terakhir diinkubasi pada suhu 42 0C selama 5-6 jam selanjutnya 

disimpan pada suhu 4-60C.  

Selanjutnya susu diinkubasi di dalam tangki inkubasi. Proses inkubasi 

dilakukan dengan suhu 40-42°C selama 5-6 jam. Setelah proses inkubasi selesai, 

kemudian di dalam tangki inkubasi juga dilakukan proses penambahan bahan-

bahan penunjang seperti flavouring agent, gula, stabilizer dan pewarna. 

Kemudian dilakukan proses pengadukan sampai homogen dan selanjutnya 

dilakukan proses pendinginan pada suhu 4°C. Tahap selanjutnya yaitu proses 

pengisian dan pengemasan yoghurt. Proses pembuatan ”Yoghurt Metropolitan” 

pada CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.3 sebagai berikut: 
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Gambar 4.3. Proses pembuatan ”Yoghurt Metropolitan” 

Pembuatan set yoghurt dan stirred yoghurt pada CV. Cita Nasional sesuai 

dengan pendapat Rahman et al. (1992) yang menyatakan bahwa set yoghurt 

merupakan produk dimana pada waktu inkubasi atau fermentasi susu berada dalam 

kemasan kecil dan memiliki karakteristik koagulum yang tidak berubah. Stirred 

yoghurt adalah produk yoghurt dimana proses fermentasi dilakukan pada tangki atau 

wadah besar dan setelah inkubasi produk tersebut baru dikemas dalam kemasan kecil, 

sehingga memungkinkan koagulum rusak atau pecah sebelum pendinginan dan 

pengemasan selesai.  

 

3). Pengemasan Yoghurt 

Bahan pengemas yang digunakan oleh CV. Cita Nasional adalah cup untuk 

”Yoghurt Nasional” dan botol plastik untuk ”Yoghurt Metropolitan” serta kemasan 
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kaleng plastik untuk kemasan ”Set Yoghurt”. Pengemasan pada CV. Cita Nasional 

dilakukan dengan alat filomatic automatic in-line cup filler and sealer untuk kemasan 

cup. Kemasan cup digunakan untuk mengemas ”Yoghurt Nasional” dengan ukuran 

150 ml.  

Untuk ”Yoghurt Metropolitan” CV. Cita Nasional menggunakan kemasan 

botol. Kemasan botol ini terdiri dari dua ukuran yaitu ukuran 250 ml dan 500 ml. 

Proses pengemasan ”Yoghurt Metropolitan” masih menggunakan sistem manual, baik 

proses pengisian maupun proses pemasangan tutup botol. Sebelumya botol ditulisi 

dengan jenis rasa produk yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian pengisian sesuai 

dengan jenis rasa yang dikehendaki dan satu per satu botol ditutup dengan tutup botol 

tersebut. 

Produk ”Yoghurt Nasional” dan ”Yoghurt Metropolitan” termasuk dalam 

jenis stirred yoghurt tetapi dalam pembuatan ”Yoghurt Nasional” tidak ditambah 

dengan susu bubuk skim. Selain memproduksi produk stirred yoghurt, CV. Cita 

Nasional juga memproduksi set yoghurt, dimana dalam pengemasannya 

menggunakan ember plastik (kaleng) dengan ukuran 2,5 kg. 

Semua bahan pengemas di CV. Cita Nasional terbuat dari plastik 

polypropylenen (PP) yang terdiri atas cup plastik, botol plastik dan ember plastik 

yang digunakan sebagai bahan pengemas primer. Bahan pengemas yang digunakan 

sesuai dengan pendapat Suyitno (1996) yang menyatakan bahwa bahan pengemas 

primer harus terbuat dari bahan-bahan terpilih, cukup kuat, tidak saling bereaksi 

dengan produk yang dikemas. Bahan yang dikemas untuk yoghurt cup dan botol 

plastik diproduksi oleh PT. Innovative Plastic Packaging Pasuruan, sedangkan untuk 

kaleng plastik diproduksi oleh PT. Tansri Gani Jakarta.  

Polypropylene (PP) merupakan kemasan plastik dengan sifat kuat dan ringan. 

Polypropylene (PP) yang digunakan sesuai dengan pendapat Buckle et al. (1987) 

yang menyatakan bahwa polypropylene lebih kaku, kuat dan ringan dibandingkan 

dengan polyethylene, dengan daya tembus uap air yang rendah, ketahanan yang baik 

terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap. 

Setiap kemasan cup yoghurt terdapat informasi yang diberikan kepada 

konsumen tentang apa yang mereka beli, misalnya mengenai isi produk, petunjuk 
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pemakaian yaitu bagaimana cara menyimpan dan mengonsumsinya, informasi nilai 

gizi yang telah mendapat pengakuan dari Departemen Kesehatan dan informasi 

tentang tanggal kadaluarsa yang terdapat pada tutup cup, label halal, komposisi, merk 

dagang, informasi tentang rasa produk serta perusahaan yang memproduksi produk. 

Informasi tersebut biasanya terdapat pada bagian badan cup. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winarno (1993), bahwa para konsumen menghendaki informasi tersebut 

untuk beberapa alasan, terutama adalah agar para konsumen dapat membandingkan 

dengan produk lain. 

Kemasan sekunder yang digunakan adalah krat (keranjang) yang terbuat dari 

plastik yang kuat dan kaku. Setiap krat dapat menampung sebanyak 108 buah cup 

dengan volume 150 ml atau 54 buah botol plastik dengan volume 250 ml atau 34 

buah botol plastik dengan volume 500 ml. Krat (keranjang) yang akan digunakan 

harus disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan theepol dan kaporit. Yang 

dimaksud dengan pengemas sekunder adalah pengemas yang tidak berhubungan 

langsung dengan produk atau dapat juga disebut dengan pengepak. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Winarno et al. (1984) yang menyatakan bahwa jenis kemasan 

dibedakan menjadi dua yaitu kemasan yang langsung berhubungan dengan produk 

(kemasan primer) dan kemasan yang tidak langsung berhubungan dengan produk 

(kemasan sekunder).  

Setelah tahap pengisian dan pengemasan selesai maka yoghurt diuji di 

laboratorium untuk dilakukan pengujian organoleptik (warna, rasa, aroma dan 

kekentalan) dan uji pH. Standar pH yoghurt pada CV. Cita Nasional yaitu 4,2. 

 

 

 
5. Sarana dan Prasarana Industri  

a. Sumber Energi dan Penggunaanya 

Sumber energi utama adalah listrik yang diperoleh dari Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) setempat. CV. Cita Nasional juga menggunakan generator (jenset) 

yang dapat digunakan sebagai pengganti listrik apabila listrik dari PLN mengalami 

gangguan atau padam. Sumber energi lain yang digunakan di CV. Cita Nasional 
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adalah uap air panas yang dihasilkan oleh “Boiler” dan air es (media pendingin) yang 

dihasilkan oleh “chiller” dalam Ice Bank. 

b. Sumber Air dan Penggunaannya 

Air yang digunakan oleh CV. Cita Nasional berasal dari sumur bor yang berada 

di wilayah pabrik dan disimpan dalam bak penampungan (Gambar 4.11) yang 

dialirkan melalui pipa dari sumbernya. Sebelum air digunakan untuk proses 

pengolahan maupun proses sanitasi, terlebih dahulu air difilter (Gambar 4.12) dengan 

tujuan untuk menyaring kontaminasi fisik yang mungkin akan masuk ke dalam air 

dan ditampung di dalam tangki penampungan air (Gambar 4.13). Air ini berguna 

untuk mencuci peralatan, pembutan es batu, pembuatan uap panas dan sanitasi. 

Ketersediaan air di CV. Cita Nasional sudah dapat dipenuhi, salah satu cara yang 

dilakukan oleh pabrik adalah dengan membuat bak penampungan air untuk menutupi 

kemungkinan jika kehabisan air. Air yang ada di dalam bak penampungan selanjutnya 

akan di saring melalui filter dan ditampung ke dalam tangki penampungan air yang 

sudah disediakan.   

 

Gambar 4.11. Bak Penampungan Air Gambar 4.12. Tangki Filter 
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Gambar 4.13. Tangki Penampungan Air 

 

 

 

c. Peralatan Produksi  

Peralatan yang ada di CV. Cita Nasional dapat dibagi menjadi peralatan bagian 

proses dan peralatan bagian pengemasan. Peralatan bagian proses diantaranya adalah: 

filter, flowmeter, plate cooler, storage tank, mixing tank, intermediate tank, balance 

tank, plate heat exchanger (PHE), homogenizer, pasteurizer, pasteurizer milk storage 

tank, inkubasi tank dan Cleaning In Place (CIP) tank, boiler, ice bank. Sedangkan di 

bagian pengemasan dilengkapi dengan tiga buah “machine filling” untuk pengemas 

yoghurt dengan 4 line, satu buah “machine filling” untuk pengemas susu pasteurisasi 

dan homogenisasi dengan 8 line serta satu buah mesin pengemas untuk purepack. 

d. Peralatan Pengujian 

CV. Cita Nasional dilengkapi dengan sebuah laboratorium yang berfungsi 

sebagai ruangan pengujian kualitas susu, baik susu segar, produk susu setengah jadi 

dan produk susu yang telah jadi. Peralatan yang terdapat di bagian laboratorium 
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antara lain: gelas ukur, laktodensimeter, tabung butyrometer, tabung reaksi, 

centryfuge, water bath, refrigerator, oven, desikator, thermometer, timbangan digital, 

pH meter, pipet ukur, kompor gas dan lain-lain.  

e. Pergudangan 

CV. Cita Nasional mempunyai empat macam gudang yaitu gudang bahan 

penunjang, gudang kemasan, gudang bahan kimia dan gudang alat-alat kendaraan 

atau perbengkelan (Service Mechanic). Pabrik juga memiliki sebuah cooling unit 

untuk penyimpanan produk yang dilengkapi dengan alat pendingin. Dalam 

pengambilan barang di gudang menggunakan sistem First In First Out (FIFO). 

f. Transportasi 

Alat transportasi berguna untuk memperlancar proses produksi dan pemasaran. 

CV. Cita Nasional memiliki lima buah truk container yang dilengkapi dengan box 

pendingin dan sebuah mobil dinas untuk karyawan.  

6. Produk Akhir 

a. Spesifikasi Produk Akhir 

1). Produk Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 

Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang diproduksi oleh CV. Cita 

Nasional terdiri dari dua jenis, yaitu susu pasteurisasi dan homogenisasi tawar 

(plain) yang dikemas dengan kemasan purepack dan susu pasteurisasi dan 

homogenisasi dengan berbagai rasa yang dikemas dengan kemasan cup.  

Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang dikemas dalam cup berukuran 

150 ml (biasa) dan 170 ml (pesanan industri). Untuk susu pasteurisasi dan 

homogenisasi biasa, terdiri dari beberapa pilihan rasa yaitu rasa coklat, 

strawberry, jeruk dan mocca. Sedangkan susu pasteurisasi dan homogenisasi 

untuk industri terdiri dari beberapa pilihan rasa yaitu coklat, strawberry, mocca, 

vanila, dan plain (tawar). Sedangkan untuk susu pasteurisasi dan homogenisasi 

tawar yang dikemas dengan kemasan purepack berukuran 450 ml.  
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Gambar 4.14. Susu Pasteurisasi 
dan Homogenisasi (Biasa) Rasa 

Coklat 

 

Gambar 4.15. Susu Pasteurisasi 
dan Homogenisasi (Biasa) Rasa 

Strawberry 
 

 

 

Gambar 4.16. Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi (Biasa) Rasa 
Jeruk dan Mocca 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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ambar 4.17. Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi (Industri) 
rasa Tawar, Stawberry, Moca, Vanila dan coklat. 

 
Gambar 4.18. Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi Kemasan 

Purepack rasa Tawar (Plain) 
2). Produk Yoghurt 

CV. Cita Nasional memproduksi dua jenis yoghurt yaitu stirred yoghurt 

dan set yoghurt. ”Yoghurt Nasional” dan ”Yoghurt Metropolitan” merupakan 

stirred yoghurt. Yoghurt dikemas dengan tiga bentuk kemasan yaitu; (1) Kemasan 

cup yang bervolume 150 ml dengan pilihan rasa mangga (Gambar 4.19) dan 

strawberry (Gambar 4.20) untuk ”Yoghurt Nasional”; (2) Kemasan botol yang 

bervolume 250 ml dan 500 ml dengan pilihan rasa leci, mangga, strawberry, 

mocca, jambu, sirsak, anggur dan plain untuk ”Yoghurt Metropolitan” (Gambar 

4.21); (3) Kemasan kaleng plastik yang bervolume 2,5 liter untuk set yoghurt 

(Gambar 4.22). 
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Gambar 4.19. Yoghurt Nasional 
Rasa Mangga 

 

 

Gambar 4.20. Yoghurt 
Nasional Rasa Srawberry 

 

Gambar 4.21. Yoghurt Metropolitan Kemasan 250ml dan 500ml 

 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it 
again.
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Gambar 4.22. Set Yoghurt Nasional 

 

b. Penanganan Produk Akhir 

Setelah proses pengemasan, produk akhir susu pasteurisasi dan homogenisasi 

serta yoghurt dalam kemasan cup dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan dalam 

bentuk krat. Setiap krat berisi 108 cup, sedangkan untuk kemasan purepack setiap 

krat berisi 45 kemasan purepack. Setelah itu krat-krat yang berisi produk akhir 

tersebut dimasukkan kedalam truk kontainer. Dalam truk kontainer tersebut juga 

dilengkapi dengan alat pendingin ataupun balok es, untuk menjaga produk agar tetap 

dingin. Produk akhir dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, aman selama 

penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran.  

 

 

 

7. Pemasaran Produk 

a. Sistem Pemasaran  
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Dalam hal pemasaran produk Susu Segar Nasional dan Yoghurt Nasional, CV. 

Cita Nasional bekerjasama dengan pihak pemasaran yang bernama CV. Cita Karsa 

Bersama (CKB) yang berkantor pusat di Jakarta. Pemasaran produk pada CV. Cita 

Nasional berdasarkan sistem ”Job Order” (tergantung dari jumlah pesanan) dari 

pelanggan melalui CV. Cita Karsa Bersama, semua urusan mengenai pemasaran 

produk ditangani oleh CV. Cita Karsa Bersama, perusahaan hanya sebagai penghasil 

produk saja.  

b. Cara Pendistribusian 

Cara pendistribusian susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt ke CV. 

Cita Karsa Bersama (CKB) di Jakarta adalah dengan menggunakan alat angkut yang 

berupa truk container yang dilengkapi dengan alat pendingin. Produk yang akan 

dikirim ditata di dalam krat, setiap krat dapat menampung 108 buah cup per 150 ml 

susu. Truk-truk yang digunakan untuk mengirim produk dilengkapi alat pendingin 

yang dapat menghambat kenaikan suhu atau mempertahankan suhu produk selama 

pengangkutan. Pengangkutan susu pasteurisasi dan homogenisasi serta yoghurt yang 

menempuh jarak yang jauh harus menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan 

alat pendingin. Pada prinsipnya pendinginan adalah menurunkan suhu di bawah suhu 

normal (suhu kamar), tetapi pendinginan susu yang baik yaitu sekitar suhu 4°C.  

c. Wilayah Pemasaran 

Untuk masalah wilayah pemasaran produk CV. Cita Nasional sampai saat ini 

telah memasarkan produknya baru di beberapa kota besar di Pulau Jawa yaitu Kota 

Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Bandung serta Yogyakarta. 

Pemasaran susu pasteurisasi dan homogenisasi pada bulan Maret di daerah 

Jabodetabek sekitar 60%; Bandung 4,2 %; Surabaya 15,6%; Purwokerto 2%; 

Semarang dan sekitarnya 6,8 %; Yogyakarta, Magelang, Wonosobo sekitar 5,4%; 

Solo 2,8% dan lain-lain 3,2%.  

 

8. Pengendalian Mutu (Quality Control) 

a. Pengendalian Mutu Bahan Baku 

Pengawasan mutu bahan baku sangat penting karena merupakan tahap awal 

dalam proses pengolahan susu yang nantinya akan menentukan produk susu yang 
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dihasilkan. Pengujian bahan baku meliputi uji fisikawi dan kimiawi. Pada uji kimiawi 

dan fisikawi dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia air susu dan untuk 

mengetahui perubahan-perubahan pada air susu yang bersifat fisik. Uji fisik yang 

dilakukan antara lain uji organoleptik (warna, bau, rasa, kekentalan), suhu, serta berat 

jenis. Uji kimiawi yang dilakukan adalah uji alkohol, uji Resolic Acid, uji pH, uji 

kadar lemak, uji lemak nabati, uji gula (sukrosa), SNF (Solid Non Fat) dan uji total 

bahan padat (Total Solid). Susu yang tidak memenuhi persyaratan standar kualitas 

CV. Cita Nasional maka susu tidak diterima atau ditolak. Diagram alir tahap 

pengujian susu segar di CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSU SEGAR 

Tidak  
Lolos Uji 

Lolos Uji 

Lolos Uji 

Ditolak 

maks +3 &  
pH 6,6-6,8 

Negatif &  
Temp. maks 10°C 

Lolos Uji 

Normal (tidak ada 
perubahan) 

Uji Alkohol &  
Uji Suhu 

Tidak  
Lolos Uji 

Ditolak 
Uji Resolic 

Acid &  Uji pH 
 

Tidak  
Lolos Uji 

Ditolak 

Min. 1,0240 

Tidak  
Lolos Uji 

Ditolak 

Standar di CV. 
Cita Nasional 

Uji Berat Jenis 

Uji Organoleptik 
(warna, bau, 

rasa, kekentalan) 
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Gambar 4.23. Diagram Alir Tahap Pengujian Susu Segar di CV. Cita Nasional 

b. Pengendalian Mutu Produk Setengah Jadi 

Pengambilan sampel untuk produk setengah jadi dapat dilakukan pada tangki 

antara ataupun pada balance tank. Susu setengah jadi merupakan susu hasil mixing 

pada tangki mixing (T.201) yang kemudian dilakukan pencampuran flavour maupun 

pewarna pada tangki antara (T.202). Susu dari tangki antara kemudian dialirkan ke 

balance tank, untuk dilakukan proses selanjutnya. Sehingga susu pada tangki antara 

maupun balance tank merupakan produk setengah jadi. Pengujian ini meliputi uji 

organoleptik (warna, rasa, bau), uji pH, uji alkohol, uji kadar gula dan uji kadar 

lemak.  
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Uji warna, rasa dan bau dilakukan dengan menggunakan alat indera yaitu 

mata, lidah dan hidung. Uji pH menggunakan pH meter. Uji kadar gula dengan 

menggunakan alat Refraktometer (Gambar 4.24). Refraktometer adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut misalnya: gula, 

garam, protein, dsb. Prinsip kerja dari Refraktometer sesuai dengan namanya adalah 

dengan memanfaatkan refraksi cahaya.  

 

Gambar 4.24. Refraktometer 

Pengukuran gula dengan Refraktometer dinyatakan dalam % sukrosa 

(g/100g). Refraktometer dikalibrasi dengan angka bias atau secara langsung dengan 

timbangan pemusatan gula, yaitu °Brix. °Brix merupakan suatu parameter yang 

sesuai dengan sukrosa %b/b. Jadi pada saat mengukur larutan gula, °Brix harus 

benar-benar tepat sesuai dengan konsentrasinya. 

Uji alkohol prinsip dan prosedur pengujiannya sama pada pengujian bahan 

baku, yaitu 2 ml susu setengah jadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian 

ditambah dengan 2 ml alkohol 73% kemudian digojog homogen. Lalu diamati apakah 

terjadi penggumpalan atau tidak. Apabila terjadi penggumpalan protein pada susu 

setengah jadi maka proses produksi tidak akan dilanjutkan. Dan sebaliknya apabila 

tidak terjadi penggumpalan maka proses produksi dapat dilanjutkan. Uji kadar lemak 

prinsip dan prosedur pengujiannya sama pada pengujian bahan baku, yaitu dengan 

metode Gerber. Standar mutu produk setengah jadi di CV. Cita Nasional dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Standar Mutu Produk Setengah Jadi di CV. Cita Nasional 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



No Produk pH 
Kadar Gula 

(°Brix) 
Kadar Lemak 

(%b/b) 
1 Susu Pasteurisasi & Homogenisasi 

a. Rasa Coklat 
b. Rasa Mocca 
c. Rasa Strawberry 
d. Rasa Vanila 
e. Rasa Tawar 
f. Rasa Jeruk  
g. Rasa Apel 

 
6,5-6,9 
6,5-6,9 
6,5-6,9 
6,5-6,9 
6,5-6,9 
4,2-4,3 
4,2-4,3 

 
11-12 
11-12 
11-12 
11-12 

- 
8-9 
8-9 

 
2,7-2,8 
2,7-2,8 
2,7-2,8 
2,7-2,8 
3,3-3,5 
1,7-1,9 
1,7-1,9 

2 Yoghurt 3,8-4,0 8-9 3,1-3,3 
Sumber: CV. Cita Nasional, 2010. 

 

c. Pengendalian Mutu Produk Jadi (Pasca Pasteurisasi) 

Pengambilan sampel untuk produk jadi dilakukan setelah proses pasteurisasi 

selesai. Sampel susu diambil di dalam storage tank (T.401/T402). Pengujian mutu 

produk jadi pasca pasteurisasi dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut 

telah memenuhi standar kualitas produk untuk siap dikemas. Pengujian ini meliputi 

uji organoleptik (warna, rasa, bau), uji pH, uji alkohol, uji kadar gula (°Brix) dan uji 

kadar lemak. Pengujian mutu produk jadi pasca pasteurisasi prinsipnya sama pada 

pengujian mutu produk setengah jadi. Standar mutu produk jadi pasca pasteurisasi di 

CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Standar Mutu Produk Jadi di CV. Cita Nasional 

No Produk pH 
Kadar Gula 

(°Brix) 
Kadar Lemak 

(%b/b) 
1 Susu Pasteurisasi & Homogenisasi 

h. Rasa Coklat 
i. Rasa Mocca 
j. Rasa Strawberry 
k. Rasa Vanila 
l. Rasa Tawar 
m. Rasa Jeruk  
n. Rasa Apel 

 
6,7-7,1 
6,7-7,1 
6,7-7,1 
6,7-7,1 
6,7-7,1 
4,4-4,5 
4,4-4,5 

 
13-14 
13-14 
13-14 
13-14 

- 
10-11 
10-11 

 
2,5-2,6 
2,5-2,6 
2,5-2,6 
2,5-2,6 
3,1-3,3 
1,5-1,7 
1,5-1,7 

2 Yoghurt 4,0-4,2 10-11 2,9-3,1 
Sumber: CV. Cita Nasional, 2010. 

 

d. Pengendalian Mutu Produk Pasca Pengemasan 

Susu hasil pasteurisasi dan homogenisasi harus diuji kembali untuk 

mengendalikan mutunya. Pengujian mutu produk pasca pengemasan bertujuan untuk 

mengetahui apakah produk tersebut telah memenuhi standar kualitas produk untuk 
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siap dipasarkan. Pengujian yang dilakukan meliputi uji organoleptik (warna, bau, 

rasa), uji suhu dan uji volume.  

Uji suhu menggunakan thermometer, suhu susu jadi setelah proses filling & 

sealing mempunyai suhu sekitar 4-9°C. Uji volume pada susu pasteurisasi dan 

homogenisasi serta yoghurt dilakukan dengan menuangkan produk yang sudah 

dikemas ke dalam gelas ukur dan dilihat volumenya (Gambar 4.25). Apabila 

volumenya tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan maka pada proses pengisian 

nozzle diatur sampai volume susu sesuai dengan yang diharapkan. Apabila volume 

susu sudah sesuai maka dapat dilanjutkan pada proses packaging. 

 

Gambar 4.25. Pengujian Volume 

 

9. Sanitasi Industri  

Sanitasi merupakan bagian penting dalam industri pengolahan pangan, karena 

sanitasi mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Sanitasi yang dilakukan oleh CV. 

Cita Nasional meliputi sanitasi ruangan, sanitasi peralatan dan mesin pengolahan, sanitasi 

disekitar lingkungan pabrik serta sanitasi pekerja. 

a). Sanitasi Ruangan 

Sanitasi ruangan pada CV. Cita Nasional meliputi pembersihan seluruh ruangan 

pabrik, baik pada ruangan produksi maupun pada ruangan pengemasan yang 

dilakukan sebelum dan sesudah proses produksi. Sanitasi ruangan dilakukan dengan 

pembersihan lantai yang dilakukan sebelum dan sesudah produksi. Pembersihannya 

secara fisik yaitu disapu, disikat dan disemprot dengan air, serta pembersihan secara 
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kimia yaitu dipel dengan menggunakan larutan theepol dan kaporit. Sanitasi ini juga 

dilakukan pada ruang pengemasan yaitu segera dibersihkan setelah selesai 

pengemasan, hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa susu yang menempel 

pada peralatan dan lantai yang nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan bau dan 

pertumbuhan mikroba serta membersihkan ruangan dari sampah. Di dalam ruangan 

laboratorium, ruangan proses produksi serta ruangan pengisian dan pengemasan 

dilarang merokok, dilarang makan dan minum, dilarang senda gurau saat bekerja, 

serta masuk ke dalan ruangan harus dalam keadaan steril.  

b). Sanitasi Peralatan Pengujian dan Mesin Pengolahan 

1). Sanitasi Peralatan untuk Pengujian 

Sanitasi untuk peralatan pengujian yang meliputi gelas ukur, gelas beaker, 

pipet ukur, pengaduk cawan porselin, dan tabung reaksi dibersihkan dengan cara 

sebagai berikut: 

· Dicuci dengan air dingin serta dengan sabun, sunlight atau detergent lainnya 

· Dibilas sampai bersih 

· Setelah bersih dikeringkan pada rak 

Untuk tabung Butyrometer dibersihkan dengan cara: 

· Setelah digunakan untuk pemeriksaan skala fat secepatnya larutan dibuang 

· Selanjutnya dibilas dengan air bersih (air dingin atau panas) 

· Apabila kotoran terlalu sulit untuk dihilangkan dapat ditambahkan H2SO4 

selanjutnya ditiriskan pada rak butyrometer. 

Sanitasi untuk thermometer, lactodensimeter serta pH meter elektrik 

dibersihkan dengan air bersih kemudian dikeringkan dengan tisu. 

2). Sanitasi Mesin Pengolahan 

Peralatan yang digunakan dalam CV. Cita Nasional terdiri atas peralatan 

ringan dan peralatan berat. Peralatan yang kotor dibersihkan dengan 

menggunakan larutan theepol yang berfungsi untuk menghilangkan lemak atau 

susu yang menempel pada peralatan tersebut yang bisa menimbulkan tumbuhnya 

mikroba yang dapat menimbulkan kontaminasi bagi produk. Sebelum dilakukan 

penyikatan pada peralatan tersebut dilakukan perendaman dengan air yang diberi 

larutan thepol.  
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Sanitasi peralatan produksi dilakukan dengan dua metode, yaitu Cleaning 

Out Place (COP) dan Cleaning In Place (CIP). Sanitasi peralatan dengan metode 

COP dilakukan dengan menyikat atau mengelap bagian luar tangki, sedangkan 

metode CIP adalah pembersihan alat tanpa membongkarnya, misalnya pada 

bagian pipa dan tangki yang dilewati susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Adnan 

(1984) yang menyatakan bahwa sanitasi yang sering digunakan industri 

pengolahan pangan adalah Cleaning In Place dan Head Cleaning (HC) untuk 

peralatan yang dibongkar. Sistem sanitasi HC digunakan pada PHE agar bagian 

dalam PHE dapat disikat dan dibersihkan dengan menggunakan theepol. Bahan 

pembersih yang digunakan untuk membersihkan alat produksi yaitu asam nitrat, 

caustic soda, air panas dan air bersih. Sanitasi peralatan dan ruang filling hanya 

menggunakan air bersih, kaporit dan thepol. Sanitasi tersebut dilakukan sebelum 

dan sesudah produksi. 

Pembersihan peralatan di CV. Cita Nasional dilakukan sebelum dan sesudah 

proses produksi hingga produk akhir yang bertujuan untuk menghindari 

pencamaran produk yang berasal dari peralatan dan memperpanjang umur pakai 

peralatan. Proses pembersihan peralatan dilakukan pada bagian-bagian mesin 

yang selalu dilewati susu seperti bagian dalam tangki, pipa-pipa saluran, 

homogenizer, PHE dan alat-alat lainnya perlu mendapatkan pengawasan dan 

perhatian. Bahan peralatan terbuat dari stainless steel yang mudah dibersihkan, 

tidak beracun dan tahan karat. Sistem sanitasi peralatan yang digunakan adalah 

sistem Cleaning In Place (CIP) yaitu pencucian peralatan yang tanpa 

membongkar peralatan dan sistem manual planning yaitu untuk membersihkan 

alat-alat yang dapat dengan mudah dibongkar. Yaitu alat-alat yang dibersihkan 

hanya dengan air biasa dan theepol. Hal ini sesuai dengan pendapat BPOM (1996) 

yang menjelaskan peralatan yang digunakan sebaiknya selalu diawasi, diperiksa, 

dan CIP dilakukan dengan menggunakan kombinasi bahan kimia seperti caustic 

soda dan asam nitrat.  

Sanitasi mesin pengolahan di CV. Cita Nasional terdiri dari CIP total dan 

CIP sebagian. Tahap pertama pengoperasian CIP total yaitu mengganti dan 

menguras air di tangki caustic soda dan asam nitrat. Kemudian memasukkan 
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caustic soda pada suhu 75°C selama 15 menit, dimaksudkan untuk membersihkan 

lemak yang tidak larut. Selanjutnya dicuci dengan asam nitrat pada suhu 65°C 

selama 15 menit, hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa mineral. 

Kemudian dicuci dengan air panas dengan suhu 92°C. Tahap terakhir yaitu 

flushing yaitu pembilasan dengan air dingin bersih dengan suhu 24°C selama 15 

menit. Cara ini dilakukan agar residu air susu yang membentuk kerak atau 

milktone dapat dihilangkan dengan pengaliran air. Setelah itu dilakukan 

pengecekan pH dengan standar 6,8-7, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

peralatan sudah terbebas dari bahan-bahan kimia seperti asam dan basa. CIP total 

dilakukan seminggu sekali setelah proses produksi selesai. Sedangkan CIP 

sebagian dilakukan setiap hari sebelum dan sesudah dilakukan proses produksi 

tanpa menggunakan asam nitrat. CV. Cita Nasional melakukan Cleaning Out 

Place (COP) setiap hari sebelum dan sesudah proses produksi.  

Penggunaan sistem CIP bertujuan selain untuk mencuci dan membersihkan 

mesin pengolahan susu juga untuk meminimalkan kontak antara pekerja dengan 

bahan kimia yang berpotensial berbahaya. Cara ini dilakukan agar residu air susu 

yang membentuk kerak atau milktone dapat dihilangkan dengan pengaliran air. 

 

 

 

c). Sanitasi disekitar Lingkungan Pabrik 

Lingkungan pabrik perlu dibersihkan agar kondisi lingkungan menjadi bersih 

dan sehat serta aman. Sanitasi lingkungan pabrik meliputi: 

1). Jalan-jalan di lingkungan pabrik dibersihkan seluruhnya dengan cara disapu dan 

dipel. 

2). Pekarangan dan jalan-jalan di sekitar pabrik disapu 2 kali dalam sehari yaitu pada 

jam 06.00 WIB pada saat sebelum proses produksi berlangsung dan pada jam 

16.00 WIB pada saat proses produksi telah selesai. 

3). Di sekitar tempat penerimaan susu segar disemprot dengan air untuk 

menghilangkan genangan tumpahan susu segar dengan tujuan menghindari 

tumbuhnya dan berkembangnya mikroba pada genangan tersebut.  
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4). Bahan-bahan pengemas produk yang telah rusak dan bekas-bekasnya ditempatkan 

pada tempat yang jauh dari proses produksi.  

 

d). Sanitasi Karyawan 

Sanitasi pekerja dilakukan dengan memberikan aturan kepada para pekerja 

untuk menggunakan peralatan kerja (baju seragam, topi dan sepatu) pada saat bekerja. 

Pekerja dilarang makan, minum dan merokok selama berada di ruang roduksi dan 

pengemasan. Pekerja juga dilarang berambut gondrong karena untuk menghindari 

kontaminasi fisik. Perusahaan setiap tahun memberikan perlengkaan kerja yang baru 

bagi para pekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Buckle et all.(1987) bahwa 

kebiasan pribadi (personal habit) para pekerja dalam mengelola bahan pangan dapat 

merupakan sumber yang penting dari pencemaran sekunder. Sarana-sarana yang 

diberikan untuk mendukung program sanitasi antara lain disediakannya bak cuci 

tangan di dekat pintu masuk, kamar mandi yang terletak agak jauh dari ruang 

produksi dan ruangan loker untuk menyimpan barang milik para pekerja. 

 

e). Penanganan Limbah 

 Penanganan limbah pada CV. Cita Nasional sesuai dengan pendapat Buckle 

et al. (1987) yang menyatakan bahwa penanganan limbah terbagi menjadi dua, yaitu 

penanganan limbah cair dan penanganan limbah padat. Penanganan limbah cair 

dilakukan dengan cara mengalirkan langsung susu yang tumpah di lantai ke selokan 

dengan cara disemprot air yang ada pada ruang produksi yang selanjutnya dialirkan 

ke sungai. Penanganan limbah padat yang berupa kardus, plastik, botol-botol 

dilakukan dengan menjualnya ke tukang loak yang hasil penjualannya akan dibagikan 

kepada karyawan setiap tahun. Limbah padat yang tidak bernilai akan dibakar pada 

tempat khusus yang terletak jauh dari ruang produksi.  

 
B. Hasil dan Pembahasan Khusus (Proses Produksi Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi) 

Proses pengolahan susu di CV. Cita Nasional adalah proses pasteurisasi dan 

homogenisasi dengan menggunakan alat yang disebut Plate Heat Exchanger (PHE). Prinsip 

kerja alat ini adalah pemanasan dan pendinginan susu dengan proses perpindahan panas 
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dengan bantuan homogenizer (1300-1400 Psi) untuk menstabilkan emulsi susu yaitu dengan 

cara menyeragamkan globula-globula lemak dalam susu. 

Metode pasteurisasi yang digunakan adalah metode Hight Temperature Short Time 

(HTST) pada suhu 82-85°C selama 15 detik, kemudian susu tersebut didinginkan langsung 

sampai suhu ± 4°C.  

 

1. Tahap Penanganan Susu Segar 

a. Penerimaan Susu Segar dari KUD 

Tahap utama dalam pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi adalah 

tahap penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat susu 

pasteurisasi dan homogenisasi pada CV. Cita Nasional adalah susu segar yang 

diperoleh dari KUD Cepogo, KUD Andini Luhur dan KUD Banyumanik. Penerimaan 

susu segar dari KUD dapat dilihat pada Gambar 4.26. berikut ini: 

 

Gambar 4.26. Penerimaan Susu Segar dari KUD 

b. Pengujian Susu Segar 

Kualitas bahan baku yaitu susu segar dijaga dengan menguji susu segar setiap 

kali susu tersebut diterima. Mutu susu segar (bahan baku) dalam pengolahan hasil 

olahan susu di CV. Cita Nasional dijamin dengan cara dilakukan beberapa uji yang 

dilakukan di laboratorium quality control. Uji tersebut terdiri dari uji fisik dan 

kimiawi di laboratorium, uji tersebut bertujuan untuk mengetahui terjadinya 

penyimpangan mutu susu segar dari standar yang telah ditentukan. Uji fisik yang 
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dilakukan antara lain uji organoleptik (warna, bau, rasa, kekentalan), suhu, berat 

jenis. Uji kimiawi yang dilakukan adalah uji alkohol, uji pH, uji kadar lemak, uji 

lemak nabati, uji gula (sukrosa) dan uji total bahan padat. Susu yang tidak memenuhi 

persyaratan standar kualitas CV. Cita Nasional maka susu tidak diterima atau ditolak. 

Hal ini sesuai dengan aturan BPOM (1996) bahwa sebelum digunakan terhadap 

bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong minimal harus dilakukan 

pemeriksaan secara organoleptik (pemeriksaan dengan menggunakan panca indera) 

dan pemeriksaan fisik (misalnya, adanya kerikil, pecahan gelas, dll) dan jika mungkin 

dilakukan pengujian secara kimiawi dan mikrobiologi. 

Menurut Mukhtar (2006), secara garis besar tujuan dari pemeriksaan susu 

adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat luas, terutama menyangkut penularan 

penyakit melalui susu, melindungi konsumen dari tindakan pemalsuan susu serta 

untuk melakukan klasifikasi susu, untuk menentukan kualitas susu dari perusahaan-

perusahaan susu yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas maka pengujian mutu yang dilakukan oleh CV. Cita 

Nasional tepat sekali, sebab tanpa dilakukan pengendalian mutu susu yang akan 

diterima mustahil nantinya akan dihasilkan suatu produk yang mempunyai kualitas 

tinggi dari hasil olahan susu tersebut. Proses pengujian terhadap mutu susu tersebut 

dilakukan pada semua susu yang akan diterima. 

Pengujian terhadap susu segar ini pada prinsipnya adalah sebagai langkah awal 

untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau pemalsuan terhadap susu yang 

disetorkan oleh KUD. Sehingga dengan adanya pengujian sebelum susu diterima 

akan dapat menekan berbagai penyimpangan terhadap susu sebelum susu diolah lebih 

lanjut menjadi susu pasteurisasi dan homogenisasi. Menurut Mukhtar (2006), faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kualitas susu cukup banyak mulai dari ternaknya 

sendiri (kesehatan ternak) sampai pada penanganan susu pasca pemerahannya. 

 

c. Pendinginan Awal 

Setelah susu segar melewati pengujian mutu di laboratorium dan ternyata susu 

segar yang diuji memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka susu tersebut 

kemudian dipompa ke alat pendinginan PHE (Plate Cooler). Sebelum masuk ke PHE 
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plate cooler, susu melewati filter dan flowmeter. Filter ini berfungsi sebagai 

penyaring kontaminasi fisik yang mungkin akan masuk ke dalam susu (Gambar 4.27). 

Flowmeter berfungsi untuk mengukur volume susu yang diterima (Gambar 4.28). 

PHE Plate cooler berfungsi untuk mendinginkan susu agar suhunya ± 4°C, hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada susu dan agar susu dapat 

dipertahankan sampai dua hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Gaman dan 

Sherrington (1994), bahwa pendinginan pada susu segar di bawah 5°C harus 

dilakukan secepat mungkin untuk menghambat tumbuhnya mikroba dan untuk 

menginaktifkan bakteri pembusuk.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Filter 
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Gambar 4.28. Flowmeter 

Alat PHE Plate Cooler terdiri dari rongga-rongga yang di dalamnya terdapat 

aliran air es, antara susu dan air es alirannya saling berlawanan. Cara kerja alat ini 

yaitu dengan pertukaran panas antara susu segar dengan air es yang bersuhu 0°C  

sampai -2°C yang berasal dari ice bank sehingga suhu susu segar yang mula-mula 

bersuhu 6-10°C akan turun menjadi ± 4°C. PHE Plate Cooler pada CV. Cita Nasional 

berjumlah 3 buah, berbentuk empat persegi panjang yang terbuat dari bahan stainless 

steel (Gambar 4.29). Ice Bank berfungsi untuk menghasilkan air dingin dengan suhu 

0°C sampai -2°C yang akan digunakan untuk mendinginkan susu yang baru masuk, 

susu hasil mixing dan susu hasil pasteuirisasi (Gambar 4.30). Bak air untuk sumber 

ice bank dihubungkan oleh kompresor. Air dari ice bank setelah digunakan akan 

kembali lagi ke ice bank.  
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Gambar 4.29. Plate Cooler 

 

Gambar 4.30. Ice Bank 

Setelah itu control panel dihidupkan oleh operator, alat ini menggunakan tenaga 

listrik (Gambar 4.31). Control panel berfungsi untuk mengendalikan setiap proses 

dalam pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi mulai dari proses penerimaan 

bahan baku dari KUD sampai dengan proses pendinginan dan proses mixing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31. Control Panel 

 

 

d. Penyimpanan Susu 
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Setelah susu segar didinginkan dalam alat PHE plate cooler selanjutnya susu 

tersebut dialirkan ke dalam tangki penampungan/ storage tank (T.301) melalui pipa-

pipa yang saling berhubungan. Susu disimpan dalam tangki penampungan yang 

memiliki kapasitas 20.000 liter. Fungsi tangki penampungan/storage tank (T.301) 

adalah untuk mempertahankan suhu susu serta agar susu tidak terkontaminasi dengan 

kondisi luar. Di dalam storage tank dilengkapi dengan agitator dengan bentuk pulay 

seperti bentuk pulay pada kipas angin yang dipasang di dalam tangki sebanyak dua 

buah. Agitator tersebut berfungsi sebagai pengaduk guna menghomogenkan partikel-

partikel lemak susu sehingga tidak terjadi penggumpalan susu. Storage tank (T.301) 

di CV. Cita Nasional berjumlah 1 buah berbentuk silinder dengan kapasitas 20.000 

liter yang terbuat dari bahan stainless steel (Gambar 4.32). 

 

Gambar 4.32. Tangki Penampungan/ Storage tank (T.301) 

2. Proses Pengolah 

Pengolahan merupakan serangkaian proses produksi untuk menganekaragamkan 

produk yang dihasilkan. Mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun 

produk jadi yang dapat langsung dikonsumsi. Proses pengolahan susu pasteurisasi dan 
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homogenisasi di CV. Cita Nasional meliputi beberapa tahap diantaranya adalah persiapan 

bahan, pemanasan, mixing, pendinginan, homogenisasi, pasteurisasi, pendinginan akhir. 

Diagram alir proses pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.33. di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSU SEGAR 

Filter (200 mesh) 

PHE Plate Cooler Temp. ± 4-6°C 

Flowmeter (8000 Lt/jam) 

Tangki Penampungan (T.301) Temp. ± 4-6°C 

Pemanasan (PHE) Temp. 50-60°C 

Mixing (T.201) Temp. ± 60°C, 15 Menit 

Pendinginan (PHE) Temp. 10 -15°C 

Tangki Antara  (T.202)  

Analisa Laboratorium 
(Bahan Baku) 

Pewarna dan Flavour 
 

Bahan Baku, Coklat 
Powder, Gula, Stabilizer 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar. 4.33. Diagram Alir Proses Produksi Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi 
a. Persiapan Bahan-bahan 

Setelah ditetapkan jenis dan jumlah produk yang akan diproduksi, jumlah setiap 

bahan yang dibutuhkan harus dihitung secara terperinci, sesuai dengan formula yang 

ada. Bahan-bahan yang sudah dihitung atau ditimbang disusun dalam wadah untuk 

memudahkan dalam pengangkutan ke ruang pencampuran.  
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Gambar 4.34. Bahan-bahan penunjang yang sudah dihitung,  ditimbang dan 
disusun dalam wadah 

 
Bahan baku yang dibutuhkan adalah susu segar, sedangkan bahan penunjang 

atau bahan tambahannya adalah gula atau pemanis, flavouring agent, pewarna, coklat 

powder dan stabilizer. 

 

b. Mixing 

Susu dari tangki penampungan/storage tank (T.301) dengan suhu ± 4-6°C 

ditransfer ke tangki pencampuran/mixing tank (T.201). Tangki pencampuran (T.201) 

di CV. Cita Nasional berjumlah 1 buah berbentuk silinder yang terbuat dari bahan 

stainless steel yang memiliki kapasitas 4.000 liter (Gambar 4.35). Mixing tank 

dilengkapi dengan pengaduk atau agitator dan sebuah corong yang ditempatkan pada 

ruangan yang berbeda, letaknya berdekatan dengan tangki mixing. Corong (Gambar 

4.36) berfungsi untuk memasukkan bahan-bahan penunjang atau bahan tambahan 

seperti coklat bubuk, gula dan stabilizer, yang nantinya akan bercampur dalam mixing 

tank. Bahan-bahan tersebut akan terhisap ke dalam mixing tank dengan bantuan 

pompa. Jumlah susu yang disalurkan ke dalam mixing tank hanya 25% dari jumlah 

total susu yang akan diproduksi. Sedangkan sisa susu sebesar 75% langsung 

disalurkan ke tangki antara (T.202). 
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Gambar 4.35. Mixing Tank (T201) 

 

Gambar 4.36. Corong 

Susu mengalami proses pemanasan awal pada tangki mixing ini. Pemanasan 

awal dilakukan dengan mengalirkan susu dari mixing tank ke plate heater pada PHE 

(Gambar 4.37) untuk dipanaskan hingga mencapai suhu ± 50-60°C selama 15 menit 

dengan tujuan untuk mengurangi jumlah bakteri dalam susu dan menginaktifkan 

enzim-enzim yang ada di dalam susu. Media pemanas pada PHE plate heater adalah 

uap panas hasil dari air yang telah dipanaskan oleh “Steam”. PHE plate heater di CV. 

Cita Nasional berjumlah 1 buah, berbentuk empat persegi panjang, yang terbuat dari 

bahan stainless steel. 
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Gambar 4.37. PHE (Plate Heater) 

Pemanasan dilakukan untuk mempercepat pencampuran antara gula dan 

stabilizer. Di dalam mixing tank dilengkapi dengan agitator (alat pengaduk). Alat 

tersebut berbentuk baling-baling yang berguna untuk mengaduk sewaktu susu 

mengalami proses pemanasan, sehingga panas yang diterima susu dapat merata. Suhu 

yang digunakan untuk mixing berbeda-beda tergantung dari rasa susu yang diproses. 

Untuk susu rasa coklat menggunakan suhu 60°C, sedangkan untuk rasa strawberry, 

mocca, vanila serta jeruk digunakan suhu 50°C, alasan digunakan suhu yang berbeda 

yaitu dikarenakan susu rasa coklat memerlukan suhu yang tinggi untuk dapat 

mencampurkan bahan-bahan tambahan/penunjang misalnya coklat bubuk.  

 

c. Pendinginan PHE (Plate Cooler) 

Setelah proses mixing susu didinginkan dengan cara dialirkan ke plate cooler 

pada PHE dengan media air es hingga mencapai suhu 10-15°C. Untuk mencapai suhu 

tersebut dibutuhkan waktu 5 menit. Kemudian susu dialirkan dari mixing tank (T.201) 

ke tangki antara atau intermediate tank (T.202) yang terbuat dari bahan stainless steel 

dengan kapasitas 12.000 liter (Gambar 4.38). Suhu susu yang berada di intermediet 

tank (T. 202) ini sekitar 6-10°C. Di dalam intermediet tank susu dilakukan 

penambahan flavour dan pewarna. Selama proses penambahan flavour dan pewarna 
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dilakukan pengadukan yang kontinyu. Untuk mentransfer susu dari mixing tank (T. 

201) ke intermediet tank (T.202) diperlukan waktu ± 15 menit.  

 

Gambar 4.38. Intermediate Tank (T.202) 

 

d. Sterilisasi  

Setelah selesai proses mixing, peralatan yang akan digunakan untuk proses 

selanjutnya dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi itu bertujuan untuk 

menghilangkan bakteri atau kuman yang berada di dalam alat produksi. Dalam proses 

sterilisasi pada CV. Cita Nasional menggunakan air panas. Air panas tersebut 

mempunyai suhu 92°C. Di dalam pembuatan air panas tersebut CV. Cita Naisonal 

menggunakan alat boiler untuk memanaskan air.  

Metodenya yaitu air yang dipanaskan pada boiler pada suhu 92°C tersebut 

kemudian dialirkan ke alat-alat produksi, seperti PHE, pipa pasteurisasi, homogenizer 

dan tangki penampungan. Pada saat mengalirkan air panas menuju ke tempat alat-alat 

yang akan disterilkan, air panas tersebut hanya melewati alat yang disterilkan. 

Sehingga terjadi sirkulasi air di dalam alat sampai akhirnya air keluar pada alat 

terakhir yang disterilkan. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi yaitu ± 15 menit. 
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Gambar 4.39. Sterilisasi 

Setelah proses pencampuran flavour dan pewarna di tangki antara (T.202) 

selesai, maka susu yang telah mengalami pendinginan kemudian dialirkan ke balance 

tank (Gambar 4.40). Tangki sirkulasi atau balance tank adalah suatu tangki yang 

berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol kecepatan aliran susu yang akan 

dihomogenisasi dan dipasteurisasi, supaya aliran susu yang masuk dan keluar menjadi 

seimbang. Kemudian susu akan di pompa masuk ke dalam balance tank. Suhu susu 

yang berada di balance tank ini sekitar 6-10°C. Susu yang berada di dalam balance 

tank merupakan susu setengah jadi yang kemudian dilakukan uji di laboratorium yang 

meliputi uji fisik dan kimiawi. Uji fisik yang dilakukan dengan uji organoleptik 

(warna, bau, rasa, kekentalan). Uji kimiawi yang dilakukan adalah uji alkohol, uji pH, 

uji kadar gula (°brix) serta uji kadar lemak. 
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Gambar 4.40. Balance Tank 

 

e. PHE Regeneratif I 

Setelah susu yang berada di dalam balance tank dilakukan pengujian produk 

setengah jadi di laboratorium yang meliputi uji fisik dan kimiawi. Selanjutnya apabila 

susu sudah sesuai dengan yang diharapkan maka sebelum susu dipanaskan dalam 

PHE Regeneratif I, susu dilewatkan terlebih dahulu melalui filter yang bertujuan 

untuk menyaring benda-benda asing atau kotoran yang mungkin masuk ke dalam 

tangki, contohnya seperti plastik dan karet klep. Di dalam PHE Regeneratif I terjadi 

pemanasan awal pada susu, susu dari balance tank yang bersuhu 6-10°C dipanaskan 

hingga mencapai suhu 63°C. 

 

f. Homogenisasi 

Dari PHE Regeneratif I susu dengan suhu 63°C dialirkan ke tangki 

homogenizer dengan dipompa. Di dalam tangki Homogenizer susu tersebut 

mengalami proses homogenisasi. Proses homogenisasi yaitu penyeragaman ukuran 

globula-globula lemak dalam susu. Sehingga susu yang dihasilkan memiliki ukuran 

globula-globula lemak yang lebih seragam. Alat yang digunakan adalah Homogenizer 

(Gambar 4.41) dengan tekanan 1300-1400 Psi (pound per square inchi). Prinsip kerja 

alat ini adalah susu melewati lubang-lubang yang sangat kecil dengan tekanan tinggi 

di dalam Homogenizer setelah keluar susu menghantam suatu dinding yang keras 
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yang menyebabkan globula lemak yang berukuran besar akan pecah menjadi 

beberapa globula lemak yang kecil dan seragam. Homogenizer di CV. Cita Nasional 

berjumlah 1 buah, terbuat dari stainless steel. 

 

Gambar 4.41. Homogenizer 

 

g. PHE Pasteurisasi  

Tahap pasteurisasi bertujuan untuk membunuh seluruh mikroba patogen di dalam 

air susu. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara memanaskan suatu produk dengan 

menggunakan suhu pemanasan dalam jangka waktu tertentu pula. Pasteurisasi yang 

dilakukan oleh  CV. Cita Nasional menggunakan metode HTST (Hight Temperature 

Short Time). Dalam proses ini susu dipanaskan pada suhu 82-85°C dan dipertahankan 

selama 15 detik. Alat yang digunakan untuk pasteurisasi yaitu Plate Heat Exchanger 

(PHE) sebagai media penukar uap panas. PHE pasteurisasi di CV. Cita Nasional 

berjumlah 1 buah, berbentuk empat persegi panjang, yang terbuat dari bahan stainless 

steel.  

Setelah melewati homogenizer susu dialirkan ke PHE pasteurisasi (Gambar 

4.42). Uap panas (steam) yang digunakan menghasilkan susu yang bersuhu 82-85°C. 

Alat PHE pasteurisasi pada CV. Cita Nasional mempunyai sistem regeneratif yaitu 

yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: PHE Regeneratif, PHE Pasteurisasi dan Plate 

Cooler. Prinsip kerja sistem regeneratif ini yaitu susu dipanaskan secara bertahap, 

mula-mulsa susu mengalami pemanasan awal di PHE Regeneratif I hingga mencapai 

suhu 63°C, baru kemudian susu dipanaskan dengan menggunakan PHE pasteurisasi 
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hingga mencapai suhu yang 82-85°C. Sistem regeneratif ini bertujuan untuk 

mencegah kerusakan pada susu dan menghemat energi. 

Pada proses pasteurisasi dilakukan pemanasan dengan mengalirkan susu dari 

homogenizer ke PHE pasteurisasi. Media pemanas pada PHE pasteurisasi adalah uap 

panas (steam) hasil dari air yang telah dipanaskan oleh mesin boiler. Kemudian suhu 

susu dipertahankan pada suhu 82–85°C selama 15 detik di dalam pipa Holding Tube 

(Gambar 4.43). Pipa Holding Tube adalah pipa berkelok-kelok yang berfungsi untuk 

mempertahankan suhu pemanasan susu yaitu 82-85°C selama 15 detik. Dibuat 

berkelok-kelok bertujuan untuk meratakan panas yang diterima oleh susu sehingga 

susu mengalami pemanasan yang sama. Kemudian susu melewati alat sensor suhu 

susu atau flow disversion valve (FDV) yang berfungsi sebagai sensor suhu pada susu 

yang telah dipasteurisasi (Gambar 4.44). Apabila suhu susu kurang dari 82°C, maka 

susu secara otomatis akan mengalir kembali ke balance tank untuk mengalami proses 

ulang. 
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Gambar 4.42. Plate Heat Exchanger (PHE) Pasteurisasi 

 

Gambar 4.43. Holding Tube Gambar 4.44. Flow Disversion Valve  
(FDV) 

 

h. PHE Regeneratif II 

Susu yang telah mencapai suhu 82°C akan menuju plat PHE Regeneratif II. Di 

dalam PHE Regeneratif II ini dilakukan proses pendinginan awal, hal ini bertujuan 

untuk mencegah terkontaminasinya susu oleh mikroorganisme. Sehingga terjadi 

penurunan suhu susu dari proses pasteurisasi dengan suhu 82-85°C menjadi 21°C.  

i. Pendinginan (Plate Cooler) 
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Setelah susu dilakukan pendinginan awal pada PHE (Cooling Section) hingga 

suhunya menjadi 21°C, setelah itu dilakukan pendinginan akhir. Susu dialirkan ke 

alat pendinginan yang disebut plate cooler. Alat tersebut berbentuk plat-plat yang 

terbuat dari bahan stainless steel. Pada bagian ini terjadi perpindahan panas atau 

terjadi pendinginan susu karena terjadi persinggungan antara lempeng yang berisi 

susu dengan suhu 21°C dengan lempeng yang berisi es batu yang bersuhu 0 sampai -

2°C sehingga mengakibatkan suhu susu menjadi turun sampai dengan 4°C. 

Pendinginan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bakteri yang masih dapat 

hidup dalam susu yang sudah dipasteurisasi. Karena proses pasteurisasi tidak 

mematikan seluruh bakteri yang ada, tetapi hanya sekitar 95 sampai 99%. Bakteri 

yang masih hidup merupakan bakteri yang tahan panas. Walaupun bakteri ini tidak 

bersifat patogen, tetapi bakteri ini dapat berkembang biak dan dapat menyebabkan 

pembusukan pada susu. Untuk menghambat bakteri tersebut maka dilakukan 

pendinginan secepatnya setelah proses pasteurisasi dan homogenisasi.  

Setelah susu mengalami pendinginan, kemudian susu dialirkan ke tangki 

penampungan produk jadi atau storage tank (T. 401/T.402) yang terbuat dari bahan 

stainless steel dengan kapasitas 10.000 liter. Di dalam tangki ini suhu susu 

dipertahankan pada suhu 4°C. Selanjutnya dilakukan proses pengemasan, dari storage 

tank susu dialirkan ke mesin filling untuk dilakukan proses pengisian dan 

pengemasan. 
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Gambar 4.45. Tangki 
Penampungan Susu Jadi (T.401) 

Gambar 4.46. Tangki 
Penampungan Susu Jadi (T.402) 

 

j. Pengisian dan Pengemasan  

Pengemasan merupakan suatu tindakan atau usaha untuk mempertahankan 

keutuhan nilai komoditas yang disimpan. Pengemasan bertujuan untuk mengawetkan 

susu terutama untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme dan mencegah 

terjadinya kerusakan fisik seperti kehilangan air atau menarik air dari luar serta untuk 

mendapat bentuk yang praktis dan menarik bagi konsumen. Selain itu untuk 

kemudahan dalam distribusi dan promosi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Buckle et 

al., (1987) bahwa fungsi dari suatu kemasan adalah untuk mempertahankan produk 

agar bersih dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan pencemar lainnya, 

serta memberikan perlindungan pada bahan pangan dari kerusakan fisik, air, oksigen 

dan sinar.      

Susu yang telah mengalami proses homogenisasi dan pasteurisasi langsung 

dialirkan ke tangki penampungan susu jadi (T.401/T.402) untuk selanjutnya 

dilakukan pengisian dan pengemasan. Sebelum susu diisikan ke dalam kemasan, 

terlebih dahulu kemasan tersebut disterilisasi dengan menggunakan sinar ultra violet. 

Kemudian susu diisikan ke dalam kemasan. Pengisian dan pengemasan susu di CV. 
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Cita Nasional menggunakan alat filomatic automatic in-line cup filler and sealer 

untuk kemasan cup (Gambar 4.47) dan pure pack machine  untuk kemasan pure pack 

(Gambar 4.48) yang dapat mengisi dan menutup kemasan secara otomatis. Kapasitas 

alat tersebut dalam satu jam dapat menghasilkan produk 17.000 kemasan yang 

berbentuk cup. Pada alat ini bagian  sealer menggunakan suhu ± 200°C.  

                 Gambar 4.47. Mesin FilomaticAautomatic In-line Cup Filler and Sealer 
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Gambar 4.48. Mesin PurePack 

Dalam memasarkan produk susu pasteurisasi di CV. Cita Nasional 

menggunakan 2 bentuk kemasan yaitu kemasan cup dan purepack/kantong. Kemasan 

cup digunakan untuk mengemas susu pasteurisasi rasa coklat dan buah dengan 

volume 150ml (Biasa) dan 170ml (Industri). Bahan kemasan lidcup (penutup cup) 

dan cup terbuat dari plastik polyethylene jenis MDPE (Medium Density Polyethylene) 

dan polyprophylene yang kuat dan bermutu baik. Sedangkan kemasan purepack 

terbuat dari plastik jenis LDPE (Low Density  Polyethylene) dengan ukuran 15 x 14 

dan volume 450 ml. Di dalam penutupan dilakukan pengecapan tanggal kadaluarsa 

dan dilakukan laminasi tutup dengan kemasan.  

Proses pengisian dan pengemasan yaitu operator menyalakan panel heater 

dengan temperatur 120-160ºC dan sealer dengan temperatur ± 200ºC selama kurang 

lebih 10 menit. Kemudian mengatur expired date (tanggal, bulan dan tahun) dan 

memasukkan bahan pengemas sesuai dengan jenis produk. Kemudian menyalakan 

lampu ultraviolet dan panel conveyor serta film winder. Kemudian mengatur volume 

susu pada nozzle. Selanjutnya proses pengisian dan pengemasan.  

Tahap proses pengemasan yaitu penyiapan cup yang telah dibersihkan dan 

ditempatkan pada “feeder” mesin filling, selanjutnya ”conveyor” akan bergerak 

membawa cup melewati lampu ultraviolet agar kemasan steril, lalu menuju ke 

”nozzle” untuk diisi. Selesai diisi sesuai dengan volume yang ditentukan maka cup 
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siap untuk ditutup dengan plastik (lid cup) yang telah diberi tanggal kadaluarsa. Lid 

cup direkatkan pertama kali dengan menggunakan ”sealer 1” dan kemudian ”sealer 2” 

agar lid cup lebih rekat sehingga tidak bocor, setelah itu lid cup dipotong 

menggunakan ”cutter” lalu produk menuju ”conveyor”. Setelah tertutup rapat dan 

tidak ada kebocoran maka susu kemasan  dimasukkan kedalam wadah penyimpanan 

(krat).  

Setelah selesai proses pengisian dan pengemasan, mesin pengemas dibersihkan 

kembali baik pada bagian luar maupun dalam termasuk lingkungan sekitar mesin. 

Setelah keluar dari mesin pengemasan produk susu tersebut kemudian ditata pada 

krat-krat untuk selanjutnya dikirim ke konsumen. Proses packing dilakukan secara 

manual oleh karyawan yang kemudian krat-krat tersebut dimasukan kedalam 

kontainer dan siap untuk dipasarkan. 

Susu pasteurisasi disajikan dalam bentuk cair, dikemas secara aseptis di dalam 

cup dan pure pack. Pemberian merk pada bagian luar produk atau pada kemasan 

mencakup nama dan alamat perusahaan, informasi nilai gizi, isi netto, cara 

penyimpanan, tulisan halal, nomor pendaftaran pada depkes dan komposisi bahan. 

Pelabelan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai identitas produk yang 

dihasilkan. Pelabelan susu pasteurisasi dan homogenisasi di CV. Cita Nasional telah 

sesuai dengan pendapat Suyitno (1996) yang menyatakan bahwa label seharusnya 

memuat informasi tentang nama dan alamat produsen, nama dan identitas produk, 

komposisi dan cara penyimpanan serta  cara pemakaian.  

 

 
C. Hasil dan Pembahasan Kerja Praktek Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan selama magang di CV. Cita Nasional antara lain mahasiswa 

melakukan wawancara langsung terhadap orang-orang yang terlibat langsung pada 

bidangnya masing-masing, selain menanyakan langsung mahasiswa juga mencari data 

dengan membaca dan mencatat SOP (Standart Operasional Prosedure) yang tersedia di 

lokasi pabrik. 
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Selain itu, mahasiswa juga terlibat langsung dalam kegiatan di CV. Cita Nasional 

seperti pada proses produksi susu pasteurisasi dan homognisasi serta yoghurt dan Quality 

Control yang dilakukan di laboratorium.  

 

1. Kegiatan dalam Proses Produksi 

Untuk proses produksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa baik dalam 

proses produksi susu pasteurisasi dan homogenisasi maupun yoghurt antara lain:  

a. Membantu dalam proses Penerimaan Bahan Baku dari KUD  

Kegiatan ini dilakukan pada saat mobil truk tangki dari KUD datang untuk 

menyetorkan susu segar sebagai bahan baku dalam proses produksi di CV. Cita 

Nasional. Bahan baku yang digunakan untuk produksi susu pasteurisasi dan 

homogenisasi serta yoghurt adalah susu segar yang diperoleh dari KUD Cepogo, 

KUD Andini Luhur dan KUD Banyumanik.  

Proses penerimaan susu ini dimulai dari truk penampungan susu dari KUD 

merapat pada pipa untuk penerimaan susu. Kemudian petugas dari analisis QC 

memberikan pengaduk dan literan berukuran 1 liter. Sebelum susu diambil dari dalam 

tangki, susu tersebut harus diaduk terlebih dahulu dengan menggunakan pengaduk 

yang sudah disediakan. Hal ini bertujuan agar susu dalam tangki dapat tercampur. 

Kemudian diambil sampel sebanyak 1 liter untuk dilakukan pengujian terhadap bahan 

baku tersebut.  

Jenis angkutan yang digunakan oleh KUD penyetor yaitu sejenis truk yang 

dilengkapi dengan tangki tempat untuk mengangkut susu berbentuk silinder. 

Tangki tersebut dilengkapi dengan mesin pendingin susu (milk cooling). Biasanya 

susu dikirim bersuhu 3-5°C. Tranfer tank ini terdiri dari dua dinding yaitu dinding 

bagian luar dan dalam. Adapun antara kedua dinding tersebut terdapat isolator 

yang berfungsi untuk menghambat kenaikan suhu. 
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Gambar 4.49 Proses penerimaan susu segar dari KUD 

 

b. Membantu dalam Proses Mixing  

Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini adalah ikut membantu memasukkan 

bahan-bahan penunjang seperti gula dan coklat bubuk. Kegiatan ini dilakukan pada 

corong untuk memasukkan bahan penunjang atau bahan tambahan. 
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Gambar 4.50. Proses memasukan bahan penunjang pada corong 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses mixing ini adalah: 

· Menekan tombol start mixing 

· Memasukkan bahan-bahan penunjang seperti gula dan coklat bubuk, kemudian 

buka valve corong 

· Setelah semua bahan baku masuk, tutup valve corong dan matikan motor mixing 

dan tutup 

Selain itu juga membantu dalam proses pencampuran flavour dan pewarna 

pada tangki antara atau intermediate tank (T.202). Susu pada tangki antara ini 

suhunya 6-10˚C. Dalam tangki antara ini terdapat agitator yang berfungsi untuk 

mengaduk-aduk susu agar tetap homogen.  
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Gambar4.51. Memasukkan 
Flavour 

 

Gambar 4.52. Memasukkan 
Pewarna 

 

c. Membantu dalam Proses Sanitasi  

Kegiatan yang dilakukan yaitu ikut membantu membersihkan lantai produksi 

dengan cara menyemprotkan air besih pada lantai dan menyikat lantai. Hal ini 

dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada lantai. Selain itu juga 

dilakukan penyikatan dengan menggunakan theepol sebagai sanitaizernya. Selain di 

ruang produksi sanitasi juga dilakukan di ruang laboratorium dan ruang pengemasan. 

Sanitasi di ruang laboratorium dilakukan dengan cara mengepel lantai, membersihkan 

peralatan pengujian, mengelap kaca dan meja, serta membuang sampah pada bak 

sampah yang tersedia. Sanitasi ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan 

kenyaman dalam bekerja. Selain itu juga untuk menghindari adanya kontaminasi 

terhadap produk.   

 

d. Membantu dalam Proses Filling dan Sealing 

Kegiatan dalam proses filling dan sealing ini diantaranya adalah membantu 

menyiapkan cup (Gambar 4.53), memasang lid cup, mengatur nozzle (Gambar 4.54), 

mengatur tanggal kadaluarsa, mengepak cup dalam krat  (Pengepakan) (Gambar 

4.55). Setiap krat beisi 108 cup, pengemasan atau pengepakan cup dalam krat ini 

dilakukan secara manual oleh pekerja.  
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Gambar 4.55. Membantu 
Pengepakan 

Gambar 4.56. Membantu 
Mengemas Purepack 

 

e. Membantu dalam Proses Pembuatan Yoghurt 

Kegiatan yang dilakukan antara lain membantu memanaskan susu dalam 

pembuatan set yoghurt (Gambar 4.57), membantu dalam proses pengadukan (Gambar 

4.58), membantu dalam proses penyaringan, membantu memasukkan set yoghurt ke 

dalam inkubator (Gambar 4.59).  

Dalam hal ini susu dipanaskan dalam panci berukuran ± 15 liter sampai 

mencapai suhu 45°C, setelah itu ditambahkan susu skim. Kemudian susu diaduk 

dengan menggunakan pengaduk sampai bahan tercampur secara homogen. Kemudian 

 

Gambar 4.53. Menyiapkan cup Gambar 4.54. Mengatur Nozzle 
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susu didinginkan hingga mencapai suhu 41°C. Setelah mencapai suhu 41°C baru 

kemudian ditambahkan starter culture. 

 

Gambar 4.57. Memanaskan susu 
dalam pembuatan set yoghurt 

 

Gambar 4.58. Proses Pengadukan 
 

 

Gambar 4.59. Memasukan set yoghurt dalam incubator 

 

 

Selain itu juga membantu dalam proses pembuatan yoghurt metro, diantaranya 

adalah proses penyaringan (Gambar 4.60), pengadukan atau pencampuran flavour 
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yoghurt dan pengemasan yoghurt metro (Gambar 4.61) ke dalam botol. Kemasan 

botol untuk yoghurt metro berukuran 250ml dan 500ml.  

 

Gambar 4.60. Proses Penyaringan 
Yoghurt 

 

Gambar 4.61. Mengemas Yoghurt 
Metro 

 

2. Kegiatan dalam Proses Pengujian QC (Quality Control) 

Untuk proses pengujian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:  

a. Menguji Bahan Baku yang datang dari KUD 

1). Uji Organoleptik 

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

v Alat 

· Inderawi (mata, hidung, lidah) 

· Pengaduk 

· Gelas Beaker 

v Langkah Kerja 

· Menuangkan susu pada gelas beaker 

· Melakukan pengujian terhadap warna, rasa, bau, kekentalan 

v Hasil Analisa 
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· Bila warna, bau, rasa, kekentalan terasa tidak normal atau menyimpang 

dari standar yang ditentukan maka susu tersebut ditolak. 

b). Pembahasan 

Uji organoleptik yaitu menggunakan alat indera manusia, dengan cara 

melihat warna susu, mencicipi rasa susu, mencium bau serta melihat 

kekentalan susu dengan membandingkan standar yang telah ditetapkan 

sebagai susu berkualitas baik. Uji organoleptik merupakan pengujian warna, 

rasa, bau dan kekentalan suatu produk makanan dengan menggunakan indera 

manusia sebagai alat utama untuk mengetahui kelainan pada produk tersebut. 

Pengujian warna dilakukan dengan memasukkan susu dengan volume 

tertentu (misal 10 ml) ke dalam tabung reaksi dan kemudian diamati dengan 

mengarahkan ke tempat yang lebih terang. Susu yang normal akan berwarna 

putih khas susu (putih keabu-abuan sampai kuning keemasan), tidak 

transparan dan bersifat homogen. Variasi warna tersebut terjadi karena adanya 

perbedaan pakan yang diberikan dan karena faktor keturunan. Warna kuning 

disebabkan karena adanya zat warna karoten dalam lemak susu yang berasal 

dari jenis pakan yang diberikan. Bila warna susu putih kekuning-kuningan 

maka air susu tersebut dapat diterima. 

Bau dan rasa susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jenis 

pakan yang diberikan. Bau susu diuji dengan menggunakan alat indra 

penciuman yaitu hidung dengan cara mencium baunya. Susu yang telah rusak 

menyebabkan bau asam dan busuk. Bila bau susu spesifik (khas bau susu) 

maka susu tersebut diterima. Pengujian rasa susu diuji dengan menggunakan 

alat indra perasa yaitu lidah dengan cara merasakan rasanya. Rasa asli susu 

hampir tidak dapat diterangkan, tetapi jelas rasanya sedikit manis dan agak 

asin.  

Rasa susu sedikit manis tetapi rasa dan bau susu untuk setiap orang 

sering tidak sama karena selera yang berbeda-beda. Bau susu akan lebih nyata 

jika susu dibiarkan beberapa jam terutama pada suhu kamar, sebab susu 

mempunyai sifat menyerap bau disekitarnya. Rasa susu yang kurang normal 

tidak dapat diterima di CV. Cita Nasional antara lain disebabkan oleh susu 
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yang hambar disebabkan oleh susu yang terlalu banyak dicampur dengan air 

serta susu yang menyimpang dari susu normal berarti susu telah rusak. 

Uji kekentalan dilakukan dengan cara air susu dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi tersebut dimiringkan sedemikian rupa 

dan kemudian dikembalikan ke posisi semula. Pemeriksa harus 

memperhatikan kecepatan aliran susu tersebut. Susu yang normal akan 

mengalir kembali tidak secepat aliran air pada perlakuan yang sama. Susu 

yang normal mengandung sekitar 87% air, sehingga apabila susu terlalu encer 

dimungkinkan oleh penambahan air, maka susu tidak dapat diterima. Begitu 

pula jika susu berlendir dan kental, maka susu juga tidak dapat diterima 

karena telah rusak. 

 

 

 

 

2). Uji Suhu 

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

v Alat 

· Gelas beaker 

· Thermometer 

v Langkah Kerja 

· Mengisi gelas beaker dengan susu segar 

· Memasukkan Thermometer  

· Mengamati suhu susu yang dapat dilihat pada Thermometer 

v Hasil Analisa 

· Suhu susu yang dihasilkan dibandingkan dengan standar yang ada, 

apabila tidak sesuai dengan standar, maka susu ditolak. 

b). Pembahasan 
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Pengujian suhu menggunakan Thermometer (Gambar 4.62) CV. Cita 

Nasional menetapkan suhu susu saat diterima tidak boleh lebih dari 10°C, 

sebab jika suhu lebih dari 10°C susu tersebut mudah rusak. Bila suhu susu 

saat diterima tidak sesuai dengan standar CV. Cita Nasional maka susu 

tersebut tidak diterima.  

 

Gambar 4.62. Pengujian Suhu Susu Segar 

 

3). Uji pH 

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

v Alat 

· Gelas beaker 

· pH meter  

v Langkah Kerja 

· Memasukkan elektrode pH meter ke dalam susu 

· Kemudian dibaca angka yang tertera dalam pH meter tersebut sebagai 

pH susu yang dihasilkan 

v Hasil Analisa 
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· Apabila pH yang dihasilkan tidak memenuhi dari standar yaitu kisaran 

6,60-6,80 maka susu telah mengalami kerusakan, maka susu ditolak.  

· Apabila memenuhi standar maka susu belum mengalami kerusakan, 

maka susu diterima. 

b). Pembahasan 

Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter (Gambar 4.63), 

dengan cara memasukkan susu ke dalam gelas beaker kemudian memasukkan 

elektroda pH meter ke dalam susu yang menunjukkan pH susu. Setelah pH 

susu stabil dan tidak berubah-ubah maka dapat dibaca besarnya pH susu. 

Kisaran pH yang dikehendaki adalah 6,60-6,80.  

 

Gambar 4.63. pH Meter 

 

Gambar 4.64. Pengujian pH 

 

4). Uji Alkohol  

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

· Alkohol 73% 

v Alat 

· Tabung reaksi 

· Rak tabung reaksi 

· Pipet volume 5 ml 
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v Langkah Kerja 

· Mengambil 2 ml susu dengan menggunakan pipet ukur 5 ml ke dalam 

tabung reaksi 

· Memasukkan 2 ml alkohol 73% ke dalam tabung reaksi 

· Menggojog susu sampai homogen agar susu dan alkohol dapat 

tercampur secara merata kemudian diamati  

v Hasil Analisa 

· Apabila terjadi penggumpalan yang terlihat pada dinding kaca tabung 

reaksi, maka pengujian alkohol positif atau susu sudah rusak, maka susu 

ditolak. 

· Apabila tidak terjadi penggumpalan yang terlihat pada dinding kaca 

tabung reaksi, maka pengujian alkohol negatif atau susu belum rusak, 

maka susu diterima. 

b). Pembahasan 

Uji alkohol dilakukan untuk menentukan sifat dari susu apakah masih 

baik atau sudah rusak, terutama terhadap proteinnya. Uji alkohol dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya koagulasi (penggumpalan) protein pada susu 

segar. Apabila terjadi penggumpalan protein pada susu segar maka susu telah 

terkontaminasi atau susu tersebut berkualitas jelek.  

Untuk mengetahui apakah protein susu sudah rusak atau belum, 

dilakukan dengan memasukkan susu ke dalam tabung reaksi, kemudian 

menambahkan alkohol 73% dengan perbandingan 1:1. Kemudian digojog dan 

diamati apakah terjadi penggumpalan atau tidak pada susu. Apabila setelah 

dikocok campuran susu dan alkohol tidak menggumpal atau pada dinding 

kaca tabung reaksi tetap bersih berarti protein dalam susu tidak rusak dan susu 

dapat diterima. Dan sebaliknya apabila setelah dikocok terjadi penggumpalan, 

maka protein dalam susu dinyatakan sudah rusak (uji alkohol positif) dan akan 

ditolak oleh pihak CV. Cita Nasional, karena hal tersebut mengindikasikan 

bahwa susu tersebut diperah dari sapi yang tidak sehat atau telah mengalami 

kontaminasi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sangat cepat dan diperiksa 

dari tangki setiap KUD penyetor.  
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Di CV. Cita Nasional uji alkohol ini dilakukan pada tahap awal 

penerimaan susu, apabila pada tahap ini susu lolos uji maka susu sementara 

dapat diterima dan selanjutnya untuk dapat diterima menunggu hasil dari 

pengujian yang lainnya.  

 

Gambar 4.65. Pengujian Alkohol 

 

Gambar 4.66. Penggojogan 
pada Pengujian Alkohol 

 

5). Uji Resolic Acid 

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

· Alkohol 73% 

· Resolic Acid 1% 

v Alat 

· Tabung reaksi 

· Rak tabung reaksi 

· Pipet volume 5 ml 

 

v Langkah Kerja 
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· Mengambil 2 ml susu dengan menggunakan pipet volume 5 ml ke dalam 

tabung reaksi 

· Memasukkan 2 ml alkohol 73% ke dalam tabung reaksi 

· Menambahkan 2 tetes Resolic Acid 1% 

· Menggojog susu sampai homogen sambil mengamati warna dengan latar 

belakang putih 

v Hasil Analisa 

· Apabila terjadi perubahan warna orange yang semakin tua maka 

kadungan karbonat (NaHCO3) di dalam susu semakin banyak.  

· Apabila terjadi perubahan warna orange yang semakin pudar (semakin 

muda) maka kandungan karbonat (NaHCO3) di dalam susu semakin 

sedikit.  

b). Pembahasan 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan indikator resolic acid. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pemalsuan dengan 

menambahkan bahan lain seperti karbonat ke dalam susu. Sedangkan tujuan 

dari penambahan karbonat adalah agar susu tersebut tidak pecah sebelum 

dilakukan proses yang lebih lanjut. Prinsip pengujian resolic acid ini yaitu 

dengan adanya penambahan resolic acid yang memiliki sifat asam yang 

dicampur ke dalam susu yang bersifat amfoter, maka hasil dari reaksi tersebut 

akan menghasilkan orange. Pengujian ini dilakukan dengan sebagai parameter 

banyak sedikitnya karbonat (NaHCO3) yang terlarut di dalam susu. Apabila 

warna susu yang telah ditambahkan alkohol dan resolic acid 1% dihasilkan 

warna orange pekat maka diduga pemberian karbonat terlalu banyak sehingga 

mengakibatkan turunnya kualitas susu tersebut. Dan sebaliknya apabila terjadi 

perubahan warna orange yang semakin pudar (semakin muda) maka 

kandungan karbonat (NaHCO3) di dalam susu semakin sedikit. Penggunaan 

karbonat yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi 

yang mengkonsumsi susu tersebut.  

Di CV. Cita Nasional uji resolic acid ini dilakukan pada tahap awal 

penerimaan susu, apabila pada tahap ini susu lolos uji maka susu sementara 
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dapat diterima dan selanjutnya untuk dapat diterima menunggu hasil dari 

pengujian yang lainnya.  

 

Gambar 4.67. Pengujian 
Karbonat 

 

Gambar 4.68. Hasil 
PengujianKarbonat 

 

6). Uji Berat Jenis 

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

v Alat 

· Lactodensimeter 

· Gelas ukur 1000 ml 

v Langkah Kerja 

· Mengisi gelas ukur  dengan susu segar 

· Memasukkan Lactodensimeter  

· Mengamati berat jenis susu yang dapat dilihat pada skala 

Lactodensimeter 

v Hasil Analisa 

· Berat jenis yang dihasilkan dibandingkan dengan standar yang ada, bila 

tidak sesuai dengan standar maka susu ditolak. 

b). Pembahasan 
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Dalam melakukan uji berat jenis ini digunakan alat yaitu 

Lactodensimeter (Gambar 4.69), yang terbuat dari gelas dan di bagian 

centralnya terdapat air raksa atau butiran-butiran besi yang menyebabkan 

Lactodensimeter ini dapat berdiri tegak di dalam susu. Di dalam 

Lactodensimeter terdapat serbuk logam (umumnya serbuk besi) yang berguna 

untuk menahan keseimbangan berat jenis dari susu segar. Bagian yang 

terdapat di atas mempunyai skala yang digunakan untuk pembacaan skala 

pada saat digunakan untuk pengukuran berat jenis air susu. 

 

Gambar 4.69. Lactodensimeter 

Prinsip kerja Lactodensimeter didasarkan atas Hukum Archimides yang 

menyatakan bahwa tiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, maka pada 

benda tersebut akan bekerja tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat 

cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oleh karena itu, jika susu 

semakin encer, maka Lactodensimeter akan lebih dalam masuk ke dalam susu. 

Dengan demikian berat jenis susu akan menjadi turun atau lebih rendah 

daripada standarnya. Jadi Lactodensimeter yang mengapung di dalam air susu 

memindahkan air susu yang sama beratnya dengan berat Lactodensimeter. 

Bila air susu menjadi lebih encer dikarenakan air susu dicampur dengan air 

atau materi lain, maka Lactodensimeter akan lebih dalam tenggelamnya 

karena tekanan ke arah atas kurang. Ini berarti bahwa air susu itu mempunyai 
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berat jenis yang rendah. Semakin berat air susu, maka Lactodensimeter 

semakin kurang dalam tenggelamnya sehingga semakin tinggi berat jenisnya.  

Prosedur perhitungan berat jenis susu segar adalah pertama-tama 

memasukkan susu pada tabung ukur 1000 ml untuk uji berat jenis. Kemudian 

membenamkan Lactodensimeter ke dalam susu yang akan diuji dan 

menunggu hingga posisi Lactodensimeter tersebut stabil. Setelah 

Lactodensimeter stabil dibaca suhu dan skala berat  jenis yang ada pada alat 

tersebut. Perhitungan berat jenis dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Berat jenis = Berat Jenis terukur– {(20– suhu susu) x 0,0002} 

Keterangan: 20= suhu standar susu 

Contoh perhitungan: BJ = 1,023 – {(20 – 12) X 0,0002}= 1,0214. 

Apabila diperoleh hasil yang sesuai dengan standar CV. Cita Nasional maka 

susu tersebut diterima. Berat jenis air susu lebih dari 1, karena air susu 

merupakan sistem koloidal yang komplek, dimana dalam air susu terdapat 

butiran-butiran lemak, laktosa dan protein, yang diantaranya kasein dan 

garam-garam. Butiran-butiran itulah yang menentukan berat jenis air susu. 

Berat jenis susu murni standar yang diinginkan oleh CV. Cita Nasional adalah 

minimum 1,024 pada suhu 20°C. 

 

7). Uji Kadar Lemak 

a). Metode 

v Bahan 

· Susu segar dari KUD penyetor 

· Asam sulfat (H2SO4)  91% 

· Amyl alkohol pekat (C5H12O) 

v Alat 

· Butyrometer Gerber 

· Pipet ukur otomatis 10 ml 

· Pipet ukut otomatis 1 ml 

· Pipet ukur 10,75 ml 
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· Water bath 65°C 

· Sentrifuse  

v Langkah Kerja 

· Mengambil asam sulfat 91% sebanyak 10 ml ke dalam butyrometer 

dengan pipet ukur otomatis 

· Menuangkan susu segar sebanyak 10,75 ml dengan pipet ukur ke 

dalam butyrometer melalui dinding secara perlahan-lahan, dengan 

tujuan supaya susu tidak terbakar sebelum dilakukan penggojogan 

· Memasukkan amyl alkohol sebanyak 1 ml dengan pipet ukur otomatis, 

kemudian menyumbat sekuat-kuatnya butyrometer dengan sumbat 

karet 

· Menggojog sampai homogen 

· Memasukkan butyrometer ke dalam sentrifuse pada putaran yang 

seimbang dengan kecepatan putaran 1200/menit (rpm) selama 5 menit 

· Menghentikan putaran sentifuse, lalu mengambil butyrometer lalu 

meletakkan ke dalam water bath pada suhu 65°C 

· Kadar lemak dapat dilihat pada skala yang ditunjukkan pada tabung 

butyrometer 

v Hasil Analisa 

· Pembacaan skala pada tabung butyrometer merupakan presentase 

kadar lemak. 

· Hasil pengujian kadar lemak dibandingkan dengan standar minimal 

dan apabila tidak memenuhi standar dapat ditolak. 

b). Pembahasan 

Pengujian kadar lemak pada CV. Cita Nasional dilakukan dengan 

menggunakan metode Gerber. Pertama-tama memasukkan 10 ml H2SO4 91% 

ke dalam tabung butyrometer (Gambar 4.70), kemudian menambahkan 10,75 

ml susu dan 1 ml amyl alkohol kemudian menutupnya dengan kencang. 

Setelah itu digojog hingga terjadi perubahan warna ungu kehitaman atau 

digojog sampai homogen. Kemudian memasukkan butyrometer ke dalam alat 

centrifuge (Gambar 4.71) selama 5 menit dan setelah itu memasukkannya ke 
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dalam penangas air atau waterbath (Gambar 4.72) yang bersuhu 65ºC, 

kemudian membaca skala pada butyrometer untuk kadar lemak susu. 

Gambar 4.70. Butyrometer Gambar 4.71. Centrifuge 

 

Gambar 4.72. Waterbath 

Prinsip kerja dari pengujian kadar lemak dengan butyrometer pada 

dasarnya yaitu butir-butir lemak kecil menggumpal menjadi butir-butir lemak 

besar, dan ini dipercepat oleh penambahan amyl alkohol serta adanya 

pemanasan pada waterbath dengan suhu 65°C. Lemak cair ini mengapung di 

atas campuran asam sulfat, komponen-komponen susu kecuali lemak dan 

amyl alkohol. Pemusingan mempercepat atau mempermudah penggumpalan 

lemak di dalam butyrometer yang mempunyai skala. Angka dapat dibaca 

dalam skala butyrometer yaitu jumlah gram lemak per 100 gram air susu.  
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Gambar 4.73. Pengujian Kadar Lemak 

Pengujian kadar lemak di CV. Cita Nasional dilakukan pada setiap susu 

segar yang disetorkan setiap hari, sampel susu segar diambil dari tiap KUD 

penyetor. Dasar analisa yang digunakan untuk pengujian kadar lemak adalah 

bahan susu segar yang terdiri dari globula-globula lemak yang dikelilingi oleh 

membran protein. Asam sulfat 91% berfungsi sebagai pembakar komponen-

komponen susu kecuali lemak (lemak akan mencair). Asam sulfat juga akan 

merombak dan melarutkan kasein dan protein lainnya, sehingga akan 

menyebabkan hilangnya bentuk dispersi lemak. Pemisahan lemak dipercepat 

dan dipisahkan dengan bahan lain selain lemak, yaitu dengan adanya 

penambahan amyl alkohol, dan juga akan mencairkan lemak dengan panas 

yang ditimbulkan. Karena lemak mempunyai berat jenis yang lebih rendah 

maka dengan sentrifugasi akan menyebabkan lemak terkumpul di atas pada 

skala butyrometer, sehingga besarnya kadar lemak dapat diketahui melalui 

pembacaan skala tersebut. Susu tidak boleh terbakar secara langsung dengan 

penambahan asam sulfat karena akan mengakibatkan kekeruhan dan amyl 

alkohol tidak dapat bereaksi secara sempurna. Kadar lemak yang sesuai 

standar CV Cita Nasional adalah minimal 3,0 %. 

 

8). Uji Lemak Nabati 

a). Metode 

v Bahan 

· 25 ml sampel susu segar dari KUD penyetor 
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· 0,1 gr kristal Resolsinol  

· 2,5 ml HCl pekat  

v Alat 

· Tabung reaksi 

· Timbangan analitik 

· Pipet ukur  

· Gelas ukur  

v Langkah Kerja 

· Memasukkan 0,1 gr Resolsinol ke dalam tabung reaksi  

· Menambahkan 25 ml sampel susu kemudian menambahkan 2,5 ml HCl 

pekat 

· Memanaskan campuran tersebut sampai mendidih (sambil diaduk) 

· Mengangkat dan tunggu 5 menit 

· Mengamati terbentuknya warna merah jambu 

v Hasil Analisa 

· Apabila terjadi perubahan warna merah jambu maka dalam susu positif 

(+) terdapat penambahan lemak nabati, maka susu ditolak. 

· Apabila tidak terjadi perubahan warna merah jambu maka dalam susu 

negatif (-) tidak terdapat penambahan lemak nabati, maka susu diterima. 

 

b). Pembahasan 

Lemak susu sering diambil sebagian, kemudian untuk mengganti 

pengurangan lemak susu ditambahkan santan atau lemak nabati. Pekerjaan 

tersebut sebagai pemalsuan terhadap kemurnian susu segar. Cara pengujian 

lemak nabati dengan menggunakan resolsinol termasuk cara kimiawi. 

Prosedur pengujian lemak nabati adalah pertama-tama sediakan tabung reaksi 

yang berukuran cukup besar, masukkan ke dalamnya kira-kira 25 ml susu 

segar yang akan diuji. Kemudian tambahkan kristal-kristal resolsinol yang 

telah ditimbang sebanyak 100 mg (0,1 gr). Lalu panaskan sampai mendidih 

selama 5 menit sambil sekali-kali digojog atau selama pemanasan dilakukan 

penggoyangan pelan-pelan. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. 
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Penambahan santan atau lemak nabati akan menyebabkan warna kemerah-

merahan timbul. Standar pengujian lemak nabati pada CV. Cita Nasional 

adalah negatif, apabila hasilnya positif maka susu akan ditolak. 

 

9). Uji Total Solid (TS)  

a). Metode 

v Bahan 

· 5 ml sampel susu segar dari KUD penyetor 

v Alat 

· Moisture Analyzer 

· Cawan porselin 

· Pipet ukur 

v Langkah Kerja 

· Memasukkan cawan porselin ke dalam Moisture Analyzer kemudian 

beratnya dikalibrasi 

· Menuangkan susu 5 ml pada cawan porselin sampai beratnya 5 gram 

· Menekan tombol start pada Moisture Analyzer 

· Menunggu sampai padatan dalam susu kering semua yang ditandai 

dengan bunyi pada Moisture Analyzer kira-kira lamanya pengujian 

sekitar 1-2 jam 

· Mengurangkan 100% dengan angka yang tertera pada Moisture 

Analyzer yang dinyatakan sebagai total padatan 

v Hasil Analisa 

· Perhitungan total solid diperoleh dari 100% dikurangi angka yang 

tertera pada Moisture Analyzer  

· Hasil dari pengurangan dinyatakan sebagai total solid (TS) 

b). Pembahasan 
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Analisa total solid (TS) menggunakan alat Moisture Analyzer (Gambar 

4.74), prinsip kerjanya yaitu dengan menguapkan kadar air yang terkandung 

di dalam susu yaitu dengan meletakkan susu dengan volume 5 ml dalam 

cawan porselin, kemudian menekan tombol start lalu tunggu sampai pengujian 

selesai yaitu ditandai dengan bunyi pada alat tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.74. Moisture Analyzer 

Alat tersebut 

dapat menyebabkan air menguap karena titik didih air hanya 100ºC, sehingga 

yang tertinggal hanya bahan kering. Setelah itu 100% dikurangi dengan angka 

yang dihasilkan pada Moisture Analyzer dan hasilnya dinyatakan sebagai total 

solid (TS). 

Dalam melakukan uji total solid (TS) ini harus dilakukan secara seksama 

atau teliti, karena biasanya susu yang disetorkan oleh KUD penyetor 

dipalsukan dengan menambahkan materi-materi yang dapat mengakibatkan 

terjadinya perubahan dari sifat-sifat susu normal. Uji total solid (TS) ini 

dimaksudkan untuk mengetahui banyak sedikitnya prosentase bahan kering 

dalam susu.  

Untuk menentukan bahan kering selain lemak atau ”solid non fat” (SNF) 

dalam susu dilakukan dengan menguapkan kadar air yang ada. Bahan kering 

dalam susu selain lemak antara lain terdiri atas protein, laktosa, vitamin dan 

mineral. Protein sendiri terdiri atas kasein dan albumin. Laktosa merupakan 

karbohidrat utama dalam susu dimana laktosa merupakan disakarida yang 
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terdiri dari glukosa dan galaktosa. Garam-garam mineral yang terdapat dalam 

susu antara lain kalsium, yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang, kalium, 

phospat, klorin dan masih banyak lagi. Vitamin yang terdapat dalam susu 

meliputi vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E dan K.  

“Solid non fat” (SNF) merupakan hasil pengurangan dari total padatan 

(TS) dengan hasil pengujian kadar lemak pada susu yang dihasilkan. Standar 

total padatan total solid (TS) dan padatan bukan lemak atau solid non fat 

(SNF) pada CV. Cita Nasional yaitu minimal 10,05% dan 7,25%. Data hasil 

analisa pengujian susu segar di CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Lampiran 

4. 

10). Uji Kadar Gula 

Uji kadar gula dengan menggunakan alat Refraktometer. Refraktometer 

adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar/konsentrasi bahan terlarut 

misalnya: gula, garam, protein, dsb. Prinsip kerja dari Refraktometer sesuai 

dengan namanya adalah dengan memanfaatkan refraksi cahaya. Pada 

prakteknya Refraktometer akan ditera pada skala sesuai dengan penggunaannya. 

Pengukuran gula dengan Refraktometer dinyatakan dalam % sukrosa (g/100g). 

°Brix merupakan suatu parameter yang sesuai dengan sukrosa %b/b. Jadi pada 

saat mengukur larutan gula, °Brix harus benar-benar tepat sesuai dengan 

konsentrasinya. 

Standar kadar gula produk susu pasteurisasi dan homogenisasi pada CV. 

Cita Nasional yaitu untuk rasa coklat, strawberry, vanila dan mocca ± 13-14 

°Brix, °Brix, rasa jeruk ± 10-11 °Brix. Sedangkan untuk “Yoghurt Nasional” 

dengan kadar gula ± 10-11 °Brix. 
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Gambar 4.75. Pengujian Kadar Gula 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan magang di CV.Cita Nasional Jalan Raya Salatiga - 

Kopeng Km. 5, Kec. Getas, Kab. Semarang 50774, Jawa Tengah, Indonesia tentang 

pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. CV.Cita Nasional memperoleh bahan baku susu murni dari KUD Cepogo, KUD 

Banyumanik dan KUD Andini. 

2. Dalam proses pengolahan susu segar menjadi susu pasteurisasi dan homogenisasi ada 

beberapa tahap, yaitu mulai dari penerimaan bahan baku dari KUD, dilakukan pengujian 

di dalam laboratorium (uji fisik dan kimiawi), melewati filter dan flowmeter, masuk 

dalam PHE “Plate Cooler” guna proses pendinginan dengan tujuan agar susu tetap dalam 

keadaan segar, tanki penampungan guna ditampung, tangki mixing guna pengadukan, 

valve corong guna memasukkan bahan penunjang untuk pencampuran coklat powder dan 

gula pasir, tangki antara guna proses pencampuran flavour, balance tank guna persiapan 

proses pasteurisasi dan homogenisasi, homogenizer guna proses homogenisasi, PHE guna 
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proses pasteurisasi, storage tank guna menampung produk jadi, masuk mesin filling dan 

sealing guna proses pengepakan susu, setelah selesai produk siap dipasarkan. 

3. Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang dihasilkan di CV.Cita Nasional dikemas dalam 

“cup” bervolume 150 ml (biasa), 170 ml (industri) dan kemasan pure pack yang 

bervolume 450 ml.  

4. Susu pasteurisasi dan homogenisasi yang dihasilkan CV.Cita Nasional  terdiri dari 

berbagai yaitu rasa coklat, strawberry, jeruk, mocca, vanila dan plain (tawar). 

5. Pemasaran produk CV.Cita Nasional bekerjasama dengan CV. Cita Karsa Bersama.  

Produk susu nasional pasteurisasi dan homogenisasi dipasarkan ke daerah-daerah seperti: 

Jabodetabek sekitar 60%; Bandung 4,2 %; Surabaya 15,6%; Purwokerto 2%; Semarang 

dan sekitarnya 6,8 %; Yogyakarta, Magelang, Wonosobo sekitar 5,4%; Solo 2,8% dan 

lain-lain 3,2%.  

 

B. SARAN 

1. Sanitasi karyawan lebih ditingkatkan lagi guna menambah kenyamanan dalam bekerja 

serta untuk menghindari terjadinya kontaminasi produk.  

2. Gambar-gambar intruksi kerja biperbanyak guna memperjelas kelancaran dalam proses 

produksi.  

3. Perlunya peningkatan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang proses pengolahan 

susu yang baik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dipasarkan. 

4. Sanitasi lingkungan pabrik maupun ruangan lebih diperhatikan guna menambah 

kenyamanan dalam bekerja. 
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