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ABSTRAK
Pengujian mutu susu segar pada penerimaan susu disetiap industri
pengolahan susu sangat mutlak dan penting dilakukan agar dihasilkan produk
aman dan berkualitas. Kegiatan magang ini dilakukan untuk menambah wawasan
mahasiswa dalam dunia industri pada umumnya dan mengetahui Pengujian Mutu
susu di Gabungan Koperasi Susu Indonesia, serta apakah susu yang diterima di
Gabungan Koperasi Susu Indonesia sudah sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan.
Pengumpulan data dalam kegiatan magang ini dilaksanakan dengan metode
wawancara, observasi, studi pustaka, terlibat langsung dalam proses penanganan
susu serta mencatat dan analisa data.
Proses produksi yang dilakukan di Gabungan Koperasi Susu Indonesia
adalah Proses evaporasi dan hasilnya berupa susu kental dengan kadar total solid
sekitar 40-45 %. Proses produksi dimulai dari Pengujian mutu, proses
pendinginan susu dengan mesin plate cooler, setelah itu masuk ke mesin evaporasi
kemudian hasil evaporasi didinginkan hingga suhu sekitar 5º C.
Pengujian mutu susu meliputi uji organoleptik, uji fisik yaitu uji berat jenis,
uji alkohol, uji pH, uji karbonat, uji keasaman, dan uji kimia yaitu uji protein, uji
lemak, uji kadar laktosa, uji kadar total solid, uji titik beku. Susu segar merupakan
sumber bahan baku yang penting bagi industri susu. Kualitas susu segar yang
diterima perlu dipastikan tingkat kesesuaiannya dengan persyaratan yang telah
ditetapkan.
Spesifikasi bahan dasar adalah susu segar murni yang baru diperoleh dari
hasil pemerahan sapi dengan cara pemerahan yang terjaga dan tidak tercampur
bahan asing. Persyaratan susu segar yang dapat diterima di GKSI yaitu Bobot
jenis minimal 1,0230, suhu susu segar dingin maksimal 10º C, titik beku susu
antara -0,520 – (-0,560), uji alkohol negatif, uji karbonat negative, kadar lemak
minimal 3,4 %, jumlah padatan susu minimal 11,3 %, kadar protein minimal 2,5
%, pH 6,60-6,94, Keasaman 0,10 – 0,26 dan uji organoleptik normal.
Sanitasi yang dilakukan di GKSI Boyolali meliputi sanitasi peralatan untuk
pengujian, sanitasi peralatan untuk proses produksi, sanitasi karyawan dan
pengolahan limbah.

Kata Kunci : Pengujian Mutu, Susu
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ABSTRACT
Quality examination of fresh milk at milk acceptance in every milk
processing industry is very important and absolute to be done to yielded safe
product and good quality. Activity of this apprentice done to add student
knowledge in industrial world in general and knows quality examination of milk
in Indonesian Milk Co-operation Alliance, and is milk received in Indonesian
Milk Co-operation Alliance/Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) have
been according to clauses which has been determined.
Data collecting in activity of this apprentice executed with interview
method, observation, book study, involves directly in process of milk handling
milk and notes and data analysis.
Production process done in GKSI is evaporation process and the result is
thick milk with total solid rate about 40-45 %. Production process started from
quality examination, refrigeration process of milk with plate cooler machine, then
stepped into evaporation machine then result of evaporation made cool to be finite
of ambient temperature 5º C.
Examination quality of milk covers organoleptic test, physical test that is
specific gravity test, alcohol test, pH test, carbonate test, acidity test, and chemical
test that is protein test, fat test, lactose rate test, total solid rate test, freezing point
test. Fresh milk is raw material which necessary for milk industry. Quality of fresh
milk received need to be ascertained its level of concordance with clauses which
has been specified.
Specification of raw material is new pure fresh milk obtained from dairy
cow which pressed out by the way of awaking pressed out and is not mingled
impurities. Clauses of acceptable fresh milk in GKSI that is minimum specific
weight 1,0230, maximum temperature of cool fresh milk 10º C, milk freezing
point between - 0,520 – (- 0,560), negative alcohol test, negative carbonate test,
minimum fat rate 3,4 %, minimum milk solids 11,3 %, minimum protein rate 2,5
%, pH 6,60-6,94, acidity 0,10 – 0,26 and normal organoleptic test.
Sanitary done in GKSI Boyolali covers equipments sanitary for
examination, equipments sanitary for production process, employee sanitary and
waste treatment.

Key word : Quality examination, Milk
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang sangat penting.
Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga formal dan lembaga informal.
Perwujudan pendidikan akan berdampak bagi terbentuknya manusia yang
memiliki kecakapan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat berperan serta
dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Lembaga
formal melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, lembaga informal
dengan observasi dan aplikasi langsung dilapangan. Sehingga berbagai bentuk
usaha atau kegiatan ilmiah dilakukan oleh perguruan tinggi. Salah satunya
dalam bentuk kegiatan ilmiah yang diterapkan dalam dunia industri yaitu
melakukan kegiatan magang atau praktek kerja ilmiah.
Magang merupakan kegiatan intrakulikuler yang dilakukan oleh
mahasiswa dengan melakukan praktek kerja pada lembaga-lembaga yang
relevan dalam dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian. Bentuk
kegiatan yang dilakukan adalah kerja praktek dengan mengikuti semua
kegiatan dilokasi magang. Kegiatan magang merupakan salah satu bagian
kurikulum, sehingga setiap mahasiswa wajib melaksanakan magang sebagai
syarat untuk meraih gelar Ahli Madya. Magang di industri hasil pertanian
penting untuk melengkapi pengetahuan mengenai dunia industri yang
sebenarnya merupakan bentuk nyata dari teori-teori yang didapat selama
mengikuti perkuliahan.
Susu sebagai salah satu produk hasil pertanian banyak dimanfaatkan
dalam produk olahan baik dalam bentuk minuman maupun makanan. Susu
merupakan produk yang tidak tahan lama, oleh karena itu perlu penanganan
yang baik mulai dari pemerahan, proses produksi, pengendalian dan pengujian
mutu, sampai proses akhir. Disamping manfaat terhadap kesehatan manusia,
susu juga merupakan bahan makanan yang berbahaya bagi tubuh manusia,
apabila terjadi kerusakan pada susu tersebut. Menurunnya mutu tersebut
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disebabkan oleh tercemarnya susu oleh mikroorganisme atau benda asing lain
seperti penambahan komponen lain yang berlebihan seperti peroksida, gula,
dan pati.
Salah satu industri yang memproduksi makanan khususnya susu segar
adalah Gabungan Koperasi Susu Indonesia ( GKSI ) Milk Treatment Boyolali.
Orientasi magang di GKSI ini mengacu pada uji laboratorium yang
merupakan bagian terpenting dalam penerimaan susu dari pos-pos
penampungan. Setiap susu segar yang akan diterima harus melalui tahap
pengujian laboratorium, yang bertujuan untuk mengetahui apakah susu
tersebut memenuhi standar penerimaan GKSI atau tidak. Dengan adanya uji
laboratorium bisa diketahui ada tidaknya bahaya yang terdapat dalam bahan,
baik dari penerimaan bahan, proses produksi hingga pendistribusian sehingga
jika ada masalah bisa langsung diatasi dengan benar.

B. Tujuan
Tujuan pelaksanaan magang di GKSI adalah :
1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai prosedur pengujian mutu susu
di GKSI.
2. Mempelajari proses penanganan susu, dalam hal ini tentang uji-uji
laboratorium dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu.
3. Mengetahui

peralatan

yang

digunakan

dalam

proses

pengujian

laboratorium dan mengetahui prinsip kerja yang digunakan dalam proses
uji laboratorium pada susu.
4. Mengetahui proses produksi, pemasaran dan proses sanitasi yang dilakukan
oleh perusahaan.
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C. Manfaat
Manfaat dari pelaksanaan magang di GKSI ini adalah :
1. Memperoleh gambaran tentang perusahaan dari segi proses produksi,
manajemen, pemasaran dan penanganan limbah.
2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara teori
dengan penerapannya didunia kerja.
3. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung sehingga dapat digunakan
sebagai bekal bagi mahasiswa setelah terjun didunia kerja.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Susu
Susu merupakan minuman bergizi tinggi yang dihasilkan ternak perah
menyusui seperti sapi perah, kandungan nutrisi susu dari sapi adalah air 87,4
%, lemak 3,7 %, gula 4,75 %, protein 2,7 %, lain-lain 0,7 %, abu 0,75 %. Susu
sangat mudah rusak dan tidak tahan lama jika disimpan kecuali jika
mengalami perlakuan khusus. Susu yang diperah sore hari mempunyai
kandungan lemak susu yang rasanya lebih gurih daripada yang diperah pagi
hari (Sumoprastowo, 2000).
Susu adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar susu
(mamae). Susu sapi segar adalah hasil pemerahan sapi secara langsung tanpa
ditambah zat-zat lain. Susu segar ada yang diolah atau diasamkan dengan
Lactobacillus, sp. Kondisi asam ini menghambat bakteri pembusuk dalam
rongga usus. Susu skim merupakan limbah hasil pengolahan mentega, setelah
lemak dalam susu diambil untuk dijadikan mentega sehingga mengandung
energi lebih rendah. Jenis susu ini masih baik dikonsumsi sebagai suplemen
protein yang berkualitas baik dan bahkan konsentrasinya meningkat dengan
dikuranginya lemak. Kerugian susu skim adalah kurangnya vitamin-vitamin
yang larut lemak terutama A dan D. Susu kental manis dihasilkan dengan
menguapkan sebagian airnya dari susu segar dan biasanya dikemas dalam
kaleng. Sebagai alat preservasi biasanya ditambahkan gula sehingga
mengandung energi sangat tinggi. Susu bubuk dibuat dengan mengeringkan
susu sehingga tertinggal komponen padatnya yang berkisar 14 % dari susu
asalnya. Rekonstitusi menjadi susu cair lagi ialah dengan menambahkan air
matang sebanyak 7 kali berat susu bubuk (100/14 bagian). Pada proses
pengeringan susu bubuk terjadi kerusakan komponen zat gizi yaitu vitamin A
dan beberapa vitamin B kompleks, karena itu ditambahkan berbagai zat gizi
yang kurang/rusak tersebut (Sediaoetama, 2004).
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Bagi manusia, air susu ini merupakan salah satu bahan makanan yang
sangat tinggi mutunya karena terdapat zat gizinya dalam perbandingan yang
optimal, sebab protein susu mempunyai nilai tinggi akan asam amino esensial
dan bisa menutup kekurangan asam-asam amino dari bahan yang lain. Susu
mudah dicerna dan tak ada sisa yang terbuang. Susu kaya kalsium dan bahanbahan yang lain, akan tetapi unsur Fe dan vitamin A tidak begitu banyak
( AAK, 1995 ).
Susu normal berbau yang disebabkan oleh lemak volatile susu. Susu
bersifat mudah sekali menyerap bau dari lingkungannya. Susu selain terasa
agak manis juga berasa agak asin. Rasa asin disebabkan karena klorida dan
rasa manis karena laktos. Juga dimungkinkan terasa asam karena bakteri yang
tumbuh didalamnya menghasilkan asam laktat ( Lampert, 1975 ).
Warna air susu yang sehat adalah putih kekuning-kuningan dan tidak
tembus cahaya. Air susu yang berwarna agak merah atau biru, bila terlalu
encer seperti air adalah susu yang tidak normal. Warna air susu yang kemerahmerahan memberi dugaan bahwa air susu tersebut berasal dari sapi yang
menderita mastitis. Warna air susu yang kebiruan menunjukkan bahwa air
susu telah dicampur air terlalu banyak. Sedang air susu yang berlendir,
bergumpal menandakan bahwa air susu tersebut telah rusak atau asam
( AAK, 1974).

B. Komposisi Air Susu
Untuk

mendapatkan

air

susu

yang

berkualitas

tinggi

harus

memperhatikan sifat-sifat fisik dan kimianya. Sifat-sifat fisika susu meliputi:
Warna susu yang berwarna putih keabu-abuan sampai agak kuning keemasan.
Bau dan rasa susu yaitu sedikit manis, jika kandungan laktosa tinggi dan
kandungan klorin rendah diduga menyebabkan susu berbau seperti garam.
Berat jenis susu normal antara 1,028-1,032. Susu mempunyai kekentalan 1,51,7 kali kekentalan air. Sedangkan sifat kimia susu meliputi keasaman dan pH
susu, dimana susu bersifat asam dan basa. Potensial ion hydrogen ( pH ) susu
segar terletak antara 6,5-6,6. Jika dititrasi dengan alkali dan indikator
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penolptialin, total asam susu diketahui hanya 0,10-0,26 %. Susu mengandung
berbagai macam garam mineral. Garam-garam kalsium, kalium, pospat dan
klorin adalah komponen terbesar dalam susu. Garam-garam mineral tersebut
dalam jumlah lebih dari 1%. Garam mineral terdapat dalam jumlah kurang
lebih 0,5% sedangkan garam-garam mineral lainnya seperti iodine, sulfur,
seng, flourin, mangan, zat besi dan tembaga terdapat dalam jumlah kurang
dari 0,1 ppm ( Hadiwiyoto, 1994 ).
Laktosa adalah karbohidrat utama yang terdapat didalam susu. Laktosa
adalah disakarida yang terdiri dari glikosa dan galaktosa. Laktosa ini terdapat
dalam susu dalam fase larutan yang sesungguhnya dan dengan demikian
mudah diasimilasikan sebagai makanan dengan proses hidrolisa menjadi
glukosa dan galaktosa oleh enzim usus, lactase (β – galaktosidase ). Laktosa
mudah sekali diragikan oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat yang
merupakan ciri khas susu yang diasamkan. Protein susu terbagi menjadi dua
kelompok utama yaitu casein yang dapat diendapkan oleh asam dan enzim
rennin dan protein rennin dan protein whey yang dapat mengalami denaturasi
oleh panas pada suhu tinggi yang jumlahnya kira-kira 80% dari total protein.
Sesudah lemak dan casein dihilangkan dari susu, air dan sisanya dikenal
sebagai whey ( Buckle at al, 1987).

C. Pengujian Mutu Susu
Pengujian mutu susu sangat penting dan harus dikerjakan untuk
menghindari pemalsuan atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan susu segar
tidak lagi seperti aslinya ketika diperoleh dari pemerahan. Pengujian susu
harus dikerjakan dengan menentukan sifat fisik, kimia dan biologisnya adalah
sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Fisikawi
Pengujian yang terpenting ditekankan pada pemeriksaan bobot atau
berat angka refraksi ( indek bias ) susu. Kodex susu di Indonesia
menghendaki bobot jenis susu tidak kurang dari 1,028.
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2. Pemeriksaan Kimiawi
Pengujian yang paling penting adalah pengujian kadar lemak. Kadar
lemak susu tidak boleh kurang dari 2,7%. Selanjutnya pengujian
padatan bukan lemak (pbl) yang sebagian terdiri atas protein juga
menempati peranan yang penting pada umumnya dikerjakan setelah
pengujian kadar lemak susu.
3. Pengujian Biologi
Pengujian ini dikerjakan untuk mengetahui kemungkinan atau sebab
akibat terjadinya perubahan-perubahan pada susu. Pengujian biologi
dapat berupa pengujian mikroskopik misalnya untuk mengetahui
struktur

susu,

bentuk-bentuk

mikroba

(Bakteri,

yeast).

Atau

merupakan pengujian bakteriologi yang umumnya ditujukan untuk
mengetahui jumlah bakteri didalam susu segar aatu hasil olahannya
( Hadiwiyoto, 1985 ).
Kerusakan air susu sapi yang disebabkan mikroorganisme antara lain
pengasaman dan penggumpalan yang disebabkan oleh fermentasi laktosa
menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH dan kemungkinan
terjadinya penggumpalan kasein berlendir seperti tali yang disebabkan
terjadinya pembentukan lendir karena penggumpalan getah oleh beberapa
bakteri ( K.A. Buckle, 1988 ).
Penilaian secara organoleptik bahan pangan dapat dilakukan dengan
menggunakan indera pengecap, pembau, peraba pada saat bahan pangan
tersebut dipakai untuk mengukur kualitas bahan pangan dalam rangka
pengendalian kualitas. Metode dalam pengujian organoleptik bahan pangan
biasanya digunakan untuk membedakan kualitas makanan tentang rasa, bau,
warna, tekstur yang secara langsung dapat dibedakan ( Watts dkk, 1993 ).
Berat jenis merupakan faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui
susunan air susu. Berat jenis dapat ditentukan dengan alat laktodesimeter.
Susu yang encer akan menunjukkan BJ yang lebih kecil, ini dimungkinkan
adanya penambahan komponen pada susu, misalnya air ( Hadiwiyoto,1994).
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Pengukuran titik beku air susu dapat digunakan untuk menentukan
jumlah air yang dipakai untuk pengenceran. Karena perbedaan titik beku air
murni dan air susu hanya sekitar 0,50C. Penentuan titik beku harus benarbenar akurat bila ingin diketahui adanya pengenceran. Titik beku air susu
berkisar antara -0,5250C sampai -0,5650C dengan rata-rata -0,5400C
(Adnan, 1984).
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BAB III
TATA LAKSANA PELAKSANAAN

A. Tempat Pelaksanaan Magang
Kegiatan magang

ini dilaksanakan di GKSI Jl. Cendana Winong

Boyolali 57315 Telp. (0276) 321001, 321132, 321885, FAX. 321864.
B. Waktu Pelaksanaan Magang
Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari – 28 Februari
2007 yang dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan
dilaksanakan pada hari kerja karyawan yaitu pada hari Senin sampai dengan
Sabtu, kecuali hari libur.
C. Cara Pelaksanaan Magang
Kegiatan magang di Gabungan Koperasi Susu Indonesia ini terfokus
pada kegiatan pengujian mutu susu segar pada saat penerimaan susu. Kegiatan
pelaksaan magang dilakukan secara langsung dengan melakukan pengujian
mutu susu segar yang masuk ke GKSI.
Cara atau metode yang digunakan pada pelaksanaan magang adalah :
1. Observasi
Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data yaitu
dengan cara melakukan pengamatan secara langsung tentang berbagai hal
yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pengamatan ini
dilakukan di lokasi GKSI
2. Wawancara
Metode ini merupakan pengumpulan data dan informasi dengan
cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan karyawan, staf,
manager maupun pihak-pihak yang sekiranya perlu diwawancarai guna
memperoleh informasi yang diperlukan.
3. Terlibat langsung dalam proses penanganan susu.
4. Melakukan studi pustaka,
Kepustakaan merupakan metode yang digunakan guna mencari
informasi pendukung yang diperlukan dari buku guna melengkapi data.
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Studi pustaka dilakukan dengan membandingkan antara literatur yang ada
dengan kenyataan di lapangan.
5. Mencatat dan Analisa Data
Metode ini digunakan untuk memperoleh berbagai informasi datadata sekunder dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Umum GKSI
1.

Keadaan Umum Perusahaan
a. Sejarah Singkat Berdirinya GKSI
Disekitar akhir abad ke-19 Pemerintahan Belanda memperkenalkan
usaha sapi perah di Indonesia sehingga pada awal abad ke-20 sudah
banyak berkembang perusahaan-perusahaan sapi perah di Indonesia
dengan cukup memuaskan.
Tetapi pada waktu pecah perang dunia ke-II pada waktu itu
Indonesia diduduki oleh pemerintahan Jepang, maka peternakan sapi
pada umumnya dihancurkan dan mulai saat itu banyak sapi yang jatuh
ke tangan rakyat disekitar perusahaan tersebut sehingga timbul usaha
sapi perah rakyat.
Perkembangan tersebut semakin lama mendapat kemajuan dan
mengingat produksi susu terus meningkat, maka Jawatan Kesehatan
dan Jawatan Koperasi Indonesia membina terbentuknya Koperasi
Susu, hal ini mengingat susu adalah produk cepat rusak serta daerah
pemeliharaan sapi perah jauh dari tempat pemasaran.
Dengan keadaan tersebut pemeliharaan sapi perah yang tadinya
hanya sebagai sumber pupuk, maka secara berangsur-angsur beralih
dan merupakan sumber penghasilan susu dan dalam periode 1948
sampai dengan 1960 peranan Koperasi Susu tidak sedikit andilnya
dalam pengembangan sapi perah.
Beberapa Koperasi susu di beberapa daerah mulai tumbuh seperti
dengan didirikannya Koperasi Peternakan di Pangalengan pada tahun
1948, pada tahun 1962 didirikan Koperasi S.A.E Pujon serta didaerah
lain seperti Nongkojajar, Grati, Ungaran, Boyolali dan Garut.
Periode 1960-1968 dalam keadaan yang kurang memungkinkan
timbulnya koperasi sehingga pada waktu itu hampir semua koperasi
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susu tidak atau kurang aktif malah tidak sedikit Koperasi yang
mengalami kehancuran.
Mulai pada tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya pelita maka
para maka para petani peternak dengan bantuan dan pembinaan
pemerintah membangkitkan kembali koperasi, akan tetapi tidak
mampu bersaing dengan Industri Pengolahan Susu ( IPS ) yang
tumbuh sangat pesat dan berjalan dengan megah, maka koperasi susu
tersebut pada umumnya kurang berfungsi.
Keadaan yang sangat menghawatirkan dalam periode 1969-1978
dimana usaha sapi perah pada gulung tikar, sedangkan pabrik susu
terus bertambah banyak dan impor susu bubuk terus membengkak,
keadaan ini terus berlangsung sampai pertengahan tahun 1978. Pada
waktu itu koperasi yang ada dalam keadaan setengah hidup hanya 2
yaitu KBPS Pangalengan dan Koperasi S.A.E Pujon. Pada awal Mei
1978 Bapak Bustanil Arifin, SH sebagai menteri muda urusan koperasi
mengadakan kunjungan kerja ke Koperasi S.A.E Pujon dan setelah
melihat keadaan koperasi mengadakan wawancara dengan pengurus
dan Bapak Kalam Tirto Raharjo selaku ketua mengemukakan keluhan
serta permohonan untuk dapat menjual semua susu produksi
anggotanya ke PT. Food Specialities Indonesia (FSI) dengan harga
yang menggairahkan para peternak yang walaupun pada waktu itu
Koperasi S.A.E Pujon telah menjual ke PT. FSI dengan rata-rata 100
liter perhari dari jumlah produksi 3.000 liter dengan harga Rp 70,- per
kilogram di pabrik. Kesan para pengurus Koperasi S.A.E Pujon,
bahwa bapak menteri sudah mengetahui kalau usaha pemeliharaan sapi
perah ”menyentuh langsung penghidupan masyarakat pedesaan dan
dapat berkembang dengan melalui Koperasi”.
Pesan Bapak Menteri Muda Koperasi kepada pengurus koperasi
S.A.E Pujon, ” Tingkatkan Usaha Koperasi secara lebih giat adapun
masalah pemasaran susu ke pabrik Nestle akan segera dipecahkan di
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Jakarta dengan menghimbau para pimpinan Industri Pengolahan Susu
bersama-sama instansi terkait dengan persusuan”.
Tanggal 19 sampai dengan 21 juli 1978 di Jakarta (Pusdikop)
diadakan Temu karya antar koperasi susu ke-1 yang dihadiri 14
koperasi susu atau KUD dari daerah jalur susu untuk bersama-sama
mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah serta membuat
program kerja, dan pada waktu Temu Karya ke-1 sepakat membentuk
wadah perjuangan secara Nasional dalam bentuk Badan Koordinasi
Koperasi Susu Indonesia (BKKSI) yang direstui semua.
Tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 1979 di Malang Jawa Timur
diadakan Temu Karya ke-II diputuskan membubarkan BKKSI dan
membentuk GKSI sesuai dengan per Koperasian walaupun GKSI
bersifat sekunder tetapi bergerak secara nasional dan diusahakan
mendapat Badan Hukum.
Nomor Badan Hukum GKSI telah mengalami dua kali perubahan,
dan Nomor badan Hukum yang sekarang adalah No. 8284/c tanggal 25
April 1994.
b. Berdirinya GKSI Milk Treatment Boyolali
Pada tahun 1981 dibangun pabrik pengolahan susu ( Milk
Treatment ) sebanyak 4 unit dan juga pabrik makanan ternak (PMT)
sebanyak dua unit yang merupakan bantuan kredit pemerintah
(pinjaman lunak) dengan nilai Rp. 7.4 milyar. Adapun GKSI Milk
Treatment Boyolali adalah merupakan salah satu unit pabrik
pengolahan susu milik GKSI yang berlokasi di Boyolali untuk propinsi
Jawa Tengah.
Alasan pendirian pabrik di Boyolali karena sekitar 60% produksi
susu di Jawa Tengah berasal dari kabupaten Boyolali.
GKSI Milk Treatment Boyolali merupakan salah satu paket kredit
dari pemerintah melalui proyek pengembangan koperasi di bidang
persusuan/ peternakan yang pimpinan proyeknya adalah Dirjen
koperasi. Proyek ini disetujui dengan menggunakan dana dari
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pemerintah (penyertaan modal pemerintah/ PMP) lewat Departemen
Keuangan. Adapun kredit ini dengan jangka waktu pengembalian
selama 10 tahun dengan bunga 4% setahun.
GKSI Milk Treatment didirikan dengan maksud agar koperasi susu
lebih dekat untuk mengirimkan susu ke pabrik, mengingat sifatnya
yang mudah rusak sehingga penanganannya harus secermat dan
secepat mungkin.
GKSI Milk Treatment Boyolali terletak di sebelah barat jalan SoloSemarang dan sekitar 200 meter di sebelah selatan terminal bus
Boyolali. Keadaan cuaca yang sejuk karena terletak pada topografi
pegunungan pada ketinggian 400-1500 meter diatas permukaan laut,
dengan suhu antara 27-320C dan curah hujan berkisar 18002650mm/tahun.
Peletakan batu pertama bulan Februari 1982 di lokasi Desa Winong
Kabupaten Boyolali. GKSI Milk Treatment Boyolali menempati areal
seluas sekitar 1.2 Ha dengan luas bangunan 866.64 m2. Luas lahan
tersebut kemudian digunakan sebagai gedung utama seluas 233.18 m2,
gardu jaga 2 buah seluas 18.00 m2, gardu listrik 8.00 m2 dan rumah
pompa seluas 5.00 m2, serta sisanya digunakan untuk kebun rumput,
tempat parkir, pengolahan limbah dan lain-lain.
GKSI Milk Treatment Boyolali diresmikan pada tanggal 27 Juli
1983 oleh Bapak Bustamil Arifin selaku Menteri Koperasi Indonesia.
Proyek tersebut dibiayai dengan menggunakan dana dari pemerintah
lewat Departmen keuangan, izin usaha diperoleh pada tahun 1985 dari
DIRJEN RI NPWP : 1316.438.9 DII.ISIC.3112 pada tanggal 31
Desember 1985.

2.

Manajemen Perusahaan
a. Struktur Organisasi GKSI Milk Treatment
GKSI Milk Treatment adalah salah satu unit usaha GKSI yang
bergerak dalam bidang pengujian dan pengolahan susu khususnya
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evaporasi. GKSI Milk Treatment dipimpin oleh seorang manager divisi
yang dibantu oleh 5 orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Keuangan,
Kepala Seksi Administrasi Umum, Kepala Seksi Produksi, Kepala
Seksi Laboratorium, dan Kepala Seksi Teknik yang membawa staf-staf
seksi.
Bentuk dan struktur organisasi yang diterapkan di GKSI Boyolali
ini adalah menggunakan garis linier, dimana saluran kekuasaan atau
wewenang berjalan dari atas (pimpinan) sampai kebawah melalui suatu
garis lurus. Gambar struktur organisasi terdapat pada lampiran 1.
Uraian tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi adalah :
1. Manajer
Dalam melaksanakan tugasnya, manajer dibantu oleh
Kepala Seksi. Tugas seorang manajer yaitu memberikan
pengarahan, pengawasan, dan mengadakan kontrol terhadap
semua pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain melaksanakan
semua fungsi manajerial yang meliputi:
a. Merencanakan kegiatan yang meliputi seluruh bagian.
b. Mengontrol kegiatan-kegiatan di seluruh bagian.
c. Menilai bawahan dan mengusulkan kepada pengurus GKSI
pusat untuk promosi dan mutasi bawahan.
d. Memberi usulan kepada pengurus GKSI pusat, mengenai
pengadaan sarana kerja sehingga dapat memperlancar
jalannya pekerjaan.
e. Memberi nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
f. Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan
laporan kepada pengurus GKSI pusat dan instansi yang ada
hubungannya dengan milk treatment.
g. Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada GKSI
Daerah Jawa Tengah dan GKSI pusat.
h. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan kelancaran
operasional milk treatment pada Direktur Utama GKSI pusat.
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2. Kepala seksi Keuangan
Dalam

melaksanakan

tugas

seorang

Kepala

Seksi

Keuangan dibantu seorang kasir, pemegang buku jurnal dan
pemegang buku tambahan. Uraian tugas Kepala seksi keuangan,
sebagai berikut:
a. Merencanakan anggaran Milk treatment sebaik mungkin
sehinggan efisiensi dapat tercapai dengan baik.
b. Bersama manajer menandatangani atau mengesahkan semua
surat

berharga,

perjanjian

kontrol

pengeluaran

atau

pengambilan uang dari atau ke bank atau pihak yang ada
hubungannya perusahaan.
c. Menyusun
memberikan

laporan

pertanggungjawaban

segala

bukti-bukti,

keuangan

catatan-catatan

dan
yang

berhubungan dengan laporan tersebut.
d. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran, pemasukan dan
penyimpanan keuangan.
e. Bertanggungjawab kepada manajer.
3. Kepala Seksi Administrasi Umum
Dalam melaksanakan tugas Kepala seksi administrasi
umum dibantu oleh sub bagian tata usaha. Uraian tugas Kepala
seksi administrasi umum sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap kepegawaian dalam hal
penerimaan tenaga kerja, pengangkatan, penggajian dan
pemberhentian karyawan.
2. Bertanggungjawab atas keamanan secara keseluruhan baik
menyangkut karyawan maupun barang.
3. Melaksanakan pengadaan barang-barang keperluan GKSI
Milk Treatment Boyolali.
4. Bertanggungjawab atas kebersihan dan kesehatan GKSI Milk
Treatment Boyolali.
5. Bertanggung jawab kepada manajer.
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4. Kepala Seksi Produksi
Dalam melaksanakan tugas kepala seksi produksi dibantu
oleh bagian penerimaan, pengelolaan, dan distribusi. Uraian tugas
kepala seksi produksi sebagai berikut :
a.

Merencanakan penerimaan dan pengiriman susu dengan
sebaik-baiknya.

b.

Bertanggung jawab atas kelancaran penerimaan dan
pengiriman.

c.

Bertanggungjawab atas pengolahan susu dan menjaga
kualitas susu sebaik-baiknya sampai konsumen.

d.

Mengadakan pencatatan mengenai keluar masuknya susu

e.

Bertanggungjawab terhadap manajer.

5. Kepala Seksi Laboratorium
Dalam melaksanakan tugas kepala seksi laboratorium
dibantu oleh bagian analisa kimia. Tugas dari kepala seksi
laboratorium adalah mengontrol kualitas susu yang telah diterima
agar tetap baik.
6. Kepala Seksi Teknik
Dalam melaksanakan tugas kepala seksi teknik dibantu oleh
sub bagian workshop dan sub bagian operator teknik dan listrik.
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab atas kesiapan mesin-mesin untuk
kelancaran aktivitas produksi.
b. Menjaga dan memelihara mesin-mesin dan peralatanperalatan serta ketersediaan bahan-bahan kimia dan bahan
bakar.
c. Memonitor pekerjaan operator teknik dan workshop.
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b. ketenagakerjaan
1. Jumlah tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja di GKSI Milk Treatment Boyolali ada
31 orang dengan rincian sebagai berikut :
Manajer

: 1 orang

Bagian keuangan

: 4 orang

Bagian administrasi umum

: 2 orang

Bagian produksi

: 5 orang

Bagian laboratorium

: 3 orang

Satpam

: 5 orang

Sopir

: 6 orang

Pembantu umum

: 2 orang

2. Jam kerja
Jam kerja karyawan diatur dalam peraturan kepegawaian
(KKB) perusahaan, yakni lima hari kerja seminggu untuk
karyawan kantor dengan waktu / hari kerja sebagai berikut :
-

Senin-kamis jam 08.00 – 16.00, istirahat jam 12.00-13.00

-

Jumat jam 08.00 – 16.00, istirahat jam 11.30-13.00

-

Sabtu libur
Bagi karyawan operasional seperti : produksi, laboratorium

dan teknik dibagi menjadi dua shift yaitu pagi dan siang. Masingmasing mempunyai waktu kerja 8 jam. Sedang libur kerja
karyawan diatur secara bergilir.
3. Cuti kerja
Karyawan berhak mendapat cuti
Ø

Cuti tahunan selama 12 hari kerja

Ø

Cuti melahirkan bagi karyawati selama 3 bulan

Ø

Cuti haid selama 2 hari
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4. Pengupahan
Pembayaran upah/gaji karyawan dilaksanakan pada setiap
akhir bulan, besarnya upah tergantung masa kerja, jabatan, tingkat
pendidikan serta produktivitas kerja yang dimiliki setiap karyawan.
Pembayaran upah karyawan secara umum telah memenuhi standar
UMK yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten boyolali.
5. Kesejahteraan
Setiap karyawan berhak mendapat bantuan berupa :
ü Bantuan pernikahan selama menjadi karyawan sebanyak satu
kali
ü Bantuan kelahiran anak sampai anak kedua
ü Bantuan kematian ahli waris
ü Tunjangan hari raya keagamaan (THR)
ü Pakaian seragam kerja setiap satu tahun sekali
ü Diikutsertakan dalam program jamsostek

3.

Persediaan Bahan Baku
c. Sumber bahan baku
Bahan baku atau bahan dasar pada pengolahan susu kental adalah
susu sapi segar yang diperoleh dari sapi perah. Penerimaan susu di
GKSI Boyolali hanya dilakukan satu kali dalam sehari, yaitu antara
pukul 08.00 – 12.00 WIB.
Susu segar yang disetorkan ke GKSI boyolali berasal dari pos-pos
penampungan susu. Pos-pos penampungan susu tersebut berada
dibawah suatu organisasi yang disebut Koperasi Unit Desa (KUD).
KUD yang merupakan pemasok bahan baku di GKSI boyalali adalah
KUD: Cepogo, Musuk, Ampel, Selo, Getasan, Tengaran, Ungaran,
Banyumanik, Jatinom, dan Cahyo mulyo. Susu yang diterima di GKSI
Boyolali adalah susu segar yang diperoleh dari sapi perah yang sehat
dengan cara pemerahannya yang terjaga dan tidak tercampur bahan
asing.
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d. Jumlah dan spesifikasi bahan baku
GKSI menerima susu segar rata-rata 20.000 sampai 90.000 kg per
hari. Susu segar itu dikirim oleh KUD menggunakan truk tangki susu.
Pengiriman dilakukan secepat mungkin untuk menghindari penurunan
mutu yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri saat pengangkutan.
Spesifikasi bahan dasar adalah susu segar murni yang baru
diperoleh dari hasil pemerahan pada sapi. Susu segar yang disetorkan
ke GKSI boyolali harus memenuhi pesyaratan kualitas yang telah
disepakati bersama, apabila terdapat kualitas susu yang tidak
memenuhi persyaratan standar kualitas maka susu tersebut

tidak

diterima atau ditolak.
Tabel 4.1 Persyaratan susu segar yang dapat diterima di GKSI
No Spesifikasi
1. Suhu
a. Susu segar dingin
b. Susu segar panas
2. Densitas/Bj/RD
3. Freezing Point
4. Uji Alkohol
5. Uji Karbonat
6. Kadar Lemak
7. Total Solid
8. Kadar Protein
9. pH
10. Keasaman (Acidity)
11. Uji Peroksida
12. Uji Organoleptik
Sumber : PT. Indomilk

4.

Batasan
Maksimal 10ºC
Minimal 25ºC
Minimal 1,0230
-0,520-(-0,560)
Negatif
Negatif
Minimal 3,4%
Minimal 11,3%
Minimal 2,5%
6,60-6,94
0.10 – 0.26
Negatif
Normal

Proses Produksi
a. Proses pengolahan susu kental
1. Penimbangan
Penimbangan susu dilakukan pada saat mobil penampung
susu datang dan pada saat mobil keluar dari pabrik. Pada saat
mobil datang masih berisi susu sedangkan saat keluar mobil sudah
tidak lagi berisi susu. Berat susu dapat diketahui dengan selisih
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antara berat mobil saat masuk dengan berat mobil ketika keluar
pabrik. Kapasitas alat penimbang ini adalah 40 ton dan skala
terkecil yang dapat dibaca alat penimbangan adalah 50 kg. Berat
dari susu yang dihasilkan akan dijadikan sebagai penentuan
pembayaran susu yang disetorkan ke GKSI Boyolali.
2. Pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan pada saat susu akan diuji
kualitasnya. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara yaitu
pada road tank dan pada can. Perbedaannya terdapat ukuran
canting

yang

digunakan

untuk

mengambil

sampel.

Pada

pengambilan sampel pada road tank menggunakan canting dengan
ukuran 500 ml sedangkan pada pengambilan sampel pada can
menggunakan

canting

dengan

ukuran

250

ml.

Sebelum

pengambilan sampel dilakukan pengadukan terlebih dahulu yang
tujuannya agar susu homogen. Pengambilan sampel dilakukan pada
setiap tank dan can.
3. Pengujian kualitas
Susu segar yang diterima di GKSI adalah susu segar murni,
tidak tercampur dengan bahan lain (pengawet, pemanis, air) serta
belum mengalami pemanasan. Pengujian susu di GKSI terdiri dari
pengujian organoleptik (warna, bau, rasa), uji fisik (berat jenis,
pH), uji kimia (alkohol, karbonat, kadar lemak, kadar protein, total
padatan,

padatan bukan lemak, titik beku susu, peroksida, uji

formalin, kadar asam). Untuk uji kadar lemak, kadar protein, total
padatan, padatan bukan lemak, dan titik beku susu menggunakan
alat milkoscan. Dan untuk uji yang lain dilakukan secara manual.
4. Penampungan I
Setalah

susu lulus

uji

susu

ditampung pada bak

penampung-I. Pada saat dilakukan penuangan susu kedalam bak
penampungan ini, diatas bak diberi saringan dengan tujuannya
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supaya kotoran yang terdapat pada susu tertinggal dan tidak terikut
masuk kedalam proses selanjutnnya.
5. Penampungan II
Dari penampungan I susu dialirkan ke bak penampung II.
Fungsi dari bak penampung ini adalah untuk menampung susu
hasil penyaringan. Sebelum masuk ke proses pendinginan ( plate
cooler) susu disaring terlebih dahulu dengan tujuan untuk
menghilangkan kotoran yang mungkin lolos pada penyaringan di
bak penampung I.
6. Pendinginan
Proses pendinginan ini menggunakan alat plate cooler. Alat
ini berfungsi untuk mendinginkan susu, yang dipompa dari bak
penampung. Kapasitas dari alat ini adalah 10.000 liter/jam. Susu
yang melewati plate cooler ini dapat mencapai suhu 50 C – 60 C.
Alat ini terdapat dua pipa, pipa yang satu dialiri air dingin dan yang
satu dialiri susu yang akan didinginkan, hasil susu yang
didinginkan dialirkan ke penampung akhir (FMT). Tangki ini
berfungsi untuk menyimpan susu dingin yang akan diproses
evaporasi selanjutnya. Tangki ini terdiri dari 3 unit yaitu tediri dari
2 tangki FMT dengan kapasitas 10.000 liter dan satu tangki ber
kapasitas 30.000 liter. Didalam tangki penampungan ini dilengkapi
dengan alat pengaduk (agiator), untuk menjaga agar selama
penyimpanan susu tetap homogen.
7. Proses evaporasi
Evaporasi merupakan proses penguapan sebagian air yang
terdapat dalam susu untuk memperoleh susu pekat dengan kadar
padatan sesuai dengan yang dikehendaki.
Susu segar dari tangki penampungan dipompa menuju alat
evaporasi, sebelum masuk ke mesin pemanas susu segar melewati
balance tank yang berfungsi sebagai penyeimbang aliran susu yang
akan masuk ke mesin evaporasi, sehingga aliran susu yang akan
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menuju mesin evaporasi akan teratur. Dari balance tank, fresh milk
dipompa menuju PHE (Plate Heat Exchanger). PHE ini berfungsi
untuk memanaskan susu yang berasal dari balance tank. Suhu yang
digunakan untuk memanaskan susu dalam alat ini adalah 700-800C.
Setelah melewati PHE susu dipompa menuju HH (high
heater). Fungsi alat ini sama dengan PHE yaitu memanaskan susu
dengan suhu 900C. Sebelum masuk ke high heater susu melewati
pipa yang berfungsi sebagai holding time atau jeda waktu. High
heater ini terdiri dari 2 unit yaitu HH1 dan HH2.
Dari high heater susu masuk ke calandria. Fungsi alat ini
adalah untuk memanaskan susu dengan suhu 700C. Sumber panas
dalam calandria-1 ini berasal dari uap yang dihasilkan oleh boiler.
Alat calandria-1

berhubungan dengan separator-1. Susu yang

berasal dari calandria-1 masuk ke calandria-2, sedangkan uap susu
masuk ke separator-1. Pada prinsipnya alat separator ini berfungsi
untuk memisahkan uap susu dari calandria. Pada separator terjadi
pemisahan antara uap air dengan susu, susu dengan berat jenis
yang lebih besar akan jatuh dan masuk ke calandria-2 sedangkan
uap panas akan ditarik ke calandria-2 dan dimanfaatkan sebagai
sumber pemanas calandria-2. Suhu pada separator-1 adalah 650C.
Didalam unit evap dilengkapi dengan vacum evap yaitu alat untuk
menjadikan unit evap kedap udara sehingga proses penguapan
menjadi optimal.
Susu yang berasal dari calandria-1 dan separator-1 masuk
ke calandria-2. Fungsi calandria ini sama dengan calandria-1 yaitu
memanaskan susu. Sumber panas berasal dari uap panas dari
separator-1. Calandria-2 juga berhubungan dengan separator-2
yang fungsinya sama. Susu dari calandria-2 dan separator-2
masuk ke calandria-3 dan uap panas dari separator-2 masuk ke
calandria-3. Suhu pada separator-2 adalah 600C. Susu dari
calandria-2 dan separator-2 masuk ke calandria-3. Disini juga
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terjadi pemanasan susu, sumber panas berasal dari uap panas dari
separator-2. Susu hasil pemanasan dan pemisahan masuk ke
calandria-4. Suhu pada separator-3 adalah 550C. Susu dari
calandria-3 dan separator-3 masuk ke calandria-4. Susu
dipanaskan dengan sumber panas dari separator-3. Calandria-4
juga berhubungan dengan separator-4 dan fungsinya sama.
Uap panas yang berasal dari separator-4 masuk ke
condensor. Alat ini berfungsi mengubah uap dengan tekanan tinggi
menjadi liquid dan juga berfungsi untuk mendinginkan unit
evaporasi.Uap air dari condensor masuk ke coling tower. Coling
tower ini berfungsi untuk membuang uap air ke udara.
Sebelum masuk ke mesin pendingin susu yang berasal dari
calandria-4 akan melewati plate heat exchanger regeneration
sebelum masuk ke mesin pendingin. Hal ini dimaksudkan agar
susu tidak langsung menerima perlakuan pendinginan tetapi
melewati jeda suhu yang tidak terlalu jauh. Setelah melewati PHE
regeneration susu akan masuk ke mesin pendingin atau cooler.
Alat ini berfungsi untuk mendinginkan susu hasil evaporasi. Suhu
pendinginan adalah 50C dan tipe alat pendingin pada unit evap ini
adalah type N25.
8. Penampungan susu hasil evaporasi
Setelah melewati mesin pendingin susu kental hasil
evaporasi akan ditampung di tangki penampungan hasil evaporasi
yang selanjutnya susu kental siap dikirim ke Industri Pengolahan
Susu (IPS).
b. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu merupakan aktivitas untuk menjaga dan
mengarahkan mutu produk agar memenuhi spesifikasi sebagaimana
telah direncanakan. Ini mutlak dilaksanakan untuk mempertahankan
kualitas dan spesifikasi produk yang telah ditetapkan.
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Selama proses produksi berlangsung, dilakukan pengendalian
proses. Pengendalian proses dilakukan dari pengendalian mesin proses
dan pengendalian proses produksi. Pengendalian mesin proses
dilakukan dengan cara menjaga kebersihan mesin produksi, sedangkan
pengendalian proses untuk menjaga mutu produk dilakukan oleh
Quality Control PT. Indomilk.
Pengendalian mutu pada susu segar yang dilakukan oleh QC adalah
pH, Suhu, Densitas, Freezing Point, Uji Alkohol, Uji Karbonat, Kadar
lemak, Total Solid, Kadar Protein, Keasaman, Uji Organoleptik.
Sedangkan untuk susu kental hasil evap dilakukan pengujian meliputi
uji Total solid, Uji Kadar lemak Uji Keasaman, Uji Protein, Uji
Temperatur, Uji Alkohol, Uji pH.
Standar mutu dikeluarkan oleh PT. Indomilk karena GKSI bekerja
sama dengan PT. Indomilk dan seluruh hasil proses produksi
disetorkan ke PT. Indomilk.

5.

Mesin dan Peralatan
a. Pengujian kualitas
1. Laktodensimeter
a. Fungsi

: Mengukur berat jenis susu.

b. Jumlah

: 1 buah

2. Milkoscan Minor
a. Fungsi

: Mengetahui kadar lemak, Total solid, FPD, SNF,
Kadar protein dan Laktosa.

b. Jumlah

: 1 buah

3. pH Meter
a. Fungsi

: Mengukur nilai pH susu

b. Jumlah

: 1 buah

4. Buret ( Penetapan acidity)
a. Fungsi

: Menitrasi susu dengan NaOH yang sudah ditetesi
indikator pp untuk mengetahui kadar asam laktat.
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b. Proses pendinginan
1. Timbangan
a. Fungsi

: Mengetahui berat susu yang disertorkan
ke GKSI boyolali.

b. Kapasitas

: 50 kg – 40.000 kg.

2. Bak penyaring
a.

Fungsi

: Menyaring kotoran yang terdapat pada
susu.

b. Saringan

: 200 mesh

3. Bak penampungan
a.

Fungsi

: Menampung susu dari bak penyaringan
sebelum dialirakan ke unit pendingin.

b.

Bahan

: stainless steel

c.

Kapasitas

: 3000 liter

4. Milk pump
a. Fungsi

: Mengalirkan susu dari bak penampung ke plate
cooler, yang kemudian dialirkan lagi ke FMT.

5. Plate cooler
a. Fungsi

: Mendinginkan susu dengan menurunkan
suhu susu menjadi 5-60C.

b. Jumlah

: 2 unit

c. Bahan

: stainless steel

d. Kapasitas

: 6.000 dan 10.000 liter per jam.

6. Tangki penyimpanan (storage tank)
a. Fungsi

: Menyimpan susu segar yang telah
didinginkan dalam plate cooler.

b. Jumlah

: 3 buah

c. Kapasitas

: 10.000 liter, 10.000 liter dan 30.000 liter
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c. Proses evaporasi
1. Balance tank
a. Fungsi

: Menjaga kontinuitas aliran susu segar ke
unit evap.

b. Bahan

: Stainlees steel

c. Kapasitas

: 800 liter

2. PHE (Plate Heat Exchanger)
a.

Fungsi

: Memanaskan susu.

b.

Jumlah

: 1 buah

c.

Temperatur

:700 – 1000 C

3. High Heater
a. Fungsi

: Memanaskan susu.

b. Temperatur

: 90 º C

c. Bahan

: Stainless steel

d. Kapasitas

: 15750 kg / jam

4. Pipa penyalur susu
a. Fungsi

: Mengalirkan susu dari PHE ke HH yang
fungsinya sebagai jeda waktu.

b. Bahan

: Stainless steel

5. Calandria
a. Fungsi

: Memanaskan susu.

b. Jumlah

: 4 buah

c. Temperatur

: 70 º C

6. Separator
a.

Fungsi

: Memisahkan uap air dan susu.

b.

Jumlah

: 4 buah

c.

Temperatur

: 65, 60, 55, 50 º C

7. Condensor
a. Fungsi

: Mendinginkan unit evap.
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8. Pompa Vacum
a. Fungsi

: Menjadikan unit evap kedap udara
sehingga

proses

penguapan

menjadi

optimal.
9. Coling tower
a. Fungsi

: Menampung uap air dari separator yang
kemudian uap panas akan dibuang ke udara.

b. Jumlah

: 1 buah

10. Storage Tank Evap ( tangki akhir )
a. Fungsi

: Menyimpan susu kental hasil evaporasi
sebelum dikirim ke IPS.

b. Kapasitas

6.

: 2.000 liter

Produk Akhir
1. Spesifikasi Produk akhir
Spesifikasi produk akhir yang dihasilkan adalah susu kental hasil
dari proses evaporasi dengan kadar Total Solid meningkat menjadi 4045% dari kadar total solid susu segar.
2. Penanganan produk akhir
Susu kental yang akan dikirimkan ke industri pengolahan susu
biasanya ditempatkan dalam milk transfer tank yang diangkut oleh
truk-truk GKSI.

7.

Pemasaran Produk
1. Metode pemasaran
Metode pemasaran yang dilakukan di GKSI Boyolali adalah
dengan cara melakukan pengiriman secara langsung susu kental ke IPS
yang merupakan rekan kerjasama dalam pemasaran susu di GKSI
Boyolali.
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2. Cara distribusi
Cara pendistribusian susu segar dari GKSI ke Industri Pengolahan
Susu (IPS) adalah dengan menggunakan alat angkut yang berupa truk
yang dilengkapi dengan bahan yang dapat (berupa spon) yang dapat
menghambat

kenaikan/

mempertahankan

suhu

susu

selama

pengangkutan.
3. Lokasi pemasaran
Lokasi pemasaran susu kental poduk GKSI Boyolali seluruhnya ke
Industri Pengolahan Susu (IPS) yaitu ke PT. Indomilk Jakarta.

8.

Pengujian Mutu
c. Pengujian mutu susu segar
Pengujian pada susu segar di GKSI terdiri dari pengujian
organoleptik (warna, bau, rasa), uji fisik (berat jenis, pH,temperatur),
uji kimia (alkohol, karbonat, kadar lemak, kadar protein, total padatan,
padatan bukan lemak, titik beku susu, peroksida, uji formalin, dan
kadar asam). Pengambilan sampel pada susu segar dilakukan pada
tahap sebelum pengujian mutu, pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan canting ukuran 250 ml dan 500 ml. Canting ukuran 250
ml digunakan untuk pengambilan sampel pada can, sedangkan canting
ukuran 500 ml digunakan padaroad tank.
d. Pengujian susu kental hasil evaporasi
Pengujian pada susu kental hasil evaporasi terdiri dari uji total
solid, uji kadar lemak, uji keasaman, uji protein, uji temperatur, uji
alkohol, dan uji pH. Pengambilan sampel susu kental dilakukan pada
saat susu kental sudah mengalami proses pendinginan. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara mengambil pada tangki penampungan
hasil evap kurang lebih 250 ml.
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9.

Sanitasi
Sanitasi yang dilakukan di GKSI meliputi
e. Sanitasi peralatan untuk pengujian seperti gelas ukur, Erlenmeyer,
pipet ukur, dan tabung reaksi dibersihkan dengan cara :
1. Dicuci dengan air dingin serta dengan sabun.
2. Dibilas sampai bersih.
3. Setelah bersih dikeringkan pada rak.
4. Peralatan tersebut diangkat kemudian dimasukkan dalam oven
untuk disterelisasikan dengan temperatur 1800C selama 2jam.
5. Dari oven kemudian diambil dan disimpan pada almari yang bebas
kuman.
f. Sanitasi peralatan untuk proses evaporasi
1. Bak penampung dibersihkan dengan cara:
a. Dibersihkan selesai proses. Lemak atau sisa susu yang
menempel pada bak disemprot dengan air yang mengalir.
b. Kemudian dinding-dinding bak tersebut digosok dengan
menggunakan

spon

deterjen

yang

berfungsi

untuk

menghilangkan lemak susu yang menempel.
c. Selanjutnya bak disemprot lagi dengan air mengalir, lalu bak
dibiarkan kering dengan sendirinya.
2. Peralatan dan pipa-pipa dibersihkan dengan cara CIP ( Cleaning In
Place) yaitu dengan cara:
a. Dicuci secara sirkulasi dengan air bersih selama 5 menit,
untuk mengeluarkan sisa-sisa susu.
b. Dicuci dengan NaOH 0,7% secara sikulasi selama 15 menit.
c. Dicuci dengan air dingin secara sirkulasi agar NaOH hilang.
d. Dicuci dengan larutan clorine dengan kadar 250 ppm secara
sirkulasi selama 5 menit dengan tujuan sterelisasi alat.
3. Sanitasi alat pengiriman produk ( transfer milik tank )
a. Dicuci dengan air bersih.
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b. Dicuci dengan menggunakan sabun / deterjen untuk
menghilangkan sisa-sisa lemak yang tertinggal.
c. Dibilas menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisasisa sabun.
d. Dikeringkan menggunakan lap kering yang bersih.
4. Sanitasi lantai
a. Cara pembersihan untuk lantai : disapu kemudian dipel
menggunakan air dan bahan pembersih lantai.
g. Sanitasi karyawan
1. Karyawan yang bekerja di GKSI Boyolali harus menggunakan
pakaian putih-putih dan memakai sepatu boots yang bersih.
2. Karyawan harus menjaga kebersihan diri selama dalam perusahaan
dan harus menaati peraturan kebersihan dalam perusahaan.
h. Pengolahan limbah
Unit pengolahan limbah cair dirancang untuk mengolah air
buangan industri susu agar kualitas air olahan memenuhi standar yang
ditetapkan pemerintah. Urut-urutan proses pengolahan adalah sebagai
berikut
1. Bak Saringan
Bak ini berfungsi sebagai penyaring air limbah dari padatan
yang besar sebelum masuk ke dalam proses pengolahan.
2. Bak Air Flotation
Air limbah yang mengandung minyak masuk ke air
flotation tank untuk memisahkan oil dari air limbah, dengan
bantuan udara dari blower maka terjadi pemisahan. Air yang telah
terpisah dari oil akan masuk ke bak equalisasi. Minyak yang
terpisah dari air masuk ke bak minyak secara gravitasi.
3. Bak Equlisasi
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Fungsi dari bak ini adalah untuk menyeragamkan fluktuasi
karakter yang ada dalam air limbah sehingga karakteristik untuk
proses

selanjutnya

bisa

relatif

seragam.

Agar

proses

penyeragaman dapat berlangsung dengan baik, dalam bak ini
dipasang blower. Yang fungsinya untuk memasukkan udara ke air
limbah sehingga tercampur dengan sempurna, selain itu adanya
blower akan mencegah bau busuk dan akan membantu proses
penurunan suhu air limbah. Bak ini dilengkapi dengan pengukur
pH sehingga pH dalam proses berada pada nilai yang diinginkan.
4. Bak aerasi
Bak aerasi adalah bak yang disediakan untuk terjadinya
proses penguraian limbah dengan melibatkan mikroorganisme
secara aerobik. Sistem yang diterapkan adalah lumpur aktif. Pada
bak ini dipasang diciptakan suatu kondisi agar mikroorganisme
pengurai polutan bisa hidup dan berkembang biak dengan baik.
Pada bak ini dipasang blower yang berfungsi sebagai
pemasok udara (oksigen) yang dibutuhkan oleh mikroorganisme.
Kedalam bak ini ditaburkan bakteri aktif dan bahan kimia berupa
UREA dan TSP sebagai makanan mikroorganisme pengurai.
5. Bak sedimentasi
Fungsi dari bak sedimentasi ini adalah untuk memisahkan
padatan . Air bersihnya yang berada diatas endapan lumpur akan
mengalir ke tanki selanjutnya yaitu treated water tank. Sedangkan
lumpurnya dikembalikan ke bak aerasi dengan pompa. Fungsinya
adalah untuk mempertahankan populasi mikroorganisme pemakan
limbah tersebut.
6. Bak treated water
Air hasil pengolahan yang telah memenuhi syarat
pemerintah ditampung di bak treated water tank sebelum dibuang
kesungai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain.
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B. Kajian Pengujian Mutu Pada GKSI
1. Pengujian Mutu Susu Segar
Pengujian mutu susu segar meliputi uji organoleptik, uji alkohol, uji
karbonat, uji penetapan bobot jenis, uji pH, uji kadar lemak, uji kadar
protein, uji kadar laktosa, uji titik beku, uji total solid, dan uji SNF.
a. Standar penerimaan susu segar di GKSI Boyolali
ü Uji organoleptik

: Normal

ü Densitas/RD/BJ

: Minimal 1,0230

ü Uji alkohol

: Negatif

ü Boiling test

: Negatif

ü Uji karbonat

: Negatif

ü pH

: 6,60-6,94

ü Kadar lemak

: Minimal 3,4%

ü Kadar protein

: Minimal 2,5%

ü Total Solid

: Minimal 11,3%

ü Titik beku

: -0,520-(-0,560)

ü Keasaman (Acidity) : 0,10-0,26
ü Uji peroksida

: Negatif

ü Uji formalin

: Negatif

b. Metodologi pengujian
1. Pengujian organoleptik susu segar
a. Prinsip : bau, warna, rasa dan kekentalan dapat menyimpang
dari keadaan normal oleh pengaruh mikroba, penambahan
air, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya.
b. Cara kerja : susu secara langsung dilihat warna dan rasanya
dengan mencicipi langsung.
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c. Hasil analisa : bila rasa, bau, warna, aroma dan kekentalan
terasa tidak normal atau menyimpang dari sesungguhnya
maka susu dapat ditolak.

2. Uji alkohol
a.

Prinsip : Kestabilan sifat koloid protein-protein susu
tergantung pada selubung air yang menyelimutinya, hal ini
terutama pada kasein. Bila susu dengan derajat asam tinggi
dicampur dengan alkohol yang bersifat dehidrasi maka
protein tersebut akan pecah.

b. Peralatan :
1. Test tube
2. Pipet 10 ml
c. Bahan : alkohol (ethanol) 68-70 %
d. Cara kerja :
1. Campurkan sejumlah yang sama contoh susu (3 ml)
dengan ethanol 68-70% (3 ml) dalam test tube.
2. Selanjutnya amati apakah terjadi koagulasi atau
tidak. Apabila koagulasi negatif maka sampel baik
tetapi jika terjadi koagulasi maka sampel rusak.
3. Boiling test
a.

Prinsip : pengamatan dengan melihat ada tidaknya
koagulasi pada bahan saat terjadi pemanasan.

b.

Alat :
1. Lampu spirtus
2. Tabung reaksi
3. Penjepit

c.

Bahan : susu segar

d.

Cara kerja :
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1. Pipet sampel (susu segar) sebanyak 5ml kedalam
tabung reaksi.
2. Jepit dan panaskan ( digoyang-goyang selama ±2 m)
dengan

menggunakan bunsen (lampu spirtus).

Pemanasan dihentikan jika sudah timbul buih.
3. Kemudian amati sampel jika terjadi koagulasi maka
positif dan jika tidak terjadi koagulasi maka sampel
negatif.
4. Penetapan bobot jenis
a. Prinsip : semakin besar jumlah padatan non lemak dalam
susu adalah berbanding lurus dengan berat jenisnya dan
berlaku sebaliknya jika lemak tinggi padatan non lemak kecil
sehingga berat jenisnya akan rendah.
b. Alat :
1. Hidrometer/ lactodensity meter 27,50 C
2. Termometer
3. Penangas air
4. Gelas ukur
c.

Prosedur :
1. Homogenkan susu dengan sempurna.
2. Tuangkan ke gelas dengan hati-hati sehingga tidak
timbul buih.
3. Celupkan lactodensimeter kedalam gelas ukur yang
berisi susu tersebut, biarkan timbul dan tunggu sampai
diam.
4.

Kemudian baca skalanya.

5. Uji karbonat
a. Prinsip : mengetahui kadar karbonat secara kualitatif dalam
susu segar yang diterima. Karbonat yang digunakan adalah
soda kue (NaHCO3) yang dapat menaikkan pH.
b. Alat :
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1. Tabung reaksi pipet tetes
2. Pipet volumetri 10 ml
c. Bahan : larutan rosalic acid 1%
d. Prosedur :
1. Pipet 2ml contoh susu segar kedalam tabung reaksi
2. Tambahkan 2ml ethanol 70%
3. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan rosalic acid
4. Amati perubahan warna yang terjadi, jika warnanya
pink berarti karbonat negatif apabila semakin tinggi
tingkatan warna berarti karbonat positif.
6. Penetapan Solid Non Fat
a. Prinsip : jumlah bahan kering tanpa lemak merupakan hasil
selisih antara total padatan dikurangi kadar lemak.
b. Cara kerja : jumlah bahan kering tanpa lemak atau SNF dapat
diperoleh dari hasil pengurangan jumlah zat padat oleh kadar
lemak.
7. Penetapan Acidity
a. Prinsip : penetapan kadar asam laktat pada susu segar yang
dihasilkan mikrobiologi jenis tertentu yang mengubah laktosa
menjadi asam laktat.
b. Alat :
1. Pipet volumetric 10 ml
2. Buret 20ml
3. Erlenmeyer 50 ml
c. Bahan
1. Susu segar
2. Indikator PP (phenolpthalin)
3. Larutan NaOH 0,1000N
d. Prosedur
1. Pipet dengan tepat 10 ml sampel
2. Tambahkan 2-3 tetes indikator PP
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3. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1000N, stop titrasi bila
larutan telah berubah menjadi merah jambu
4. Perhitungan

%

asam

laktat

:

vol. NAOH 0,1N ´ 0, 0090 ´ 100%
10

8. Uji Formalin
a. Prinsip : senyawa formalin (formaldehyde) akan membentuk
senyawa kompleks.
b. Alat :
1. Tabung reaksi
2. Pipet ukur 5ml
3. Pipet tetes
c. Bahan
1. Sampel susu
2. Larutan FeCl3 10%
3. H2SO4 pekat 91%
d. Prosedur
1. Masukkan kedalam tabung reaksi H2SO4 pekat 91%
sebanyak 5ml.
2. Teteskan larutan FeCl3 10% sebanyak 2-3 tetes.
3. Kocok sehingga larutan berwarna kuning.
4. Tuangkan hati-hati sampel susu sebanyak 5ml dan
tunggu 60 menit.
5. Amati perubahan yang terjadi bila terjadi warna ungu
antara sampel dan reagen maka sampel susu positif
mengandung formalin.
9. Uji Kadar Lemak, Kadar Protein, kadar laktosa, total solid dan
uji freezing Point Menggunakan Milkoscan.
a. Prinsip : dalam milkoscan sampel susu disedot melalui pipet
masuk ke heater atau pemanas agar suhu susu sesuai. Aliran
sampel dan clean solution diatur melalui invalve. Kemudian
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sampel dihomogenkan dan dipompa menuju cuvette melalui
selang yang sebelumnya disaring dalam inline filter. Didalam
cuvette ini sampel susu ditera kandungan susu tersebut.
Setelah pengukuran sampel dipompa ke pembuangan melalui
back pressure valve.
b. Alat :
1. Milkoscan
2. Botol
c. Bahan : sampel susu
d. Prosedur :
1. Lakukan zero setting
2. Tekan menu dan pilih menu 5.3.3 (test repeatbility)
3. Gunakan sampel homogen dan letakkan pada pipet
4. Melakukan pengukuran repeability
5. Membaca hasil pengukuran pada monitor milkocscan.

2. Pengujian Mutu Susu Kental Manis
Pemeriksaan yang dilakukan pada susu kental hampir sama dengan
pemeriksaan yang dilakukan pada susu segar, terdapat perbedaan pada
standart yang diperlukan. Uji tersebut diantaranya :
1. Uji Total solid

: standart 42-46%

2. Uji Kadar lemak : standart 12,9-14,4%
3. Uji Keasaman

: standart max 0,18%

4. Uji Protein

: standart 10-13%

5. Uji Temperatur

: standart max 10ºC

6. Uji Alkohol

: standart negatif

7. Uji pH

: standart 6,50-6,66

3. Pembahasan
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Susu merupakan bahan yang mudah mengalami kerusakan, sehingga
perlu penanganan yang baik mulai dari proses pemerahan, proses produksi,
pengujian mutu, sampai proses akhir.
Setiap susu yang masuk ke GKSI Boyolali harus melewati proses
pengujian kualitas susu terlebih dahulu. Susu segar yang disetorkan ke
GKSI boyolali harus memenuhi pesyaratan kualitas yang telah disepakati
bersama, apabila terdapat kualitas susu yang tidak memenuhi persyaratan
standar kualitas maka susu tersebut ditolak.
Pengujian pH, organoleptik, acidity, uji alkohol, dan uji karbonat
merupakan

parameter

penting

yang

dilakukan

dalam

pengujian

penerimaan susu segar. Karena susu segar merupakan sumber bahan baku
yang penting bagi industri susu, kualitas susu segar yang diterima perlu
dipastikan tingkat kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan
sehingga produk yang bermutu dan aman dapat dicapai.
Uji organoleptik merupakan langkah awal dalam menentukan
kualitas susu. Standar kelayakan awal penerimaan susu di GKSI Boyolali
menghendaki tidak adanya perubahan dari segi warna, bau dan rasa.
Dengan kata lain susu harus normal. Susu normal yang sesuai dengan
standar GKSI Boyolali dimana berwarna putih kekuningan, berbau khas
susu dan berasa agak manis sesuai dengan yang dijelaskan oleh
Hadiwiyoto (1994) bahwa susu normal berwarna putih ke abu-abuan
sampai agak keemasan. Warna putih banyak disebabkan oleh globulaglobula lemak dan protein kasein yang biasanya mengikat kalsium dan
pospat. Warna kuning disebabkan karena adanya zat warna karoten dalam
lemak susu yang berasal dari jenis pakan yang diberikan. Soeparno (1995)
menambahkan bahwa air susu yang normal atau murni memiliki bau khas,
yang mudah dibedakan dengan susu yang telah rusak atau dipalsukan.
Bau dan rasa susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jenis
pakan yang diberikan pada sapi dan kandungan laktosa pada susu.
Menurut Hadiwiyoto (1994) pakan berupa daun bawang, kubis atau
sayuran lainnya cenderung memberikan susu berbau lebih kuat. Selain
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faktor pakan, faktor lingkungan juga mempengaruhi karena susu mudah
menyerap bau dari lingkungan. Dan kandungan laktosa yang tinggi dan
kandungan klorin rendah diduga menyebabkan susu berbau seperti garam.
Bau susu yang normal adalah sedikit amis dan rasanya sedikit manis,
apabila terjadi penyimpangan susu dari normal maka susu tidak dapat
diterima atau ditolak
Warna air susu yang sehat adalah putih kekuning-kuningan dan tidak
tembus cahaya. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi warna air
susu, misalnya keadaan sapi dan adanya indikasi penambahan air. Warna
air susu yang kemerah-merahan memberi dugaan bahwa air susu tersebut
berasal dari sapi yang menderita mastitis. Warna air susu yang kebiruan
menunjukkan bahwa air susu telah dicampur air terlalu banyak. Sedang air
susu yang berlendir, bergumpal menandakan bahwa air susu tersebut telah
rusak atau asam ( AAK, 1974).
Kekentalan susu dipengaruhi oleh komposisi susu, umur hewan dan
beberapa perlakuan misalnya adanya pengadukan akan menurunkan
kualitas susu. Susu normal mengandung sekitar 87% air sehingga apabila
terlalu encer dimungkinkan adanya penambahan air maka susu tidak dapat
diterima. Begitu juga apabila terlalu kental maka susu juga ditolak. Susu
yang terlalu kental dikarenakan susu telah terkontaminasi oleh kuman coli.
Uji alkohol dilakukan untuk mengetahui sifat protein dari susu
apakah susu tersebut masih baik atau sudah rusak, yaitu ditandai dengan
adanya gumpalan saat dicampurkan dengan alkohol. Alkohol yang
digunakan adalah alkohol dengan konsentrasi 70%, penggunaan
konsentrasi alkohol yang tinggi dimaksudkan agar dapat mendeteksi sedini
mungkin susu yang rusak. Sebelum dilakukan pengujian susu dilakukan
dulu pengadukan saat masih berada dalam can dan tangki agar susu
homogen. Pengujian alkohol dilakukan dengan cara mencampurkan
sampel susu dengan etanol 70% dengan jumlah yang sama dalam tabung
reaksi. Apabila setelah pencampuran sampel pecah maka sampel tersebut
telah rusak.
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Kestabilan sifat koloid protein-protein susu tergantung pada
selubung air yang menyelimutinya, hal ini terutama pada kasein. Bila susu
dengan derajat asam tinggi dicampur dengan alkohol yang bersifat
dehidrasi maka protein tersebut akan pecah. Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oeh Eckles et al (1951) bahwa keasaman dari susu akan
mengakibatkan kasein terlepas ikatannya dari rangka karbon ke dua,
sehingga akan menggumpal jika ditambahkan alkohol.
Rusaknya protein ditandai dengan terbentuknya gumpalan setelah
penetesan alkohol. Penggumpalan yang terjadi disebabkan oleh kegiatan
enzim atau kegiatan asam. Enzim rennet yang dihasilkan didalam perut
sapi atau enzim proteolitik lain yang dihasilkan oleh bakteri dapat
menyebabkan penggumpalan susu. Selain disebabkan oleh aktivitas enzim
dan keadaan asam, kerusakan susu juga dapat disebabkan oleh faktor fisik
yaitu panas dari lingkungan dan guncangan pada saat pengangkutan.
Apabila terjadi penggumpalan saat pengujian alkohol maka susu tidak
dapat diterima.
Uji karbonat dilakukan untuk mengetahui apakah susu ada tambahan
bahan pengawet atau tidak. Pengawet yang digunakan adalah karbonat
(NaHCO3). Penambahan bahan kimia seperti pengawet haruslah negatif,
jika

terjadi

pemalsuan

atau

penambahan

pengawet

susu

maka

menunjukkan positif dan susu harus ditolak. Penambahan bahan pengawet
biasanya dilakukan untuk meningkatkan pH dan menyebabkan susu dapat
bertahan lebih lama dan juga agar susu tidak pecah akibat guncangan pada
saat pengangkutan.
Cara pengujian karbonat adalah dengan cara mencampurkan alkohol
70%, sampel susu dan rosalic acid. Perbandingan antara alkohol 70%,
sampel susu dan 1:1 dan rosalic acid 3 tetes. Kemudian dikocok sampai
homogen, jika terbentuk warna merah maka susu positif mengandung
karbonat sehingga susu tidak dapat diterima. Sebaliknya jika sampel
berwarna orange maka susu tidak mengandung karbonat. Seperti yang
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diterangkan Hadiwiyoto (1994) adanya warna merah menunjukkan adanya
penambahan karbonat dalam susu segar.
Parameter pH susu juga harus diperhatikan pada saat penerimaan
susu. Standar kelayakan penerimaan susu di GKSI Boyolali adalah 6.60
sampai 6.94. Keadaan asam pada susu dapat disebabkan oleh tumbuhnya
bakteri dalam susu yang dapat menghasilkan asam laktat. Seperti yang
dijelaskan oleh Folley et al (1983) bahwa peningkatan keasaman susu
disebabkan karena terbentuknya asam laktat hasil fermentasi dari laktosa
susu oleh mikroba asam laktat karena periode penyimpanan. Sedangkan
keadaan basa pada susu dapat disebabkan oleh penambahan bahan
pengawet pada susu segar.
Uji berat jenis yang dilakukan adalah dengan menggunakan
laktodedensimeter dengan skala 1.0200-1.0400, sesuai dengan yang
dijelaskan oleh Hadiwiyoto(1994) bahwa berat jenis dapat ditentukan
dengan alat laktodensimeter, yang prinsip kerjanya didasarkan atas hukum
archimedes. Jika susu semakin encer maka akan semakin dalam
pengukurannya dengan laktodensimeter dengan demikian bobot jenis susu
akan menjadi turun atau lebih rendah daripada standar.
Standar kelayakan GKSI Boyolali adalah

1.0230 g/cm3 tetapi hal

ini tidak sesuai dengan yang diterangkan oleh Hadiwiyoto 1994 bahwa
berat jenis susu normal antara 1.0280-1.0320. Hal ini disebabkan oleh
kualitas susu yang disetorkan ke GKSI Boyolali masih banyak yang
mempunyai berat jenis yang kurang dari 1.0280, tetapi hal ini juga
berpengaruh terhadap harga susu. Bagi susu yang berberat jenis lebih
rendah akan dihargai lebih rendah. Dari berat jenis dapat diketahui apakah
susu segar benar-benar murni atau tidak. Penambahan air juga
mempengaruhi besar berat jenis susu, menurut Hadiwiyoto (1994)
penambahan air pada susu segar akan mengubah presentasi komponenkomponen yang ada didalam susu, sehingga akan mempengaruhi bobot
jenis.
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Boiling test berfungsi untuk mengetahui apakah susu terjadi
penggumpalan atau koagulasi pada saat pemanasan. Boiling test dilakukan
dengan cara memanaskan sampel yang di terdapat dalam tabung reaksi
kedalam api dengan menggunakan bunsen atau lampu spirtus. Apabila
terjadi koagulasi maka sampel rusak tetapi apabila tidak terjadi koagulasi
maka sampel masih baik.
Pengujian acidity pada susu segar dilakukan untuk mengetahui kadar
asam laktat pada susu segar yang dihasilkan jenis mikrobiologi tertentu
yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Pengujian ini dilakukan
dengan cara susu ditambah dengan indikator penolpthalin dan kemudian
dititrasi dengan larutan alkali yaitu larutan NaOH 0.1. Standar kelayakan
untuk GKSI Boyolali adalah 0,10 – 0,26%. Hal ini sesuai dengan yang
diterangkan oleh Hadiwiyoto (1994) jika susu dititrasi dengan alkali dan
indikator penolpthalin, total asam susu diketahui hanya 0,10-0,26 %.
Penggunaan milkoscan untuk mengetahui kadar lemak, kadar
protein, kadar laktosa, titik beku, total solid, dan SNF. Hal ini dilakukan
karena mengingat banyaknya sampel susu yang diuji, sehingga pengujian
sampel menjadi lebih efektif dan efisien.
Pengujian kadar lemak, kadar protein dan kadar laktosa sangat
penting dilakukan karena hal ini berhubungan dengan penentuan harga
daripada susu tersebut. Pengukuran kadar lemak sangat mempengaruhi
pengukuran bobot jenis. Karena jika dalam pengukuran bobot jenis ini
misalnya ada yang tidak beres dilihat terlebih dahulu hasil pengukuran
lemak, jika kadar lemak tidak memenuhi syarat maka susu tersebut
ditolak.
Standar kelayakan penerimaan susu di GKSI Boyolali untuk kadar
lemak adalah minimal 3.4% dan untuk kadar protein adalah minimal 2.5%.
Apabila tidak sesuai maka susu tersebut ditolak. Banyak hal yang
mempengaruhi besar kecilnya kadar lemak, menurut Hadiwiyoto (1994)
besar kecilnya globula lemak dipengaruhi oleh antara lain jenis sapi, lama
laktasi, jenis dan bentuk pakan.

lvi

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Analisis total solid digunakan untuk mengetahui kadar kering dari
susu tersebut. Bahan kering dalam susu selain lemak adalah protein,
laktosa, vitamin dan mineral. Standar kelayakan nilai total solid adalah
minimal 11.3%, apabila tidak sesuai maka susu tersebut ditolak.
Sedangkan untuk SNF atau jumlah bahan kering tanpa lemak merupakan
hasil selisih antara total padatan dikurangi kadar lemak.
Pengukuran titik beku air susu dapat digunakan untuk menentukan
jumlah air yang dipakai untuk pengenceran. Standar kelayakan GKSI
adalah -0.520 sampai -0560 . Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Adnan
(1984) bahwa perbedaan titik beku air murni dan air susu hanya sekitar
0,50C. Penentuan titik beku harus benar-benar akurat bila ingin diketahui
adanya pengenceran. Titik beku air susu berkisar antara -0,5250C sampai 0,5650C dengan rata-rata -0,5400C. Kenaikan titik beku menyatakan
adanya indikasi penambahan air, sedangkan penurunan titik beku susu
menyatakan adanya indikasi penambahan susu bubuk atau tepung.

C. Kajian Kerja Praktek Lapang
Aktivitas yang dilakukan di GKSI Milk treatment Boyolali terutama
dalam pengujian kualitas susu meliputi uji alkohol, uji pH susu, uji karbonat,
uji kadar asam, uji berat jenis dan penentuan kadar lemak, protein, laktosa,
titik beku susu, TS, SNF dengan menggunakan milkoscan.
Uji alkohol dilakukan untuk mengetahui protein susu apakah masih
baik atau sudah rusak. Langkah yang dilakukan adalah mengisi tabung reaksi
dengan alkohol 70% sebanyak 30 ml dan sampel susu yang diuji sejumlah 30
ml, kemudian kocok sampai homogen. Kemudian amati dinding kaca tabung
reaksi tersebut. Hasil analisanya apabila terdapat gumpalan dalam dinding
kaca maka susu telah rusak dan susu tidak dapat diterima. Dan sebaliknya
apabila susu dikocok tetap cair dan tidak menggumpal maka susu tersebut
masih baik. Semua susu yang diterima GKSI Boyolali mempunyai nilai
alkohol test negatif.
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Uji pH susu menggunakan pH meter, langkah yang dilakukan pada uji
pH adalah dengan mencelupkan pH indikator kedalam susu dan hasilnya akan
terlihat pada layar monitor pH meter. Susu yang biasanya diterima di GKSI
Milk treatment Boyolali mempunyai nilai pH sekitar 6,60 – 6,80.
Uji karbonat dilakukan untuk mengetahui adanya bahan pengawet pada
susu atau tidak. Langkahnya adalah dengan cara mengisi tabung reaksi dengan
susu dan alkohol 70% dengan volume sama kemudian menambahkan 3 tetes
larutan rosalic acid 1%. Kemudian amati perubahan yang terjadi apabilaterjadi
perubahan warna pink maka susu tidak mengandung pengawet karbonat dan
apabila intensitas warna meningkat menjadi kemerahan maka susu
mengandung karbonat. Semua susu yang diterima di GKSI Boyolali
mempunyai nilai karbonat test negatif.
Uji kadar asam dilakukan untuk mengetahui kadar asam yang terdapat
dalam susu. Langkah yang dilakukan adalah mengisi erlenmeyer ukuran 50 ml
dengan susu segar sebanyak 10 ml kemudian ditambah 2-3 tetes indikator
phenolpthalin, kemudian menitrasi dengan larutan NaOH 0,1000N dan titrasi
dihentikan apabila larutan berubah menjadi merah jambu. Susu yang diterima
di GKSI Boyolali mempunyai nilai antara 0,100 sampai 0,170.
Uji berat jenis dilakukan dengan menggunakan laktodedensimeter
dengan skala 1.0200-1.0400. Langkah yang dilakukan adalah dengan menuang
susu pada gelas kemudian mencelupkan laktodensimeter kedalam gelas yang
berisi susu tesebut. Kemudian membaca skala pada laktodensimeter. Susu
yang diterima di GKSI Boyolali mempunyai nilai bobot jenis sekitar 1.0210
sampai 1.0250.
Uji penentuan kadar lemak, kadar protein, kadar laktosa, titik beku
susu, TS dan SNF dilakukan secara digital menggunakan alat milkoscan.
langkah yang dilakukan adalah mengaduk susu sampai homogen yang
diletakkan pada botol dan diletakkan pada pipet, kemudian melakukan
pengukuran repeability dengan cara menekan tombol ►, kemudian membaca
hasil pengukuran pada monitor milkoscan. Susu yang diterima oleh GKSI
mempunyai kandungan lemak sekitar 3.3 – 4.7%, kandungan protein sekitar
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2.5 – 3%, kandungan laktosa sekitar 4.0 – 4.6%, total solid sekitar 10.6 –
12.0%, SNF sekitar 7.0 – 8.2% dan titik beku susu sekitar 0.4 -0.6.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan data yang telah kami peroleh dari Magang di Gabungan
Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Milk Treatment, maka dapat disimpulkan :
1. Pengujian mutu susu sangat perlu dilakukan agar dapat dicapai produk
akhir yang aman dan bermutu. Susu yang tidak memenuhi standar kualitas
yang ditetapkan GKSI maka susu tidak dapat diterima.
2. Pengujian mutu susu di GKSI Boyolali meliputi uji alkohol, uji karbonat,
uji pH susu, tingkat keasaman, dan uji menggunakan milkoscan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu antara lain adalah jenis
pakan sapi, lingkungsn, lamanya penyimpanan, adanya goncangan pada
saat pengiriman dan penambahan bahan asing pada susu.
4. Alat yang digunakan untuk pengujian susu antara lain pH meter, buret,
laktodensimeter, dan milkoscan minor.
5. Proses produksi yang dilakukan GKSI Boyolali adalah proses evaporasi
dan hasilnya berupa susu kental.
6. Pemasaran dilakukan dengan cara mengirimkan langsung susu kental ke
PT. Indomilk.
7. Sanitasi perusahaan meliputi sanitasi peralatan baik pada pengujian dan
produksi, sanitasi karyawan dan pengolahan limbah.

B. SARAN
1. Sebaiknya perlu ditingkatkannya pengawasan dan penanganan pengujian
mutu, karena mempengaruhi mutu bahan baku.
2. Sebaiknya pengujian mikrobiologi dilakukan untuk mengetahui kualitas
susu yang lebih baik dan menghindari kerugian yang lebih besar.
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Lampiran 1 : Gambar alat dan mesin proses produksi dan alat- alat pengujian
susu di GKSI Boyolali

Gambar 1. Lactodensimeter

Gambar 2. milkoscan minor

Gambar 3. pH meter
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Gambar 4. Buret

Gambar 5. Jembatan timbang

Gambar 6. Penyaring dan Bak Penampung 1
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Gambar 7. Bak penampung

Gambar 8. Pompa

Gambar 9. Pendingin
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Gambar 10. FMT 1, FMT 2 dan FMT

Gambar 11. Balance tank

Gambar 12. Plate Heat Exchanger
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Gambar 13. High Heater

Gambar 14. Pipa penyalur susu

Gambar 15. Calandria
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Gambar 16. Separator

Gambar 17. Condensor

Gambar 18. Pompa vacum
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Gambar 19. Cooling tower

Gambar 20. Tangki penyimpanan

Lampiran 3 : Data kualitas penerimaan susu di GKSI Boyolali
Nama KUD

Pos

Volume

RD

Hasil Analisa

lxviii

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Penerimaan
KUD
Musuk

Road Tank
1
Musuk
Road Tank
2
Musuk
Road Tank
3
Rata-rata Musuk

Liter

Alk.
Test

CO3

FPD

pH

TS

Fat

Prot

(%)

(%)

(%)

Acidity

Formalin

SNF

Lactose

(%)

(%)

4.09

1.022

Neg

Neg

0.470

6.81

10.86

3.39

2.66

0.120

Neg

7.47

4.15

4.057

1.023

Neg

Neg

0.640

6.68

10.63

3.36

2.59

0.147

Neg

7.27

4.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.147

1.0225

Neg

Neg

0.465

6.75

10.75

3.38

2.63

0.133

Neg

7.37

4.09

Banyumanik

3.244

1.0235

Neg

Neg

0.490

6.65

11.10

3.41

2.74

0.151

Neg

7.69

4.29

Cahyo
Mulyo
Getasan

2.543

1.0225

Neg

Neg

0.470

6.72

10.73

3.31

2.59

0.135

Neg

7.42

4.21

Road tank

3.227

1.0225

Neg

Neg

0.460

6.76

10.63

3.30

2.65

0.120

Neg

7.33

4.06

Ungaran

Road tank

3.211

1.0215

Neg

Neg

0.490

6.81

11.79

3.72

3.03

0.114

Neg

8.07

4.27

S3

1&2 pagi

1.007

1.0230

Neg

Neg

0.480

6.58

11.18

3.34

2.92

0.163

Neg

7.84

4.25

S3

1%2 sore

362

1.0220

Neg

Neg

0.490

6.61

12.47

4.29

3.00

0.151

Neg

8.18

4.26

S3

A pagi

244

1.0235

Neg

Neg

0.520

6.59

11.91

3.74

2.86

0.163

Neg

8.17

4.58

S3

A sore

127

1.0235

Neg

Neg

0.530

6.63

13.31

4.70

2.98

0.163

Neg

8.61

4.64

S3

C

949

1.0225

Neg

Neg

0.460

6.72

10.87

3.39

2.74

0.114

Neg

7.48

4.07

Neg

Neg

0.480

6.64

11.41

3.59

2.86

0.144

Neg

7.82

4.24

Rata-rata S3
Margi
Rahayu
Tengaran

2.689
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

723

1.0235

Neg

Neg

0.510

6.68

11.19

3.30

2.73

0.135

Neg

7.89

4.55

1

352

1.0225

Neg

Neg

0.470

6.74

11.15

3.44

2.84

0.120

Neg

7.71

4.18

2

1.349

1.0230

Neg

Neg

0.470

6.75

11.14

3.48

2.85

0.120

Neg

7.66

4.11

Rata-rata Ampel

1.740

Neg

Neg

0.470

6.75

11.14

3.47

2.85

0.120

Neg

7.67

4.12

PT.IL
Road tank
Pandaan
1
PT.IL
Road tank
Pandaan
2
Rata-rata PT.IL Pandaan

15.356

1.0250

Neg

Neg

0.500

6.68

11.87

3.78

2.91

0.147

Neg

8.09

4.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neg

Neg

0.500

6.68

11.87

3.78

2.91

0.147

Neg

8.09

4.41

Ampel

Tunas Baru

Road Tank

Road tank

Selo

15.356
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

1.0225

Neg

Neg

0.470

6.73

11.11

3.36

2.91

0.125

Neg

7.75

4.16

Cepogo

road tank 1

4.004

1.0215

Neg

Neg

0.470

6.76

10.79

3.40

2.62

0.120

Neg

7.39

4.11

Cepogo

road tank 2

2.390

1.0210

Neg

Neg

0.470

6.82

10.96

3.34

2.80

0.114

Neg

7.62

4.15

6.390

1.0213

Neg

Neg

0.470

6.78

10.85

3.38

2.69

0.118

Neg

7.48

4.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850

1.0230

Neg

Neg

0.490

6.73

11.65

3.69

2.94

0.151

Neg

7.96

4.26.

Rata-rata Cepogo
Sri Lestari

road tank

Jatinom

Lampiran 5: Data jumlah penerimaan susu segar dan kualitas hasil evap
Tanggal

01/01/09

Quantity FM
Stock
Awal
4.852

Jumlah
Penerimaan
78.120

Jumlah
Total
82.972

Quantity Fresh milk
FM
Proses
82.972

Quantity Evap

TS

FAT

Acidity

pH

Density

Prot

Kg

TS

FAT

Acidity

pH

Prot

11,03

3,36

0,134

6,74

1,0224

2,62

9.070

43,02

12,72

0,141

6,47

10,17

11.370

43,56

13,08

0,141

6,43

10,11
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02/01/09

03/01/09

0

8.839

digilib.uns.ac.id

95.610

81.860

95.610

90.249

87.221

90.249

11,04

11,02

3,42

3,41

0,136

0,127

6,72

6,73

1,0232

1,0229

2,69

2,67

9.220

45,93

13,98

0,152

6,38

11,07

11.400

44,91

13,53

0,152

6,41

11,01

11.070

44,49

13,35

0,152

6,41

10,74

10.610

43,77

13,26

0,141

6,46

10,44

04/01/09

0

64.540

64.540

52.252

11,04

3,36

0,125

6,72

1,0235

2,66

11.420

45,45

13,56

0,152

6,45

10,86

05/01/09

12.288

58.380

70.668

48.162

11,15

3,49

0,125

6.73

1,0240

2,72

11.390

45,33

13,92

0,152

6,47

10.77

06/01/09

22.506

52.740

75.246

46.300

10,98

3,41

0,150

6,67

1,0230

2,59

11.240

45,30

13,68

0,135

6,56

10.74

07/01/09

28.946

37.060

66.006

49.485

11,07

3,46

0,134

6,73

1,0239

2,67

12.240

42,59

13,51

0,152

6,47

10.05

08/01/09

16.521

52.980

69.501

45.910

10,87

3,35

0,133

6,68

1,0225

2,63

11.430

44,70

13,56

0,152

6,56

10.6

09/01/09

23.521

37.660

61.251

53.059

10,88

3,33

0,133

6,73

1,0220

2,60

12.240

45,27

13,62

0,152

6,48

10.68

10/01/09

8.192

52.530

60.722

47.423

10,72

3,30

0,123

6,76

1,0219

2,56

11.400

4,55

13,59

0,152

6,53

10.50

11/01/09

13.299

61.840

75.139

49.854

11.35

3,51

0,135

6,71

1,0229

2,74

12.130

43,80

13,38

0,135

6,46

10.

12/01/09

25.285

49.560

74.435

49.220

11,26

3,51

0,132

6,71

1,0234

2,77

12.130

44,70

13,80

0,152

6,42

10.68

13/01/09

25.215

57.220

82.435

82.435

11.45

3,63

0,137

6,72

1,0231

2,77

9.180

44,46

13,44

0,135

6,54

10.83

11.230

44,40

13,41

0,152

6,44

10.80

9.150

43,38

13,41

0,135

6,53

1.56

10.010

43,17

13,23

0,152

6,47

10.50

14/01/09

0

34.910

34.910

0

Stock (tidak proses)

15/01/09

34.910

41.190

76.100

76.100

11,11

3,50

0,130

6,72

1,0229

2,73

16/01/09

0

35.400

35.400

0

17/01/09

35.400

31.940

67.450

50.473

11,02

3,41

0,141

6,69

1,0223

2,74

12.100

44,31

13,44

0,135

6,56

10.56

18/01/09

16.867

35.410

52.277

47.697

10,82

3,40

0,134

6,71

1,0215

2,67

11.230

44,28

13,56

0,135

6,56

10.74

19/01/09

4.580

44.650

49.230

49.230

10,99

3,41

0,134

6,73

1,0228

2,70

11.900

45,21

13,71

0,135

6,55

11.04

20/01/09

0

63.760

63.760

45.697

11,67

3,72

0,142

6,71

1.0242

2,85

11.230

44,25

13,41

0,135

6,55

10.92

21/01/09

18.937

33.160

51.507

49.974

10,87

3,37

0,146

6,70

1,0220

2,68

12.090

45,63

13,83

0,135

6,53

11.04

22/01/09

1.533

44.040

45.573

11,06

3,40

0,125

6,78

1,0220

2,77

9.570

45,33

13,71

0,151

6,42

11.31

23/01/09

6.580

33.790

40.370

0

24/01/09

40.370

35.730

76.090

49.470

10,99

3,42

0,135

6,72

1,024

2,67

12.140

44,16

13,44

0,135

6,52

1.68

25/01/09

26.620

46.540

73.160

73.160

11.14

3,48

0,135

6,72

1,0224

2,74

10.180

42,33

12,90

0,141

6,52

10.35

8.177

43,56

13,35

0,152

6,48

10.71

9.110

43,26

13,20

0,130

6,62

1.56

11.310

45,69

13,80

0,141

6,5

10.83

10.240

42,21

12,87

0,135

6,58

10.41

11.550

44,82

13,77

0,130

6,62

10.92

44,85

13,77

0,130

6,62

10.95

38.993

26/01/09

0

37.700

37.700

0

27/01/09

37.700

48.030

85.730

81.640

28/01/09

4.090

33.790

37.880

0

29/01/09

37.800

50.070

87.950

87.950

30/01/09

0

37.680

37.850

0

31/01/09

37.860

29.960

67.820

56.000

Stock (tidak proses)

Stock (tidak proses)

Stock (tidak proses)
11,10

3,46

0,139

6,70

1,0226

2,72

Stock (tidak proses)
10,67

3,37

0,129

6,77

1,0226

2,75

Stock (tidak proses)
11,01

3,46

0,126

lxx

6,77

1,0224

2,72

13.245

