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Pendahuluan 

Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu 

mamalia, salah satunya manusia. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum 

mereka dapat mencerna makanan padat. Susu binatang (biasanya sapi) juga diolah 

menjadi berbagai produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, 

susu bubuk dan lain-lainnya untuk konsumsi manusia. 

Beberapa Jenis Susu, yaitu : 

1. Susu Nabati 

Susu nabati meruipakan susu yang dihsilkan dari bahan tumbuh-tumbuhan, 

dimana susu tersebut juga mempunyai kandungan gizi yang baik, misalnya Susu 

Kedelai 

2. Susu Hewan 

Sebagian besar hewan mamalia, termasuk manusia, susu diberikan oleh induk 

melalui kelenjar susu induk. Susu Hewan meliputi : 

 Susu Kambing 

 Susu Kuda 

 Susu Onta 

 Susu Sapi 

 

Dewasa ini, susu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Untuk umur produktif, 

susu membantu pertumbuhan mereka. Sementara itu, untuk orang lanjut usia, susu 

membantu menopang tulang agar tidak keropos. Susu secara alami mengandung nutrisi 

penting, seperti bermacam-macam vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor, dan 

zinc, pendapat lain menambahkan bahwa susu mengandung mineral dan lemak. Oleh 

karena itu, setiap orang dianjurkan minum susu. Sekarang banyak susu yang dikemas 

dalam bentuk yang unik. Tujuan dari ini agar orang tertarik untuk membeli dan minum 

susu. Ada juga susu yang berbentuk fermentasi 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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Latar Belakang 

Usaha ternak sapi perah sedang dalam perjalanan menuju suatu industri andalan 

yang dapat menyediakan susu yang cukup bagi masyarakat dengan harga yang layak. 

Konsumsi susu perkapita masyarakat Indonesia relatif masih rendah, 4 kg per tahun 

sedang rata-rata konsumsi perkapita negara maju lebih dari 200 kg per tahun. Kalau 

kensumi negara Indonesia meningkat setengah saja dari rata-rata konsumsi negara 

maju, maka kebutuhan susu meningkat. Industri susu nasional menghadapi tantangan 

memenuhi permintaan susu di masa yang akan datang. Apalagi negara-negara maju 

dalam industri susu telah memperlihatkan bahwa usaha sapi perah merupakan kegiatan 

ekonomi yang memberikan manfaat sangat besar baik bagi pengusaha, masyarakat 

konsumen dan bagi negara. Perkembangan produksi dan harga susu menunjukkan 

komoditi yang penting, yang mana ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi dan 

fluktuasi harga yang semakin berarti. Produksi susu dan olahannya memiliki peranan 

penting bagi masyarakat khususnya balita, karena itu wajar jika kebutuhan akan susu 

tidak dapat terpenuhi. 

Potensi Peternakan di Kabupaten Blitar 

Kabupaten Blitar adalah daerah yang bercorak agraris, sebagian besar 

penduduknya tinggal dipedesaan yang mengandalkan kehidupannya pada sektor 

pertanian yang termasuk diantranya usaha peternakan. Dengan keunggulan komparatif 

sebagai daerah agraris penghasil komoditas peternakan (telur dan susu), maka 

pembangunan pertanian sub sektor peternakan perlu diletakkan sebagai prioritas dalam 

rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah mengingat pula dominansi sub sektor 

peternakan dalam pembentukan angka PDRB. 

Populasi Ternak Sapi perah di Kabupaten Blitar 2015 

No Kecamatan 
Jumlah Sapi 

Perah 

Jumlah Rumah 
Tangga Tani 
Sapi Perah 

1 Bakung 20 4 

2 Sutojayan 191 17 

3 Wates 26 11 

4 Wonotirto 16 2 

5 Panggungrejo 11 1 
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6 Binangun 44 14 

7 Kesamben 121 22 

8 Selorejo 14 11 

9 Doko 243 54 

10 Wlingi 1271 138 

11 Talun 192 47 

12 Kanigoro 626 73 

13 Sanan Kulon 1433 121 

14 Srengat 1633 125 

15 Wonodadi 262 34 

16 Udamnawu 323 44 

17 Ponggok 484 67 

18 Nglegok 545 100 

19 Garum 526 56 

20 Kademangan 182 20 

21 Gandusari 6028 1310 

22 Selop[uro 39 9 

 JUMLAH 14230 2280 
 
 
 

Sejarah Sapi Perah Di Indonesia 

Menjelang akhir abad ke-19, sapi Ongole dari India dimasukkan ke pulau Sumba 

dan sejak saat itu pulau tersebut dijadikan tempat pembiakan sapi Ongole murni. Pada 

tahun 1957 telah dilakukan perbaikan mutu genetik sapi Madura dengan jalan 

menyilangkannya dengan sapi Red Deen. Persilangan lain yaitu antara sapi lokal 

(peranakan Ongole) dengan sapi perah Frisian Holstein di Grati guna diperoleh sapi 

perah jenis baru yang sesuai dengan iklim dan kondisi di Indonesia (Menteri Negara 

Riset dan Teknologi, 2005). 

Di Indonesia, manajemen pemeliharaan biasanya terbagi atas pemeliharaan sapi 

perah dan sapi potong. Jenis sapi perah yang unggul dan paling banyak dipelihara 

adalah Sapi Shorthorn (dari Inggris),Sapi Friesian Holstein (dari Belanda), jersey (dari 

selat Channel antara Inggris dan Perancis), Brown Swiss (dari Switzerland), Red Danish 

(dari Denmark) dan Sapi Droughmaster (dari Australia). Hasil survei menunjukkan 

bahwa jenis sapi perah yang paling cocok dan menguntungkan untuk dibudidayakan di 

Indonesia adalah Sapi Frisien Holstein. 
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Pada Masa Kepemerintahan Hindia Belanda Peternakan sapi perah di Indonesia 

sudah dimulai sejak abad ke-19 lalu, yaitu sejak pengimporan sapi perah Milking 

Shorthorn, Sapi Ayrshire dan Sapi Jersey dari Australia. Dimana para petani indonesia 

menerima berupa titipan bakalan sapi perah dari perusahaan susu di kota sekitarnya, 

yang kemudian di kawinkan degan pejantan sapi friesian holstein.Sapi titipan tersebut 

selain digunakan sebagai tenaga kerja juga di jual untuk di potong oleh para petani. Di 

Pasuruan, peranakan sapi friesian holstein sangat disukai karena memiliki pola warna 

belang hitam-putih, serta memiliki harga jualnya lebih tinggi. 

Pada tahun 1900-an di Lembang telah terdapat perusahaan peternakan sapi 

perah, di perkebunan cisarua dan lembang terdapat pembibitam sapi perah jenis 

friesian holstein murni. Dalam rangka pengadaan bibit sapi perah friesian holstein 

jantan murni, pemerintah Hindia Belanda tahun 1914 mengadakan kontrak degan 

Hirschland dan Van Zijl pemilik perusahaan “Generaal de wet”. 

Dimana dalam perjanjian kontark “General de wet” berbunyi “semua pejantan 

yang dilahirkan diperusahaan tersebut setelah berumur 1,5 tahun dan dinilai memenuhi 

mutu sebagai pejantan harus diserahkan dan dibeli oleh pemerintah”. Sasarannya 

adalah sebagai pengembangan persilangan degan sapi setempat. 

 

Peternakan Sapi Perah  

Sapi susu atau sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan secara khusus 

karena kemampuannya dalam menghasilkan susudalam jumlah besar. Sapi susu adalah 

varietas dari spesies Bos Taurus. Dalam sejarahnya, sapi penghasil susu dan sapi 

pedaging tidak memiliki perbedaan mencolok, dengan induk yang sama dapat 

digunakan untuk menghasilkan sapi yang menghasilkan susu (sapi betina) maupun 

daging (umumnya sapi jantan). Saat ini, pengembang biakan sapi lebih terspesialisasi 

dengan seleksi buatan untuk mendapatkan sapi varietas khusus yang mampu 

menghasilkan susu dalam jumlah besar. 

Jenis Sapi Perah  

Jenis sapi perah yang dibudidayakan untuk produksi susu sapi di dunia berasal 

dari daerah sub tropis, dari kelompok Bos Primigenius atau yang lebih di kenal dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Susu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapi_pedaging&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapi_pedaging&action=edit&redlink=1
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Bos Taurus. Jenis sapi ini tidak tahan terhadap cuaca panas tapi meproduksi susu 

dalam jumlah yang tinggi di banding sapi daerah tropis. Berikut yang terkenal 

menghasilkan banyak susu dan sapi ini banyak dipelihara sebagai ternak yag produktif. 

yaitu: 

1. Holstein – Friesien 

Sapi yang sering di jadikan sebagai sapi perah primadona ini berasal dari Holland 

atau Belanda, tepatnya di North Holand dan West Friesland, daerah yang memiliki 

padang rumput yang bagus. Sapi jenis ini merupakan bangsa sapi perah yang paling 

banyak di Amerika Serikat dan jumlahnya sekitar 80 sampai 90% dari seluruh sapi 

perah yang ada. 

Sapi ini biasanya bercorak hitam dan putih tapi ada juga Holstein yang berwarna 

merah dan putih. Memiliki tubuh yang besar, kantong susu yang besar, ekor 

panjang dengan bulu lebat. Holstein sangat menonjol sebagai penghasil susu dalam 

jumlah besar namun kadar lemaknya rendah sehingga lebih cocok dengan kondisi 

pemasaran yang ada sekarang. Produksi susunya banyak sehingga dimanfaatkan 

untuk pembuatan keju. Produksi susunya bisa mencapai 5700 kg dalam satu tahun, 

tetapi kadar lemak susunya relatif rendah, yaitu antara 3,5%-3,7%. Warna 

lemaknya kuning dengan butiran – butiran (globuli) lemaknya kecil, sehingga baik 

untuk dikonsumsi dalam keadaan masih segar. 

 

Sapi Holstein 
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2. Ayrshire 

Sapi ini berasal dari daerah Ayr, bagian barat daya Skotlandia yang wilayahnya 

dingin, lembab dan tidak banyak padang rumput yang tersedia. Pertama kali di 

perkenalkan pada tahun 1822. Tubuhnya besar, tinggi, ekornya panjang dengan 

bulu yang lebat dan punya warna tubuh yang bervariasi. Ada yang berwarna merah 

dan putih, coklat tua dan putih, juga ada yang berwarna mahagoni dan putih. Sapi 

ini bisa menghasillkan susu sebanyak 4677 kg per tahun dengan kadar lemak yang 

terkandung sekitar 3,8 – 4%. 

 Pola warna bangsa sapi Ayrshire bervariasi dari merah dan putih sampai warna 

mahagoni dan putih. Bangsa sapi ini lebih bersifat gugup atau terkejut bila 

dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Para peternak dahulu nampak 

masih berhati-hati dalam usaha mereka dalam melakukan seleksi kearah tipe yang 

bagus. Hasil itu masih nampak dalam gaya penampilan, simetri, perlekatan ambing 

yang nampak, disamping kehalusan dan kebersihannya sebagai tipe perah. Sapi 

Ayrshire hanya termasuk dalam peringkat sedang dari sudut daging serta pedet 

yang dilahirkan. Rata-rata bobot badan sapi betina dewasa 1250 pound dan sapi 

jantan mencapai 1600-2300 pound. Produksi susu menurut DHIA (1965/1966) rata-

rata 10312 pound dengan kadar lemak 4% (Prihadi,1997). 

 

sapi Ayrshire 
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3. Brown Swiss 

Sapi ini berasal dari Swiss yang di kembangkan di lereng-lereng pegunungan dan 

termasuk bangsa sapi tertua yang berasal dari spesies sapi liar Bos Taurus 

Longifrons. Sapi – sapi ini punya kemampuan merumput yang baik karena sudah 

terbiasa merumput di kaki – kaki gunung pada musim semi, bahkan sampai lereng 

yang paling tinggi selama musim panas 

Warna tubuhnya bervariasi dari coklat muda sampai coklat tua, jenis sapi ini mudah 

di kendalikan karena bekecendrungan untuk besifat acuh. Tubuhnya besar, gagah, 

panjang serta lemak badannya berwarna putih. Merupakan jenis sapi dwi fungsi 

yang dapat di ambil susunya dan dagingnya yang berkualitas bagus. Produksi 

susunya rata – rata sekitar 4926 kg per tahun. Kadar lemak di dalam susunya 

sekitar 4,1 % dan lemak susunya berwarna agak putih. Hasil produksi susunya 

sangat bagus sehingga sering digunakan untuk membuat keju karena kandungan 

proteinya yang tinggi, salah satu hal terpenting dalam pembuatan keju. 

Bobot dari betina dewasa brown swiss sekitar 544 – 635 kg dan bobot Pejantan 

dewasanya sekitar 725 kg – 1 ton 

 

 

Sapi Brown Swiss 

4. Guernsey 

Sapi yang bersifat jinak ini berasal dari Pulau Guernsey letaknya dekat dengan pulau 

Jersey, Inggris. Salah satu dari pulau – pulau yang terletak di selat channel antara 
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Perancis dan Inggris, terkenal karena padang rumputnya yang bagus. Warna 

tubuhnya coklat muda berkombinasi dengan totol – totol putih yang tampak jelas. 

Tubuh sapi ini cenderung lebih kecil dari pada sapi perah yang lainnya, tapi lebih 

cepat masuk masa dewasanya. 

Bobot tubuh betina dewasanya hanya sekitar 362 – 500 kg, sedangkan bobot 

pejantan dewasanya sekitar 500 – 771 kg. Produksi susunya mencapai 4163 kg per 

tahun. Sebenarnya sapi ini tidak terlalu di gemari karena susu yang di hasilkannya 

berwarna kekuningan yang disebabkan oleh kandungan karoten (pembentuk vitamin 

A) yang tinggi. Meskipun begitu susunya masih banyak di minati untuk di jadikan 

mentega karena kadar lemaknya yang tinggi sekitar 4,7 %. Kelebihan sapi ini adalah 

tubuhnya yang sehat dan bukan pembawa penyakit, serta memiliki pertumbuhan 

dan keseragaman produksi susu. 

 

Sapi Guernsey 

5. Sapi Jersey 

Sapi berwarna coklat ini berasal dari pulau Jersey di Inggris yang terletak hanya 

sekitar 22 mil dari pulau Guernsey dan terkenal juga dengan padang rumputnya 

yang bagus. Pulau itu hasil utamanya adalah mentega jadi sapi Jersey 

dikembangkan untuk tujuan produksi lemak susu yang banyak, yaitu sekitar 5,2 %. 

Dalam masa perkembangannya, hanya sapi – sapi bagus saja yang tetap dipelihara 

sehingga sapi Jersey ini masih terkenal karena keseragamannya. Nenek moyang dari 
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sapi Jersey adalah sapi liar Bos Taurus Typicus Longifrons yang dikawin silangkan 

dengan sapi di Paris dan Normandia (Prancis). 

Kemampuam produksi susu dari sapi Jersey tidak terlalu tinggi, rata – rata sapi 

Jersey hanya mampu memproduksi susu sekitar 3773 kg per tahun dengan kadar 

lemak 4,8 – 5,2%. Susu yang dihasilkan berwarna kuning karena kandungan 

karotennya tinggi serta persentase lemak dan bahan padatnya juga tinggi. Seperti 

halnya sapi Guernsey, sapi Jersey tidak disukai untuk tujuan produksi daging. Bobot 

betina dewasanya sekitar 362 kg – 500 kg dan bobot pejantan dewasa 500 kg – 700 

kg. 

Sapi ini punya warna yang bervariasi juga dari coklat, abu – abu terang sampai 

warna hitam. Biasanya warna di daerah paha, kepala dan bahu warnanya lebih 

gelap daripada warna tubuhnya. Bukan jenis sapi yang jinak, karena muah gugup 

atau gelisah dan bereaksi cepat terhadap rangsangan. 

 

Sapi Jersey 

Sapi yang tersebar di daerah tropis adalah sapi yang berasal dari kelompok sapi Zebu 

(bos Indicus) atau jenis sapi yang berpunuk. Beberapa diantaranya adalah: 
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6. Gir 

Sapi Gir atau sering juga disebut Gir Cattle, merupakan salah satu dari kelas kerbau. 

Berasal dari negara India bagian barat tepatnya di daerah semenanjung Kathiawar 

dekat Bombay dengan curah hujan sekitar 50,8 – 63,5 cm. Pada musim panas 

temperatur udara mencapai 36,7°C dan saat musim dingin tiba temperatur 

udaranya mencapai 15,5°C. 

Warna sapi Gir umumnya putih dengan kombinasi bercak- bercak coklat atau hitam, 

tetapi ada juga yang berwarna kuning kemerahan. Memiliki tanduk berukuran 

sedang yang melengkung ke arah belakang. Kelebihan dari sapi ini adalah tahan 

untuk bekerja baik membajak di sawah maupun di tegal, tahan terhadap temperatur 

panas dan penyakit tropis. 

Ukuran bobot sapi betina dewasa sekitar 400 kg dengan tinggi 130 cm, sedangkan 

sapi jantan dewasa berbobot sekitar 600 kg dengan tinggi sekitar 135 cm. Produksi 

susu sapi Gyr rata – rata sekitar 2000 liter per tahun dengan kadar lemak 4,5 – 5%. 

 

 

Sapi Gir 

7. Red Sindhi 

Berasal dari daerah distrik Karachi, Hyderabad dan Kohistan di Pakistan. Warna 

tubuhnya merah tua dan berukuran kecil, bobot sapi betina dewasa rata – rata 

sekitar 300 – 350 kg, sedangkan bobot jantan dewasanya sekitar 450 – 500 kg. 
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Bobot anak sapi betina baru lahir sekitar 18 – 20 kg dan bobot anak sapi jantan 

yang baru lahir sekitar 21 – 24 kg. Produksi susu sapi Red Sindhi rata – rata sekitar 

2000 kg per tahunnya, tetapi dalam beberapa kasus ada yang mencapai 3000 kg 

per tahun. Terdapat kadar lemak sekitar 4,5 – 4,9%. Sapi ini juga termasuk dalam 

kelompok Cebu atau berpunuk. 

 

Sapi Red Sindhi 

8. Sahiwal 

Sapi ini berasal dari daerah Punjab, distrik Montgomery di negara Pakistan. Sapi ini 

merupakan tipe sapi perah yang terbaik dan tahan hidup di daerah asalnya dan bisa 

berkembang di daerah – daerah yang curah hujannya tidak begitu tinggi. Sapi ini 

biasanya berwarna kelabu kemerah – merahan, merah sawo atau coklat muda dan 

kadang terdapat warna putih. Punya tanduk yang sangat pendek, bahkan pada 

betinanya hanya berupa bungkul saja. Kepala sapi pejantannya lebar dan masif. 

Ambingnya besar dan kadang bergantung, serta punya bulu yang sangat halus 

Sapi perah Sahiwal yang terbaik dapat memproduksi susu paling tinggi antara 2722 

– 5897 liter per tahun dengan kadar lemak 3,7 – 4,5 %. Badannya besar, berat, 

panjang dan berdaging dengan kaki yang pendek. Bobot tubuh sapi betina dewasa 

sekitar 450 kg dan bobot jantan dewasa sekitar 500 – 600 kg. 
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Sapi Sahiwal 

9. Frieswal 

Merupakan sapi hasil dari perkawinan silang antara Sahiwal dan Friesian Holstein. 

Sapi ini cukup jinak, susunya mudah keluar, tahan parasit internal maupun 

eksternal, tahan kutu, tahan cuaca panas, biaya pemeliharaan rendah, mampu cari 

makan sendiri dengan baik, mudah melahirkan dan susu yang di hasilkan 

mengandung protein serta lemak yang tinggi. Jumlah produksi susu tertinggi dari 

sapi Frieswal adalah sekitar 3750 kg per tahunnya, cukup banyak. 

 

Sapi Frieswal 



13 
 

10. Girolanda 

Termasuk jenis sapi campuran, hasil persilangan dari sapi Gyr dan Holstein. Sapi 

Girolanda banyak di ternakan di negara Brazil dan di kenal karena ketahanan, 

produktivitas serta biaya perawatannya yang murah. Sapi ini biasanya berwarna 

hitam dengan bercak – bercak putih atau sebaliknya dan punya ambing berwarna 

putih serta kaki yang berwarna hitam. 

 

Sapi Girolanda 

11. Jamaica Hope 

Sering juga dikenal sebagai Jersey-Zebu atau Montgomery–Jersey. Jenis ini berasal 

dari peternakan Hope di Jamaika, yang merupakan galur campuran dari Jersey, 

Zebu dan Holstein. Jenis ini memiliki ketahanan pada suhu tinggi dan juga tahan 

kutu. Bisa tetap memproduksi susu dengan baik meskipun dengan makanan yang 

sedikit. Bobot sapi betinanya sekitar 500 kg dan jantannya berbobot sekitar 700 – 

800 kg. Sapi betinanya bisa memproduksi susu sebanyak 2500 kg per tahunnya. 



14 
 

 

Sapi Jamaica Hope 

MANFAAT SAPI PERAH 

Sapi perah banyak sekali manfaatnya, untuk pemilik maupun lingkungan sekitar, 

Peternakan sapi perah mempunyai manfaat yang lain, yaitu : 

1) Sapi perah menghasilkan susu segar untuk dikemas. Biasanya penjualan susu sapi 

ini dijual dalam ukuran 1 liter dan 0.5 liter. Susu sapi ini tidak memakai tambahan 

air maupun pengawet, sehingga apabila tidak dikonsumsi langsung, sebaiknya 

ditaruh di dalam kulkas, sehingga kesegaran dari susu ini tetap terjaga. 

2) Sapi perah juga menghasilkan produk olahan lainnya yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat. 

3) Kotoran dari sapi perah ini juga dapat menghasilkan Biogas sebagai pengganti gas 

elpiji, biogas ini sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak, lampu penerangan 

dan keperluan lainnya, perawatannya pun sangat mudah dan resikonyapun lebih 

sedikit daripada gas elpiji atau gas alam lainnya, sehingga sangat aman untuk 

digunakan. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga peternak, juga bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya dengan hanya menambah selang atau 

peralatan sederhana lainnya.  

4) Selain itu pupuk dari sisa biogas inipun juga sangat laku dipasaran, karena pupuk ini 

merupakan pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Pupuk yang 
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dihasilkan ini sangat baik untuk tanaman sayur mayor, buah-buahan maupun 

tanaman lain yang sering digunakan sebagai bahan makanan. 

Susu Segar 

Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena mengandung 

zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, 

mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nilai gizinya yang tinggi 

juga menyebabkan susu merupakan medium yang sangat disukai oleh mikrooganisme 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dalam waktu yang sangat singkat 

susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar. 

Proses pengolahan susu bertujuan untuk memperoleh susu yang beraneka 

ragam, berkualitas tinggi, berkadar gizi tinggi, tahan simpan, mempermudah 

pemasaran dan transportasi, sekaligus meningkatkan nilai tukar dan daya guna bahan 

mentahnya. 

 Susu Fermentasi 

Manfaat susu fermentasi antara lain mengurangi lactose intolerance yaitu gangguan 

pencernaan (diare, kembung, kram perut) setelah minum susu. Susu fermentasi 

juga mengandung asam laktat yang secara fisiologis lebih mudah dicerna dan 

memiliki rasa yang disukai oleh konsumen. Dengan pengolahan sederhana, 

terbentuk susu fermentasi yang nilai gizinya cukup tinggi dan bermanfaat bagi 

tubuh. Contoh susu fermentasi adalah yoghurt dan kefir  

 Susu Pasteurisasi 

Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu di bawah suhu didih untuk membunuh 

kuman atau bakteri patogen namun sporanya masih dapat hidup. Ada 3 cara 

pasteurisasi yaitu: Pasteurisasi lama (Low Temperature Long Time/LTLT). 

Pemanasan susu pada suhu yang tidak tinggi, Pasteurisasi singkat (High 

Temperature Short Time/HTST), Pasteurisasi Ultra High Temperature (UHT).  

 Susu Karamel 

Susu karamel adalah produk olahan susu berwarna coklat akibat dari proses 

karamelisasi dari gula pasir dan gula susu saat pemanasan. Jika pembuatannya 
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benar, maka karamel memiliki warna coklat yang menarik, rasa yang gurih, tekstur 

yang kenyal dan lembut serta aroma yang memikat. 

Kandungan dan Manfaat Susu Sapi 

Seperti diketahui bahwa tiap  100 gram susu mengandung panas sebesar 70.5 

kilokalori, protein sebanyak 3.4 gram, lemak 3.7 gram, mengandung kalsium sebesar 

125 miligram, sementara prosentase penyerapan dalam tubuh sebesar 98% – 100%. 

Selain itu Di dalam susu terkandung vitamin B2 dan vitamin A, selain protein juga 

terdapat macam-macam asam amino yang penting untuk pertumbuhan tubuh. 

Sekarang, susu sapi dijuluki sebagai bahan makanan dengan kandungan vitamin 

lengkap, juga sebagai “darah putih” yang membantu kesehatan tubuh manusia. 

a) Kandungan Susu Sapi yang Menyehatkan 

Susu merupakan bahan pangan yang memiliki komponen spesifik seperti lemak 

susu, kasein (protein susu), dan laktosa (karbohidrat susu). 

1) Lemak susu Sapi Murni 

Persentase lemak susu bervariasi antara 2,4% – 5,5%. Lemak susu terdiri atas 

trigliserida yang tersusun dari satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam 

lemak (fatty acid) melalui ikatan-ikatan ester (ester bonds). Asam lemak susu 

berasal dari aktivitas mikrobiologi dalam rumen (lambung ruminansia) atau dari 

sintesis dalam sel sekretori. Asam lemak disusun rantai hidrokarbon dan 

golongan karboksil (carboxyl group). 

b) Protein susu 

Protein dalam susu mencapai 3,25%. Struktur primer protein terdiri atas rantai 

polipeptida dari asam-asam amino yang disatukan ikatan-ikatan peptida (peptide 

linkages). Beberapa protein spesifik menyusun protein susu. 

c) Karbohidrat susu 

Karbohirat merupakan zat organik yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan 

oksigen. Karbohidrat dapat dikelompokan berdasarkan jumlah molekul gula-gula 

sederhana (simple sugars) dalam karbohidrat tersebut. Monosakarida, 

disakarida, dan polisakarida merupakan beberapa kelompok karbohidrat. Laktosa 

adalah karbohidrat utama susu dengan proporsi 4,6% dari total susu. Laktosa 
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tergolong dalam disakarida yang disusun dua monosakarida, yaitu glukosa dan 

galaktosa. 

 Manfaat Susu Sapi Murni lainnya . 

Dengan mengkonsumsi minimal segelas setiap hari, maka Anda akan mendapatkan 

banyak manfaat susu bagi tubuh, antara lain : 

1. Kandungan potassiumnya dapat menggerakan dinding pembuluh darah sehingga 

mampu menjaganya agar tetap stabil. Sehingga Anda jauh dari penyakit darah 

tinggi serta penyakit jantung. 

2. Kandungan yodium, seng dan leticin-nya dapat meningkatkan secara drastis 

keefisiensian kerja otak besar. 

3. Zat besi, tembaga dan vitamin A dalam susu mempunyai fungsi terhadap 

kecantikan, yaitu dapat mempertahankan kulit agar tetap bersinar. 

4. Kandungan tyrosine dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan 

membuat tidur seseorang menjadi lebih nyenyak. 

5. Kalsium susu dapat menambah kekuatan tulang, mencegah tulang menuyusut dan 

patah tulang. 

6. Kandungan magnesium dalam susu dapat membuat jantung dan sistem syaraf 

tahan terhadap kelelahan. 

7. Kandungan Seng pada susu sapi dapat menyembuhkan luka dengan cepat. 

8. Kandungan vitamin B2 di dalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman 

penglihatan. 

 Teknik Pengolahan Susu 

A. Pasteurisasi Susu 

Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan 

membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan 

khamir dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada 

makanan. Proses ini diberi nama atas penemunya Louis Pasteur seorang ilmuwan 

Perancis. Tes pasteurisasi pertama diselesaikan oleh Pasteur dan Claude 

Bernard pada 20 April 1862. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/20_April
https://id.wikipedia.org/wiki/1862
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Tujuan dilakukan pasteurisasi yaitu : 

a) Untuk membunuh bakteri pathogen, yaitu bakteri-bakteri yang berbahaya 

karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia (mycobacterium 

tubercolosis). 

b) Untuk membunuh bacteri tertentu yaitu dengan mengatur tingginya suhu dan 

lamanya waktu pasteurisasi. 

c) Untuk mengurangi populasi bakteri dalam bahan susu. 

d) Untuk mempertinggi atau memperpanjang daya simpan bahan. 

e) Dapat memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih menarik 

konsumen. 

f) Pada pasteurisasi susu, proses ini dapat menginaktifkan fosfatase dan 

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

 

Mesin pasteurisasi susu 

Contoh susu pasteurisasi : 

 Susu Indomilk Pasteurisasi 

 Susu Segar 

 Cimory 

 Greenfield Real Milk 

 Susu pasteurisasi  

B. Sterilisasi 

o Sterilisasi merupakan proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau 

benda dari semua bentuk kehidupan.  
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o Sterilisasi merupakan pembebasan semua organisme-organisme yang hidup, 

termasuk bakteri dan sporanya,secara kimia atau secara fisika.  

o Sterilisasi merupakan proses mematikan semua organisme termasuk bakteri- 

bakteri,spora bakteri,kapang dan virus. 

o Sterilisasi adalah proses membunuh semua organisme beserta sporanya serta 

mencegah organisme tersebut agar tidak kembali hidup. 

 

 Metode- metode sterilisasi : 

a) Metode sterilisasi panas 

b) Sterilisasi dengan cara penguapan 

c) Sterilisasi kimia 

d) Sterilisasi secara kimiawi biasanya menggunakan senyawa desinfektan 

anatara lain alcohol 

  

 Alat Pengolahan Susu  

Ada beberapa alat yang digunakan untuk pengolahan susu, alat-alat tersebut 

mempunyai fungis yang berlainan. Alat tersebut adalah : 

 Mesin Paesturisasi 

 

Mesin pasteurisasi menggunakan sistem PHE (Plate Heat Exchanger) dengan 

pertukaran pemanas dari heater dengan susu yang dilewatkan pada plate-plate. 

http://4.bp.blogspot.com/-hYejFkt807o/UMaeAWINHDI/AAAAAAAAAAY/QkQesLtYQGo/s1600/SSL12724.JPG
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Proses pasteurisasi yang digunakan pada suhu 80 C dan berjalannya sangat 

singkat sehingga kandungan susu yang bergizi dapat dipastikan tidak akan hilang 

dan bakteri yang merugikan akan mati 

 Mesin Homogenisasi 

 

Homogenisasi merupakan proses memperkecil ukuran globula lemak lemak yang 

ada pada susu. Sehingga lemak pada susu tidak akan tercampur lagi ke atas 

apabila didiamkan beberapa menit. Hal ini akan menyebabkan rasa susu yang 

lebih gurih dan kental. Selain itu dengan ukuran globula lemak yang semakin 

kecil, untuk penyerapan pada tubuh juga akan semakin mudah. 

 Mesin Pengemas/ Packaging 

 

http://3.bp.blogspot.com/-VLYtiKNXrpU/UMafmABmEWI/AAAAAAAAAAg/5P1h0fLKQNA/s1600/SSL12723.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-oGd5OnK1VLE/UMakU3jpEII/AAAAAAAAAA4/sJM8dNwmAbM/s1600/SSL12730.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-VLYtiKNXrpU/UMafmABmEWI/AAAAAAAAAAg/5P1h0fLKQNA/s1600/SSL12723.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-oGd5OnK1VLE/UMakU3jpEII/AAAAAAAAAA4/sJM8dNwmAbM/s1600/SSL12730.JPG
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Alat pengemas menggunakan mesin otomatis 4 line dengan kecepatan tinggi 

yakni 5000 cup / jam. Mesin ini dilengkapi dengan sinar ultra violet sehingga 

dapat meminimalisir kontaminasi pada cup dan tutup yang digunakan untuk 

wadah produk jadi 

 Ice Bank 

 

Alat ini merupakan alat untuk mendinginkan susu pasteurisasi yang keluar dari 

proses pasteurisasi. Susu yang setelah pemanasan pada proses pasteurisasi akan 

didinginkan secara cepat dengan Ice bank, sehingga dapat dipastikan susu 

setelah proses pasteurisasi akan keluar dengan suhu 4o C yang pada suhu dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

 Tangki 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-_YLsblAkrwU/UMaiLE4z8UI/AAAAAAAAAAw/CC0YZaoXEsY/s1600/SSL12710.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-qF9kSY2Asdw/UMamRNE5hpI/AAAAAAAAABA/xSor2OHzewQ/s1600/SSL12726.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-_YLsblAkrwU/UMaiLE4z8UI/AAAAAAAAAAw/CC0YZaoXEsY/s1600/SSL12710.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-qF9kSY2Asdw/UMamRNE5hpI/AAAAAAAAABA/xSor2OHzewQ/s1600/SSL12726.JPG
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 Mesin Sterilisasi 

 

Sterilisasi merupakan pembebasan semua organisme-organisme yang hidup, 

termasuk bakteri dan sporanya,secara kimia atau secara fisika. Sterilisasi 

merupakan proses mematikan semua organisme termasuk bakteri- bakteri,spora 

bakteri,kapang dan virus. Sterilisasi adalah proses membunuh semua organisme 

beserta sporanya serta mencegah organisme tersebut agar tidak kembali hidup. 

Dan mesin ini dapat digunakan untuk kebutuhan diatas. 

 

C. SUSU EVAPORASI  

Contoh susu evaporasi adalah : 

 Nestle Carnation 

 Bear band 

 Lucky Cow 

 Mari Gold Dawn 

 F & N 
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Proses Pembuatan Susu Bubuk  

 

Proses Pengolahan Susu Bubuk 

Proses pengolahan susu bubuk meliputi beberapa tahapan. Proses tersebut 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Wet Process (Proses 

Basah), Dry Process (Proses kering) dan Blending (Pencampuran) 

1. Wet Process (Proses Basah).  

Proses basah adalah proses yang menggunakan bahan-bahan yang masih berupa 

liquid atau cairan.  

 Balance Tank.  

Fungsi  balance tank adalah untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas aliran 

susu segar.  

 Pendinginan.  

Susu yang telah disaring masuk plate cooler berupa Plate Heat 

Exchanger (PHE) pada suhu maksimal 14 oC untuk didinginkan hingga 

mencapai suhu 4 oC menggunakan media chilled water bersuhu 2 oC. 

 Fresh Milk Tank.  

Fungsi untuk menyimpan susu segar yang sudah didinginkan. 

 Pasteurisasi. 
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Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh semua mikroba pathogen yang dapat 

merusak susu serta menyebabkan penyakit pada bayi.  

 PHE Pasteurized.   

Alat ini berfungsi untuk membunuh bakteri pathogen yang terdapat di dalam 

susu dengan pemanasan pada suhu 80 oC selama 5 detik.  

 Compounding (Pencampuran Basah).  

Compounding merupakan proses pencampuran, pendispersian, dan pelarutan 

komponen padat (bubuk), susu segar yang telah dipasteurisasi, dan minyak 

nabati yang telah diformulasi untuk memperoleh campuran yang homogen 

sebelum dilakukan proses pengeringan.  

 Sterilisasi  

Tujuan utama dari proses sterilisasi adalah menurunkan jumlah total sel 

mikroba dan spora agar susu dapat disimpan dalam jangka waktu lama tanpa 

pendinginan.  

 Homogenisasi. Homogenasi adalah suatu perlakuan untuk menyeragamkan 

ukuran globula lemak yang semula bervariasi dari 4-8 mikron menjadi 2 

mikron. Tujuannya untuk menghindari pemecahan lemak dan terbentuknya 

lapisan krim (creaming) bila susu didiamkan. Homogenisasi tidak hanya dapat 

menghambat creamingmelalui pemecahan globula lemak melainkan juga 

melalui pencegahan pembentukan flokula oleh aglutinasi. 

2. Dry Process (Proses Kering) 

Proses kering yaitu proses untuk menghasilkan susu dalam bentuk bubuk kering. 

Adapun tahapan prosesnya meliputi: 

 Evaporasi.  

Evaporasi merupakan proses penguapan sebagian air yang terdapat dalam susu 

untuk memperoleh susu pekat dengan kadar padatan sesuai dengan yang 

dikehendaki. Total solid bahan meningkat 10% (dari 40  menjadi 50 %) agar 

proses pengeringan selanjutnya lebih efisien. Campuran susu dari MST 

dievaporasi menggunakanSingle Effect Evaporator tipe falling film. Susu mengalir 

dari atas ke bawah pada bagian dalam tabung evaporator dan membentuk 
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lapisan tipis yang mudah menguap oleh panas dari uap yang berada di sekeliling 

luar tabung. Evaporasi dilakukan dalam satu tahap yang terdiri dari tiga fase 

sehingga prosesnya lebih efisien. 

 Concentrate Tank  

Alat ini berfungsi untuk menampung sementara konsentrat hasil evaporasi 

sebelum mengalami proses lebih lanjut 

 Spray Dryer.  

Alat ini berfungsi mengeringkan susu kental yang telah dikabutkan sehingga 

menjadi susu bubuk yang kering dan halus 

 Dry Blending.  

Dry blending adalah proses pencampuran base powderyang dihasilkan spray 

dryer dengan raw material lainnya seperti whey powder, gula dan material 

premix.  

Aneka Makanan Olahan Susu Sapi 

Produk olahan susu sapi perah antara lain : 

A. Susu Homogenisasi 

Proses homogenisasi bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak. 

Apabila setelah proses homogenisasi dilakukan penyimpanan pada suhu 10-5oC selama 

48 jam tidak akan terjadi pemisahan krim pada susu. Sebelum dihomogenisasi, globula-

globula lemak ini besarnya tidak seragam yaitu antara 2-10 mikrometer.  

1) Susu Skim dan Susu Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung lemak yang 

timbul ke bagian atas pada waktu didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah. 

Sedangkan skim adalah susu yang banyak mengandung protein. Skim mengandung 

semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam 

lemak. Krim dan susu skim dapat dipisahkan dengan alat yang disebut separator.  
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Susu Skim 

2) Susu Fermentasi adalah proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan 

anaerobik (tanpa oksigen). Secara umum fermentasi adalah salah satu bentuk 

respirasi anaerobik, akan tetapi ada juga yang mendefinisikan fermentasi sebagai 

respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal.  

 Yoghurt merupakan fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai 

flavor khas, tekstur semi padan dan halus, kompak serta rasa asam yang segar. 

Kata yoghurt berasal dari Turki, yaitu jugurt (susu asam). Minuman yoghurt telah 

dikembangkan beberapa abad lampai di negara-negara Baklan. Di Indonesia, 

yoghurt sudah banyak terdapat di pasar swalayan dalam berbagai rasa dan 

aroma.  

 

Susu Yoghurt 
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 Yakult, Fermentasi jenis ini berasal dari Jepang dan ditemukan oleh Dr. Shirota 

sejak tahun 1930. Yakult merupakan prduk fermentasi dengan menggunakan 

starter tunggal yaitu Lactobacillus casei. Lactobacillus casei berbentuk batang 

tunggal dan termasuk golongan bakteri heterofermentatif, fakultatif, mesofilik 

dan berukuran lebih kecil daripada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

acidophillus, dan Lactobacillus helveticus. Lactobacillus casei akan merubah 

ribosa menjadi asam laktat dan asam. 

 

Yakult 

 

 Kefir di pegunungan Kaukasus di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Rusia Barat 

Daya terdapat satu jenis susu fermentasi yang disebut kefir. Hasil fermentasi ini 

memiliki rasa, warna dan konsistensi yang menyerupai yoghurt dan memiliki 

aroma khas yeasty (seperti tape). Kefir diperoleh melalui fermentasi susu 

pasteurisasi menggunakan starter berupa butir atau bjii kefir yaitu butiran-

butiran putih atau krem yang berbentuk koloni mikroba terdiri atas beberapa 

jenis bakteri, di antaranya Streptococcus sp, Lactobacilli dan beberapa jenis ragi 

non patogen.  
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Susu Kefir 

 

 

3) Keju merupakan produk yang sudah sangat populer, diperoleh dengan cara 

menggumpalkan susu penuh, skim atau campurannya menggunakan rennet suatu 

jenis enzim yang terdapat dalam perut hewan ruminansia. Produk sejenis keju di 

Indonesia secara tradisional sudah ada seperti dadih di Sumatera.  

 

Keju 

 

B. Susu Pasteurisasi dan sterilisasi  

 Susu Pasteuirisasi,  

Pasteurisasi adalah pemanasan susu di bawah suhu didih untuk membunuh 

kuman atau bakteri patogen namun sporanya masih dapat hidup. Ada tiga cara 

pasteurisasi, yaitu pasteurisasi lama, pasteurisasi singkat dan pasteurisasi ultra 

high temperature (UHT). Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri 
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patogen, yaitu bakteri-bakteri berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit 

pada manusia.  

 

Susu Pasteuirisasi 

 Susu Sterilisasi,  

Sterilisasi adalah pengawetan melalui proses pemanasan susu sampai mencapai 

di atas titik didih, sehingga bakteri maupun kuman dan sporanya mati. 

Contohnya adalah Nestle Bear Brand.  

 

Susu Sterilisasi 

 

 Mentega  

Mentega adalah produk olahan susu yang diperoleh melalui proses pengocokan 

sejumlah krim. Mentega yang baik harus mengandung lemak minimal 83%, 

kadar air maksimal 16%, kadar protein maksimal 1%. Mutu mentega tergantung 

pada mutu krim yang digunakan serta penanganan lebih lanjut.  



30 
 

 

Mentega 

 

 Karamel 

karamel adalah produk olahan susu sapi berwarna coklat akibat dari proses 

karamelisasi dari gula pasir dan gula susu saat pemanasan. Karamel merupakan 

sejenis permen yang dibuat menggunakan bahan dasar susu. Jika pembuatannya 

benar, maka karamel memiliki warna coklat yang menarik, rasa yang gurih, 

tekstur yang kenyal dan lembut serta aroma yang memikat.  

 

Susu Karamel 

 Es Krim  

Es krim merupakan makanan beku/ dingin yang sangat digemari oleh berbagai 

kalangan. Es krim terdiri atas campuran bahan-bahan yang banyak mengandung 

protein tinggi seperti telur dan susu. Oleh karena itu selain protein, es krim juga 

mengandung vitamin dan mineral. Apabila es krim dikeluarkan dari freezer 
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selama beberapa waktu akan terjadi sieresis, oleh karena itu perlu ditambahkan 

bahan penstabil untuk memperlambat terjadinya sineresis tersebut. Kekentalan 

es krim banyak dipengaruhi oleh komposisi adonan, jenis dan kualitas bahan, 

proses penanganan dan kadar lemak bahan.  

 

Es Krim 

 Tahu Susu 

Tahu Susu adalah susu yang sudah tidak segar telah memiliki rasa yang asam 

dan aroma menyimpang karena adanya kontaminasi mikroba dan biasanya akan 

segera dibuang. Namun demikianpada fase ini masih dapat diolah menjadi tahu 

yang bermanfaat.  

 

Tahu Susu 
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 Krupuk Susu  

Krupuk susu adalah Susu segar dengan campuran tepung kanji, bawang putih, 

lada, kemiri, garam dan bumbu masak secukupnya dapat diolah menjadi krupuk 

yang gurih dan lezat.  

 

Kerupuk Susu 

 

 Dodol Susu 

Bahan bakunya adalah susu segar dicampur tepung ketan, gula merah, gula 

pasir, tepung beras, vanili dan perasa secukupnya. Rasanya enak dan manis. 

 

Dodol susu 
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 Susu Bubuk  

Tahap proses pembuatan susu bubuk adalah perlakuan pendahuluan, 

pemanasan dan pengeringan.  

 

Susu Bubuk 

 

 Susu Kental  

Susu kental manis (SKM) adalah makanan yang diperoleh dengan 

menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan pemanis nutritive yang 

dipergunakan cukup untuk mencegah air pembusukan. Kadar gula dalam produk 

konsentrasinya antara 63,5-64% yang dibutuhkan untuk menekan pertumbuhan 

mikroorganisme. Gula yang digunakan adalah gula sukrosa dan gula tebu 

 

 

Susu Kental 

 

Susu Pasteurisasi dan Susu UHT 

Susu Pasteurisasi berupa susu yang dikemas seperti dibawah ini : 
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Susu Pasteurisasi 

Susu UHT (Ultra High Temperature). UHT juga merupakan suatu proses pemanasan 

susu, pada proses UHT ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh mikroba beserta 

sporanya. Susu UHT dikemas menggunakan kemasan aseptik yang kedap udara 

sehingga sulit untuk terkontaminasi oleh bakteri yang mampu merusak kualitas 

susunya. Kemasan ini juga kedap cahaya sehingga mampu mempertahankan kesegaran 

susu yang dikemasnya. Umur simpan susu UHT jauh lebih lama dibandingkan susu 

yang diolah dengan pasteurisasi dan susu UHT mampu bertahan jika disimpan dalam 

suhu ruang meskipun umur simpannya berkurang. 

 

 

Susu UHT 

 

Produk Susu dan Hasil Olahan Lainnya 

 Kosmetik dari susu 
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Susu sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan, susu merupakan salah satu 

andalan produk kosmetik untuk mengembalikan kesegaran kulit. Karena di dalam susu 

terdapat alpha hydroxyl acid (AHA) yang memang berfungsi membantu proses 

regenerasi yang dilakukan kulit. Saat proses regenerasi kulit berlangsung sempurna, 

kulit akan tampak cerah dan alami. 

 

Kosmetik susu 

Ramuan susu untuk perawatan kulit : 

 Perawatan kulit kering 

 Choco-Milk Bath   

 Milk and Honey Mask  

 Milk cleansing lotion 

 Masker Wajah 

Susu murni digunakan sebagai masker alami untuk merawat kecantikan kulit wajah. 

 Masker Susu 

 

Masker Susu 
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Manfaat Masker wajah antara lain : 

1.  Menghilangkan Mata Panda 

2.  Mencerahkan Kulit Wajah 

3.  Mengatasi Kulit Wajah Berminyak 

4.  Menyegarkan Wajah Menghaluskan Kulit Wajah 

5.  Menghilangkan Noda Hitam Di Wajah 

6.  Mengencangkan Kulit Wajah 

7.  Menghilangkan Jerawat dan Gatal-Gatal 

8.  Perawatan Kuku 

9.  Mengatasi Kulit Kering 

10.Membersihkan Pori-Pori Kulit 

 Sabun Susu  

Sabun susu juga mempunyai manfaat untuk menyehatkan kulit serta merawat 

kulit dari kletuaan, kerriput dan sebagainya. 

 

 

D. Manfaat Kosmetika berbahan Susu  

 Membuat Kulit Lebih Bercahaya 

 Membuat Kulit Lebih Halus 

 Mengecilkan Pori-pori 

 Mengurangi Iritasi Kulit 

 Mengangkat Sel Kulit Mati 
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ANALISA KEUANGAN INDUSTRI SUSU SAPI 

 

7.1. Arus Kas 

 

 

 

Lampiran: Proyeksi Investasi Industri Susu

No Uraian Satuan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

2,000,000,000        874,500,000         993,500,000               1,268,250,000     1,834,750,000        2,709,000,000     

1 Sewa lahan dan kandang 2,000,000,000        -                           -                                 150,000,000         250,000,000           1,000,000,000     

2 Pembuatan Kandang Rp/Paket -                             306,000,000         306,000,000               306,000,000         206,000,000           306,000,000         

3 Pembuatan Bangunan Pendukung Rp/Paket -                             102,000,000         130,000,000               280,000,000         680,000,000           680,000,000         

4 Pembelian Mesin produksi Rp/Paket -                             160,000,000         160,000,000               160,000,000         160,000,000           160,000,000         

5 Pembuatan Mixer (biji x bhn fermetasi) Rp/Paket -                             110,000,000         110,000,000               110,000,000         110,000,000           110,000,000         

6 Pembelian peralatan produksi Rp/Paket -                             140,000,000         180,000,000               180,000,000         280,000,000           280,000,000         

7 Pembelian alat peternakan Rp/buah -                             46,000,000            55,000,000                  60,000,000           80,000,000              90,000,000           

8

Pembuatan/Pengembangan Website e-

Commerce 
paket -                             -                                       20,000,000 

10,000,000
25,000,000              25,000,000           

9 Pembelian mesin pagkaging Paket -                             -                                       20,000,000 -                          37,000,000              50,000,000           

10 Inventarisasi kantor (Laptop) Rp/Paket -                             5,500,000              5,500,000                    11,000,000           5,500,000                5,500,000              

11 Inventarisasi alat kantor Rp/Paket -                             5,000,000              7,000,000                    1,250,000              1,250,000                2,500,000              

-                             168,040,000         233,500,000               287,250,000         447,250,000           705,250,000         

1 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin ) Rp/Th -                             75,000,000            55,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

2 Biaya Pemeiharaan sapi Rp/Th -                             55,000,000            37,000,000                  27,000,000           36,000,000              45,000,000           

3 Biaya Tim Pemasaran Rp/Th -                             -                           9,000,000                    9,000,000              18,000,000              27,000,000           

4 Biaya Tim R&D Rp/Th -                                    10,500,000 36,000,000                  44,000,000           100,000,000           100,000,000         

5 Benchmarking ke Industri Susu Rp/Paket -                                      8,000,000 35,000,000                  44,000,000           60,000,000              150,000,000         

6 Sewa Alat Pendukung dari  Laboratorium Rp/Paket -                             8,000,000              24,000,000                  36,000,000           50,000,000              75,000,000           

7 Sewa  Mobil Angkutan Rp/Ton -                             1,000,000              25,000,000                  75,000,000           100,000,000           175,000,000         

8 Sewa peralatan lainnya Rp/Ton -                             4,000,000              4,000,000                    4,000,000              10,000,000              15,000,000           

9 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat Rp/Paket -                             1,000,000              2,000,000                    10,000,000           20,000,000              50,000,000           

10 Kelengkapan proses pemasaran Rp/Paket -                             1,440,000              2,000,000                    5,000,000              10,000,000              15,000,000           

11 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll) Paket -                             1,100,000 1,500,000                    3,250,000              4,250,000                5,250,000              

12 Biaya Internet bln -                             3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

-                             485,050,000         892,800,000               1,035,050,000     1,011,500,000        1,619,000,000     

1 Bahan  untuk standarisasi produk 4,000,000              4,000,000                    4,000,000              15,000,000              30,000,000           

2 Bahan Bakar Solar Rp/Kg -                             12,000,000            40,000,000                  75,000,000           120,000,000           300,000,000         

3 Bahan Bakar Bensin Lt -                             2,250,000              9,000,000                    29,250,000           60,000,000              100,000,000         

4 Biaya Listrik -                             9,000,000              18,000,000                  30,000,000           55,000,000              75,000,000           

5 Biaya Telpon -                             1,800,000              2,800,000                    3,800,000              7,500,000                10,000,000           

6 Transportasi/Pemasaran -                             18,000,000            48,000,000                  72,000,000           150,000,000           300,000,000         

7
Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. 

biaya) 
-                             -                           -                                 -                          -                             -                          

8 Upah Tenaga Kerja Harian Rp/Ton -                             72,000,000            100,000,000               65,000,000           50,000,000              100,000,000         

9 Gaji Direktur -                             84,000,000            200,000,000               150,000,000         60,000,000              60,000,000           

10 Gaji Manajer Produksi -                             69,000,000            117,000,000               117,000,000         48,000,000              48,000,000           

11 Gaji Manajer Operasional -                             69,000,000            117,000,000               117,000,000         48,000,000              48,000,000           

12 Gaji Manajer Keuangan -                             69,000,000            117,000,000               117,000,000         48,000,000              48,000,000           

13 Gaji Tenaga Administrasi -                             75,000,000            120,000,000               255,000,000         350,000,000           500,000,000         

2,000,000,000        1,527,590,000      2,119,800,000            2,590,550,000     3,293,500,000        5,033,250,000     

-                             1,040,000,000      2,400,000,000            3,297,500,000     4,300,000,000        7,150,000,000     

1 Penjualan Susu dan Hasil olahan susu -                             240,000,000         500,000,000               800,000,000         900,000,000           1,550,000,000     

2
Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat ke 

Perusahaan Mitra
-                             550,000,000         600,000,000               1,200,000,000     2,100,000,000        2,750,000,000     

3 Penjualan limbah -                             -                           700,000,000               700,000,000         800,000,000           1,900,000,000     

4 Penjualan jasa lainnya -                             250,000,000         300,000,000               97,500,000           200,000,000           350,000,000         

5 Penjualan Produk eceran -                             -                           300,000,000               500,000,000         300,000,000           600,000,000         

(2,000,000,000)      (487,590,000)        280,200,000               706,950,000         1,006,500,000        2,116,750,000     

PROYEKSI INVESTASI INDUSTRI SUSU

ARUS KAS 

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

D. Penerimaan

Total Pengeluaran (A+B+C)

C. Biaya Produksi

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

A. Biaya Investasi 
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7.2. Average Rate of Return (ARR) 

 

 

7.3. Paybak Periode 

 

 

 

 

 

2,000,000,000Rp               

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Rata-rata EAT 3,637,500,000

 Rata-rata investasi 1,000,000,000

 AVERAGE RATE OF RETURN 364%

PENILAIAN PROYEK DENGAN AVERAGE RATE OF RETURN

 Investasi Awal

 Aliran kas 

2,000,000,000Rp   

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

3 Tahun 3 Bulan 

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PAYBACK PERIOD

 Investasi Awal

 Aliran kas 

PERIODE PAYBACK
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7.4. Internal Rate of Return (IRR) 

 

7.5. Metode Internal Rate of Return  (MIRR) 

 

PENILAIAN PROYEK DENGAN INTERNAL RATE OF RETURN

2,000,000,000Rp    

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 IRR ESTIMATE 10.00%

 IRR ACTUAL 13.52%

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak

2,000,000,000Rp  

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 Tingkat bunga pendanaan 10.00%

 Tingkat bunga re-investasi 8.75%

 Modified Internal Rate of Return 12.53%

  

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak
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7.6. Net Present Value (NPV) 

 

7.7. Profitability Index  (PI) 

 

 

2,000,000,000Rp       

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)
 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000
 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000
 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000
 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)
 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000
 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 292,033,512              

PENILAIAN PROYEK DENGAN NET PRESENT VALUE

 Investasi Awal
 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak

2,000,000,000Rp     

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 1,040,000,000 1,527,590,000 (487,590,000)

 Tahun ke-2 2,400,000,000 2,119,800,000 280,200,000

 Tahun ke-3 3,297,500,000 2,590,550,000 706,950,000

 Tahun ke-4 4,300,000,000 3,293,500,000 1,006,500,000

 Tahun ke-5 7,150,000,000 5,033,250,000 2,116,750,000

 Investasi awal/Initial Investment (2,000,000,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 1 (487,590,000)

 Aliran kas/cash inflow tahun 2 280,200,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 3 706,950,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 4 1,006,500,000

 Aliran kas/cash inflow tahun 5 2,116,750,000

 Tingkat suku bunga 10.00%

 Net Present Value 292,033,512

 Profitability Index 1.15

PENILAIAN INVESTASI DENGAN PROFITABILITY INDEX

 Investasi Awal

 Aliran kas 

Kesimpulan

Investasi layak
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7.8. Kreteria 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Daerah di Kabupaten Blitar merupakan daerah yang potensial untuk 

pengembangan industri pengholahan susu, hal ini didukung oleh infrastruktur 

yang memadai, baik berupa sarana dan prasarana yang sudah lengkap, mulai 

dari jalan raya yang menghubungkan antara desa ke desa maupun kecamatan 

dan kabupaten,  jalan yang menghubungkan kabupaten dengan pelabuhan 

udara maupun pelabuhan laut, kawasan untuk pengembangan industri yang 

sudah ada di kabupaten Blitar  dengan lokasi yang cukup baik untuk investasi. 

Sarana untuk pengembangan pabrik dan industri pengolahan susu banyak 

terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Blitar. 

 Sumber daya manusia sebagai pendukung pengembangan industri pengolahan 

susu juga banyak tersedia, baik untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga 

2,000,000,000Rp          

Keterangan Penerimaan Pengeluaran Keuntungan

 Tahun ke-1 126,000,000 195,540,000 (69,540,000)

 Tahun ke-2 595,000,000 530,250,000 64,750,000

 Tahun ke-3 1,777,500,000 1,076,250,000 701,250,000

 Tahun ke-4 3,500,000,000 2,076,600,000 1,423,400,000

 Tahun ke-5 5,450,000,000 3,233,350,000 2,216,650,000

10.00%

 

 AVERAGE RATE of RETURN 363.75%

 PAYBACK PERIOD (tahun) 3 Tahun 3 Bulan 

 INTERNAL RATE of RETURN 13.52%

 MODIFIED RATE of RETURN 12.53%

 NET PRESENT VALUE 292,033,512

 PROFITABILITY INDEX 1.15

R/C 2,21

B/C 1,21

PENILAIAN INVESTASI DENGAN BERBAGAI KRITERIA

 Investasi Awal

 Aliran kas 

 Tingkat suku bunga
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kerja kasar. Tingkat pendidikan calon tenaga kerja bervariasi dan dapat 

memenuhi kreteria yang dibutuhkan oleh industri pengolahan susu. Upah 

Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Blitar juga masih relative rendah, dan 

tidak menjadikan kendala bagi investor. 

 Potensi ketersediaan bahan baku susu yang dihasilkan oleh peternak sapi di 

Kabupaten Blitar merupakan potensi yang dapat menjamin ketersediaan bahan 

baku. Selain itu bahan baku dapat juga didatangkan dari daerah lain, karena 

fasilitas transportasi dari daerah asal ke Kabupaten Blitar cukup mudah. 

Pengembangan industry pengolahan susu yang diproyeksikan pemerintah 

Kabupaten Blitar juga menjadi potensi yang dapat dipertimbangkan. 

 Dari segi pemasaran dan persaingan usaha, industri pengolahan susu masih 

mempunyai potensi pasar yang luas karena belum banyak perusahaan yang 

bergerak dalam bidang tersebut dan kalaupun ada masih belum dapat 

memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga persaingan usaha belum ketat dan 

masih mempunyai ruang untuk mengembangkan usaha ini ke depan. 

 Berdasarkan perhitungan NPV, IRR, MIIR, PI, R/C Ratio, B/C ratio dan 

perhitungan aspek investasi lainnya, industri pengolahan susu ini dikatakan layak 

untuk dijalankan, sehingga pengembangan industri ini cukup menjanjikan 

sebagai jenis usaha yang dapat dikembangkan. 

 Dukungan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun pemerintah 

provinsi untuk menarik investor dan mengembangkan usaha di sekor agribisnis 

sangat besar dan proses perijinan untuk investasi cukup mudah karena 

pemerintah sudah membuat layanan perijinan yang mudah,   murah dan cepat. 

Hal ini sangat membantu calon investor untuk berinvestasi. 

 Keberhasilan Peternak Sapi perah dalam mengembangkan usaha susu menjadi 

motivasi bagi calon investor bahwa usaha di bidang pengoilahan susu juga 

mempunyai harapan yang baik. 

Saran 

 Hasil peternakan sapi yang berupa susu sebagai bahan baku industri 

pengolahan susu selayaknya dapat dikembangkan lagi dengan bekerjasama 

dengan instansi terkait dengan menggalakkan dan memaksimalkan budidaya 
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ternak sapi di Kabupaten Blitar. Sehingga ketersediaan bahan baku ini dapat 

ditingkatkan dan dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi peternak maupun 

pengolahan susu. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar perlu mensosialisasikan lagi tentang 

potensi investasi di sektor pengolahan susu ini di Kabupaten Blitar, karena 

sebagian besar pelaku usaha hanya menjual hasil susunya ke industry susu 

yang telah ada. Sehingga efek yang didapatkan dari industri pengolahan susu di 

Kabupaten Blitar belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Blitar. 

 Pengembangan kawasan wisata untuk indutri peternakan sapi terpadu sekiranya 

dapat dipertimbangklan, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menikmati 

hasil budidaya sapi ini dan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi 

peternak sapi di Kabupaten Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


