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Kunci Jawaban 
   

 

 

Setiap nomor bernilai maksimal 10 poin. 

 

1. Sebutkan 3 tipe resiko yang mungkin terjadi selama pemerahan susu! 

Jawaban: 

a. Kontaminasi dari kontak dengan sapi atau tangan pemerah susu 

b. Kebersihan yang kurang terjaga dari peralatan pemerahan susu 

c. Keterlambatan dalam mendinginkan susu setelah pemerahan 

2. Sebutkan 3 tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko kesalahan selama 

proses pengolahan susu! 

Jawaban: 

a. Memastikan semua pekerja memahami tentang kondisi proses yang dipersyaratkan 

b. Melatih semua pekerja mengenai good personal hygiene 

c. Memastikan jadwal pembersihan alat dan lingkungan dilakukan sesuai dengan rencana  

3. Bagaimana pengendalian proses Pasteurisasi komoditi susu sapi? 

Jawaban: 

Memastikan suhu pasteurisasi 63C + 1C selama 30 menit + 0,5 menit parameter yang amati 

menggunakan uji fosfatase  

4. Mengapa staf sales perusahaan susu harus sering berdiskusi tentang popularitas produknya 

dengan para retailer? 

Jawaban: 

Untuk memperoleh informasi tentang peningkatan atau penurunan permintaan dan memberi 

masukan ide untuk pengembangan produk yang sesuai dengan tren produk saat ini 

5. Trainning tentang Safe operation of equipment harus diberikan kepada siapa? 

Jawaban: 

Untuk pekerja bagian produksi 

6. Salah satu kegiatan pada tahapan Planning yang memerlukan beaya adalah........... 

Jawaban: 

Beaya perjalanan menemui calon penyedia peralatan produksi 

7. Beaya Produksi adalah beaya yang diperlukan pada tahapan................ 

Jawaban: 

Starting Production 

8. Jika suatu susu yang baru diambil dari peternakan diuji dengan metilen biru, dan warna biru 

yang ditimbulkan memudar dengan sangat cepat. Jelaskan kondisi susu tersebut! 

Jawaban: 

Kondisi susu sudah tidak baik karena terindikasi bahwa mikroorganisme dalam susu tersebut 

memiliki aktivitas yang tinggi. 

9. Susu segar yang akan diolah perlu diuji berat jenisnya. Maksud uji tersebut untuk apa? 

Jawaban: 

Untuk mengetahui apakan komoditi susu tersebut telah dicampuri atau diencerkan (tingkat 

kemurnian susu tersebut) 

10. Setelah diuji kadar asamnya, suatu produk susu memiliki kadar asam yang sangat tinggi. 

Menurut anda apa yang terjadi pada susu tersebut? 

Jawaban: 

Sudah tidak segar dan telah terkontaminasi mikroorganisme 


