
IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Keadaan Geografis Daerah Penelitian 

Kecamatan pangalengan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di 

kabupaten bandung, provinsi jawa barat. Jika dilihat secara geografis kecamatan 

pangalengan terletak pada 107º 20’ – 107 º 39 ‘ BT dan 7 º 19’- 7 º 6; LS, 

sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah di kecamatan 

Pangalengan merupakan daerah pegunungan atau daerah perbukitan dengan 

ketinggian diatas permukaan laut dengan variasi dari 984 m sampai dengan 

1.571 m. Luas wilayah Kecamatan Pangalengan 27.294,79 Ha, Adapun batas 

wilayah Kecamatan Pangalengan adalah sebagai berikut:  

1. Sebelah Barat   : Kecamatan Pasir Jambu 

2. Sebelah Utara  : Kecamatan Banjaran 

3. Sebelah Timur  : Kecamatan Pacet 

4. Sebelah Selatan  : Kabupaten Garut 

Kecamatan pangalengan ini terdiri atas 13 desa diantaranya yaitu desa 

Wanasuka, Banjarsari, Margaluyu, Sukaluyu, Warnasari, Pulosari, Margamekar, 

Sukamanah, Margamukti, Pangalengan, Margamulya, Tribaktimulya, dan 

Lamajang berikut adalah luas wilayah tiap desa di Kecamatan Pangalengan :  

  



Tabel 1. Desa / Kelurahan di Kecamatan Pangalengan 

Desa / Kelurahan Luas Wilayah (Ha) Luas Wilayah (km2) 

Wanasuka 4.555,97 45,56 

Banjasari 2.208,97 22,09 

Margaluyu 860,20 8,60 

Sukaluyu 1.748,20 17,48 

Warnasari 2.354,12 23,54 

Pulosari 5.118,15 51,18 

Margamekar 817,99 8,18 

Sukamanah 668,04 6,68 

Margamukti 2.613,05 26,13 

Pangalengan 589,95 5,90 

Margamulya 1.294,14 12,94 

Tribaktimulya 449,91 4,50 

Lamajang 4.016,10 40,16 

Jumlah 27.294,79 272,95 

Sebagian besar desa di Kecamatan Pangalengan berada disekitar tepian 

hutan, Kecamatan Pangalengan juga dialiri oleh salah satu sungai yaitu sungai 

cisangkuy dan terdapat danau yang bernama situ cileunca, keberadaan sungai 

dan danai ini menguntungkan untuk sektor peranian dan pariwisata sebagai 

bahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air. 

B. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan catatan hasil registrasi penduduk yang ada di Kecamatan 

pangalengan tercatat sebanyak 153.102 jiwa, dimana terdiri atas 76.798 jiwa 

penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 76.304 jiwa penduduk dengan jenis 

kelamin perempuan dengan kepadatan sebesar 561 jiwa/km2. jumlah penduduk 

tertinggi berada di Desa Pangalengan dengan jumlah penduduk sebanyak 21.846 

jiwa, sedangkan dengan jumlah terendah terdapat pada desa wanasuka denga 

jumlah penduduk sebanyak 4.694 jiwa. 

  



1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penggolongan penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan 

gambaran mengenai sex ratio dimana dengan cara membandingkan jumlah 

penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Adapun komposisi jumlah 

penduduk kecamatan pangalengan yang diambil pada akhir tahun 2017 ini terdiri 

dari 76.798 jiwa penduduk laki-laki dan 76.304 jiwa penduduk perempuan, 

dengan sex ratio 100,64, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 0,64 persen 

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, berikut adalah 

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut desa di Kecamatan 

Pangalengan :   

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Pangalengan 

Desa/Kelurahan 
Jumah Penduduk (jiwa) 

Total (jiwa) 
Laki-laki Perempuan 

Wanasuka 2.328 2.366 4.694 

Banjasari 3.084 2.978 6.062 

Margaluyu 4.683 4.686 9.369 

Sukaluyu 4.524 4.536 9.060 

Warnasari 4.454 4.417 8.871 

Pulosari 5.666 5.424 11.090 

Margamekar 4.607 4.470 9.077 

Sukamanah 10.264 10.437 20.701 

Margamukti 8.730 8.707 17.437 

Pangalengan 10.976 10.870 21.846 

Margamulya 9.160 8.893 18.053 

Tribaktimulya 2.957 2.958 5.915 

Lamajang 5.365 5.562 10.927 

Jumlah 76.798 76.304 153.102 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling 

tinggi terdapat di desa Pangalengan yaitu sebanyak 21.846 jiwa yang terdiri atas 

10.976 jiwa penduduk laki-laki dan 10.870 jiwa penduduk perempuan. 

Kemudian jumah penduduk dengan jumlah paling rendah terdpat di desa 



Wanasuka dengan populasi sebanyak 4.694 jiwa yang terdiri atas 2.328 jiwa 

penduduk laki-laki dan 2.366 jiwa penduduk perempuan. 

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur 

Penggolongan keadaan penduduk berdasarkan umur dapat memberikan 

sebuah gambaran mengenai jumlah penduduk yang produktif dan penduduk 

yang non-produktif. Badan Pusat Statistika mengatakan, bahwa penduduk yang 

termasuk usia produktif yaitu penduduk yang berumur 15 tahun sampai dengan 

64 tahun, serta penduduk yang non-produktif yaitu berumur kurang dari 15 tahun 

dan melebihi umur 65 tahun. Penduduk dengan umur produktif memiliki 

keterampilan fisik yang lebih kuat dan memiliki kemauan untuk meningkatkan 

keterampilan dalam melakukan kegiatannya, berikut adalah penggolongan 

penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah : 

Tabel 3. Data Penggolongan Penduduk Berdasarkan Umur 

Desa 
Kelompok Umur 

0-14 15-64 > 65 

Wanasuka 1.499 3.022 173 

Banjasari 1.885 3.909 268 

Margaluyu 2.993 5.914 462 

Sukaluyu 2.882 5.700 478 

Warnasari 2.989 5.501 472 

Pulosari 3.515 7.086 489 

Margamekar 2.994 5.670 413 

Sukamanah 6.738 12.744 1.189 

Margamukti 5.506 11.062 869 

Pangalengan 6.926 13.962 958 

Margamulya 5.450 11.687 916 

Tribaktimulya 1.981 3.662 272 

Lamajang 3.277 6.986 664 

Jumlah 48.544 96.935 7.623 

Berdasarkan tabel diatas komposisi penduduk di Kecamatan Pangalengan 

menurut struktur kelompok umur dapat digambarkan yang berumur 0-14 tahun 

sebanyak 48.544 orang, 15-64 tahun sebanyak 96.935 orang, dan 65> sebanyak 



7.623 orang, dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa desa dengan jumlah 

kelompok umur produktif tertinggi yaitu terdapat di desa Pangalengan yaitu 

sebanyak 13.962 jiwa, dan desa dengan jumah kelompok umur produktif 

terendah yaitu terdapat di desa Wanasuka yaitu sebanyak 3.022 jiwa. Sedangkan 

jumlah kelompok umur non produktif tertinggi dengan rentang umur 0-14 tahun 

yaitu terdapat di desa Pangalengan sebanyak 6.738 jiwa, dan jumlah kelompok 

umur non produktif terendah dengan rentang umur 0-14 tahun yaitu terdapat di 

desa Wanasuka yaitu sebanyak 1.499 jiwa penduduk, kemudian untuk jumlah 

kelompok umur non-produktif tertinggi dengan umur diatas 65 tahun yaitu 

terdapat di desa Sukamanah yaitu sebanyak 1.189 jiwa penduduk, dan jumlah 

kelompok umur non-produktif terendah dengan umur diatas 65 tahun yaitu 

terdapat di desa Wanasuka yaitu sebanyak 173 jiwa penduduk.  

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting untuk mempersiapkan generasi 

berkualitas sebagai penerus bangsa. Dengan adanya pendidikan diharapkan 

masyarakat dapat menghadapi perkembangan jaman baik secara teknologi, 

sosial, ekonomi dan persaingan global lainnya, di Indonesia pendidikan formal 

untuk saat ini wajib menempuh minimal 12 tahun pendidikan formal. Supaya 

pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, 

perlu adanya peran pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan harus dapat 

menyediakan sarana maupun pra-sarana pendidikan dan meningkatkan kualitas 

tenaga kerja pendidik. Berikut adalah data keadaan penduduk kecamatan 

pangalengan berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh : 

Tabel 4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 



Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 

Belum/Tidak Sekolah 7.557 

Tidak Tamat SD/MI 18.819 

SD/MI 58.400 

SMP/MTs 31.008 

SMA/SMK/MA 15.187 

Diploma I/II 443 

Diploma III/Akademi 440 

Diploma IV/ S-1/2/3 1.628 

Jumlah 133.482 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenjang pendidikan tertinggi di 

Kecamatan Pangalengan yaitu mencapai jenjang perguruan tinggi Diploma I 

sampai dengan Strata III yaitu sejumlah 2.511 penduduk, akan tetapi jumlahnya 

masih tergolong rendah. Sedangkan jenjang pendidikan tertinggi yaitu tingkat 

SD/MI yaitu dengan jumlah sebanyak 58.400 penduduk, hal ini menunjukan 

bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Pangalengan masih belum 

melaksanakan program pemerintah yaitu wajib belajar minimal selama 12 tahun.  

4. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Mata Pencaharian merupakan pekerjaan utama untuk membiayai seluruh 

kebutuhan perekonomian sehari-hari. Mata Pencaharian penduduk merupakan 

indikator untuk mengetahui tingkat ekonomi dan sosial masyarakat pada suatu 

daerah. Berikut adalah data keadaan penduduk kecamatan pangalengan 

berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

  



Tabel 5. Pekerjaan Penduduk Kecamatan Pangalengan 

Pekerjaan Jumlah (jiwa) 

Pertanian  7.592 

Perkebunan 995 

Peternakan 3.944 

Perikanan 113 

Kehutanan 51 

Buruh Tani 21.499 

Pertambangan dan Penggalian 144 

Industri Pengolahan 3.875 

Bangunan/Konstruksi 2.121 

Perdagangan  8.354 

Hotel dan Restoran 312 

Angkutan 3.985 

Komunikasi  143 

PNS 905 

TNI/POLRI 201 

Jasa 4.784 

Total  59.018 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk 

di Kecamatan Pangalengan memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani yaitu 

sebanyak 21.499 penduduk, sedangkan penduduk yang memiliki mata 

pencaharian di bidang pertanian baik pertanian hortikultura, palawija, 

peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan merupakan mata pencaharian 

tertinggi kedua setelah buruh yaitu sebanyak 12.695 penduduk. 

  



C. Profil Koperasi Peternakan Bandung Selatan  

1. Sejarah Koperasi 

Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) dilatar belakangi oleh 

keinginan para petani peternak sapi perah di Pangalengan dalam 

meningkatkan pendapatan akibat ditingkatkannya populasi ternak sapi perah. 

Cikal bakal KPBS dimulai dari berdirinya Gabungan Petani Peternak Sapi Perah 

Indonesia Pangalengan (GAPSIP) pada bulan November tahun 1949. Pada tahun 

1961, GAPSIP tidak mampu menghadapi labilnya perekonomian Indonesia 

sehingga tata niaga persusuan diambil alih oleh kolektor (tengkulak), 

sehingga peternak mengalami kerugian karena harga susu menjadi sangat rendah 

bahkan tidak dibayar. Dengan situasi dan kondisi tersebut pada tahun 1963 

GAPSIP tidak mampu melakukan kegiatannya sebagai koperasi.  

Menyadari keadaan tersebut, atas prakarsa beberapa tokoh masyarakat 

yang disepakati oleh peternak pada tanggal 22 Maret 1969 didirikanlah koperasi 

yang diberi nama KOPERASI PETERNAKAN BANDUNG SELATAN 

disingkat KPBS Pangalengan yang beralamat di Jl. Raya Pangalengan 340 

Kecamatan Pangalengan, Kaupaten Bandung, Jawa Barat dengan wilayah kerja 

kecamatan Pangalengan, Kertasari, dan Pacet. Selama perkembangannya sampai 

dengan tahun 1988, pemerintah memberikan perhatian dan batuan kredit sapi 

perah dari New Zealand, Australia dan Amerika dengan jangka waktu 7 tahun, 

namun kredit tersebut sudah dapat dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun. Pada 

tahun 1994 didatangkan juga sapi perah dari New Zealand secara mandiri 

sebanyak 2400 ekor dara bunting dan 1 ekor pejantan unggul untuk 

meningkatkan mutu genetik ternaknya.  



Selain itu pada tahun 1997 KPBS Pangalengan merintis pemasaran 

langsung ke konsumen berupa susu Pasteurisasi dengan kemasan cup dan bantal 

dengan merk dagang KPBS Pangalengan. Sampai saat ini dalam pelayanan dan 

usahanya adalah menerapkan pola agribisnis dan agroindustri dengan tahapan: 

Pra-Produksi, Proses Produksi, Pemasaran hasil produksi, serta mendapat 

pembinaan dari Institusi Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Mitra Usaha, Pakar, 

dan Tokoh Masyarakat 

2. Lokasi 

KPBS Pangalengan  terletak pada bagian selatan Kota Bandung, yang 

memiliki jarak 50 km dari Kota Bandung. Untuk kantor pusat KPBS 

Pangalengan terletak di Jalan Raya Pangalengan No.340, Desa Pangalengan, 

Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Wilayah kerja KPBS 

Pangalengan dikelilingi oleh pegunungan dengan ketinggian 1.000-1.420 meter 

diatas permukaan laut, dengan suhu udara berkisar 12 – 28 º celcius, dengan 

kelembapan antara 60 -70%. Kondisi alam tersebut selain cocok untuk 

perkembangan sapi perah, kondisi alam ini banyak digunakan untuk budidaya 

tanaman perkebunan terutama komoditas teh, serta tanaman hortikultura seperti 

kentang, wortel, kubis dan lain sebagainya. 

3. Visi dan Misi  

Visi Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan adalah: 

“Menjadi koperasi yang Amaliah, Modern, Sehat Organisasi, Sehat Usaha dan 

Sehat Mental serta Unggul di Tingkat Regional dan Nasional”. Adapun Misi dari 

KPBS adalah: 



a. Taat dan patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang 

Perekonomian serta Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, serta melaksanakan amanah keputusan Rapat 

Anggota.  

b. Memotivasi anggota secara mandiriuntuk meningkatkan harkat derajat 

sendiri, sekaligus mengangkat citra perkoperasian.  

c. Meningkatkan kompetensi sumberdaya koperasi. Sama halnya dengan misi 

pada poin dua misi ini, KPBS coba aktualisasikan dengan penetapan bonus 

serta pemberian penghargaan bagi anggota terbaik yang dinilai dari aktifasi 

anggota baik dalam hal produksi susu maupun dalam hal keorganiasaian.  

d. Melaksanakan tata kelola operasional dengan baik, efektif dan efisien. 

e. Menjadi laboratorium koperasi persusuan. Lima tahun terakhir KPBS mulai 

aktif melakukan penelitian untuk mengetahui kualitas susu yang dihasilkan 

anggotanya dengan membuat laboratorium khusus di pabrik MT-KPBS 

Pangalengan.  

f. Mengimplementasikan inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna yang 

ramah lingkungan. 

Sedangkan tujuan penting berdirinya KPBS Pangalengan diantaranya adalah : 

a. Mengajak, memotivasi dan mendidik anggota untuk bekerja dan 

hidup berkoperasi 

b. Meningkatkan pelayanan dan usaha, sehingga anggota menjadi “tata 

tengtrem kerta raharja, salieuk beh” 

c. Memenuhi kebutuhan anggota baik kebutuhan sehari-hari maupun 

kebutuhan untuk ternak 



d. Meningkatkan skala kepemilikan sapi induk produktif dengan jumlah 

produksi yang memenuhi skala ekonomis 

e. Memperbaiki genetik sapi perah 

f. Memelihara kelestarian dan mencegah pencemaran lingkungan wilayah 

kerja dan daerah sekitarnya 

g. Berperan aktif membangun kehidupan beragama, pendidikan, ekonomi, 

sosial dan budaya di wilayah kerja dan sekitarnya.  

h. Serta aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia 

4. Struktur Organisasi SDM 

KPBS Pangalengan merupakan unit usaha berupa koperasi susu, dimana 

dalam koperasi keputusan tertinggi bergantung pada Rapat Anggota. Total 

pengurus dan karyawan yang dimiliki yaitu sebanyak 328, sedangkan untuk 

anggota yang tergabung pada tahun 2017 yaitu sebanyak 4556 Orang. Berikut 

merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh KPBS Pangalengan. 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi KPBS Pangalengan 



Kepengurusan dilakukan pergantian setiap 5 tahun, KPBS Pangalengan 

dipimpin oleh Ketua Umum yaitu bapak H. Aun Gunawan,S.E yang memiliki 

kuasa dan tanggung jawab atas perkembangan usaha KPBS Pangalengan. Ketua 

umum memiliki dua wakil yaitu bapak H, Engkus Maskun sebagai wakil ketua 

1 dan bapak Ir. H. M. Nasrum Ilmudin sebagai wakil ketua 2. Untuk jabatan 

sekertaris ditanggung jawabkan oleh bapak Ir. Adang Salahudin, dan jabatan 

bendahara dipertanggung jawabkan oleh ibu Hj. Rahmi Hartini. Setiap 

kepengurusan memiliki tanggung jawab masing-masing diantaranya adalah :  

a. Wakil Ketua 1 KPBS Pangalengan bertugas untuk mengurus unit usaha 

pengolahan pakan (UPP) dan Unit kendaraan & Distribusi. Untuk tiap unit 

disini dipimpin oleh manajer. 

b. Manajer Pengolahan Pakan, merupakan manajer yang bertugas untuk 

mengawasi kegiatan pembelian bahan baku untuk pembuatan konsentrat, 

memelihara kelangsungan produksi konsentrat, dan mendistribusikan 

konsentrat sesuai dengan permintaan anggota. Jumlah tenaga kerja yang 

teradpat pada UPP yaitu sebanyak 44 orang.  

c. Manajer Kendaraan Dan Distribusi Bahan Pakan, memiliki tugas dan 

tanggung jawab dalam pengawasan kondisi kendaraan, mengurus 

kelengkapan administrasi kendaraan, dan melakukan maintenance 

terhadap kendaraan yang digunakan dalam kegiatan distribusi pakan. 

Jumlah tenaga kerja yang terdapat pada Unit kendaraan yaitu sebanyak 43 

orang yang sudah termasuk supir.  

d. Wakil Ketua 2, memiliki tanggung jawab untuk mengurus unit produk 

turunan, unit kesehatan hewan, dan unit produksi.  



e. Manajer Produksi, memiliki tugas mengawasi sekaligus mengkoreksi 

kegiatan-kegiatan seluruh unit produksi, dan juga bertanggung jawab 

terhadap mutu kualitas susu, serta sarana dan pra-sarana yang menunjang 

kegiatan produksi. Manajer produksi dibawahi oleh Unit penyuluh, Unit 

MCP dan MCP-M, Laboratorium, Milk Treatment 1 (Penimbangan, 

Processing cooling & Distribusi ), dan Maintenance.  

f. Manajer Kesehatan Hewan, bertugas untuk mengawasi kerja unit 

dibawahnya. Unit tersebut terdiri atas pembibitan, kesehatan hewan, 

kandang koloni, dan logistik.  

g. Manajer pengolahan produk turunan, bertugas untuk mengawasi produksi 

produk turunan susu, melakukan diversifikasi dan pengembangan produk 

susu sesuai dengan permintaan pasar. Unit yang diawasi oleh manajer 

meliputi unit produksi keju mozzarella, susu pasteurisasi, yoghurt, dan 

laboratorium. 

5. Ruang Lingkup Usaha 

a. Unit Produksi 

Unit produksi merupakan unit kegiatan usaha yang mencakup semua hal 

dalam produksi susu. Sub-bidang dari unit produksi ini terdiri dari MCP (Milk 

Colleting Point), MCP-M (Milk Collecting Point Mobile), Penyuluh, Process, 

Maintenance Service, dan Laboratorium. 

Kegiatan di unit produksi ini dimulai dengan penerimaan susu yang 

disetorkan oleh peternak yang terdaftar sebagai anggota KPBS Pangalengan, 

penerimaan dilakukan di Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) berupa Milk 

Collecting Point (MCP) dan Milk Collecting Point Mobile (MCP-M).  



MCP merupakan tempat penerimaan susu yang berbasis digital pada 

pendatannya,  MCP ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan PT. Frisian 

Flag Indonesia (FFI) dengan KPBS Pangalengan, kemudian susu yang 

dikumpulkan di MCP akan disimpan dalam coolingtank dan akan dikirim 2 hari 

sekali menuju PT. FFI yang berada di Jakarta dengan menggunakan truck tanki. 

Sedangkan MCP-M tempat penerimaan susu yang dilakukan dengan cara 

mendatangi wilayah TPK yang berada didaerah yang berada disekitar 

Pangalengan, sebelum susu diterima akan dilakukan pendataan yang 

menggunakan aplikasi mobile, Lalu susu yang diangkut oleh truck tanki harus 

melewati Milk Treatment 1 untuk dilakukan pengecekan oleh Laboratorium, 

Penimbangan, Serta Penyimpanan sebelum dikirim menuju MT 2, ataupun 

dikirim menuju Industri Pengolahan Susu yang bekerjasama dengan KPBS 

Pangalengan. 

Selain itu juga ada unit penyuluh yang memiliki tanggung jawab 

memberikan penyuluhan kepada anggota peternak. Peternak akan diberikan 

penyuluhan berdasarkan jadwal dan agenda yang sudah ditetapkan. Kegiatan 

penyuluhan dilaksanakan secara terprogram baik dilakukan secara individu, 

kelompok, maupun seluruh anggota gunanya agar tercipta usaha ternak sapi 

perah yang menguntungkan dan untuk memberikan motivasi peningkatan skala 

usaha, melatih dan mengarahkan manajemen pengelolaan usaha, aplikasi 

teknologi serta memberikan informasi terkait perkembangan organisasi. 

Kemudian ada unit Laboratorium yang memiliki tugas untuk menganalisa 

komposisi susu setiap harinya. Tidak hanya itu laboratorium juga memegang 



peranan penting karena pengecekan apakah susu tercemar antibiotik atau tidak 

hanya dapat dilakukan oleh pihak laboratorium, selain itu laboratirum. 

Yang terakhir adalah unit maintenance yang memiliki tugas untuk 

memeriksa dan melakukan perawatan terhadap peralatan atau mesin yang 

digunakan di bagian produksi. 

b. Unit Kendaraan 

Awal mulanya unit ini dikelola oleh unit produksi sejak tahun 1969 sampai 

dengan tahun 1990. Unit kendaraan bertujuan untuk menyediakan sarana 

transportasi yang layak untuk memfasilitasi pengangkutan susu dari TPK 

menuju MT atau IPS. Kapasitas dari mobil angkutan ini bervariasi, dimulai dari 

kapasitas 4500 liter hingga 13000 liter. Armada yang dimiliki oleh unit 

kendaraan yaitu meliputi : 

1) Truck tanki susu daerah sebanyak 15 unit 

2) Truck tanki susu khusus IPS sebanyak 14 unit 

3) Truck pengangkut distribusi logistik sebanyak 9 unit 

4) Kendaraan mobil operasional sebanyak 5 unit  

c. Unit Pengolahan Pakan 

UPP KPBS Pangalengan merupakan unit yang bertugas untuk 

memproduksi konsentrat atau RC, jenis konsentrat yang diproduksi terdiri atas 

jenis RC Reguler dan RC Super. 

d. Unit Keswan dan IB 

Unit Keswan dan IB ini memiliki tugas yang berhubungan langsung 

dengan kesehatan hewan ternak dan unit ini juga melayani Inseminasi Buatan 

(IB). Dalam pelayananannya dilakukan oleh dokter hewan atau biasa disebut 



mantri yang dibantu secara langsung oleh koordinartor yang bertanggung jawab 

mengawasi populasi ternak anggota. 

e. Unit Kesehatan Anggota 

Unit Kesehatan Anggota merupakan unit yang mempunyai peran 

penanganan kesehatan dari anggota KPBS Pangalengan. Unit ini berupa 

dibuatnya balai pengobatan yang bernama Klinik Ma-Ageung sebagai sarana 

untuk melayani kesehatan anggota keluarga peternak.  

f. Unit Kandang Koloni 

Tarumajaya Colony Farm, merupakan unit usaha peternakan yang dimiliki 

oleh KPBS Pangalengan. Unit kandang koloni merupakan hasil kerjasama usaha 

KPBS Pangalengan dengan PT. Ultra Jaya pada tahun 2016. Kandang koloni 

memiliki kandang yang sangat luas. Kandang koloni melakukan kegiatan 

produksi susu yang kemudian akan dikumpulkan menuju MT1.  

 


