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ABSTRACT 
 

MARKETING STRATEGY OF PASTEURIZATION MILK ON KOP SAE 
PUJON, MALANG 

(Advanced Study of Pasteurization Milk’s Marketing Based on SWOT Analysis) 
 
This research held from july 9th until August 9th 2007 in KOP SAE’s 

pasteurization unit in Pujon, Malang. 
The purpose of this research were to know about milk pasteurization’s 

problematic and marketing strategy in KOP SAE Pujon, Malang. It comprises 
internal and external analysis factor in KOP SAE’s pasteurization milk unit and 
what kind of strategy would be used in pasteurized milk’s marketing  

The results from this research expected to be used as one of data and 
information source about marketing strategy especially in cooperation and as 
media for students for adding their knowledge about marketing strategy, and also 
used as evaluation media for cooperation and pasteurization milk unit to apply the 
marketing strategy based on internal and external factor that influenced 
cooperation development.  

Method used in this research was survey method including observation, 
interview, and documentation in pasteurization milk unit in KOP SAE Pujon 
Malang. Datas from this research analyzed by using SWOT Analisis (Strength, 
Weakness, Opportunity, and Threat) 

The results of this research shows that internal and external factors was 
good. Internal factors score, strengths, was larger than weakness factors (S = 2,00 
> W = 0,90), so does on external factors score which its opportunities score was 
larger than it’s threats ( O = 1,80 > T = 0,95). This condition made both internal 
and external matrix positive. These number show good condition in pasteurization 
milk unit and make this unit have good prospect. Strategy that suggested to used 
was rapid strategy, which all opportunities can be catched because its strength are 
stronger than its opportunities. 

Suggested to KOP SAE’s pasteurization milk unit to keep the quality of 
their product, increase marketing area and promotional budget, and also make 
marketing  plan, including controlling and evaluating marketing program.   
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RINGKASAN 

STRATEGI PEMASARAN SUSU PASTEURISASI DI KOPERASI SAE 
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG 

(Studi Deskriptif Lanjutan tentang Pemasaran Susu Pasteurisasi KOP SAE 
dengan Mendasarkan pada Analisis SWOT) 

 
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai dengan 9 Agustus 

2007 di unit usaha susu pasteurisasi koperasi SAE kecamatan Pujon kabupaten 
Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematik apa dan 
bagaimana strategi pemasaran susu pasteurisasi koperasi SAE yang digunakan, 
meliputi analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal usaha serta strategi 
yang digunakan oleh koperasi SAE dalam pemasaran susu pasteurisasi. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber informasi dan data tentang strategi pemasaran, khusunya yang dilakukan 
oleh koperasi, sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
mahasiswa khususnya tentang strategi pemasaran, serta sebagai sarana evaluasi 
terhadap koperasi dan unit usaha pasteurisasi untuk menyikapi strategi pemasaran 
berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada koperasi 
yang berpengaruh terhadap pengembangan koperasi. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode survey, dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi pada unit usaha susu pasteurisasi. Analisis yang 
digunakan adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,dan Threat). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan internal 
koperasi SAE cukup baik, hal ini dapat dilihat dari skor kekuatan (Strength) yang 
terdiri atas  = 2,00 lebih besar dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) = 0,90 
sehingga pada matriks internal factor menunjukkan nilai positif. Sedangkan pada 
kondisi lingkungan eksternal, nilai peluang (Opportunities) yang didapat adalah 
sebesar 1,80, lebih besar dibandingkan dengan nilai ancaman (Threats) = 0,95 
sehingga nilai yang ditunjukkan pada matriks eksternal faktor adalah positif. 

Kesimpulan dari hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal pada unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE menunjukkan hasil baik dan 
memberi prospek yang bagus untuk kemajuan usaha, hal ini dapat dilihat dari nilai 
kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan (S = 2,00 > W = 0,90) serta nilai 
peluang lebih besar dibandingkan ancaman (O = 1,80 > T = 0,95). Penentuan 
strategi yang tepat adalah rapid strategy, yaitu strategi yang nilai faktor kekuatan 
lebih besar daripada peluang. Pada strategi ini semua peluang bisa ditangkap oleh 
perusahaan mengingat faktor kekuatan lebih besar daripada faktor peluang. Selain 
itu juga menerapkan stategi SO yaitu dengan meningkatkan pelayanan terhadap 
konsumen, membina dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan lebih 
mensosialisasikan produk serta memperluas daerah pemasaran. 

Disarankan pada unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE untuk menjaga 
kualitas produk yang dihasilkan, berusaha menjangkau daerah pemasaran yang 
lebih luas, meningkatkan kegiatan dan pengalokasian dana khusus untuk promosi 
yang berakibat pada peningkatan penjualan dan merencanakan, mengontrol, dan 
mengevaluasi kegiatan pemasaran yang dilakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan hasil ternak semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat akan 

protein hewani sebagaimana dijelaskan Anonimous (2007) bahwa tingkat 

konsumsi susu Indonesia rendah, yakni hanya sekitar 7 - 8 liter dalam satu tahun 

apalagi bila dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 25 liter dalam 1 tahun. 

Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri 

Ardiansyah Parman dalam Anonimous (2007), bahwa pasar susu tiap tahunnya 

meningkat sekitar 10 persen. Peningkatan ini tentunya merupakan peluang bagi 

industri pengolahan susu di Indonesia. 

 Susu merupakan salah satu produk peternakan yang memiliki nilai 

nutrisi tinggi. Dalam susu terkandung berbagai zat makanan seperti protein, 

vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan serta pemenuhan gizi 

manusia. Susu sangat penting dan baik untuk dikonsumsi oleh segala umur. Selain 

itu susu juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas sebuah generasi penerus, 

tentunya jika dikonsumsi sejak usia dini hingga dewasa.  

Perkembangan kebutuhan masyarakat tentang susu tersebut tentunya 

sangat terkait dengan keberadaan sektor peternakan. Pembangunan sektor 

peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian secara umum 

yang diharapakan dapat terus meningkatkan perannya sebagai penghasil pangan, 

khususnya protein hewani. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan, 

memperluas kesempatan kerja, mencukupi kebutuhan makanan bergizi di Era 
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Industrialisasi, yang direncanakan dalam program pembangunan (Prawirokusumo, 

1990). 

Dasar bagi usaha peternakan atau industri peternakan, khususnya 

perusahaan sapi perah adalah demi terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat dan 

protein yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Keberhasilan dari usaha peternakan, khususnya perusahaan 

sapi perah tidak terlepas dari manajemen dan pemasaran yang baik. Usaha 

peternakan merupakan suatu kegiatan dalam meningkatkan manfaat ternak 

melalui operasionalisasi penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis akan 

menguntungkan. 

Pengembangan usaha sapi perah yang telah dilakukan selama ini 

merupakan keterpaduan antara kegiatan-kegiatan produksi yang selama ini 

dikaitkan dengan peningkatan pemasaran. Hal ini mengingat bahwa pemasaran 

merupakan faktor penting dalam dunia usaha. Seperti yang dikemukakan oleh 

Wisaptiningsih, Noegroho, dan Fanani (1991), bahwa suatu usaha tidak akan 

mampu bertahan bilamana usaha tersebut tidak mampu memasarkan hasil produk-

produknya.  

Produk-produk peternakan dalam hal ini susu sapi memiliki beberapa 

ciri, antara lain bersifat segar, mudah rusak dan bersifat lokal yang artinya tidak 

selalu dapat diproduksi dengan baik di semua daerah. Hal ini mengingat kondisi 

biologis sapi perah yang membutuhkan kondisi lingkungan tertentu. Dengan ciri-

ciri demikian maka sangat diperlukan suatu kegiatan pemasaran yang baik supaya 

produk dapat diterima konsumen dalam keadaan baik.  
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Koperasi SAE Pujon (selanjutnya disebut KOP SAE Pujon) merupakan 

salah satu koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan susu di Jawa Timur. 

Koperai ini telah memiliki perjalanan panjang dalam bidang pengelolaan susu 

sejak berdirinya usaha (1962) sampai dengan sekarang, lembaga tersebut masih 

konsisten dalam mengelola susu, baik dalam penampungan maupun pemasaran. 

Sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang pengelolaan susu, 

tentunya KOP SAE juga mengalami fluktuasi usaha dan terpengaruh pula dengan 

perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi. Karena itu sudah semestinya jika 

KOP SAE juga terus berusaha meningkatkan usahanya, baik yang terkait dengan 

produksi susu, maupun bagaimana memberdayakannya sampai pada konsumen 

secara memadai. Sebagai konsekuensinya KOP SAE tentu akan mengalami atau 

menghadapi berbagai problem dalam usahanya, termasuk permasalahan 

pemasaran. 

Dalam hubungannya dengan permasalahan penelitian ini, KOP SAE 

dijadikan sebagai objek lembaga yang diteliti. Dipilihnya KOP SAE sebagai objek 

penelitian didasarkan pada kelayakan teliti lembaga tersebut, terutama dari 

pertimbangan empiris dan kondisi mutakhir sebagai koperasi pengelola susu. 

Pertimbangan empiris yang dimaksud mengacu pada pengalaman panjang KOP 

SAE dalam usaha pengelolaan susu. Sedangkan kondisi mutakhir yang dimaksud 

adalah kondisi perkembangan pengelolaan susu pasteurisasi yang ada sekarang, 

terutama terkait dengan pemberdayaan potensi pemasarannya. 

Sesuai dengan judul yang ada, penelitian ini mengangkat permasalahan 

pokok tentang pemasaran susu pasteurisasi di KOP SAE. Secara lebih khusus, 

penelitian ini memfokuskan pada problematik dan strategi pemasaran susu 
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pasteurisasi yang ada di KOP SAE dan pemasaran yang sedang dilaksanakan. 

Lebih lanjut, dari hasil pendeskripsian tentang problematik dan strategi pemasaran 

tersebut dapat dikemukakan berbagai masukan yang fungsional bagi peningkatan 

kinerja pemasaran di KOP SAE. 

Penelitian tentang strategi pemasaran susu pasteurisasi di KOP SAE ini 

tentunya bukan merupakan penelitian awal. Dikatakan demikian karena telah ada 

beberapa penelitian sejenis atau yang terkait dengan pokok permasalahan ini yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lembaga yang dijadikan objek penelitian pun 

juga KOP SAE. Beberapa penelitian yang dimaksud, antara lain a) Analisis 

Kelayakan Usaha Susu Pasteurisasi di KOP SAE Pujon Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang oleh Sony Sisbiantoro, b) Analisis Perilaku Konsumen Produk 

Susu Pasteurisasi KOP SAE Pujon dan Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran 

oleh Sarwono, dan c) Perencanaan Strategis Pengembangan Usaha Susu 

Pasteurisasi dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus di Koperasi “SAE” 

Pujon – Malang) oleh Nur Afidah. Penjelasan secara rinci tentang penelitian 

sebelumnya ini dikemukakan pada butir tersendiri di Bab II. 

Pada dasarnya, ketiga penelitian yang telah dilakukan tersebut 

merupakan penelitian jenis deskriptif. Karena itu hasil temuannya pun berlaku dan 

terkait dengan waktu penelitian tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, 

penelitian ini masih dapat dilakukan, tentunya dengan memfokuskan pada aspek 

yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Di samping itu, sebagai lembaga yang bergerak di bidang usaha susu, 

tentunya KOP SAE juga tidak dapat terhindar dari pengaruh berbagai situasi dan 

kondisi perkembangan hingga dewasa ini. Karena itu sudah semestinya jika KOP 
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SAE juga secara dinamis terus melakukan pengembangan dan peningkatan usaha, 

sebagai konsekuensinya. Lembaga tersebut (KOP SAE) masih memiliki 

kelayakan sebagai objek teliti, terutama pada aspek-aspek yang dinamis, seperti 

produksi dan upaya pemasarannya. 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan bagaimana 

problematik pemasaran susu pasteurisasi koperasi SAE dan strategi pemasaran 

yang tepat yang meliputi: 

1) Bagaimana kondisi internal usaha susu pasteurisasi KOP SAE yang terdiri 

dari kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) ? 

2) Bagaimana kondisi eksternal usaha susu pasteurisasi KOP SAE yang 

terdiri dari peluang (Opportunities) serta ancaman (Threat) ? 

3) Problematik apa saja yang terdapat pada kondisi internal dan eksternal 

usaha susu pasteurisasi KOP SAE ? 

4) Bagaimana langkah pengembangan yang tepat dalam strategi pemasaran 

susu pasteurisasi KOP SAE ? 

1.3  Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah  sebagai berikut. 

1) Mengetahui kondisi internal usaha susu pasteurisasi KOP SAE yang terdiri 

dari kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness).  

2) Mengetahui kondisi eksternal usaha susu pasteurisasi KOP SAE yang 

terdiri dari peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). 
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3) Mengetahui problematik apa saja yang terdapat pada kondisi internal dan 

eksternal unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE. 

4) Mengetahui langkah pengembangan yang tepat dalam strategi pemasaran 

susu pasteurisasi KOP SAE. 

1.4  Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Sebagai salah satu sumber informasi dan data tentang strategi pemasaran 

susu pasteurisasi khususnya yang dilaksanakan oleh koperasi. 

2) Sebagai media untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa 

khususnya tentang strategi pemasaran. 

3) Sebagai sarana evaluasi terhadap koperasi untuk menentukan strategi 

pemasaran yang tepat berdasarkan kondisi lingkungan internal dan 

eksternal yang ada pada koperasi. 
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1.5.1 Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Pengertian Susu dan Susu Pasteurisasi  

Susu segar adalah bahan pangan bergizi hampir sempurna yang 

merupakan produk alamiah dan pemberi kehidupan satu-satunya hewan yang baru 

lahir, oleh karena itu susu segar didefinisikan sebagai hasil sekresi kelenjar susu 

hewan yang menyusui anaknya (Padaga dan Purnomo, 1993). Susu segar adalah 

hasil pemerahan sapi-sapi dan hewan menyusui lainnya, yang susunya dapat 

diambil sebagai bahan makanan sehat, serta tidak dikurangi komponen-

komponennya atau ditambah bahan-bahan lain (Hadiwiyoto, 1994). 

Anonymous (1995) menambahkan bahwa susu mudah dicerna dan 

diserap oleh tubuh dan mengandung zat-zat penting dalam jumlah yang cukup 

dalam keseimbangan yang sempurna. Susu juga memiliki ciri-ciri antara lain 

mudah rusak dan bersifat lokal yang artinya tidak selalu dapat diproduksi dengan 

baik di semua daerah, mengingat kondisi biologis sapi perah yang membutuhkan 

kondisi lingkungan tertentu agar dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. 

Pengolahan susu segar merupakan perlakuan terhadap susu mulai dari 

peternak sampai susu tersebut siap untuk dikemas dan dipasarkan (Idris, 1992). 

Susu degar dari peternakan rakyat atau perusahaan peternakan merupakan bahan 

baku utama bagi Milk Treatment (MT) dan Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam 

memproduksi susu olahan (WInarno, 1993) 

Early (1992) mengemukakan pasteurisasi sebagai suatu proses untuk 

meminimumkan keungkinan resiko kesehatan yang timbul dari mikroorganisme 

patogenik dalam susu dengan perlakuan pemanasan. Widodo (2003) 
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menambahkan bahwa pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan yang dapat 

membunuh atau memusnahkan sebagian mikroba yang ada di dalam bahan dan 

biasanya menggunakan suhu di 100۫° C. Pasteurisasi tidak merusak vitamin yang 

ada dalam susu hanya vitaimn C yang mengalami sedikit penyusutan.  

Proses pembuatan  susu pasteurisasi terdapat dua cara yaitu dengan cara 

High Temperature Short Time (HTST) menggunakan suhu 71,70° C selama 15 

detik dan cara Low Temperature Holding (LTH) dengan suhu 62,80° C selama 30 

menit . Idris (1992) menyatakan bahwa system Holding atau Batch System 

dilakukan dengan memanaskan susu sampai dengan suhu 143° F (61,6 ° C)  

selama 30 menit yang diikuti dengan pendinginan. System High temperature 

Short Time (HTST) menggunakan Continous Method dengan memanaskan susu 

pada 160° F (72° C) selama 15 detik dan diikuti dengan pendinginan segera. 

Proses pasteurisasi yang dilakukan dengan cara High Temperature Short 

Time (HTST) terdapat tiga tahap. Tahap pertama susu disaring dan ditampung 

dalam dump tank dan kemudian dialirkan ke storage tank melalui pipa stainless 

steel yang berhubungan dengan PHE (pendingin). Tahap yang kedua yaitu susu 

mengalami proses pasteurisasi-homogenisasi. Tujuan dari homogenisasi yaitu 

untuk mengecilkan butiran lemak sehingga distribusi lemak menjadi seragam. 

Tahap ketiga yaitu susu yang telah mengalami pasteurisasi-homogenisasi dioleh 

menjadi produk susu pasteurisasi dengan berbagai macam rasa (Idris, 1992) 

2.2 Koperasi SAE sebagai Lembaga Pengelola Susu 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pada awalnya hanya berupa 

usaha rumah tangga. Baru pada 1949 berdiri koperasi susu pertama di Indonesia, 

yaitu Gabungan Petani Peternak Sapi Perah Pengalengan (GAPPSIP) yang 
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diprakarsai oleh drh. Soejono dan drh. Y. Hutabarat. Selanjutnya pada tahun 1962 

berdiri koperasi peternak bernama SAE Pujon di Malang yang digerakkan oleh 

drh Memet Adinata (Baga, 2005). Koperasi SAE merupakan koperasi yang 

mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur susu. Unit usaha susu 

pasteurisasi merupakan unit usaha baru yang termasuk dalam unit pasteurisasi di 

koperasi SAE. Unit ini didirikan pada tahun 2000 dan memulai produksi secara 

komersial pada tahun 2001 hingga sekarang.  

Saat pertama kali didirikan unit ini hanya menyediakan susu pasteurisasi 

untuk kegiatan-kegiatan internal koperasi dan bila ada kunjungan-kunjungan dari 

pihak luar. Kemudian dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak, maka 

kapasitas produksi sedikit demi sedikit ditambah sesuai dengan permintaan dan 

dijalankan sebagai suatu unit usaha. 

Koperasi SAE sekarang memproduksi susu pasteurisasi sekitar 500 cup 

per hari sesuai kebutuhan dengan 3 rasa, yaitu strawberry, coklat, dan melon. 

Dalam pemasarannya, terdapat kios dan juga loper, selain itu ada juga yang 

bekerja sama dengan pihak lain seperti rumah makan.   

2.3 Pemasaran Susu 

Kottler (1997) menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan 

pertukaran produk-produk yang bernilai kepada pihak lain. Ditambahkan pula 

bahwa pemasaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan menusia lewat pertukaran fisik, fasilitas dan penunjang.  
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Stanton (1996), menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu sistem 

total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.  

Ditambahkan oleh Guiltinan dan Gordon (1994) bahwa pemasaran adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, 

distribusi serta ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran-pertukaran 

yang dapat memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. 

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan 

organisasi (Kotler, 1997) 

2.4 Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran merupakan suatu proses pertukaran yang mencvakup 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang dan jasa dari 

sektor produksi ke sektor konsumsi (Hanafiah dan Syaefuddin, 1986). Fungsi 

pemasaran menurut Kohl dan Uhl (1972), secara garis besar dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

1) Fungsi pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan  

2) Fungsi fisik meliputi penyimpanan, transportasi dan proses  

3) Fungsi fasilitas meliputi standarisasi, pembiayaan dan penanggulangan 

resiko 

Panglaykim dan Hazil (1984) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi pemasaran 

dapat dijelaskan sebagai berikut: buying, yaitu membeli dalam arti yang aktif: 
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sikonsumen misalnya tidak menunggu sampai barang itu disodorkan atau 

ditawarkan padanya. Selling hendaknya bersifat dinamis, apalagi yang dinamakan 

dengan “personal selling” karena ia harus meyakinkan orang untuk membeli suatu 

barang atau jasa, yang mempunyai arti komersial baginya. Transportation atau 

juga disebut Traffic Management adalah perencanaan, seleksi dan pengerahan 

semua alat pengangkutan yang memindahkan barang dalam proses marketing. 

Storage, berarti: menyimpan barang-barang selama waktu ia dihasilkan dan dijual. 

Kadang-kadang selama dalam fase penyimpanan ini perlu juga diadakan 

pengolahan lebih lanjut. Standarization and Grading, yaitu: penetapan batas-batas 

elementer berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh barang-barang 

buatan pabrik, atau kelas-kelas, ke dalam mana barang-barang pertanian harus 

digolongkan. Grading berarti memilih kesatuan-kesatuan dari suatu produk yang 

dimasukkan kedalam kelas-kelas dan derajat-derajat yang sudah ditetapkan 

dengan jalan standarisasi. Risk bearing atau juga risk management, adalah cara 

fungsi bagaimana mengurangi atau mengelakkan rugi karena rusaknya barang, 

hilangnya barang atau turunnya harga. 

2.5  Saluran Pemasaran 

Swastha dan Irawan (2000) mengemukakan, bahwa saluran distribusi 

pemasaran merupakan sekelompok lembaga pemasaran yang ada di antara 

lembaga-lembaga pemasaran yang mengadakan kerja sama untuk mencapai pasar 

tertentu. Swastha dan Irawan  (2000) juga menyatakan bahwa terdapat lima 

saluran distribusi dalam penyaluran barang konsumsi yang ditujukan untuk pasar 

konsumen, yaitu: 
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Lokasi penjualan (place) yaitu tempat yang digunakan oleh perusahaan 

untuk menyampaikan barang yang dijual kepada konsumen Wasis (1997). Wasis 

(1997) juga menambahkan bahwa faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan tempat atau lokasi perusahaan yaitu : 

1) Keadaaan pasar hasil produksi 

2) Bahan-bahan untuk produksi 

3) Tenaga kerja yang diperlukan 

4) Transportasi dan sarana jalan 

5) Sumber tenaga air dan listrik 

6) Iklim, sikap masyarakat, peraturan pemerintah dan intensitas 

persaingan. 

Keegan (1996) mendefinisikan saluran distribusi sebagai organisasi 

jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama-sama melalui 

semua kegiatan yang diperlukan dalam menghubungkan produsen dan konsumen. 

Ditambahkan oleh Kotler (1997) saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi 

yang tergantung dan terlihat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau 

jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Kottler (1997) juga menyatakan bahwa saluran pemasaran ada tiga 

macam, yaitu: Direct distribution atau pemasaran secara langsung dari produsen 

1. Produsen → Konsumen 

2. Produsen → Pengecer → Konsumen 

3. Produsen → Pedagang Besar →Pengecer →Konsumen 

4. Produsen → Agen → Pengecer → Konsumen 

5. Produsen →Agen →Pedagang Besar →Pengecer →Pengecer → Konsumen 



 14

ke konsumen, Single Middlement Channel atau perpindahan barang dari produsen 

ke konsumen melalui satu perantara, yaitu pedagang besar atau pedagang 

pengecer, dan Multi Middlement Channel atau perpindahan barang dari produsen 

ke konsumen melalui beberapa perantara, misalnya grosir, pedagang besar atau 

pedagang kecil dan pengecer. 

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1986), panjang pendek saluran 

distribusi dipengaruhi oleh : 

a. Jarak produsen ke konsumen 

b. Cepat tidaknya produk rusak 

c. Skala produksi 

d. Posisi keuangan pengusaha 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran 

distribusi, antara lain : jenis dan sifat produk, sifat konsumen potential, sifat 

persaingan yang ada dan saluran itu sendiri (Assauri, 1988).  

2.6       Biaya Pemasaran 

Rasyaf (1996) menyatakan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya 

yang dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung, mulai produk lepas dari 

tangan peternak hingga diterima konsumen akhir. Biaya pemasaran di setiap 

lembaga pemasaran berbeda bergantung pada macam kegiatannya, yaitu semakin 

banyak kegiatan yang dilakukan semakin besar pula biaya pemasaran yang 

dikeluarkan. Pembiayaan pemasaran harus dikeluarkan oleh para produsen yang 

menjual produk mereka sendiri, grosir atau perantara dan penjual eceran yang 

meliputi semua hal pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran (Winardi, 1980). 
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2.7 Pengertian Strategi 

Strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan 

rencana-rencana untu mencapai tujuan tersebut, dirumuskan seemikian rupa 

sehingga jelas usaha apa yang akan dan sedang dilaksanakan oleh perusahaan, 

demikian pula sifat perusahaan baik di saat ini maupun di masa yang akan datang 

(Supriyono 1990, dikutip dari Christensen).  

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategia, yang artinya seni atau 

ilmu untuk menjadi seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada 

zaman dulu yang sering diwarnai perang. Strategi bisa juga diartikan sebagai 

suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material 

pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Tjiptono, 1997).  

Perubahan pola konsumen dan terjadinya kecepatan inovasi pasar baru 

memerlukan kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan. Setiap organisasi 

membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut : 

1. Sumber daya yang dimiliki terbatas. 

2. Ada ketidak pastian mengenai kekuatan bersaing organisasi. 

3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. 

4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang 

waktu. 

5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.   

Menurut Hamel dan Prahalad (1995) yang dikutip dari Rangkuti (2003), 

mengatakan bahwa strategi senantiasa meningkat dan terus-menerus dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di 

masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir dimulai dari “apa 
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yang dapat terjadi“, bukan dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi 

pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti dalam 

bisnis yang dilakukan. 

Konsep-konsep strategi menurut Rangkuti (2003), meliputi : 

a. Distinctive Competence  

Distinctive Competence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Suatu 

perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan 

pesaing dipandang sebagai perusahaan yang mempunyai Distinctive Competence.   

b.  Competitive Advantage  

Competitive Advantage adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan 

bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk 

merebut peluang pasar.  Porter dalam Rangkuti (2003), menyatakan bahwa ada 

tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan 

bersaing, yaitu : Cost Leadership, Diferensiasi dan Fokus. 

Penyusunan perencanaan diperlukan beberapa proses perencanaan strategi. 

Glueck and Jauch (1994) membuat strategi model manajemen menjadi beberapa 

tahap, yaitu : 

1. Mempertimbangkan unsur-unsur manajemen strategi 

a. Tujuan perusahaan 

  b. Perencanaan perusahaan 

Mengetahui tujuan dan perencanaan perusahaan sekarang, perlu adanya 

profil dari perusahaan. Profil dari perusahaan menunjukkan kesuksesan 
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perusahaan diwaktu yang lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian tujuan diwaktu yang 

akan datang. 

2. Meneliti lingkungan eksternal perusahaan 

Kotler (1995), analisis lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi cara-cara dalam :  

a. Kondisi perekonomian   

b. Teknologi    

c. Faktor sosial budaya. 

d. Faktor politik dan hukum 

e. Lembaga-lembaga keuangan 

Selain itu juga perlu mengidentifikasikan lingkungan yang lebih khusus, 

yaitu : 

a. Para penyedia bahan baku seperti sarana produksi 

b. Para pesaing                    

c. Pasar tenaga kerja 

d. Lembaga keuangan yang ada 

      3. Meneliti lingkungan internal perusahaan 

Tujuan proses analisis lingkungan internal adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan strategis untuk ketepatan perumusan strategi. Lima  

unsur faktor internal adalah : 

a. Pemasaran    

b.   Keuangan    

c.   Produksi dan operasi 
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d.  Personalia 

e. Organisasi  

2.8       Analisis Lingkungan Usaha SWOT 

Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan dalam 

perencanaan strategi untuk menuntun sektor lingkungan dalam menentukan 

peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi faktor 

ekonomi demografi, sosial budaya, pemerintahan, pesaing, pemasok dan faktor 

tekhnologi (Glueck and Jauch, 1994). 

Ditambahkan oleh Rangkuti (2003), analisis SWOT adalah identifikasi 

berbagai faktor secara stimulus untuk merumuskan strategi pemasaran pada 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

dan ancaman. Proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan bisnis, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis (strategi plans) harus menganalisis 

faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 

dalam kondisi yang ada pada saat ini. 

Pearce dan Robinson (1997) menjelaskan, SWOT adalah singkatan dari 

kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses) interen perusahaan serta peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) dalam lingkungan yang di hadapi oleh 

perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistimatis untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan kecocokan yang baik antara 

mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif 

akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan 
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ancaman, bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak 

yang sangat besar terkait dengan suatu strategi yang berhasil. 

Kotler (2005) menyatakan bahwa suatu rencana pemasaran harus 

mengandung komponen-komponen berikut: analisis situasi; analisis SWOT 

(kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman); isu-isu penting; tujuan; strategi; taktik; 

anggaran; dan instrumen-instrumen pengendalian. Pastikan bahwa setiap tahap 

mengikuti tahap sebelumnya. Analisis situasi akan memungkinkan perusahaan 

mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang selanjutnya 

memungkinkan perusahaan menetapkan tujuan-tujuan yang tepat. Strategi 

kemudian bisa dibentuk untuk meraih tujuan-tujuan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

2.9 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian yang telah dilakukan antara lain a) Analisis Kelayakan Usaha 

Susu Pasteurisasi di KOP SAE Pujon Kecamatan Pujon Kabupaten Malang oleh 

Sony Sisbiantoro, b) Analisis Perilaku Konsumen Produk Susu Pateurisasi KOP 

SAE Pujon dan Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran oleh Sarwono, dan c) 

Perencanaan Strategis Pengembangan Usaha Susu Pasteurisasi dengan Metode 

Balanced Scorecard (Studi Kasus di Koperasi “SAE” Pujon – Malang) oleh Nur 

Afidah. 

Penelitian Sony Sisbiantoro bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keuntungan yang dicapai unit usaha pasteurisasi susu dan untuk mengetahui 

kelayakan unit usaha jika ditinjau dari kriteria investasi, yaitu NPV (Net Present 

Value), IRR (Internal Rate of Return) dan PV/K Ratio (Profitability Ratio). 

Metode yang digunakan adalah studi kasus yang menyangkut analisa investasi 
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unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE. Data yang diperoleh kemudian diolah 

menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah keuntungan bersih yang diperoleh unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE 

pada tahun 2001 – 2002 rata-rata mencapai Rp. 5.121.829,06, tingkat keuntungan 

yang dapat dicapai 12,93%, lebih kecil dari suku bunga bank yang berlaku yang 

menunkikkkan keuntungan yang didapat belum optimal. Sedangkan dari 

perhitungan nilai kriteria investasi didapatkan, a) pada tingkat discount factor 

sebesar 15%, diperoleh NPV sebesar Rp. 31.269.035,53 yang berarti perusahaan 

memperoleh keuntungan lebih kecil daripada tingkat bunga 15% dari seluruh 

biaya yang dikeluarkan selama usaha tersebut berjalan. Dengan nilai NPV kurang 

dari 0, maka usaha tersebut dinilai belum layak, b) nilai IRR yang mempunyai 

nilai NPV negative menandakan bahwa usaha tersebut belum layak dijalankan 

karena IRR yang didapat lebih kecil dari Social Discount Rate, c) nilai PV/K 

adalah sebesar 0,205, memberikan arti bahwa keuntungan yang diperoleh koperasi 

belum dapat menutup biaya modal yang dikeluarkan pada awal pendirian unit 

usaha tersebut. Hal ini ditandai dengan nilai PV/K < 1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan analisis investasi yang dilakukan pada saat 

penelitian, unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE Pujon dapat dikatakan belum 

layak. 

Penelitian Sarwono yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Produk 

Susu Pateurisasi KOP SAE Pujon dan Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran 

bertujuan untuk menganalisis 1) faktor-faktor bauran pemasaran apa saja yang 

dipertimbangkan konsumen dalam pembelian produk susu pasteurisasi, 2) faktor-

faktor bauran pemasaran apa saja yang paling dominant dipertimbangkan 
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konsumen dalam keputusan pembelian susu pasteurisasi, 3) strategi pemasaran 

dan pelaksanaan bauran pemasaran yang seperti apa yang hendaknya dilakukan 

unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE Pujon. Metode yang dilakukan adalah 

metode survey dengan menggunakan kuisioner sebagai alat bantu pengambilan 

data primer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) faktor-faktor dari bauran 

pemasaran yang dipertimbangkan dalam keputusan pmebelian produk susu 

pasteurisasi adalah faktor promosi, persaingan, produk, gengsi, dan harga, 2) 

faktor utama yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian produk susu 

pasteurisasi adalah factor promosi yang memiliki persentasi keragaman 16,401%, 

3) strategi pemasaran yang dilakukan KOP SAE Pujon adalah dengan melakukan 

kebijaksanaan price discount sebesar 12% per cup untuk pengecer atau agen, 

mengikuti pameran tiap ada undangan dari panitia pameran. Bauran pemasaran 

dilakukan dengan kombinasi empat komponen yaitu harga (price), distribusi 

(place), produk (product) dan promosi (promotion). Namun komponen distribusi 

dan promosi mendapat promosi yang sangat minim, sehingga unsur-unsur tersebut 

tidak sepenuhnya dilakukan. Hal ini karena KOP SAE merasa sudah ada jaminan 

pasar susu segar dari PT. Nestle sehingga produksi susu pasteurisasi belum 

digarap secara serius. 

Penelitian Nur Afidah yang berjudul Perencanaan Strategis 

Pengembangan Usaha Susu Pasteurisasi dengan Metode Balanced Scorecard 

bertujuan untuk merumuskan perencanaan strategi yang tepat untuk 

pengembangan usaha susu pasteurisai KOP SAE Pujon sehingga dapat 

berkembang dengan baik. Metode yang digunakan adalah balanced scorecard. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Skor matriks IFAS unit produksi susu 
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pasteurisasi sebesar 2,575 yang berarti secara internal erusahaan dalam posisi kuat 

karena rata-rata kekuatan sudah dimanfaatkan. Skor matriks EFAS sebesar 2,7034 

yang berarti perusahaan merespon baik terhadap peluang dan ancaman di pasar 

industrinya sehingga penerapan strategi yang dilakukan adalah strategi 

pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horizontal. 2) Rencana strategis 

pengembangan usaha susu pasteurisasi pada perspektif keuangan adalah 

meningkatkan pendapatan dengan target peningkatan laba sebesar 20% dalam 3 

tahun, ukuran hasil peningkatan laba. 3) Rencana strategis pada perspektif 

pelanggan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan distributor yaitu dengan 

meningkatkan kepercayaan pelanggan dan quality relationship dengan distributor. 

Ukuran hasil adalah persentase jumlah pelanggan yang puas serta jumlah 

pelanggan dan distributor baru, 4) Rencana strategis pada perspektif bisnis 

internal adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan pengembangan 

produk, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada distributor. Ukuran 

hasil untuk perspektif ini adalah penambahan jenis baru, persentase jumlah produk 

yang dikembalaikan dan tingkat pelayanan kepada distributor (system pemesanan 

dan pembayaran), 5) Rencana strategis pada perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung tiga perspektif 

lainnya yang dilakukan dengan meningktakan keterampilan SDM (Sumber Daya 

Manusia) dan kerjasama dengan institusi lain (KADIN). Ukuran hasil yang 

digunakan adalah jumlah karyawan yang menguasai GMP dan tingkat pelayanan 

kepada pelanggan dan jumlah karyawan yang menguasai proses bisnis. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di koperasi SAE yang terletak di kecamatan Pujon 

kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 9 

Juli sampai 9 Agustus 2007. Pemilihan lokasi (KOP SAE) sebagai objek 

penelitian ditentukan mengingat koperasi SAE merupakan salah satu koperasi 

besar yang terdapat di kabupaten Malang dengan kapasitas susu yang ditampung 

sekitar 85 ton per hari dan memiliki usaha susu pasteurisasi sendiri. 

3.2 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dimana 

teknik pengumpulan datanya melalui : 

1. Observasi atau pengamatan yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dengan 

melakukan pencatatan data secara langsung, fakta dan informasi yang 

diperlukan dalam menganalisis. 

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik dengan pengurus 

maupun pegawai KOP SAE yang berhubungan dengan pemasaran susu 

pasteurisasi KOP SAE untuk mendapatkan data atau informasi yang 

diperlukan.  

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak secara 

langsung digunakan sebagai subyek penelitian. Dokumentasi yang 

dikumpulkan berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Data yang 
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didapatkan dari metode dokumentasi ini berupa data sekunder yang dapat 

diusahakan sendiri dari instansi dan dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yang akan dibahas dan berfungsi untuk mendukung data 

primer.  

3.3 Analisis Data  

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang mudah dicerna dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan koperasi SAE 

Pujon yang sesungguhnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapang yang 

berhubungan dengan penelitian.  

3.3.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namum secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan 

misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana 

strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, peluang, 

kelemahan, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan 

analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis 

SWOT (Rangkuti, 2003). 

Analisis SWOT menggunakan penilaian atau pembobotan terhadap 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari faktor internal dan eksternal 
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perusahaan. Kriteria penilaian dan pembobotan yang digunakan untuk perhitungan 

nilai masing-masing aspek, sifatnya sangat relatif. 

a. Matrik Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) 

Matrik IFAS digunakan untuk menganalisa lingkungan internal 

perusahaan atau yang berpengaruh dan penting sehingga diidentifikasikan sejauh 

mana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang serta 

ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rangkuti (2003) yang menjelaskan bahwa Analisis IFAS digunakan untuk 

menganalisis lingkungan internal suatu usaha melalui pendekatan fungsional, 

sehingga mengidentifikasikan sejauh mana kompetisi internal yang berpengaruh 

terhadap kesuksesan. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada kekuatan 

dan kelemahan dapat diukur melalui matrik IFAS sebagaimana dijelaskan pada 

tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Variabel Pengukuran Matriks IFAS  

Faktor Strategi Internal 
 Bobot (a) Rating(b) Skor (a x b) 

Kekuatan (Strengths / S) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Kelemahan (Weaknesses / W) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Total 1.00   

 Sumber : Rangkuti (2003) 

b. Matrik Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) 

Matrik EFAS digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal 

perusahaan  melalui pendekatan fungsional, sehingga mengidentifikasikan sejauh 

mana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang serta 
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ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Langkah-langkah dalam analisis 

lingkungan eksternal dapat dilihat pada tabel 2 berikut.   

Tabel 2. Variabel Pengukuran Matriks EFAS  

Faktor Strategi Eksternal 
 

Bobot (a) Rating(b) Skor (a x b) 

Peluang (Opportunities / O) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Ancaman (Threats / S) 0.0 s/d 1.0 1.0 s/d 4.0 Skor (a x b) 
Sub total    
Total 1.00   

(Sumber : Rangkuti (2003) 

Penentuan bobot (weight) pada faktor internal dan eksternal dilakukan 

dengan pemberian skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan skala 

yang lebih rendah bagi yang berprestasi rendah. Pilihan bobot (weight) tingkat 

kepentingan faktor eksternal dan internal adalah sebagai berikut :  

0,20 atau 20 %  Tinggi atau kuat 

 0,15 atau 15 % Di atas rata-rata 

 0,10 atau 10 % Rata-rata 

 0,05 atau 5 %  Di bawah rata-rata 

 0,00 atau 0 %  Tidak terpengaruh 

Jumlah bobot masing-masing faktor eksternal dan internal harus 1,0 atau 100 % 

(Umar, 2003). Sedangkan untuk pengukuran rating, Rangkuti (2003) menjelaskan 

bahwa masing-masing faktor diberi skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 

dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi 

perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel 

yang masuk kategori kekuatan dan peluang) diberi nilai mulai dari + 1 sampai 
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dengan +4 (sangat baik) sedangkan variabel yang bersifat negatif (kelemahan dan 

ancaman), diberi nilai sebaliknya.. 

c. Matriks Internal-Eksternal 

Setelah menganalisis EFAS dan IFAS matriks, maka model yang 

dikembangkan adalah model internal-eksternal (IE model). Parameter yang 

digunakan meliputi perameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh 

eksternal perusahaan yang dihadapi. Analisis ini digunakan untuk melihat strategi 

yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan.  

Tabel 3. Matriks Pengukuran Internal-Eksternal (IE)      

   Skor total IFAS 
                                                        Tinggi                      Rata-rata                Lemah                       

 
 

       

 Sumber : Rangkuti (2003) 

Matrik Internal-Eksternal terdiri dari dua dimensi, yaitu skor total IFE 

(matrik pada sumbu x) dan skor total dari EFE (matrik pada sumbu y). Pada 
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sumbu x dari matrik IE. Skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah 

lemah, skor 2,0-2,99 adalah rata-rata, skor 3,0-4,0 adalah kuat. Dengan cara yang 

sama pada sumbu x, untuk skor total EFE, skor 1.0-1,99 adalah rendah, 2,0-2,99 

adalah sedang dan 3,0-4,0 adalah tinggi. Diagram tersebut dapat 

mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan 

sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu :                                                          

a. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri 

(sel 1, 2 dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). Strategi ini 

didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, profit 

atau kombinasi dari ketiganya.  

b. Stability Strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah ditetakan. 

c. Retrenchment Strategi (sel 3, 6 dan 9) adalah usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

Matrik faktor strategi Eksternal dan matrik faktor strategi internal yang 

telah dibuat (pada tahap pengumpulan data) maka selanjutnya dibuat Matrik 

Internal-Eksternal seperti diatas sehingga pada akhirnya akan ditemukan titik 

pertemuan antara skor internal dan skor eksternal yang merupakan alternatif 

pilihan strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan (Rangkuti, 2003). 

d. Matriks SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat 
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menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi. Tabel matriks SWOT 

dapat dilihat  pada tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4. Matriks SWOT 

            IFAS Strengh (s)  Weakness (w) 

EFAS 5-10 faktor-faktor kekuatan 

internal 

5-10 faktor-faktor kelemahan 

internal 

Opportunty (0) 

5-10 Faktor-faktor eksternal. 

Strategi (SO) Menciptakan 

strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang.  

Strategi (WO) 

Menciptakan strategi yang 

meminimalakn kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

Threats (T) 

5-10 Faktor-faktor ancaman 

eksternal. 

Strategi (ST) 

Menciptakan strategi yang 

menngunakan kekuatan untuk 

menganalisis ancaman. 

Strategi(WT) 

Menciptakan strategi yang 

meminimalkan ancaman 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

(Sumber : Rangkuti,  2003) 

1. Strategi  SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan 

memanfaatkan dan merebut seluruh peluang menggunakan kekuatan 

2. Strategi ST 

Strategi ini diterapkan dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti, 2003). 
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Sedangkan untuk melihat posisi suatu lembaga dapat dilakukan dengan 

mengamati diagram analisis SWOT yang berbentuk empat kuadran besar dengan 

delapan sub kuadran, sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada diagram analisis SWOT di atas maka dapat dijelaskan 

pengertian dari keberadaan butir-butir hasil identifikasi butir SWOT sebagai 

berikut : 

1. Posisi Pada Kuadran I 

 Pada posisi ini faktor eksternal dan internal positif, yang berarti bahwa 

lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding 

ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan 

kelemahannya.  

 Oleh karena itu, suatu lembaga/institusi memiliki kemampuan untuk 

merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik. Sehingga arah 

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan 
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dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta 

memanfaatkan peluang yang ada. 

Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari kebijakan dalam kondisi 

Growth Strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat dibedakan dengan melihat 

posisi sub kuadrannya. Jika pada kuadran I A, berarti pertumbuhan peran yang 

dilaksanakan dapat dilakukan dengan cepat, dan jika pada kuadran I B maka 

pertumbuhan peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas 

2. Posisi Pada Kuadran II 

 Pada posisi ini faktor eksternal positif tetapi faktor internal negatif, posisi 

ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar dibanding 

ancaman yang ada. Sedangkan di sisi internal, kekuatan atau keunggulan yang 

dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya. 

 Arah kebijakan yang harus dipilih adalah mempertahankan peran yang 

telah ada dan berlangsung pada saat ini secara agresif atau selektif di dalam 

melaksanakan program kerja yang memang memungkinkan. Pada kondisi ini arah 

kebijakan dasar yang harus dilaksanakan adalah menjaga stabilitas terhadap 

kegiatan yang telah ada dan telah berlangsung. 

3. Posisi pada Kuadran III 

 Pada posisi ini faktor eksternal dan faktor internal negatif. Hal ini berarti 

bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan atau 

keunggulan internal cenderung lebih kecil dibanding banyaknya kelemahan dan 

ancaman dari luar yang cenderung lebih besar. 

 Arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah bertahan untuk hidup 

(Survival Strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan 
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sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha menghindari diri (turn around 

strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak populer dimata masyarakat, sambil 

melakukan pembenahan internal dan mencari peluang (Guerilla Strategy) yang 

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal yang ada. 

4. Posisi pada Kuadran IV 

 Pada posisi ini faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif, kondisi 

ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding 

besarnya ancaman. Namun di sisi internal kekuatan atau keunggulan yang dimiliki 

relatif masih lebih besar dibanding kelemahan, sehingga yang harus dipilih adalah 

melaksanakan kebijakan diversifikasi. 

 Dalam hal ini arah kebijakan tersebut diantaranya dapat dilaksanakan 

dengan diversifikasi yang terkonsentrasi kepada kebijakan populer dan merupakan 

prioritas, sambil melaksanakan perbaikan internal yang masih lemah. Arah 

kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi secara 

luas ke berbagai kegiatan yang memberikan peluang perbaikan peran suatu 

lembaga/institusi. 

 Dalam menentukan posisi suatu lembaga/institusi didasarkan pada 

kombinasi faktor-faktor SWOT yaitu : 

(a) Kombinasi Kekuatan (S) – Peluang (O) 

(b) Kombinasi Kelemahan (W) – Peluang (O) 

(c) Kombinasi Kekuatan (S) – Ancaman (T) 

(d) Kombinasi Kelemahan (W) – Ancaman (T) 
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3.4 Definisi Operasional 

1. Susu pasteurisasi adalah susu segar yang telah mengalami proses 

pemanasan baik dengan cara Holding atau Batch System maupun dengan 

sistem High Temperature Short Time (HTST).  

2. Pemasaran adalah suatu proses aktivitas penyampaian komoditi atau 

produk dari produsen ke konsumen melalui saluran pemasaran. 

3. Pemasar adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan 

memasarkan suatu produk. 

4. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan suatu usaha/ perusahaan/ 

lembaga/ institusi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, 

merupakan tindakan yang incremental (senantiasa meningkat) dan 

berlangsung terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan konsumen di masa yang akan datang. 

5. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah 

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) 

pada koperasi, dengan tujuan merumuskan strategi yang sesuai pada saat 

itu.  

6. Peluang adalah situasi yang menguntungkan kedalam lingkaran bisnis 

dimana  perusahaan ditentukan akan meraih keunggulan bersaing. 

7. Ancaman adalah situasi utama yang memperlihatkan tantangan yang 

diperlihatkan oleh suatu kecenderungan yang tidak menguntungkan 

perusahaan. 
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8. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumber daya, ketrampilan atau 

kemampuan lainnya yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari 

pesaing yang dihadapi atau kehendak yang ditangani perusahaan. 

9. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan sumber daya, 

ketrampilan dan kemampuan yang menghalangi kinerja perusahaan.   

10. Harga adalah nilai suatu produk yang dinilai dengan uang. 

11. Promosi adalah kegiatan pengenalan produk dari suatu perusahaan guna 

memperkenalkan, menjaring konsumen baru dan mempertahankan 

langganan. 

12. Merek adalah nama, corak, istilah, simbol, atau rancangan kombinasi dari 

hal-hal yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk tertentu dan 

untuk membedakan dari produk lain. 



 35

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Pujon merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah 

kabupaten Malang. Kecamatan ini terletak pada ketinggian 1100 hingga 1300 

meter diatas permukaan laut dengan suhu berkisar antara 18 – 26 C dengan 

kelembaban 55% dan curah hujan rata-rata sekitar 2.310 mm pertahun. Keadaan 

geografis ini sesuai untuk usaha peternakan sapi perah sebagimana dijelaskan oleh 

Sarwiyono , Surjowardojo, dan Susilorini (1990) bahwa usaha sapi perah cocok 

pada tempat dengan ketinggian 300 hingga 1500 di atas permukaan laut karena 

umumnya sapi perah berasal dari daerah bertemperatur rendah.  

Koperasi SAE merupakan salah satu koperasi penampungan susu yang 

ada di kecamatan Pujon, tepatnya di Jalan Brigjen Abdul Manan Wijaya no.16, 

desa Ngroto, kecamatan Pujon, kabupaten Malang dengan No. Badan Hukum 

2789C/BH/II/2-12/1967. Koperasi ini pertama kali berdiri pada tanggal 30 

Oktober 1962 yang diprakarsai oleh drh. Memet Atma Adinata dengan tujuan 

untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Pujon. SAE merupakan 

kependekan dari “Sinau Andandani Ekonomi” yang sesuai dengan maknanya 

bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi atau menyejahterakan anggotanya. 

Berdirinya koperasi SAE ini dilatar belakangi banyaknya penduduk Pujon yang 

menyandarkan hidupnya pada usaha dibidang peternakan dan kebanyakan 

bergerak pada usaha peternakan sapi perah. Jumlah anggota koperasi SAE pada 

awal usaha hanya terdiri dari 22 orang anggota dan populasi sapi perah sebanyak 
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70 ekor. Kini dengan berkembangnya koperasi SAE jumlah anggota dan populasi 

sapi perah juga meningkat. Pada saat penelitian dilakukan (2007), jumlah anggota 

KOP SAE (baik yang aktif maupun tidak) sekitar 10000 orang. Anggota yang 

aktif (yang menyetorkan susu, atau sapi perah yang dimiliki tidak dalam masa 

kering) sebanyak ± 2000 orang. Ini merupakan indikasi bahwa usaha peternakan 

sapi perah di kecamatan Pujon dan tentunya koperasi SAE semakin berkembang 

dan menunjukkan eksistensinya dari tahun ke tahun. 

Koperasi SAE pertama kali berdiri hanya menjalankan usaha menerima 

dan melakukan penjualan susu sapi perah dari anggota ke pihak lain. Seiring 

dengan perkembangan usaha yang semakin besar, koperasi SAE juga menambah 

bidang usaha, antara lain usaha penunjang peternakan sapi perah seperti 

peternakan sapi perah, pengolahan pakan sapi perah, penyaluran kredit sapi perah, 

dan penyedia pakan ternak bagi para anggota. Terdapat pula bidang usaha yang 

lain seperti unit simpan pinjam, waserda, balai pengobatan dan rumah bersalin. 

Koperasi SAE juga mempunyai unit usaha pengolahan susu pasteurisasi. 

Luas wilayah kerja koperasi SAE kurang lebih sebesar 13.738.305 Ha 

yang meliputi 10 desa di kecamatan Pujon yakni Pandesari, Pujon Lor, Pujon 

Kidul, Ngroto, Wiyurejo, Madiredo, Sukomulyo, Ngabab, Bendosari, dan 

Tawangsari dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kabupaten 

Mojokerto (Gunung Welirang), sebelah Timur berbatasan dengan kotatif Batu, 

sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Ngantang, dan sebelah selatan 

berbatasan dengan kabupaten Blitar (Gunung Kawi). 
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Unit usaha susu pasteurisasi merupakan unit usaha baru yang termasuk 

dalam unit persusuan di koperasi SAE. Unit usaha pasteurisasi didirikan pada 

tahun 2000 dan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 2001. 

Usaha susu pasteurisasi ini pertama kali didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan koperasi bila menjamu tamu atau ketika ada rapat anggota. Karena 

adanya banyak permintaan, maka usaha pembuatan susu pasteurisasi ini semakin 

dikembangkan. 

4.2  Struktur Organisasi Koperasi 

Koperasi SAE merupakan salah satu koperasi penampungan susu yang 

ada di Malang yang didalamnya terdapat struktur organisasi yang menunjukan 

fungsi-fungsi personal, hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu 

organisasi. Struktur organisasi menunjukkan wadah bagi pencapaian tujuan 

bersama agar terbina kerjasama yang baik. Adanya pembentukan struktur 

organisasi dapat memberikan kejelasan dan keterangan mengenai tugas dari para 

karyawan sehingga karyawan mampu menjalankan tugasnya masing-masing dan 

mampu bekerja sama dengan baik. Struktur organisasi koperasi SAE dapat dilihat 

pada lampiran.  

Unit persusuan adalah unit awal dari KOP SAE dan termasuk unit inti 

mengingat KOP SAE adalah koperasi yang bergerak di bidang penampungan 

susu. Unit ini bertugas untuk menampung susu sapi segar anggota dan 

mendistribusikannya ke konsumen atau IPS (Industri Pengolahan Susu). Jumlah 

susu yang diterima oleh KOP SAE dari peternak sebanyak ± 85 ton. Susu segar ini 

dikirim ke IPS (Industri Pengolahan Susu) untuk diolah lebih lanjut. Terdapat 

beberapa IPS yang bekerja sama dengan KOP SAE dalam usaha pengadaan susu 
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sapi segar, antara lain PT. Nestle, Sekar Tanjung, dan Green Field. Jumlah susu 

segar yang dipasok ke IPS ini bervariasi, tergantung pada banyaknya susu segar 

yang ditampung pada hari itu, tetapi KOP SAE lebih menitik beratkan pasokan ke 

PT. Nestle antara lain karena KOP SAE dan PT. Nestle sudah bekerja sama sejak 

lama dan dalam butir perjanjian terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa 

PT. Nestle akan menampung berapapun jumlah susu yang dihasilkan. Pasokan 

susu ke Green Field didasarkan pada permintaan Green Field untuk memenuhi 

kebutuhan produksi, sedangkan untuk pengiriman ke Sekar Tanjung dikarenakan 

KOP SAE memiliki saham di pabrik pengolahan susu tersebut. Persentase 

pembagian pengiriman susu KOP SAE kurang lebih 70% ke PT. Nestle, 20% ke 

Sekar Tanjung, 1 ton untuk konsumsi lokal (dikirim ke beberapa agen untuk dijual 

kembali) dan sekitar 100 - 200 liter diolah menjadi susu pasteurisasi. Bila Green 

Field tidak meminta pengiriman susu, maka susu yang akan dikirimkan 

dialokasikan untuk dikirim ke PT. Nestle. 

  Unit persusuan mempunyai tugas menampung susu sapi segar dari para 

peternak di wilayah Pujon. Untuk menanganinya tentu diperlukan banyak 

pegawai. Jumlah pegawai unit persusuan dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Jumlah Pegawai Unit Persusuan KOP SAE Pujon 
No Jabatan Jumlah  
1. Ka. Bag. Unit Persusuan  1 
2. Wa. Ka. Bag. Unit Persusuan 1 
3. Kepala Pos Penampungan 17 
4. Penerima Susu 53 
5. Pengemudi 15 
6. Laborat 4 
7. Administrasi 1 
8. Tukang Kebun 1 
9. Koordinator Pasteurisasi 1 

10. Teknis Prod. Susu Pasteurisasi  2 
11. Penjaga Kios 2 

Total 88 
         Sumber : KOP SAE (2006)  

Seluruh karyawan yang bekerja di koperasi SAE mendapatkan asuransi 

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Jaminan ini diperuntukkan sebagai 

tunjangan bagi karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, pegawai 

KOP SAE juga mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti bantuan melahirkan untuk 

istri pegawai, seragam gratis tiap tahun dan tunjangan jabatan untuk tiap kepala 

bagian dan koordinator serta tunjangan profesi, misalnya dokter. 

4.3 Unit Usaha Susu Pasteurisasi 

Unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE merupakan bagian dari unit 

persusuan KOP SAE. Unit usaha ini pada mulanya didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan internal koperasi ketika ada rapat anggota atau kunjungan tamu. Pada 

awalnya, pembuatan susu pasteurisasi ini hanya dilakukan dalam skala kecil, 

insidental, dan tidak menggunakan mesin (manual). Tetapi seiring dengan 

meningkatnya permintaan dan didukung oleh anggota maka usaha ini akhirnya 

dikembangkan dan mulai dijalankan secara komersial pada tahun 2001.  
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4.4 Pemasaran Susu Pasteurisasi 

Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan 

untuk menentukan dan mencapai sasaran yang ditetapkan melalui SDM dan 

sumber-sumber lainnya (Terry, 1983). Pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, distribusi serta ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran-pertukaran yang dapat memuaskan tujuan-

tujuan individu dan organisasi (Guiltinan dan Gordon, 1994). Kotler (1997) 

menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-

produk yang bernilai kepada pihak lain. Ditambahkan pula bahwa pemasaran 

adalah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

menusia lewat pertukaran fisik, fasilitas dan penunjang. 

Sebagaimana dijelaskan diatas, manajemen pemasaran dapat diartikan 

sebagaimana pendapat Kotler (1998) yang menyatakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan 

harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu kegiatan penyusunan atau pembuatan 

konsep mengenai aktifitas yang akan dilakukan oleh lembaga atau organisasi 

dalam memperoleh tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada. Perencanaan merupakan kegiatan penting yang mendasari aktifitas 
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lembaga atau organisasi dalam pencapaian tujuan sebagaimana diterangkan oleh 

Kotler dan Armstrong (1997) bahwa perencanaan suatu usaha dapat memberikan 

keuntungan seperti mempertajam sasaran dan kebijakan, membuat koordinasi 

usaha lebih baik, dan menyediakan standar kinerja yang baik dalam pengendalian. 

Perencanaan yang mantap membantu perusahaan mengantisipasi dan bereaksi 

dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dan untuk menyiapkan diri lebih 

baik terhadap perkembangan mendadak. 

Perencanaan yang dilakukan oleh unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE 

adalah dengan memproduksi susu pasteurisasi sesuai dengan kebutuhan dan sisa 

susu pasteurisasi pada hari sebelumnya. Standar jumlah susu pasteurisasi yang 

akan dijual (sisa hari sebelumnya ditambah produksi hari itu) adalah sebanyak ± 

500 cup per hari. Pada akhir pekan atau musim liburan, susu pasteurisasi 

diproduksi lebih banyak, sehingga jumlah susu yang akan dijual meningkat. Hal 

ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya pembelian pada hari-hari ramai 

tersebut. Jumlah susu yang dijual pada hari-hari tersebut dapat mencapai 500 - 

1000 cup per hari. Sedangkan pada saat hari kerja atau hujan, maka produksi akan 

dikurangi untuk mengantisipasi kerusakan produk dan produk yang tidak laku. 

Unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE juga menerima pesanan susu pasteurisasi 

dari pihak lain dan untuk kegiatan internal KOP SAE sendiri seperti rapat atau 

kunjungan tamu.  

Untuk rencana pengembangan unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE di 

masa yang akan datang, direncanakan penyediaan anggaran khusus untuk promosi 

serta perluasan pemasaran produk susu pasteurisasi ke sekolah-sekolah atau 

instansi-instansi yang belum dimasuki oleh produk pesaing. Selain itu, susu 
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pasteurisasi direncanakan untuk dikemas menjadi beberapa cup dalam satu 

kemasan, sehingga memudahkan konsumen dalam membawa susu pasteurisasi 

jika membeli dalam jumlah banyak serta pengemasan susu pasteurisasi dalam 

wadah yang lebih besar. 

2) Penetapan Harga 

Penetapan harga produk menurut Kotler (1990) adalah untuk 

mendapatkan laba maksimum, mendapatkan pengembalian investasi yang 

ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih, mencegah atau mengurangi 

persaingan, dan mempertahankan atau memperbaiki market share. Harga susu 

pasteurisasi KOP SAE adalah sebesar Rp. 1500,00 sedangkan untuk agen sebesar 

Rp. 1350,00. Penentuan harga ini ditetapkan berdasarkan biaya produksi yang 

dikeluarkan dan besarnya laba yang diinginkan (cost-plus pricing method). Kotler 

dan Armstrong (1997) menjelaskan bahwa penetapan harga dengan menambahkan 

angka pada biaya dapat dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, pedagang 

lebih memastikan soal biaya daripada soal permintaan. Dengan mengikatkan 

harga pada biaya, pedagang mempermudah penetapan harga-mereka tidak perlu 

sering melakukan penyesuaian harga kalau terjadi perubahan permintaan. Kedua, 

kalau semua perusahaan dalam industri menggunakan metode penetapan harga 

ini, harga cenderung seragam dan persaingan diminimalkan. Ketiga, banyak orang 

merasa bahwa penetapan harga dengan menambahkan angka pada biaya lebih 

wajar bagi pembeli dan penjual. Penjual memperoleh pengembalian yang wajar 

atas investasinya tetapi tidak mengambil keuntungan dari pembeli ketika 

permintaan naik.   
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Penetapan harga dan biaya produksi ditentukan dari harga kebutuhan 

produksi. Apabila harga salah satu kebutuhan produksi naik, misalnya listrik atau 

gula, maka akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan keuntungan yang 

didapat. Selain itu juga memperhitungkan harga produk sejenis dari perusahaan 

pesaing. Penetapan harga menurut keadaan atau pesaing cukup populer. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kotler dan Armstrong (1997) kalau elastisitas permintaan 

sulit diukur, perusahaan merasa bahwa harga menurut keadaan mewakili 

kebijaksanaan kolektif dari industri menyangkut harga yang akan memberikan 

pengembalian yang wajar. Mereka juga merasa bahwa mempertahankan harga 

menurut keadaan akan mencegah perang harga yang merusak.  

3) Promosi 

Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu-arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha, 1980). Sedangkan menurut 

Pearce dan Robinson (1997) promosi didefinisikan sebagai kegiatan 

mengkomunikasikan informasi dari produsen ke konsumen atau pihak lain dalam 

mempengaruhi sikap dan perilaku. Promosi perusahaan dapat memberikan 

informasi, menghimbau dan mempengaruhi masyarakat agar tertarik, serta 

merupakan unsur pokok dalam pemasaran modern.  

Kios susu KOP SAE mendirikan papan nama di depan kios dengan 

tujuan menunjukkan kepada konsumen bahwa KOP SAE juga menjual susu baik 

susu segar dan susu pasteurisasi serta memudahkan konsumen untuk mendapatkan 

produk tersebut. Upaya ini ditunjang dengan lokasi yang berada di tepi jalan raya 
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dan dekat dengan kantor pusat koperasi SAE serta faktor lamanya koperasi SAE 

berdiri sehingga sudah banyak dikenal masyarakat. 

Selama ini biaya untuk promosi susu pasteurisasi KOP SAE belum 

dianggarkan secara khusus. Kegiatan promosi yang selama ini dilakukan adalah 

dengan mengikuti pameran serta mensponsori beberapa kegiatan daerah seperti 

pelatihan paskibra. Kegiatan promosi pada agen antara lain dilakukan dengan 

pemasangan logo atau poster pada mobil box, pemberian stiker, dan kaos untuk 

pegawai agen.  

4) Pemasaran Susu 

Saluran distribusi menurut Syahyunan (2004) adalah lembaga-lembaga 

distributor atau menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen. Distributor atau penyalur ini bekerja secara aktif untuk 

mengusahakan perpindahan, bukan hanya secara fisik, tetapi dalam arti agar 

barang-barang tersebut dapat dibeli oleh konsumen. Kotler (1997) mengemukakan 

bahwa saluran pemasaran ada tiga macam, yaitu: Direct Distribution (pemasaran 

secara langsung dari produsen ke konsumen), Single Middlement Channel 

(perpindahan barang dari produsen ke konsumen melalui satu perantara, yaitu 

pedagang besar atau pedagang pengecer), dan Multi Middlement Channel 

(perpindahan barang dari produsen ke konsumen melalui beberapa perantara, 

misalnya grosir, pedagang besar atau pedagang kecil dan pengecer). 

Pemasaran susu pasteurisasi KOP SAE dilakukan menggunakan dua 

saluran, yakni saluran langsung (Direct Distribution), dan saluran tidak langsung 

dengan melalui beberapa perantara (Multi Middlement Channel). Pemasaran 

langsung yakni pemasaran susu pasteurisasi langsung ke pihak konsumen dengan 
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kios sebagai tempat jual beli, sedangkan pemasaran tidak langsung melalui agen 

dan pengecer.  

Pemasaran susu pasteurisasi oleh agen dilakukan dengan cara agen 

mengambil produk ke KOP SAE yang kemudian disalurkan ke pengecer baru 

kemudian pengecer menjual ke konsumen. Susu pasteurisasi yang diambil 

merupakan tanggung jawab dari agen itu sendiri. Hal ini dikarenakan agen bukan 

merupakan pegawai KOP SAE melainkan pembeli sendiri yang menjual susu 

tersebut secara independen. Susu pasteurisasi bila dijual langsung ke konsumen 

dari KOP SAE seharga Rp. 1500,00 per cup, bila dijual ke agen harganya Rp. 

1350,00 per cup, dari agen ke pengecer sebesar Rp. 1500,00 per cup dan dari 

pengecer ke konsumen sebesar Rp. 2000,00 per cup.  

Pemilihan saluran pemasaran yang pendek akan mempermudah produk 

sampai ke tangan konsumen. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan 

langsung kepada konsumen dan prospek menikmati keunggulan signifikan. 

Mereka tidak perlu membayar komisi kepada perantara dan kenal siapa yang 

sesungguhnya membeli produk mereka. Mereka tidak perlu memasok persediaan 

kepada para perantara tetapi mendasarkan produksi mereka secara langsung pada 

pesanan yang diterima (Kotler, 2005). Agen mengambil susu pasteurisasi KOP 

SAE sebanyak dua kali seminggu dengan jumlah susu pasteurisasi yang diambil 

berkisar antara 200 – 600 cup per harinya. Banyaknya jumlah susu pasteurisasi 

yang diambil didasarkan pada berapa jumlah susu yang dibutuhkan oleh pengecer. 

Diagram jalur pemasaran susu pasteurisasi KOP SAE dapat dilihat pada gambar 1. 
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(2). Rp. 1350,00/cup 

        59.258 cup (24,27%) 
         
    
(1).Rp. 1500,00/cup 
liter (13.26%) 
        (3). Rp. 1500,00/cup 

 

 

       (4). Rp. 2000,00/cup 

 

 
Gambar 1. Diagram Jalur Pemasaran Susu Pasteurisasi KOP SAE (1 tahun) 

 

Pemilihan saluran pemasaran KOP SAE dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan, antara lain 1) Jenis dan sifat produk susu pasteurisasi, dimana susu 

merupakan produk biologis yang mudah rusak dan memiliki daya tahan hingga 

batas tertentu, 2) Konsumen yang menjadi pembeli potensial (selain penduduk 

Pujon / orang-orang yang dalam perjalanan) membeli susu pasteurisasi untuk 

dikonsumsi selama perjalanan atau sebagai oleh-oleh, sehingga produk yang 

dijual hendaknya tahan lama, setidaknya selama beberapa hari sehingga bila 

dikonsumsi masih dalam keadaan baik, 3) Ketatnya persaingan di pasar susu 

pasteurisasi dimana produsen susu pasteurisasi lain telah menjalankan usaha susu 

pasteurisasi terlebih dahulu sehingga produknya sudah banyak diketahui 

masyarakat, mengakibatkan usaha susu pasteurisasi KOP SAE harus lebih aktif 

dalam usahanya untuk mendekatkan diri dan lebih dikenal oleh konsumen, 

Unit Usaha Susu 
Pasteurisasi KOP SAE 

(244.210 cup) 

Konsumen 

Agen 

Pengecer 
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sehingga saluran yang digunakan hendaknya dapat memudahkan konsumen 

memperoleh produk tanpa harus mencari produk ke tempat pembuatannya, tetapi 

produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen dengan kondisi yang masih 

baik, sebagaimana dikemukakan oleh Assauri (1988) bahwa pemilihan saluran 

distribusi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain jenis dan sifat 

produk, sifat konsumen potensiatl, sifat persaingan yang ada dan saluran itu 

sendiri.  

4.5 Fungsi Pemasaran 

4.5.1 Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran meliputi pembelian dan penjualan. 

1) Pembelian 

Pembuatan susu pasteurisasi tentunya membutuhkan susu segar sebagai 

bahan baku produk, tidak terkecuali susu pasteurisasi KOP SAE. Dalam 

pembuatan susu pasteurisai, KOP SAE menggunakan susu segar yang dibeli dari 

peternak karena KOP SAE merupakan koperasi penampung susu segar yang ada 

di Pujon. Susu segar yang dibeli dari peternak tersebut sebagian dikirim ke PT. 

Nestle dan sebagian lagi diolah menjadi susu pasteurisasi. 

Jumlah susu yang diolah menjadi susu pasteurisasi bervariasi tiap 

harinya, tergantung dari berapa jumlah susu pasteurisasi yang perlu diproduksi 

pada hari itu. Rata-rata jumlah susu segar yang diolah menjadi susu pasteurisasi 

sebesar 100 – 200 liter per hari. 

2) Penjualan 

Susu pasteurisasi yang diproduksi dipasarkan melalui kios susu KOP 

SAE dan melalui agen. Pemasaran melalui kios merupakan pemasaran langsung 
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(Direct Distribution) sedangkan pemasaran melalui agen adalah pemasaran tidak 

langsung (Multi Middlement Channel) karena agen tidak menjual langsung ke 

konsumen melainkan dijual ke pengecer. Agen ini mengambil susu pasteurisasi 

KOP SAE dari kios sebanyak dua kali seminggu yakni pada hari Selasa dan Sabtu 

kemudian disetorkan ke beberapa tempat di Malang dan Batu. Agen ini bukan 

pegawai KOP SAE, melainkan pembeli sendiri. 

Jumlah susu pasteurisasi yang terjual setiap harinya bervariasi. Apabila 

ada susu yang tidak terjual pada hari tersebut, maka disimpan dalam pendingin 

(freezer/refrigerator) dan dijual awal pada keesokan harinya. Perlakuan ini 

dilakukan agar tidak terjadi penjualan produk rusak mengingat susu pasteurisasi 

adalah produk biologis yang mempunyai ketahanan hingga batas tertentu.  

Tabel 6. Penjualan Susu Pasteurisasi KOP SAE selama 1 tahun (2006) 
Bulan Penjualan 

Januari 26.822,0 

Februari 18.009,0 

Maret 16.257,0 

April 15.500,0 

Mei 20.143,0 

Juni 15.625,0 

Juli  27.504,0 

Agustus 16.936,0 

September 17.655,0 

Oktober 25,310,0 

November 27.507,0 

Desember 16.942,0 

Total 244.210,0 

                    Sumber: KOP SAE (2006) 

Tabel 6 diatas menjelaskan penjualan susu pasteurisasi selama satu tahun 

(2006). Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penjualan susu psteurisasi 
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selama satu tahun sebanyak 244.210 cup dengan rata-rata penjualan per bulan 

20.351 cup.  

4.5.2 Fungsi Fisik 

Fungsi fisik meliputi penyimpanan, transportasi, dan proses terhadap 

susu pasteurisasi. 

1) Penyimpanan 

Penyimpanan atau storage menurut Panglaykim dan Hazil (1984) berarti 

menyimpan barang-barang selama waktu ia dihasilkan atau dijual. Penyimpanan 

susu pasteurisasi KOP SAE dilakukan setelah susu pasteurisasi dihasilkan. Susu 

pasteurisasi dimasukkan dalam refrigerator dan freezer dengan tujuan untuk 

mempertahankan daya tahan dan kualitasnya dari kerusakan yang dapat 

ditimbulkan. Susu pasteurisasi yang telah didinginkan dapat bertahan hingga 4 -10 

hari, sedangkan yang tidak didinginkan hanya bertahan selama beberapa jam saja. 

Pendinginan susu pasteurisasi harus dilakukan dengan cepat,agar mikroba yang 

masih hidup tidak tumbuh kembali. Aisyah dan Rezavie (2007) menjelaskan 

bahwa pendinginan susu dengan segera sangat penting karena dapat menghambat 

mikroba yang masih hidup untuk tumbuh. Pendinginan dapat dilakukan dalam dua 

tahap, yakni pendinginan awal (cooler) dapat menggunakan air sumur, dan 

pendinginan lanjut (chiller) yaitu mendinginkan susu hingga pada suhu 4 - 8°C. 

2) Transportasi 

Transportasi atau Traffic Management menurut Panglaykim dan Hazil 

(1984) adalah perencanaan, seleksi dan pengerahan semua alat pengangkutan 

yang memindahkan barang dalam proses marketing. Proses transportasi susu 

pasteurisasi oleh KOP SAE tidak dilakukan karena susu pasteurisasi yang 
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dihasilkan langsung dijual pada kios susu KOP SAE yang bersebelahan dengan 

tempat pembuatan susu pasteurisasi sehingga tidak memerlukan alat transportasi 

apa pun dalam proses penyampaiannya. Proses transportasi hanya dilakukan oleh 

agen dengan menggunakan mobil box ke beberapa tempat seperti rumah makan 

atau warung yang ada di wilayah Malang dan Batu. 

3) Proses 

Proses pembuatan susu pasteurisasi di KOP SAE adalah dengan 

memanaskan atau memasteurisasi susu segar yang telah disaring dan 

distandarisasi, kemudian di homogenisasi, diberi campuran pewarna dan perasa, 

dikemas dan didinginkan kemudian disimpan. Susu pasteurisasi dikemas dalam 

wadah cup berukuran 200 ml dalam 3 warna. Coklat untuk susu pasteurisasi rasa 

coklat, merah untuk susu pasteurisasi rasa strawberry, dan hijau untuk susu 

pasteurisasi rasa melon. 

Tahapan pembuatan susu pasteurisasi KOP SAE adalah pertama, susu 

segar disaring, kemudian didinginkan. Setelah itu dilakukan proses standarisasi 

atau proses pengujian apakah susu yang akan diolah sudah sesuai dengan standar 

kualitas susu atau belum. Pengujian yang dilakukan antara lain uji berat jenis, uji 

alkohol, uji kadar lemak. Setelah melalui proses standarisasi, susu melalui 

pemanasan awal dengan suhu 40°C selama 15 detik. Kemudian dihomogenisasi. 

Tujuan dari homogenisasi menurut Danasaputra (2004) adalah untuk memecah 

globula lemak, sehingga lemak susu akan tersebar merata di dalam cairan susu 

dan tidak mudah memisah. Proses homogenisasi inilah yang membuat susu 

menjadi terasa lebih enak, karena globula lemaknya sudah menyebar dengan rata.  
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Setelah dihomogenisasi, susu dipanaskan lagi selama 15 detik dengan 

suhu 80°C, didinginkan, dan diberi gula serta flavour. Kemudian susu dikemas 

dan disimpan. Diagram pembuatan susu pasteurisasi dapat dilihat pada lampiran. 

Pengemasan atau packaging menurut Aisyah dan Rezavie (2007) adalah proses 

pengepakan susu dalam kemasan yang steril untuk kemudian didistribusikan 

kepada konsumen pertama (pedagang) atau langsung pada konsumen akhir 

(pengonsumsi susu). Suatu pengepakan akan dikatakan sehat jika produk yang 

dikemasnya dapat terjaga kesterilannya hingga dikonsumsi oleh konsumen. Proses 

pengepakan harus dapat menjaga mutu susu hasil pasteurisasi agar tidak lagi 

terkontaminasi mikrobakteri. Risk management utama yang harus dilakukan di 

antaranya adalah mengeliminasi kehadiran Lactobacillus monocytogenes. Bakteri 

ini dapat dinonaktifkan dengan pasteurisasi. Akan tetapi, susu hasil pasteurisasi 

harus segera dikemas dengan baik dan diturunkan suhunya hingga mencapai 4°C 

dimana spora tidak akan mampu bertunas di lingkungan sedingin itu. 

4.5.3 Fungsi Fasilitas 

Fungsi fasilitas yang dilakukan adalah standarisasi, penanggulangan 

resiko, dan pembiayaan. 

1) Standarisasi 

Standarization and Grading yaitu : penetapan batas-batas elementer 

berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh barang-barang buatan pabrik, 

atau kelas-kelas, kedalam mana barang-barang pertanian/peternakan harus 

digolongkan. Grading berarti memilih kesatuan-kesatuan dari suatu produk yang 

dimasukkan ke dalam kelas-kelas dan derajat-derajat yang sudah ditetapkan 

dengan jalan standarisasi (Panglaykim dan Hazil, 1994). Standarisasi produk susu 
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digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya susu tersebut dikonsumsi oleh 

konsumen sebagaimana diterangkan oleh Hanafiah dan Saefudin (1986) bahwa 

standarisasi berarti penentuan suatu ukuran atau ketentuan mutu yang diterima 

oleh umum sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tetap. 

Pengujian susu dilakukan di laboratorium KOP SAE untuk mengetahui 

bagaimana kualitas susu yang dikumpulkan dari peternak. Susu yang telah diuji 

ini kemudian disetorkan ke Nestle dan sebagian diolah lebih lanjut menjadi susu 

pasteurisasi. Pengujian mutu susu yang dilakukan antara lain uji berat jenis, 

pengujian kadar lemak, uji alkohol. Selain itu juga ada kontrol dari Dinas 

Kesehatan untuk menguji dan mengukur kualitas susu. Hasil dari pengujian kadar 

lemak yang dilakukan di KOP SAE adalah Fat 4,14 %, SNF (Solid Non Fat) 7,87 

%, dan TS (Total Solid) 12,01 %. Kualitas susu ini sesuai dengan standar 

kandungan gizi lemak susu menurut Anonimous (2004) yakni 3,80 %.  

2) Penanggulangan Resiko 

Risk bearing atau juga risk management, adalah cara fungsi bagaimana 

mengurangi atau mengelakkan rugi karena rusaknya barang, hilangnya barang 

atau turunnya harga (Panglaykim dan Hazil, 1984). Susu pasteurisasi merupakan 

produk biologis yang juga rentan terhadap kerusakan. Beberapa resiko yang dapat 

terjadi pada susu pasteurisasi antara lain kerusakan produk, penurunan kualitas, 

dan produk yang tersisa.  

Dalam pengontrolan kualitas bahan baku, KOP SAE telah melakukan 

pengujian pada susu segar yang menjadi bahan baku susu pasteurisasi, sehingga 

dapat dikatakan susu pasteurisasi KOP SAE berasal dari susu segar yang telah 

teruji sehingga terjaga kualitasnya. Selain itu dalam proses pembuatan susu 
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pasteurisasi, kebersihan peralatan juga diperhatikan dan dirawat sehingga 

terhindar dari kebocoran dan kontaminasi.  

Pada pemasaran susu pasteurisasi, susu diletakkan dalam refrigerator 

atau freezer. Penempatan produk pada suhu dingin ini sangat penting dilakukan 

untuk menjaga kualitas produk mengingat perlakuan pada susu pasteurisasi hanya 

mematikan bakteri patogen sehingga penyimpanan dalam suhu dingin dapat 

menghambat perkembang biakan mikroorganisme yang tidak mati pada saat 

pasteurisasi dilakukan. Hal ini sesuai dengan Aisyah dan Rezavie (2007) yang 

menyatakan packaging adalah proses pengepakan susu dalam kemasan yang steril 

untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen pertama (pedagang) atau 

langsung pada konsumen akhir (pengonsumsi susu). Suatu pengepakan akan 

dikatakan sehat jika produk yang dikemasnya dapat terjaga kesterilannya hingga 

dikonsumsi oleh konsumen. Proses pengepakan harus dapat menjaga mutu susu 

hasil pasteurisasi agar tidak lagi terkontaminasi mikrobakteri. Risk management 

utama yang harus dilakukan di antaranya adalah mengeliminasi kehadiran 

Lactobacillus monocytogenes. Bakteri ini dapat dinonaktifkan dengan 

pasteurisasi. Akan tetapi, susu hasil pasteurisasi harus segera dikemas dengan baik 

dan diturunkan suhunya hingga mencapai 4°C dimana spora tidak akan mampu 

bertunas di lingkungan sedingin itu. 

Unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE juga bekerja sama dengan agen 

dalam penjagaan kualitas produk, antara lain dengan meminjamkan cooling box 

sebagai wadah sehingga susu pasteurisasi tetap berada pada suhu dingin ketika 

sampai di tangan konsumen. Produk susu pasteurisasi KOP SAE juga 
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mencantumkan label atau tanggal kadaluarsa produk. Hal ini sangat penting untuk 

menjaga keamanan dan kualitas produk saat dikonsumsi. 

4.6 Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses 

pemasaran berlangsung, mulai produk lepas dari tangan peternak hingga diterima 

konsumen akhir (Rasyaf, 1996). Biaya pemasaran di setiap lembaga pemasaran 

berbeda bergantung pada macam kegiatannya, yaitu semakin banyak kegiatan 

yang dilakukan semakin besar pula biaya pemasaran yang dikeluarkan. 

Pembiayaan pemasaran harus dikeluarkan oleh para produsen yang menjual 

produk mereka sendiri, grosir atau perantara dan penjual eceran yang meliputi 

semua hal pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran (Winardi, 1980). 

Biaya pemasaran susu pasteurisasi KOP SAE (kios) terdiri dari biaya 

listrik. Biaya listrik dikenakan pada penggunaan freezer, refrigerator, dan lampu 

penerangan kios. Biaya listrik kios dikenakan pada biaya listrik keseluruhan KOP 

SAE. Biaya pemasaran agen meliputi biaya bahan bakar, dan uang makan bagi 

pegawai agen. Sedangkan pada pengecer, biaya pemasaran ada pada biaya listrik 

cooling box.  

4.7  Analisis Lingkungan 

4.7.1  Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal berkaitan dengan faktor internal koperasi 

yang mempengaruhi koperasi dari dalam.  
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1. Faktor Finansial 

Koperasi SAE merupakan koperasi percontohan yang sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat, khususnya di dunia peternakan karena koperasi SAE 

merupakan salah satu koperasi susu yang berdiri pertama kali, koperasi mandiri 

dan sebagai salah satu koperasi yang menampung susu sapi anggota dengan 

jumlah cukup banyak, yakni mencapai ± 85 ton per hari.  

Dengan daya tampung susu yang cukup besar, koperasi SAE tentunya 

dapat memenuhi kebutuhan usahanya tanpa banyak bergantung pada bantuan 

pemerintah. Selain itu terdapat beberapa bidang usaha lain yang dapat menunjang 

kebutuhan koperasi. Hal inilah yang menjadi kekuatan finansial bagi koperasi.  

2. Faktor Produksi 

Pengadaan bahan baku susu pasteurisasi, yaitu susu segar diambil dari 

susu yang disetorkan oleh para anggota tiap harinya. Susu ini diolah 

menggunakan mesin pasteurisasi yang terdiri dari mesin pemanas, mesin 

pendingin, serta mesin pengemas. Pencampuran bahan (gula dan essence) 

dilakukan setelah proses pemanasan. Setelah proses pencampuran bahan selesai, 

kemudian dilakukan proses pendinginan hingga susu mencapai suhu 17 - 19°C 

kemudian dimasukkan dalam wadah (cup) berukuran 200 ml. Setelah itu, cup-cup 

tersebut dimasukkan dalam freezer agar susu tetap segar dan tidak cepat basi 

waktu dipasarkan. Proses pembuatan susu pasteurisasi tersebut dapat dilihat pada 

lampiran. 

Susu segar yang menjadi bahan baku susu pasteurisasi berasal dari susu 

yang disetorkan oleh anggota. Susu ini mempunyai kualitas fat 4,14 %, SNF 

(Solid Non Fat) 7,87 %, dan TS (Total Solid) 12,01 %.  
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Proses pembuatan  susu pasteurisasi terdapat dua cara yaitu dengan cara 

High Temperature Short Time (HTST) menggunakan suhu 71,70° C selama 15 

detik dan cara Low Temperature Holding (LTH) dengan suhu 62,80° C selama 30 

menit. Idris (1992) menyatakan bahwa system Holding atau Batch System 

dilakukan dengan memanaskan susu sampai dengan suhu 143° F (61,6 ° C)  

selama 30 menit yang diikuti dengan pendinginan. System High temperature 

Short Time (HTST) menggunakan Continous Method dengan memanaskan susu 

pada 160° F (72° C) selama 15 detik dan diikuti dengan pendinginan segera. 

Proses pasteurisasi yang dilakukan dengan cara High Temperature Short 

Time (HTST) terdapat tiga tahap. Tahap pertama susu disaring dan ditampung 

dalam dump tank dan kemudian dialirkan ke storage tank melalui pipa stainless 

steel yang berhubungan dengan PHE (pendingin). Tahap yang kedua yaitu susu 

mengalami proses pasteurisasi-homogenisasi. Tujuan dari homogenisasi yaitu 

untuk mengecilkan butiran lemak sehingga distribusi lemak menjadi seragam. 

Tahap ketiga yaitu susu yang telah mengalami pasteurisasi-homogenisasi diolah 

menjadi produk susu pasteurisasi dengan berbagai macam rasa (Idris, 1992). 

Proses pasteurisasi susu di KOP SAE dilakukan dengan metode HTST 

karena suhu dan waktu yang digunakan adalah 80°C selama 15 detik. Proses 

pemanasan susu dalam waktu yang lebih lama dapat merusak kandungan gizi susu 

yang ada didalamnya. 

Pengemasan dilakukan untuk mempertahankan mutu hasil olahan dari 

proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen dengan 

mengantisipasi unsur-unsur serta kemungkinan hidupnya organisme. Kotler 
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(2000) mendefinisikan pengemasan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut 

kegiatan merancang, memproduksi wadah, dan pembungkusan suatu produk.  

Susu pasteurisasi yang diproduksi oleh koperasi SAE dikemas dalam 

wadah cup plastik dengan merek “Susu Pasteurisasi KOP SAE”. Merek ini 

terdapat pada cup dengan warna yang disesuaikan dengan rasa susu pasteurisasi 

yang ada didalamnya, yakni coklat untuk susu rasa coklat, pink atau merah muda 

untuk susu rasa strawberry, dan hijau untuk susu rasa melon. Pada plastik penutup 

cup, juga terdapat plastik dengan tulisan KOP SAE.  

Pemberian merek sangat penting sebagai identitas produk dan sebagai 

diferensiasi atau pembeda terhadap produk pesaing. Selain nama produk “Susu 

Pasteurisasi KOP SAE”, pada wadah juga tertulis “Bebas Antibiotik” dan jumlah 

kandungan gizi yang terdapat pada produk. Penggunaan tulisan ini ditujukan 

untuk lebih mengenalkan produk pada konsumen dengan diikuti oleh keunggulan 

produk. Strategi seperti ini biasanya disebut strategi multibrand (perang merek). 

Tjiptono (1997) menjelaskan bahwa produk hanyalah sesuatu yang 

dihasilkan pabrik, sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. 

Bila produk bisa dengan mudah ditiru pesaing, maka merek selalu memiliki 

keunikan yang relatif sukar dijiplak. Merek berkaitan erat dengan persepsi, 

sehingga sesungguhnya persaingan yang terjadi antara perusahaan adalah 

pertarungan persepsi dan bukan sekedar pertarungan produk. Penggunaan merek 

memiliki beberapa tujuan yaitu : 1) sebagai identitas, 2) alat promosi (daya tarik 

produk), 3) untuk membina citra yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan 

kualitas serta prestis tertentu kepada konsumen, 4) untuk mengendalikan pasar.   
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Penggunaan merek KOP SAE memberikan nilai dan kekuatan tersendiri, 

baik bagi KOP SAE sebagai produsen maupun konsumen mengingat nama KOP 

SAE telah banyak dikenal masyarakat. Terutama sebagai salah satu koperasi susu 

terbesar dan telah berdiri cukup lama. Unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE 

sebagai produsen tentunya lebih mudah memasuki pasar dengan menggunakan 

nama atau merek yang telah diketahui dan dikenal konsumen. Sedangkan bagi 

konsumen penggunaan nama atau merek yang telah dikenal atau memiliki nilai 

historis tersendiri akan memberikan gambaran kualitas bagi produk tersebut. 

3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 

Koperasi SAE merupakan salah satu koperasi penampungan susu yang 

didalamnya terdapat struktur organisasi yang menunjukan fungsi-fungsi personal, 

hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Struktur organisasi 

menunjukkan wadah bagi pencapaian tujuan bersama agar terbina kerjasama yang 

baik. Adanya pembentukan struktur organisasi dapat memberikan kejelasan dan 

keterangan mengenai tugas dari para pegawai sehingga pegawai mampu 

menjalankan tugasnya masing-masing dan mampu bekerja sama dengan baik. 

Struktur organisasi koperasi SAE ditunjukkan pada lampiran. 

Pada unit usaha susu pasteurisasi terdapat struktur organisasi tersendiri 

yang menunjukkan keterangan mengenai tugas para pegawai di unit tersebut. 

Struktur organisasi unit usaha susu pasteurisasi dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Usaha Susu Pasteurisasi. 

Unit usaha susu pasteurisasi merupakan bagian dari unit persusuan 

diamana koordinator unit susu pasteurisasi bertanggung jawab kepada kepala 

bagian unit persusuan terhadap unit usaha yang dipimpinnya. Pegawai di unit 

usaha susu pasteurisasi dibagi menjadi dua, yakni bagian teknis produksi susu 

pasteurisasi dan bagian kios. Koordinator unit usaha susu pasteurisasi bertindak 

sebagai pemimpin unit usaha dan mengawasi serta mengontrol apa yang 

dilakukan oleh bawahannya.  

Bagian kios bertugas di kios susu KOP SAE untuk melakukan transaksi 

jual beli dengan konsumen. Penjualan di kios susu tidak hanya terbatas pada susu 

pasteurisasi, tapi juga susu segar. Susu segar ini dijual eceran dalam wadah plastik 

berukuran 1 liter. 

Tingkat pendidikan karyawan unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE 

koperasi SAE bervariasi, mulai dari lulusan SD hingga sarjana. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

 

Ka. Bag. Unit Persusuan 

Koordinator Unit 
Susu Pasteurisasi 

Kios Teknis Produksi 
Susu Pasteurisasi 



 60

 Tabel 7. Karyawan Unit Usaha Susu Pasteurisasi KOP SAE 
No Nama Jabatan Pendidikan 
1 Joni Koordinator S1 
2 Harianto Teknis Produksi SMP 
3 Mugiono Teknis Produksi SMP 
4 Lis Kios D3 
5 Sri Kios SMP 

     Sumber: Data Primer Diolah, 2007  

Tingkat pendidikan karyawan di unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE 

tidak terlalu banyak berpengaruh, hal ini disebabkan tugas yang dibebankan dapat 

dilaksanakan tanpa memerlukan pendidikan khusus, kecuali koordinator. Gaji 

yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. 

Pemberian gaji yang berbeda-beda disebabkan bahwa ada pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh karyawan dengan pendidikan rendah tanpa perlu memenuhi tingkat 

pendidikan tertentu. Selain itu lamanya karyawan tersebut bekerja di KOP SAE 

juga berpengaruh. Seluruh karyawan di koperasi SAE diberi fasilitas Jamsostek 

(Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Jaminan ini diperuntukkan sebagai tunjangan bagi 

karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja.  

Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Adanya 

komunikasi yang baik dapat menciptakan iklim yang kondusif salam bekerja dan 

dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Komunikasi dan hubungan kerjasama 

antar karyawan di koperasi SAE sangat baik dan terdapat suasana kekeluargaan 

yang cukup erat didalamnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. 

4. Faktor Pelayanan (Service) 

Pelayanan atau service terhadap konsumen atau pelanggan dalam tiap 

usaha memegang salah satu kunci kesuksesan usaha itu sendiri. Pelayanan yang 
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baik akan memberikan kesan yang baik dan mendalam terhadap konsumen 

sehingga konsumen akan merasa senang dan dengan sukarela akan kembali lagi. 

Pelayanan pembelian susu pasteurisasi di kios susu KOP SAE cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan perangkat pemasaran, antara lain kios 

sebagai tempat pertukaran yang dilengkapi dengan freezer dan refrigerator sebagai 

tempat penyimpanan dan penjaga kualitas produk. Selain itu dalam proses 

pelayanan, konsumen yang datang dan membeli susu di kios susu koperasi SAE 

dilayani dengan baik dan cepat. Bila terdapat kebocoran pada kantong plastik 

ataupun kemasan, ditangani dengan cepat dan diganti dengan produk yang baru. 

5. Faktor Harga 

Harga merupakan salah satu komponen dalam marketing mix yang 

sangat menentukan keberhasilan program pemasaran. Produsen harus benar-benar 

mempunyai startegi yang tepat dalam penentuan harga atas barang yang 

ditawarkan. Kesalahan dalam penetapan harga dapat berakibat fatal, yang 

berimbas pada tidak lakunya produk dipasaran. Strategi harga merupakan 

kerangka dasar serta konsistensi ysng diperlukan oleh suatu perusahaan untuk 

mengambil keputusan kebijakan harga yang praktis dan efektif. Ketepatan strategi 

harga tergantung dari sejumlah variabel seperti kondisi persaingan, sasaran 

pemasaran dan penetapan harga pada perusahaan. 

Rangkuti (2003) mengemukakan bahwa penetapan harga untuk produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan salah satu pengembalian keputusan 

bisnis yang sangat penting. Perusahaan menawarkan produk dengan harga yang 

sesuai sehingga konsumen mampu dan ingin membeli produk yang dihasilkan. 

Perusahaan selain itu dapat memperoleh total revenue dan mungkin laba sesuai 
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dengan yang diharapkan. Penetuan harga berkaitan dengan biaya yang 

dikeluarkan (baik biaya tetap maupun biaya variabel) untuk membuat suatu 

produk, berikut jasa yang diberikan, pengaruh persaingan dan pembentukan 

persepsi pelanggan tentang nilai produk yang dihasilkan. Kotler (1990) 

menambahkan bahwa penetapan harga produk adalah untuk mendapatkan laba 

maksimum, mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih, mencegah atau mengurangi persaingan, dan 

mempertahankan atau memperbaiki market share. 

Penentuan harga susu pasteurisasi pada koperasi SAE menggunakan 

metode cost plus pricing method, yaitu dengan menggunakan sistem perhitungan 

dari jumlah biaya produksi yang dikeluarkan ditambah laba yang diinginkan. 

Harga pokok susu pasteurisasi di tingkat koperasi sebesar Rp. 1350,00, sedangkan 

di tingkat konsumen sebesar Rp. 1500,00. 

Jumlah biaya produksi per cup terdiri dari biaya susu segar, gula, 

essence, gelas, logo, sedotan, listrik, tenaga kerja, dan pemeliharaan mesin. Biaya 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Biaya Produksi Susu Pasteurisasi Per Cup 
No Biaya Jumlah (Rp Per cup/200 ml) 

1. Susu segar  600,00 
2. Gula 4 
3. Essence 66 
4. Gelas  123 
5. Logo 60 
6. Sedotan 5 
7. Listrik 100 
8. Tenaga kerja 100 

Total 1.148 
Sumber : Data Primer Diolah, 2007 

Penetapan harga merupakan kebijakan perusahaan mengenai harga yang 

dibuat sefleksibel mungkin sehingga dapat menyesuaikan dengan kebijakan-
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kebijakan perusahaan dalam aktifitasnya dimasa yang akan datang dengan tetap 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memberikan kepuasan bagi 

konsumen dan tetap mampu bersaing di pasaran. Penetapan harga tersebut 

diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dalam jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

Pada dasarnya penetapan harga produk selain berdasarkan pada biaya 

operasional yang dikeluarkan dan besarnya laba yang diinginkan (meskipun bukan 

merupakan prioritas utama), juga didasarkan pada harga produk pesaing. Hal ini 

tentunya dilakukan untuk lebih mudah mencapai pasar dan mempertahan posisi 

didalam pasar itu sendiri. 

4.7.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal berkaitan dengan faktor-faktor eksternal 

koperasi yang mempengaruhi koperasi dari luar. Faktor-faktor tersebut adalah 

lingkungan fisik, pesaing, konsumen, sosial budaya, dan peran pemerintah. 

1. Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik yang dimaksud berkaitan dengan lokasi perusahaan 

dan peralatan yang dimiliki dan digunakan. 

a. Lokasi Perusahaan 

Koperasi SAE terletak di lokasi yang strategis, yaitu di tepi jalan raya dan 

mudah dijangkau karena dilewati angkutan umum. Jalan ini juga menghubungkan 

antara Malang dan Kediri sehingga banyak dilalui orang yang bepergian baik dari 

arah Malang ke Kediri atau sebaliknya. Banyaknya orang yang melalui jalan ini 

dijadikan pasar tersendiri oleh koperasi SAE untuk membeli susu yang dijual di 

kios. Selain itu koperasi SAE adalah koperasi yang sudah banyak dikenal oleh 
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masyarakat, sehingga dengan lokasi pemasaran dan kantor pusat yang ada di tepi 

jalan memudahkan konsumen untuk mengenal dan mendapatkan produk susu 

pasteurisasi ini. 

b. Peralatan 

Peralatan pada unit susu pasteurisasi sudah cukup memadai, yaitu adanya 

mesin pasteurisasi yang dilengkapi dengan pendingin (refrigerator) dan freezer 

untuk menyimpan susu yang dihasilkan agar tidak cepat rusak. Peralatan tersebut 

dibersihkan secara rutin sehingga susu yang diolah dalam mesin tidak 

terkontaminasi oleh mikroorganisme. Selain itu juga tersedia mesin pendingin 

(freezer) sebagai perlengkapan penjualan yang berfungsi menyimpan produk agar 

produk tidak cepat rusak dan terjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan 

konsumen. 

2. Pesaing 

Persaingan dalam pasar susu pasteurisasi cukup kompetitif, mengingat 

banyak perusahaan dan koperasi lain yang sudah memulai usahanya sejak lama 

dan mengembangkan pasar hingga ke daerah lain sedangkan koperasi SAE masih 

baru dalam hal produksi dan pemasaran. Adanya persaingan seperti ini tentunya 

cukup berat bagi KOP SAE untuk berkembang dan memperoleh pasar meskipun 

kini tingkat konsumsi pasar terhadap susu sebagai salah satu sumber protein 

hewani, baik dalam bentuk susu segar maupun susu pasteurisasi meningkat.  

Untuk mengatasi persaingan dalam pasar susu pasteurisasi, koperasi 

SAE melakukan penjagaan kualitas produk, sehingga tidak kalah dengan produk 

lain. Koperasi SAE tidak menggunakan pengawet dalam produknya, sehingga 

susu yang dikonsumsi oleh konsumen tidak memberikan dampak negatif bagi 
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konsumen. Meskipun pemasaran susu pasteurisasi KOP SAE tidak luas, yakni 

terfokus pada satu tempat saja (kios), tetapi seluruh produk umumnya terjual 

habis, umumnya pada akhir pekan. Bila terdapat sisa segera dijual awal pada 

keesokan harinya sehingga susu yang diproduksi tidak terbuang atau sisa. Pada 

umumnya susu pasteurisasi yang diproduksi habis dalam waktu 1 – 2 hari, 

sehingga susu pasteurisasi yang diproduksi akan tetap habis dan tidak ada yang 

tidak terjual. Keadaan ini dipertahankan oleh KOP SAE sekaligus merupakan 

feedback positif bagi KOP SAE selaku produsen susu pasteurisasi tentang usaha 

yang dijalankan bahwa usaha susu pasteurisasi ini cukup digemari konsumen dan 

layak untuk dikembangkan. 

Penggunaan merek “Susu Pasteurisasi KOP SAE” juga merupakan salah 

satu usaha untuk memperoleh pasar. Selain sebagai identitas dan pengenal produk, 

juga sebagai pembeda atau diferensiasi terhadap produk pesaing. Adanya tulisan 

“Bebas Antibiotik” dan jumlah kandungan gizi yang ada dalam kemasan 

merupakan usaha untuk menawarkan keunggulan produk dan memperoleh pasar 

mengingat konsumen kini semakin cerdas dan selektif terhadap produk yang 

dikonsumsi terutama untuk bahan pangan. Konsumen sekarang umumnya 

menyeleksi bahan pangan yang dikonsumsi dari kemasan, merek, tanggal 

kadaluarsa, hingga kandungan gizi yang tercantum. Keunggulan produk yang 

ditawarkan pada konsumen merupakan kesempatan bagi konsumen untuk 

mengenal dan menilai produk yang menentukan bagi produsen apakah produk 

yang dijual diterima pasar atau tidak.  
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3. Konsumen 

Konsumen yang menjadi target pemasaran koperasi SAE selain penduduk 

sekitar, juga orang-orang yang baik dari dalam maupun luar Malang melewati 

koperasi SAE. Biasanya para pengguna jalan ini membeli susu untuk dikonsumsi 

selama perjalanan. Konsumen pada umumnya tahu tentang produk susu 

pasteurisasi ini karena selain KOP SAE telah berdiri cukup lama, dan merupakan 

salah satu koperasi susu besar, juga karena lokasi kantor pusat dan kios susu yang 

berada di tepi jalan raya, sehingga konsumen tertarik dan mudah dalam 

mendapatkan produk yang ditawarkan.  

Kios yang terletak di pinggir jalan propinsi mempunyai keunggulan dalam 

pemasaran, yakni selain lokasi yang strategis, juga terdapat papan pengenal di 

depan kios sehingga konsumen dapat mengetahui tentang produk yang dijual dan 

mudah untuk mendapatkannya. 

Selain susu pasteurisasi dapat dibeli di kios, juga ada agen yang menjual 

susu pasteurisasi KOP SAE dengan menitipkannya di beberapa rumah makan di 

Malang dan kota Batu. Agen ini bukan pegawai KOP SAE, melainkan merupakan 

pembeli sendiri yang menjual susu tersebut secara independen. Dengan demikian 

saluran pemasaran susu pasteurisasi KOP SAE dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1.  Produsen → Konsumen 

2.  Produsen → Agen → Pengecer → Konsumen 

Adanya saluran pemasaran langsung (direct distribution) dan tidak langsung 

(multi middlement channel) menentukan apakah produk sampai di tangan 

konsumen dengan cepat dan mudah.   
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4. Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya para peternak sapi perah Pujon berkaitan dengan 

tingkat kepercayaan peternak dan konsumen dengan koperasi susu SAE. Peternak 

sebagai pemasok susu sapi segar untuk KOP SAE bergantung kepada koperasi 

untuk pemasaran produknya sedangkan KOP SAE sebagai pengumpul dan 

pemasar susu serta pengguna susu sapi peternak dalam usahanya (susu 

pasteurisasi) berusaha melengkapi kebutuhan peternak seperti konsentrat pakan 

ternak dan IB (Inseminasi Buatan) sehingga terdapat hubungan yang erat antara 

KOP SAE dengan peternak. Hubungan ketergantungan ini dapat dipandang 

sebagai hubungan yang menguntungkan dan hendaknya terus dibina dengan baik.  

5. Peran Pemerintah 

Peran pemerintah dalam dunia peternakan diperlukan untuk 

menyelenggarakan pembinaan dalam rangka mengembangkan prakarsa dan 

kreativitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan peran susu sebagai salah satu asupan 

protein hewani yang penting bagi generasi penerus bangsa. Peranan yang 

diperlukan dalam dunia persusuan antara lain dengan menekan laju pertumbuhan 

impor susu agar susu yang diproduksi para peternak sapi perah dapat diterima 

oleh IPS dan memperoleh harga yang setimpal seiring dengan usaha peningkatan 

kuantitas dan kualitas susu sehingga tidak kalah dengan produk impor.   

Disamping itu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengkonsumsi susu khususnya bagi anak-anak sangat penting dalam 

kaitan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan sosialisasi untuk minum 

susu sudah banyak dilakukan oleh sektor swasta, seperti beberapa iklan televisi 

atau radio yang menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi susu. Hanya saja 
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kegiatan ini sering dianggap untuk golongan menengah keatas saja, tanpa 

memperhitungkan masyarakat atau anak-anak yang kurang mampu. Kemudahan 

dalam mengkonsumsi susu hendaknya menjadi salah satu langkah yang harus 

diambil pemerintah terutama terhadap anak-anak yang tidak atau kurang mampu.  

4.8  ANALISIS SWOT 

Dari kondisi yang ada dalam lingkungan koperasi SAE, terdapat 

beberapa permasalahan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam koperasi SAE itu 

sendiri, sedangkan dari faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang 

berasal dari lingkungan luar koperasi SAE. 

4.8.1 Faktor Internal 

Kekuatan: 

1. Nama KOP SAE telah banyak dikenal masyarakat 

2. Produk tidak mengandung bahan pengawet dan antibiotik 

3. Lokasi yang strategis, berada di tepi jalan raya 

4. Fasilitas produksi lengkap 

Kelemahan 

1.Produk tidak tahan lama 

2.Banyaknya pesaing 

3.Pemasaran produk masih terfokus di satu tempat 

4.8.2 Faktor Eksternal 

Peluang 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi susu sebagai 

salah satu sumber protein hewani 
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2. Harga jual yang terjangkau 

3. Kapasitas produksi dapat ditingkatkan 

4. Pemasaran masih dapat ditingkatkan 

Ancaman 

1. Adanya kompetitor lain dari perusahaan sejenis 

2. Kenaikan BBM, biaya listrik, telepon, dan air 

3. Konsumen lebih mudah terpengaruh iklan atau promosi yang menarik  

4.8.3  Matriks Faktor Strategi Internal 

 Berdasarkan analisis lingkungan internal yang meliputi beberapa faktor 

strategis internal diatas, maka dapat dibuat tabel IFAS dari unit usaha susu 

pasteurisasi KOP SAE sebagai berikut: 

Tabel 9. Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) pada Unit Usaha 
Susu Pasteurisasi KOP SAE 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor
Kekuatan (Strengths) : 

• Nama KOP SAE telah banyak dikenal 
masyarakat 

• Produk tidak mengandung bahan pengawet 
• Lokasi yang strategis, berada di tepi jalan 

raya 
• Fasilitas produksi lengkap

0,20

0,15
0,15

0,15

 
4 
 
3 
3 
 
2 

0,80

0,45
0,45

0,30
Sub Total  2,00
Kelemahan (Weakness) 

• Produk tidak tahan lama 
• Kurangnya promosi 
• Pemasaran produk masih terfokus pada satu 

tempat 

0,10
0,10
0,10

 
3 
3 
3 

0,30
0,30
0,30

Sub Total  0,90
Total 1,00  2,90

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Dari hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas, diperoleh 

hasil total skor sebesar 2,90 dengan sub total skor kekuatan (strengths) sebesar 
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2,00 dan sub total skor kelemahan (weakness) sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan 

bahwa kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh unit usaha susu pasteurisasi 

KOP SAE lebih besar daripada kelemahannya sehingga kondisi ini hendaknya 

dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

4.8.4 Matriks Faktor Strategis Eksternal 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal yang meliputi beberapa faktor 

strategis eksternal diatas, maka dapat dibuat tabel EFAS usaha susu pasteurisasi 

KOP SAE adalah sebagai berikut : 

Tabel 10. Eksternal Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) pada Usaha 
   Susu Pasteurisasi KOP SAE 

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 
Peluang (Opportunity): 
• Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi susu sebagai salah satu 
sumber protein hewani. 

• Harga jual yang terjangkau 
• Kapasitas produksi dapat ditingkatkan 
• Pemasaran masih dapat ditingkatkan 

0,15

0,15
0,15
0,15

 
4 
 
 
3 
3 
2 

0,60

0,45
0,45
0,30

Sub Total 0,62  1,80
Ancaman (Threats) : 
• Adanya kompetitor lain dari perusahaan 

sejenis 
• Kenaikan BBM, biaya listrik, telepon, dan 

air 
• Konsumen lebih mudah terpengaruh iklan 

atau promosi yang menarik 

0,15

0,10

0,15
 

 
3 
 
2 
 
2 

0,45

0,20

0,30

Sub Total  0,95
Total 1,00  2,75

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas 

diketahui bahwa total skor faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threats) 

adalah sebesar 2,75 dengan sub total skor peluang sebesar 1,80 dan sub total skor 

ancaman sebesar 0,95. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha susu 
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 W         2,00    S       
 
 
               

             T 
 

pasteurisasi KOP SAE lebih besar bila dibandingkan dengan ancaman yang ada. 

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keadaan yang ada saat ini cukup 

mendukung usaha susu pasteurisasi KOP SAE untuk dikembangkan dengan 

memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan mengatasi ancaman yang ada 

dengan menekannya seminimal mungkin. 

Setelah memperoleh skor dari faktor Strengths (S), Weakness (W), 

Opportunity (O) dan Threats (T) maka dapat disusun matrik IFAS dan EFAS 

sebagai berikut. 

 Tabel 11. Matrik IFAS dan EFAS Usaha Susu Pasteurisasi KOP SAE 

SO 
Skor (S) + Skor (O) 
2,00 + 1,80  = 3,80 

WO 
Skor (W) + Skor (O) 
0,90 + 1,80 = 2,70 

ST 
Skor (S) + Skor (T) 
2,00 + 0,95  = 2,95 

WT 
Skor (W) + Skor (T) 
0,90 + 0,95 = 1,85 

   Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS, nilai skor tertinggi terdapat pada 

skor SO dengan jumlah sebesar 3,80. Strategi yang akan digunakan adalah strategi 

yang mengoptimalkan S (kekuatan) dengan memanfaatkan O (peluang) yang ada 

dalam unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Analisis SWOT Unit Usaha Susu Pasteurisasi KOP SAE 
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Dari hasil analisis SWOT melalui faktor internal (IFAS) dan faktor 

eksternal (EFAS), maka strategi yang akan diambil sebagaimana gambar 1 diatas, 

berada pada kuadran I yang berarti faktor internal dan eksternal bernilai positif. 

Posisi ini menandakan kekuatan yang dimiliki usaha susu pasteurisasi KOP SAE 

lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya dan peluang yang ada lebih besar 

dibandingkan ancamannya sehingga arah kebijakan yang tepat dilakukan dalam 

kondisi seperti ini adalah “Growth Strategy” atau strategi pertumbuhan. 

4.8.5 Matriks Internal-Eksternal (IE)  

 Setelah membuat Matriks IFAS dan EFAS, maka dapat disusun tabel 

model internal-eksternal (IE model) sebagai berikut : 

Tabel 12. Matriks Internal-Eksternal (IE) Unit Usaha Susu Pasteurisasi KOP 
SAE  

TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI INTERNAL 

                                                     KUAT         RATA-RATA    LEMAH 

                         4,0                          3,0  2,90                2,0                  1,0               

I 
Growth 

Pertumbuhan 
 

II 
Growth 

III 
Retrenchment 

IV 
Stability 

 

 

V 
Growth 
Stability 

(Posisi Usaha 
Susu 

Pasteurisasi 
KOP SAE)  

VI 
Divestment 

 
VII 

Growth 
 
 

VIII 
Growth 

IX 
Likuidasi 

 
 
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

 
 
 
 
 

                  TINGGI 
 
 

      3,0 
 

                          2,75 
 
           

         MENENGAH 
 
 

2,0 
       
 

  RENDAH 
 

1,0 
 

 
Total Skor 
Faktor 
Strategi 
Eksternal 
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Dari penjumlahan faktor strategis internal dan eksternal yang disatukan 

dalam matriks internal eksternal (IE), maka dapat dilihat posisi usaha susu 

pasteurisasi KOP SAE berada pada sel 5. Menurut Rangkuti (2003), pada kondisi 

sel 5, strategi yang diterapkan adalah Stability dan Growth Strategy yang berarti 

tanpa merubah strategi yang telah ada dan berusaha mencapai pertumbuhan baik 

dalam penjualan dan profit. Tekanan strategi ini lebih kepada perluasan pasar 

untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan, dalam kondisi seperti ini hal yang 

perlu dilakukan diantaranya pengembangan produk dan pasar serta promosi agar 

perusahaan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

ancaman. 

4.8.6 Penentuan Alternatif Strategi 

 Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun 4 strategi utama yaitu strategi 

SO (Strength-Opportunity) , WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threat) 

dan WT (Weakness-Threat). Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri 

sehingga dalam implementasi strategi hendaknya dilaksanakan secara bersama-

sama dan saling mendukung satu dengan lainnya. 

 Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. Strategi ST dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO ditetapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, 

sedangkan strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif artinya 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 
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 Berdasarkan rumusan variabel-variabel kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesesses), peluang (opportunities) dan ancaman (treaths) diatas, maka dapat 

dibuat Matriks SWOT usaha susu pasteurisasi KOP SAE serta dapat disusun 4 

strategi utama SO, WO, ST dan WT pada tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 13. Matrik SWOT Usaha Susu Pasteurisasi KOP SAE 

                                      
IFAS 
 
 
 
 

 

EFAS 

Strengths (S) 
• Nama KOP SAE telah 

banyak dikenal 
masyarakat 

• Produk tidak 
mengandung bahan 
pengawet 

• Lokasi yang strategis, 
berada di tepi jalan raya 

• Fasilitas produksi 
lengkap 
 

Weaknesses (W) 
• Produk tidak tahan 

lama 
• Kurangnya promosi 
• Pemasaran produk 

masih terfokus pada 
satu tempat 

Opportunities (O) 
 
• Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 
untuk mengkonsumsi 
susu sebagai salah satu 
sumber protein hewani 

• Harga jual yang 
terjangkau 

• Kapasitas produksi 
dapat ditingkatkan 

• Pemasaran dapat 
ditingkatkan 

Strategi SO 
 

 Menjaga brand KOP 
SAE dengan menjaga 
mutu, harga, dan 
meningkatkan 
pelayanan terhadap 
konsumen  

 Membina dan menjaga 
hubungan baik dengan 
konsumen 

 Lebih mensosialisasikan 
produk dan memperluas 
daerah pemasaran 

Strategi WO 
 

 Meningkatkan 
promosi 

 Menjaga mutu dan 
harga produk agar 
tidak kalah bersaing 

 Meningkatkan 
produksi seiring 
promosi yang 
dilakukan 

 Melakukan 
diversifikasi pasar 

Threats (T) 
 
• Adanya kompetitor lain 

dari perusahaan sejenis 
• Kenaikan BBM, biaya 

listrik, telepon, dan air 
• Konsumen lebih mudah 

terpengaruh iklan atau 
promosi yang menarik 

Strategi ST 
 

 Menjaga kualitas dan 
harga  produk agar tidak 
kalah bersaing 

 Meningkatkan kualitas 
pelayanan dan 
sosialisasi produk 

 

Strategi WT 
 

 Menjaga kualitas dan 
harga produk agar 
tidak kalah bersaing 

 Memperluas 
pemasaran 

 Meningkatkan 
promosi 

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan usaha 

susu pasteurisasi KOP SAE cukup baik yang ditunjukkan dengan kekuatan 
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internal usaha (strengths) melalui skoring, lebih besar bila dibandingkan dengan 

kelemahan (weakness) yang dimiliki (S = 2,00 > W = 0,90). Strategi faktor 

eksternal yang dimiliki juga menunjukkan nilai positif hal ini dapat dilihat melalui 

skor yang diperoleh dimana faktor peluang yang ada (opportunities) mempunyai 

skor lebih besar dibandingkan dengan skor faktor ancaman (threats) yang dimiliki 

(O = 1,80 > T = 0,95). 

Growth strategy dibagi menjadi dua, yakni selective strategy dan rapid 

strategy. Selective strategy merupakan strategi yang nilai faktor 

kekuatan/strengths yang dimiliki lebih kecil daripada peluang/ opportunity yang 

ada. Pada strategi ini tidak semua peluang dapat dimanfaatkan sehingga dalam 

pengembangan usaha harus diprioritaskan mana yang terlebih dahulu sehingga 

bisa lebih fokus dalam pelaksanaannya. Rapid strategy adalah strategi yang nilai 

faktor kekuatan/strengths yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan nilai 

faktor peluang/ opportunity yang ada. Pada strategi ini semua peluang bisa 

dimanfaatkan oleh perusahaan karena faktor kekuatan yang dimiliki lebih unggul. 

Usaha susu pasteurisasi KOP SAE sebagaimana penghitungan faktor 

internal dan eksternal memiliki faktor kekuatas/strengths yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan faktor peluang/opportunity, sehingga strategi yang 

dilakukan adalah rapid strategy dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

yang dapat dilakukan: 

1. Menjaga mutu susu pasteurisasi KOP SAE sebagai suatu keunggulan agar 

tidak kalah dengan produk pesaing 

2. Menetapkan kebijakan harga bersaing tanpa memberatkan konsumen dan 

koperasi sendiri 
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3. Membina hubungan baik dengan konsumen dengan memberikan layanan 

yang baik. 

4. Meningkatkan promosi dan sosialisasi produk, antara lain dengan 

memberikan potongan harga, dan pengalokasian dana khusus untuk 

promosi serta mencari daerah pemasaran baru, seperti melakukan 

penjualan di beberapa kantor atau perusahaan dan sekolah-sekolah baik di 

kecamatan Pujon sendiri ataupun dikota dan kabupaten Malang yang 

belum dimasuki produk pesaing. 

5. Merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi pemasaran susu 

pasteurisasi agar dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada 

serta prediksi di masa yang akan datang sehingga dapat ditangani dan 

diantisipasi dengan cepat dan terencana. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: 

1. Kondisi lingkungan internal usaha susu pasteurisasi KOP SAE yang 

terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) adalah baik. 

Hal ini dapat diketahui dari total skor faktor kekuatan yang terdiri dari  

1) Nama KOP SAE telah banyak dikenal masyarakat 2) Produk tidak 

mengandung bahan pengawet dan antibiotik, 3) Lokasi yang strategis, 

dan 4) Fasilitas produksi lengkap, mempunyai total skor sebesar 2,00. 

Skor ini lebih besar daripada total skor faktor kelemahan sebesar 0,90 

yang terdiri dari  1) Produk tidak tahan lama, 2) Banyaknya pesaing, 3) 

Pemasaran produk masih terfokus di satu tempat sehingga hendaknya 

kondisi ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh usaha susu 

pasteurisasi KOP SAE. 

2. Kondisi lingkungan eksternal usaha susu pasteurisasi KOP SAE yang 

meliputi peluang/opportunities (meningkatnya kesadaran masyarakat 

untuk mengkonsumsi susu sebagai salah satu sumber protein hewani, 

harga jual yang terjangkau, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, 

pemasaran masih dapat ditingkatkan) dan ancaman/threats (adanya 

kompetitor lain dari perusahaan sejenis, kenaikan BBM, biaya listrik, 

telepon, dan air, konsumen lebih mudah terpengaruh iklan atau 

promosi yang menarik) mempunyai skor peluang lebih besar 

dibandingkan ancaman ( O = 1,80 > T = 0,95). Keadaan ini hendaknya 
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dapat dimanfaatkan oleh usaha susu pasteurisasi KOP SAE untuk 

memanfaatkan peluang yang dimiliki dan mengatasi ancaman yang 

ada. 

3. Beberapa problematik yang dialami oleh usaha susu pasteurisasi KOP 

SAE antara lain 1) Unit usaha susu pasteurisasi KOP SAE merupakan 

bagian dari unit persusuan KOP SAE dimana keputusan yang diambil 

didalamnya harus melalui Rapat Anggota terlebih dahulu, 2) Unit 

usaha susu pasteurisasi KOP SAE hanya berpusat pada satu lokasi 

pemasaran, 3) Banyaknya persaingan pada pasar susu pasteurisasi, 4) 

Promosi yang dilakukan baru sebatas mengikuti pameran dan 

mensponsori kegiatan-kegiatan daerah, 5) Belum dianggarkannya 

biaya promosi susu pasteurisasi KOP SAE secara khusus. Hal-hal yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini antara lain dengan 

1) Membuat prediksi dan perencanaan akan usaha di masa yang akan 

datang beserta alternatif-alternatifnya untuk menghadapai 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, 2) Memperluas 

pemasaran susu pasteurisasi ke tempat-tempat yang belum terjangkau 

oleh pesaing, 3) Menjaga kualitas produk agar tidak kalah dengan 

produk pesaing, 4) Meningkatkan sosialisasi produk agar masyarakat 

lebih mengenal produk susu pasteurisasi KOP SAE, 5) 

Menganggarkan biaya promosi secara khusus. 

4. Berdasarkan matriks Internal Eksternal (IE), posisi usaha susu 

pasteurisasi KOP SAE berada pada sel 5 sehingga strategi yang 

diterapkan adalah growth strategy, yang berarti tanpa merubah strategi 



 79

yang telah dilakukan tetap berusaha mencapai pertumbuhan baik 

dalam penjualan maupun profit. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah  

1) Menjaga mutu susu pasteurisasi KOP SAE sebagai suatu 

keunggulan agar tidak kalah dengan produk pesaing, 2) Merencanakan, 

mengontrol, dan mengevaluasi pemasaran susu pasteurisasi agar dapat 

diketahui permasalahan-permasalahan yang ada serta prediksi di masa 

yang akan datang sehingga dapat ditangani dan diantisipasi dengan 

cepat dan terencana. 3) Menetapkan kebijakan harga bersaing tanpa 

memberatkan konsumen dan koperasi sendiri, 4) Membina hubungan 

baik dengan konsumen dengan memberikan layanan yang baik, 5) 

Meningkatkan promosi antara lain dengan memberikan bonus dan 

potongan harga, serta pengalokasian dana khusus untuk promosi, serta 

mencari daerah pemasaran baru, seperti menjual dan mensosialisasikan 

susu pasteurisasi di beberapa kantor atau perusahaan dan sekolah-

sekolah baik di kecamatan Pujon sendiri maupun di kota dan 

kabupaten Malang yang belum dimasuki produk pesaing. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bagi usaha susu 

pasteurisasi KOP SAE untuk: 

1. Menjaga kualitas produk yang dihasilkan. 

2. Meningkatkan kegiatan dan pengalokasian dana khusus promosi 

yang berakibat pada peningkatan penjualan. 

3. Meningkatkan sosialisasi produk sambil berusaha menjangkau 

daerah pemasaran yang lebih luas. 
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4. Merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran 

yang dilakukan. 
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Lampiran 1. Denah Wilayah Kerja KOP SAE Pujon 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi KOP SAE 
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Lampiran 3. Diagram Pembuatan Susu Pasteurisasi KOP SAE 
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Lampiran 4. Kriteria Skor Pada Tabel IFAS dan EFAS Usaha 
Susu Pasteurisasi Koperasi SAE 

KEKUATAN: 

• Lamanya perusahaan berdiri (hubungan dengan ketahanan 
perusahaan dan citra masyarakat)  

0,05 : 1 – 5 tahun 

0,10 : 5 – 10 tahun  

0,15 : 10 – 15 tahun 

0,20 : > 15 tahun  

• Kualitas Produk  
0,05 : Rendah, tidak sesuai dengan standar Milk Codex   

0,10 : Sesuai standar Milk Codex, dengan tambahan pengawet 

0,15 : Sesuai standar Milk Codex, tanpa bahan pengawet  

0,20 : Sesuai standar Milk Codex, tanpa bahan pengawet, dan tanpa 
antibiotik  

• Lokasi Kantor Pemasaran Strategis 
0,05 : Dekat dengan bahan baku 

0,10 : Dekat dengan jalan raya 

0,15 : Dekat dengan bahan baku dan jalan raya 

0,20 :Semua faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha 

• Fasilitas Produksi 
0,05 : Pasteurisasi susu dan pengemasan produk dilakukan secara 
manual  

0,10 : Pasteurisasi susu dan pengemasan produk dilakukan secara 
manual dengan hasil yang cukup banyak 

0,15 : Pasteurisasi susu dan pengemasan produk dilakukan dengan 
mesin, tetapi jumlah yang dihasilkan tidak terlalu banyak 

0,20 : Pasteurisasi susu dan pengemasan produk dilakukan dengan 
mesin dalam skala besar  

KELEMAHAN: 

• Produk Tidak Tahan Lama 
0,05 :  > 10 hari 

0,10 : 4 - 10 hari 

0,15 : 1 – 4 hari 

0,20 : 10 jam - 1 hari 
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• Promosi Kurang Maksimal 
0,05 : seluruh bauran promosi 

0,10 : 3 bauran promosi 

0,15 : 2 bauran promosi 

0,20 : 1 bauran promosi 

• Pemasaran Masih Terfokus di Satu Tempat (Kios) 
0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,20 : Berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk 

PELUANG 

• Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mengkonsumsi Susu 
0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,20 : Sangat berpengaruh terhadap penjualan produk 

• Harga Jual Terjangkau 
0,05 : > 1800 

0,10 : 1501 - 1800 

0,15 : 1101 - 1500 

0,20 : 1000 - 1100 

• Peningkatan Kapasitas Produk 
0,05 : Kurang berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,10 : Sedikit berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,15 : Cukup berpengaruh terhadap penjualan produk 

0,20 : Berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk 

• Pemasaran dapat ditingkatkan 
0,05 : Dalam kecamatan Pujon 

0,10 : Antara kecamatan Pujon dan kota Malang 

0,15 : Antara kecamatan Pujon, kota Mlang dan kabupaten Malang 

0,20 : Antar kota di Jawa Timur 
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ANCAMAN 

• Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), Listrik dan Telepon 
0,05 : tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : berpengaruh signifikan terhadap usaha 

• Konsumen Lebih Mudah Terpengaruh Iklan atau Promosi yang 
Menarik 
0,05 : tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : berpengaruh signifikan terhadap usaha 

• Kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten) 
0,05 : tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : berpengaruh signifikan terhadap usaha 

• Kompetitor Sejenis Dari Luar Daerah 
0,05 : tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha 

0,10 : cukup berpengaruh terhadap usaha 

0,15 : berpengaruh terhadap usaha 

0,20 : berpengaruh signifikan terhadap usaha 
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DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar 1. Kios Susu KOP SAE 

 

Gambar 2. Keadaan  Kios Susu KOP SAE  

 

Gambar 3. Daftar Harga Jual Susu 

 



 91

 

Gambar 4. Tempat Penyimpanan Susu  

 

Gambar 5. Proses Penyimpanan Susu  

 

Gambar 6. Pembelian Susu Pasteurisasi 

 

 
 


	skripsi lengkap.pdf
	JUDUL.pdf
	pengesahanprop.pdf
	THANKS TO.pdf
	RINGKASAN.pdf
	skripsi.pdf


