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Promotion Strategy Analysis Product Of  Pasteurized Milk KSB At KUD 

Batu 

ABSTRACT 

 

 The Research on Promotion Strategy Analysis Pasteurization milk KSB in 

KUD Batu was conducted in the area on July 13 until August 13, 2009. The 

purpose of the study was to describe the condition of pasteurized milk product 

promotion KSB currently in KUD Batu using SWOT analysis and to determine 

appropriate promotional strategies to promote KSB products. Results of the 

research showed that promotional strategies undertook by Dairy Marketing Unit 

(KPPS) in pasteurized milk products was to promote KSB without using the help 

of advertising media. While the results of a SWOT analysis shows the total score 

of the weighting, ratings and scoring on the matrix of factors internal strategy at 

2.74 while the matrix of factors external strategy of 2.71. Based on these matrices 

the highest score was SO score, namely 4.1. The strategy adopted was SO strategy 

that lies in the first quadrant, which is very profitable situation for cooperatives. In 

the internal-external matrix showing the intersection of 5th cell position for more 

strategies to promote products, to expand markets, to increase production facilities 

and technologies through internal development and external stakeholders with the 

cooperation or other companies within the same industry. SWOT matrix was then 

used to generate a decent alternative strategies. 

Keywords : promotion strategy, pasteurized milk, SWOT analysis  

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS STRATEGI PROMOSI PRODUK SUSU PASTEURISASI KSB  

DI KUD BATU 

 

RINGKASAN 

 Kajian Penelitian tentang Analisis Strategi Promosi Produk Susu 

Pasteurisasi KSB di KUD Batu dilaksanakan di wilayah Batu pada 13 Juli 2009 

sampai 13 Agustus 2009. Tujuan dalam penelitian adalah mendeskripsikan 

kondisi promosi produk susu pasteurisasi KSB saat ini di KUD Batu dengan 

menggunakan analisis SWOT serta untuk mengetahui strategi promosi yang tepat 

untuk mempromosikan produk KSB. 

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan 

kuesioner. Metode pengambilan sampel dilakukan secara Accidental Sampling, 

dengan jumlah sampel keseluruhan yaitu 35 orang. Analisis data yang digunakan 

dalam adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui kondisi 

promosi produk susu pasteurisasi KSB dan menggunakan analisis SWOT untuk 

menyusun alternatif strategi promosi produk susu pasteurisasi KSB di KUD Batu. 

Metode analisis SWOT yang digunakan adalah matrik faktor strategi internal, 

matrik faktor strategi eksternal, matrik internal-eksternal dan matrik SWOT. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan 

Unit Pemasaran Produk Susu (KPPS) saat ini dalam mempromosikan produk susu 

pasteurisasi KSB tanpa menggunakan bantuan media iklan baik berupa media 

cetak maupun elektronik. Sedangkan hasil analisis SWOT menunjukkan total skor 

dari pembobotan, pemberian rating dan skoring pada matrik faktor strategi 

internal sebesar 2,79 sedangkan pada matrik faktor strategi eksternal sebesar 2,71. 

Berdasarkan matrik tersebut nilai skor tertinggi terdapat pada skor SO, yaitu 4,1. 

Strategi yang diambil adalah strategi SO letaknya pada kuadran pertama yang 

merupakan situasi sangat menguntungkan karena KUD dapat memanfaatkan 

peluang serta kekuatan yang ada. Pada matrik internal-eksternal menunjukkan 

titik pertemuan pada posisi sel 5 yaitu strategi untuk lebih mempromosikan 

produk, memperluas pasar, kerjasama dengan pihak terkait atau perusahaan lain 

dalam industri yang sama. Kemudian digunakan matrik SWOT untuk 

menghasilkan strategi alternatif yang layak 

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi promosi susu 

pasteurisasi KSB di KUD Batu saat ini, penyebaran informasinya melalui mulut 

ke mulut (word of mouth communication), penjualan personal (personal selling) 

serta hubungan masyarakat dan publisitas (public relation). Melalui matrik 

SWOT, strategi promosi yang tepat dengan penerapan strategi SO yaitu upaya 

kerjasama dengan supermarket untuk lebih mengembangkan jalur pemasaran; 

meningkatkan pelayanan konsumen agar kepercayaan dan loyalitas bertambah; 

meningkatkan promosi secara word to mouth agar lebih banyak yang mengenal 

KSB; lebih menunjukkan bahwa KUD Batu sebagai produsen KSB; promosi yang 

menonjolkan bahwa KSB murah, praktis dan mudah didapat; penelitian lanjut 

tentang kemasan yang diinginkan konsumen; lebih banyak menjangkau lokasi 

strategis lain yang mudah ditemukan konsumen; himbauan bagi agen/pengecer 

untuk pelayanan dan keramahan; perlu penelitian lanjut tentang branding agar 



mudah diingat oleh konsumen; lebih sering untuk melakukan pameran di berbagai 

tempat. Selain itu juga terdapat strategi jangka panjang dan jangka pendek yang 

berdasarkan strategi SO tersebut. 

 Saran yang dapat dijadikan masukan dari hasil penelitian adalah upaya 

yang dapat dilakukan oleh pihak KUD Batu untuk lebih mengembangkan promosi 

produk dari susu pasteurisasi KSB. Caranya yaitu dengan memperluas jangkauan 

wilayah pemasaran dengan menjangkau lokasi strategis lainnya, melakukan 

promosi yang menonjolkan bahwa KSB murah, praktis dan mudah didapat serta 

juga dapat mempromosikan produk dengan spesifikasi tentang variasi rasa susu 

pasteurisasi KSB. Selain itu juga diperhatikan strategi kemasannya, diharapkan 

KUD untuk  membuat ukuran cup yang lebih kecil dari volume 140 cc agar lebih 

praktis dan konsumen tidak merasa mudah bosan untuk mencoba lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Pengembangan sapi perah dan persusuan di Indonesia merupakan salah 

satu program pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Pengolahan susu bertujuan mengolah susu menjadi bahan makanan yang memiliki 

nilai tambah serta daya simpan yang lebih lama. Pengembangan persusuan 

merupakan upaya yang bertujuan meningkatkan produksi, mengurangi impor serta 

meningkatkan pendapatan dan gizi masyarakat. 

Sentra pengembangan usaha peternakan sapi perah di Jawa Timur salah 

satunya adalah Batu. Potensi persusuan secara terpadu dan seimbang 

diintegrasikan dalam suatu badan usaha yang disebut Koperasi Unit Desa Batu 

atau biasa disingkat KUD Batu. KUD Batu selain menghasilkan susu segar yang 

dipasarkan ke PT. Nestle Indonesia, juga memproduksi dan memasarkan susu 

pasteurisasi yang dikemas dalam bentuk kemasan cup dengan konsumsi merk 

KSB. Tujuan awal memproduksi susu pasteurisasi ini adalah untuk konsumsi 

setiap ada kegiatan intern KUD Batu dan sebagai oleh-oleh sewaktu-waktu ada 

tamu yang berkunjung. 

Sebagaimana industri yang bergerak dalam bidang industri pengolahan 

susu, semua jenis produk menghadapi banyak pesaing, yang disebabkan komoditi 

susu merupakan salah satu bahan makanan pokok bagi balita, anak-anak dan 

dewasa yang kebutuhan konsumsinya cenderung semakin meningkat. Kondisi ini 

mendorong perlunya KUD Batu untuk lebih memperkenalkan produk susu 



pasteurisasi pada masyarakat luas. Produk yang dihasilkan dalam suatu usaha 

peternakan tentunya tidak hanya digunakan sendiri, apalagi jika dalam jumlah 

besar sehingga produsen kemudian dihadapkan pada masalah lain, yaitu 

bagaimana mempromosikan hasil produk tersebut. 

Menghadapi persaingan pasar, KUD Batu harus mampu membuat strategi 

promosi dalam lingkungan yang terus berubah atau harus melakukan berbagai 

alternatif agar dapat bertahan dan terus berkembang sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Penetapan strategi promosi yang sesuai mempunyai peran dalam 

mewujudkan tujuan sesuai dengan perkembangan serta lingkungan pasar yang 

dihadapi. KUD Batu harus lebih aktif dan lebih jeli dalam memilih, 

memanfaatkan peluang bisnis yang ada serta meningkatkan kegiatan usaha 

dengan memberikan berbagai keunggulan dari produk yang ditawarkan pesaing. 

Semakin ketatnya persaingan usaha tentunya mengharuskan tiap perusahaan untuk 

dapat merumuskan suatu strategi promosi produknya dengan tepat. Perusahaan 

tentunya menemui permasalahan dalam menetapkan strategi yang tepat tersebut. 

Suatu perusahaan dapat berkembang apabila perusahaan tersebut dapat 

memperkecil kelemahan dan ancaman serta dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan 

dan kesuksesan. Strategi yang diterapkan untuk tiap-tiap bidang di dalamnya pun 

berbeda-beda, mulai dari bagian produksi, distribusi, penjualan, maupun 

promosinya. Target yang akan dicapai oleh suatu perusahaan tentunya harus 

didukung dengan adanya suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat 

mengalami peningkatan dalam kualitas usahanya. Dalam membuat suatu strategi 

yang tepat untuk dijalankan perusahaan harus terlebih dahulu melihat dari segi 



kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dengan menggunakan 

analisis SWOT untuk mengetahui dengan tepat strategi yang digunakan 

perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. 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), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).  

Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam 

berbisnis. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu dipergunakan oleh 

perusahaan tersebut. Apabila ternyata strategi yang diterapkan oleh perusahaan 

tersebut tidak sesuai dengan keadaannya, maka strategi tersebut akan 

mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan tersebut.  

Konsumen tidak akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

apabila tidak dirangsang untuk memilih produk tersebut. Karenanya perusahaan 

harus melaksanakan sejumlah usaha promosi yang agresif untuk menarik minat 

pembeli. Disisi lain persaingan produk juga menyebabkan peningkatan kegiatan 

promosi sebagai upaya merebut perhatian konsumen. Salah satu upaya yang 

diusahakan untuk menarik minat konsumen susu pasteurisasi KSB yaitu dengan 

cara menentukan analisis strategi promosi produk yang tepat agar mendapatkan 

perhatian yang lebih baik dari konsumen. 

Dengan analisis strategi promosi maka pihak KUD akan dengan mudah 

memasarkan produknya lebih luas lagi, juga dapat mempertahankan kondisi 

produk di masyarakat luas agar dapat bersaing dengan produk susu lainnya. Selain 



itu keunikan dari seluruh strategi promosi akan dapat membawa keuntungan bagi 

KUD sendiri.  

I.2 Rumusan Masalah 

 KUD Batu memproduksi dan memasarkan produk susu pasteurisasi KSB 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi susu yang semakin meningkat. Biasanya 

produsen selalu berusaha agar produknya diterima oleh konsumen dan laku di 

pasaran. Salah satu usaha yang dilakukan adalah melakukan kegiatan promosi 

secara gencar dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Walaupun promosi 

yang dilakukan KUD Batu masih sangat sederhana, jika dibandingkan dengan 

promosi yang dilakukan oleh pihak pesaing. Oleh karena itu pihak KUD Batu 

memerlukan promosi yang tepat untuk mengkomunikasikan produknya kepada 

konsumen. Berdasarkan uraian yang diatas, maka pernasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi promosi produk susu pasteurisasi KSB saat ini di KUD 

Batu dengan menggunakan analisis SWOT? 

2. Bagaimana strategi promosi yang tepat untuk mempromosikan produk 

susu pasteurisasi KSB di KUD Batu? 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian disusun 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi promosi produk susu pasteurisasi KSB saat ini 

di KUD Batu dengan menggunakan analisis SWOT 



2. Untuk mengetahui strategi promosi yang tepat untuk mempromosikan 

produk susu pasteurisasi KSB di KUD Batu. 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai saran dan masukan dalam meningkatkan promosi produk susu 

pasteurisasi KSB yang ada di KUD Batu 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi penelitian tentang analisis 

strategi promosi produk susu pasteurisasi KSB di masa yang akan datang. 

I.5 Kerangka Pikir 

 Industri berbasis pada sektor peternakan, akhir-akhir ini banyak 

bermunculan baik yang berupa makanan (food, yaitu industri makanan dan 

minuman) maupun non makanan (non food, yaitu industri kerajinan). KUD Batu 

sebagai salah satu industri makanan (food) yang menghasilkan produk susu 

pasteurisasi KSB, mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga 

menimbulkan persaingan yang ketat antara industri pengolahan susu lainnya. 

Perusahaan akan selalu berusaha agar produknya dapat laku di pasaran sehingga 

diperlukan adanya suatu strategi promosi yang tepat untuk mencapai target pasar 

yaitu konsumen. 

 Untuk menentukan strategi promosi yang tepat agar produk susu 

pasteurisasi KSB banyak menarik minat konsumen, terlebih dahulu harus 

mengetahui kondisi promosi pada saat ini di KUD Batu. Kondisi promosi produk 

saat ini dapat menentukan faktor internal dan eksternal dari promosi yang 

dilakukan pihak KUD. 



 Dalam suatu promosi produk terdapat faktor internal dan juga faktor 

eksternal yang sangat mempengaruhi peluang dalam strategi promosi produk susu 

pasteurisasi KSB diwilayah ini. Faktor internal dan eksternal ini yang kemudian 

dianalisis melalui analisis SWOT yang selanjutnya diperoleh suatu analisis 

strategi promosi produk susu pasteurisasi KSB di KUD Batu. Analisis SWOT 

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan dimana berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan baik internal 

maupun eksternal harus dapat dijadikan masukan bagi perusahaan guna 

menentukan rencana strategis yang berdaya guna dan tepat guna (Putong, 2003). 

Analisis strategi promosi produk ini diharapkan mampu memberikan umpan balik 

positif bagi KUD Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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Analisis SWOT 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Promosi 

 Masing-masing produsen berusaha agar produknya diterima oleh 

konsumen dan laku di pasaran. Salah satu usaha yang dilakukan adalah 

melakukan kegiatan promosi secara gencar dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan dan menambah pangsa pasar. Contoh promosi yang dilakukan adalah 

memasang iklan di beberapa media cetak, mensponsori suatu kegiatan seminar, 

dan memanfaatkan media internet sebagai sarana untuk melakukan transaksi 

penjualan produk (Timuriana, 2002). Tak sedikit sebuah produk baru  yang 

dikeluarkan sebuah perusahaan, terkadang keberadaannya tak dikenal banyak 

masyarakat  umum. Bahkan tak jarang, sebuah perusahaan yang mengeluarkan 

produk baru tersebut  akan  cepat sekali gulung tikar, bila tanpa adanya kata 

promosi. 

 Promosi merupakan kegiatan terpenting, yang berperan aktif dalam 

memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu 

produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan 

tersebut. Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan 

dengan tepat alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai 

keberhasilan dalam penjualan. Promosi digunakan untuk menginformasikan 

kepada orang mengenai produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam pasar 

sasaran suatu perusahaan, organisasi saluran, dan masyarakat umum untuk 

membeli barang-barangnya. 



 Menurut Swastha (1999), promosi merupakan insentif jangka pendek 

untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. Menurut 

Angipora (1999), promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, penjualan personal dan alat promosi yang lain, yang 

semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Menurut 

Lamb, H dan Mc-Daniel (2001), promosi adalah komunikasi dari para penjual 

yang menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan para calon pembeli suatu 

produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu 

respon. 

 Promosi menunjuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan kebaikan produknya dan membujuk para pelanggan 

dan konsumen sasaran untuk membeli produk tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan mengenai promosi yaitu dasar kegiatan promosi adalah komunikasi 

perusahaan dengan konsumen untuk mendorong terciptanya penjualan.  

 Adapun fungsi dari promosi yaitu: 

1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon 

pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal proses pengambilan 

keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa 

2. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. 

Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan 

pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan dengan 

tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik dan rasa tertarik ini 

yang akan menjadi fungsi utama promosi 



3. Pengembangan rasa ingin tahu (Desire) calon pembeli untuk memiliki 

barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap 

sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa 

ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa mampu (dalam hal harga, 

cara pemakaiannya, dan sebagainya), maka rasa ingin memilikinya ini 

semakin besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli (Kotler dan 

Armstrong, 2000).  

 Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam promosi yaitu: 

1. Menginformasikan, maksudnya adalah menginformasikan pasar tentang 

produk baru, mengemukakan manfaat baru sebuah produk, 

menginfonnasikan pasar tentang perubahan harga, menjelaskan bagaimana 

produk bekerja, menggambarkan jasa yang tersedia, memperbaiki kesan 

yang salah, mengurangi ketakutan pembeli, membangun citra perusahaan 

2. Membujuk, maksudnya mengubah persepsi mengenai atribut produk agar 

diterima pembeli 

3. Mengingatkan, maksudnya agar produk tetap diingat pembeli sepanjang 

masa, mempertahankan kesadaran akan produk yang paling mendapat 

perhatian (Kotler dan Armstrong, 2000). 

2.2 Strategi Promosi 

  Tidak ada sebuah perusahaan yang berhasil menawarkan produk 

tanpa menetapkan strategi promosi produk yang terbaik pada konsumen. Dimana 

strategi tersebut menarik minat konsumen untuk memilih produk yang ditawarkan 

perusahaan. Konsumen dipandang memiliki kecenderungan untuk menolak atau 



keengganan untuk membeli sebuah produk dan perusahaan memiliki sejumlah alat 

bantu stimulus untuk merespon penjualan, yaitu dengan cara promosi. 

 Persaingan perusahaan dalam menarik minat konsumen sangatlah 

bervariasi dan memiliki strategi promosi yang bermacam-macam. Dalam 

pelaksanaan tentunya diperlukan suatu strategi yang diperhitungkan secara cermat 

dan matang sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan 

apa yang diharapkan sebelumnya. Strategi adalah program luas untuk menentukan 

dan mencapai tujuan organisasi pada lingkungannya sepanjang waktu 

(Anonymous, 2007). Menurut Rangkuti (2002) strategi merupakan respon secara 

terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta 

kekuatan dan kelemahan internal organisasi. 

 Strategi yang dibangun oleh para ahli promosi, memiliki sejumlah 

karakteristik tertentu. Kerakteristik tersebut merupakan keunikan. Dimana 

keunikan dari seluruh strategi promosi akan membawa keuntungan bagi 

perusahaan. Strategi promosi adalah strategi yang dibangun untuk menawarkan 

produk pada konsumen agar mereka menjadi pengguna dan kemudian menjadi 

pelanggan atau strategi menarik minat konsumen untuk menggonsumsi produk 

yang ditawarkan perusahaan (Kennedy dan Soemanagara, 2006). Strategi Promosi 

adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari suatu 

organisasi kepada para konsumen dan sasaran lainnya. Strategi promosi 

menggabungkan periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan dan 

publisitas menjadi suatu program terpadu untuk berkomunikasi dengan para 

pembeli dan orang lain yang mempengaruhi keputusan membeli. Ini dilakukan 

karena setiap bentuk promosi mempunyai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-



kelemahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi promosi merupakan suatu 

cara yang dianggap paling tepat untuk menentukan komunikasi dari para penjual 

yang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para calon pembeli pada 

suatu produk guna mempengaruhi pendapat atau memperoleh suatu respon. 

 Pada umumnya setiap perusahaan yang menghasilkan barang atau pun jasa 

akan selalu berusaha menawarkan produknya agar dapat dikenal dan diterima oleh 

konsumen. Dalam rangka mempopulerkan dan mengingatkan reputasi perusahaan 

dan jenis serta manfaat produk yang dihasilkan, perusahaan haruslah menerapkan 

strategi promosi terpadu atau yang disebut juga dengan bauran promosi 

(promotional mix). Bauran promosi (promotional mix) adalah program apa saja 

yang ingin dilakukan perusahaan dalam rangka promosi, yaitu: 

1. Advertising (iklan), adalah semua bentuk presentasi bukan pribadi dan 

promosi ide barang dan jasayang dibayar oleh sponsor tertentu 

2. Personal selling (penjualan personal), adalah presentasi lisan dalam 

bentuk percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan 

untuk menciptakan penjualan 

3. Sales promotion (promosi penjualan) adalah rangsangan insentif jangka 

pendek untuk mendorong pembelian barang atau jasa 

4. Public relation (hubungan masyarakat dan publisitas) adalah berbagai 

program yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi citra 

perusahaan atau mendorong permintaan untuk suatu produk atau jasa 

5. Word of mouth adalah promosi dari mulut ke mulut 



6. Direct marketing adalah pemasaran langsung atau cara pemasaran yang 

menggunakan telepon dan katalog secara langsung ke konsumen (Swastha, 

1999).  

 Agar mencapai suatu keberhasilan, suatu kegiatan hendaknya diawali 

dengan penetapan tujuan yang jelas. Demikian pula halnya dengan kegiatan 

promosi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program promosi harus 

mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya tujuan utama 

KUD Batu melaksanakan kegiatan promosi yaitu untuk memperkenalkan 

produknya kepada calon konsumen. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

pentingnya kegiatan promosi pada suatu perusahaan, antara lain: 

1. Banyaknya jenis usaha sejenis. Semakin banyaknya usaha sejenis maka 

tingkat persaingan dalam usaha tersebut juga semakin besar. Untuk itu 

perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi yang efektif dan efisien. 

2. Jumlah pelanggan potensial bertambah besar. Dengan meningkatkan 

kebutuhan dan selera masyarakat untuk bisa terus mengkonsumsi produk 

tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penyediaan sarana dan 

fasilitas yang memadai yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat (Supariyani, 2004). 

2.3 Susu Pasteurisasi 

 Pasteurisasi adalah proses memanaskan air susu pada temperatur di bawah 

titik didihnya, tetapi sudah cukup untuk membunuh sebagian besar mikrobia yang 

bersifat patogen. Ada tiga cara pasteurisasi (Anonymous, 1998): 



1. Pasteurisasi Lama (Low Temperature, Long Time). Pemanasan susu 

dilakukan pada temperatur yang tidak begitu tinggi dengan waktu yang 

relatif lama (pada temperatur 62°C sampai 65°C selama ½  sampai 1 jam) 

2. Pasteurisasi Singkat (High Temperature, Short Time). Pemanasan susu 

dilakukan pada temperature tinggi dengan waktu yang relatif singkat (pada 

temperatur 85°C sampai 95°C selama 1 sampai 2 menit saja) 

3. Pasteurisasi dengan Ultra High Temperature (UHT). Pemanasan susu 

dilakukan pada temperatur tinggi yang segera didinginkan pada temperatur 

10°C (temperatur minimal untuk pertumbuhan bakteri susu). Pasteurisasi 

dengan UHT dapat pula dilakukan dengan memanaskan susu sambil 

diaduk dalam suatu panci pada suhu 81°C selama kurang lebih setengah 

jam dan dengan cepat didinginkan. Pendinginan dapat dilakukan dengan 

mencelupkan panci yang berisi susu tadi ke dalam bak air dingin yang 

airnya mengalir terus-menerus. 

Kandungan gizi susu pasteurisasi telah diformulasikan sama dengan susu 

segar dan susu formula bubuk. Kandungan lemak susunya tidak kurang dari 3,25 

persen dan 8,25 persen padatan bukan lemak. Cita rasa susunya masih baik karena 

tidak melalui proses pemanasan yang tinggi dengan masa simpan antara 5 sampai 

7 hari pada suhu 4°C atau dalam lemari pendingin (Andarwulan, 2001). Menurut 

Early (1992) mendefinisikan pasteurisasi adalah suatu proses untuk 

meminimumkan kemungkinan resiko kesehatan yang timbul dari mikroorganisme 

patogenik dalam susu dengan perlakuan pemanasan. 

Pasteurisasi bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada 

susu segar dari bibit penyakit dan mempertahankan gizi, warna dan rasa dalam 



susu. Pembuatan susu pasteurisasi merupakan campuran antara sebagian susu 

segar dan sebagian susu bubuk skim dengan tujuan untuk menambah kadar bahan 

kering susu pasteurisasi. Pembuatan susu Pasteurized Liquid Milk (PLM) susu 

segar dapat diganti dengan susu bubuk. Produk PLM diperkaya vitamin A, B dan 

D. Pembuatan PLM dapat ditambahkan gula, garam, zat pewarna dan pengemulsi 

(Idris, 1992). 

Early (1992) menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pasteurisasi 

susu adalah susu dapat disimpan lebih lama pada suhu rendah, susu tidak lagi 

mengandung kuman-kuman atau mikroorganisme berbahaya, baru dan rasa khas 

susu hanya berubah sedikit serta nilai gizi susu hanya turun sedikit.  

2.4 Analisis SWOT 

Menurut Anonymous (2002) 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), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang 

bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan 

kondisi sebagai sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut 

kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh para 

pengguna analisis SWOT, bahwa analisis SWOT adalah semata-mata sebuah alat 

analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau 

yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan sebuah alat analisis ajaib 



yang mampu memberikan jalan keluar yang sangat tepat bagi masalah-masalah 

yang dihadapi oleh organisasi.  

Sebagai alat analisa, analisis SWOT berfungsi sebagai panduan pembuatan 

peta atau petunjuk. Ketika telah berhasil membuat petunjuk, langkah tidak boleh 

berhenti karena peta  tidak menunjukkan kemana harus pergi, tetapi petunjuk ini 

dapat menggambarkan banyak jalan yang dapat ditempuh jika ingin mencapai 

tujuan tertentu. Peta atau petunjuk baru akan berguna jika tujuan telah ditetapkan 

(Lingga, 2001). 

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu (Husnan, 1994): 

1. S = (Strength), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari 

organisasi atau program pada saat ini. 

2. W = (Weakness), adalah  kondisi yang  merupakan kelemahan dari 

organisasi atau   program pada saat ini. 

3. O = (Opportunity), adalah kondisi yang merupakan peluang di luar 

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi  organisasi di 

masa depan. 

4. T = (Threat), adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi 

yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi 

organisasi di masa depan. 

Analisis SWOT membandingkan faktor internal dengan faktor eksternal. 

Menurut Supriyono (1993), analisis SWOT ini mencakup sebagai berikut: 

1. Analisis Lingkungan  Internal 

 Merupakan proses untuk memeriksa faktor-faktor keuntungan strategis 

perusahaan sehingga dapat  disusun strategi yang dapat memanfaatkan 



kesempatan dan menghindari ancaman lingkungan secara efektif. Analisis 

lingkungan ini menyangkut segi operasional perusahaan yang berupa kegiatan 

produksi, pemasaran, pembelanjaan dan akuntansi. 

2. Analisis Lingkungan  Eksternal 

 Merupakan pemantauan terhadap lingkungan perusahaan yang 

mengidentifikasi ancaman dan peluang yang mungkin berpengaruh pada 

perusahaan dan strateginya dalam mencapai tujuannya. Lingkungan secara relevan 

mempengaruhi operasi atau proses keputusan strategis secara umum faktor-faktor 

esensial untuk dianalisis pada lingkungan eksternal perusahaan adalah ekonomi, 

sosial budaya, demografi, politik dan teknologi sehingga selanjutnya menurut 

Robinson (1997), strategi yang dilakukan adalah  menurut skema berikut: 

Kekuatan Intern 

 

                    Sel 1 Strategi Berbenah Diri                Sel 2 Strategi Agresif 

 

 

Peluang Lingkungan                                                                       Ancaman 

Lingkungan 

 

 

                    Sel 3 Strategi Defensif                          Sel 4 Strategi Difersifikasi 

 

 

Kelemahan Intern 

Gambar 2. Skema Konsep Analisis SWOT 

Keterangan dari gambar 2 menurut pendapat Robinson (1997) adalah 

sebagai berikut: 

1. Sel 1 merupakan situasi yang paling disukai, karena organisasi 

menghadapi peluang lingkungan dan banyak kekuatan yang mendorong 

dimanfaatkannya peluang tersebut. Situasi ini menyarankan strategi yang 



berorientasi pada pertumbuhan (Growth Oriented Strategy) untuk 

memanfaatkan situasi yang menguntungkan 

2. Sel 2 dengan kekuatan tertentu menghadapi lingkungan yang tidak 

menguntungkan strategi akan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi didefinisikan 

(pasar atau produk) 

3. Sel 3, organisasi menghadapi peluang yang impresif tapi dikendalikan oleh 

kelemahan-kelemahan intern. Fokus strategi di kondisi ini adalah 

meniadakan kelemahan intern agar dapat lebih efektif memanfaatkan 

peluang 

4. Sel 4 merupakan situasi yang tidak menguntungkan dengan menghadapi 

ancaman lingkungan yang besar sementara posisinya relatif lemah. Situasi 

ini menuntut strategi yang mengurangi atau membenahi keterlibatan 

dengan lingkungan yang luas. 

3. Matriks Internal Eksternal 

 Parameter yang digunakan dalam matrik internal-eksternal ini meliputi 

parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. 

Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis yang lebih 

detail (Iskandarini, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3. Matrik Internal.Eksternal (Rangkuti, 2002). 

1.  

GROWTH  

Konsentrasi melalui 

Integrasi vertikal 

2.  

GROWTH 
Konsentrasi melalui 

Integrasi horizontal 

3.  

RENTRENCHMENT 
Turnaround 

4.  

STABILITY 
Hati - hati 

5.  

GROWTH  
Konsentrasi melalui 

Integrasi horizontal 

STABILITY  
Tak ada perubahan Profit 

strategi 

6.  

RETRENCHMENT 
Captive Company Atau 

Divestment 

7.  

GROWTH 
Difersifikasi Konsentrik 

8.  

GROWTH 
Difersifikasi Konsentrik 

9  

RETRENCHMENT 
Bangkrut atau likuidasi 

  

 Menurut Rangkuti, F. (2002), diagram tersebut dapat mengidentifikasi 9 

sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat 

dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu: 

1. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 

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

2. Stability Startegy (sel 4) adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah 

arah strategi yang telah ditetapkan 

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

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

4. SWOT Dalam Strategi Promosi 

 Analisis SWOT yang digunakan dalam strategi promosi produk 

yang didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri 

dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan faktor internal 

yang terdiri dari peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). 

a. Kekuatan (Strengths). Menurut Lien (2009) yang termasuk kekuatan dari 

promosi produk yaitu mencapai target/konsumen, dampak yang lebih 



besar (produk promosi akan diingat konsumen dengan waktu yang lebih 

lama), fleksibilitas (bisa digunakan dibeberapa peluang/keadaan), 

kustomisasi yang mudah (apapun acaranya atau siapapun penerimanya, 

produk promosi bisa dengan mudah disesuaikan) dan kualitas produk 

terjamin. 

b. Kelemahan (Weaknesses). Menurut Rangkuti (2002) yang termasuk dalam 

kelemahan yaitu promosi yang digunakan masih sederhana, lemahnya 

manajemen pengolahan dan pemasaran, memerlukan modal yang besar, 

tehnologi yang terbatas dan  rasio pembeli terhadap produk yang 

dipasarkan masih rendah. 

c. Kesempatan/Peluang (Opportunities). Menurut Matthews (2006) yang 

termasuk dalam peluang dari promosi yaitu jumlah daerah distribusi 

sedikit, merupakan alternatif produk olahan, meningkatnya daya beli 

masyarakat, bertambahnya tempat pemukiman dan brand image produk 

sangat baik. 

d. Ancaman (Threats). Menurut Timuriana (2002) yang termasuk dalam 

ancaman dari suatu promosi yaitu adanya pesaing sehingga bertambahnya 

merek di pasar, konsumen semakin sensitif terhadap harga, peraturan dan 

ijin pemerintah, rendahnya pengetahuan masyarakat akan kualitas dari 

produk. 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Pengumpulan data dilaksanakan di KUD Batu dan kios susu Ganesha 

Batu. Selama satu bulan yaitu pada tanggal 13 Juli sampai dengan 13 Agustus 

2009. 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan 

menggunakan kuesioner tersusun. Penelitian dengan menggunakan metode survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 

1989). Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan dan wawancara 

langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder 

diperoleh dari pihak-pihak terkait di KUD Batu. 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Accidental Sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan pada konsumen yang kebetulan sedang membeli 

produk susu pasteurisasi KSB pada saat itu. Dengan pertimbangan untuk 

memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang konsumen. Kesediaan dan waktu 

responden untuk diwawancarai atau mengisi kuesioner juga menjadi 

pertimbangan. Jumlah sampel keseluruhan yang digunakan yaitu 35 orang. 

 Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket 

atau kuesioner yang telah disusun dalam bentuk kuesioner terbuka dan kuesioner 

tertutup berupa Skala Likert. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) kuesioner 



merupakan hal yang pokok dalam penelitian survei untuk memperoleh informasi 

yang relevan dengan tujuan penelitian serta mempunyai reliabilitas dan validitas 

yang tinggi.  

3.3 Analisis Data                                                                                                                               

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengetahui kondisi promosi produk susu 

pasteurisasi KSB dan menggunakan analisis SWOT untuk menyusun alternatif 

strategi promosi produk susu pasteurisasi KSB di KUD Batu. 

3.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam suatu penelitian data memiliki kedudukan yang paling tinggi, 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi 

sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data sangat menetukan bermutu 

tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik 

tidaknya instrument pengumpul data. Dua karakteristik yang harus ada pada setiap 

instrument adalah valid dan reliable.  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat–tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Setiap instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Hague, 1995). Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

obyek yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang obyek yang dimaksud. 



Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan 

menjadi validitas faktor dan validitas item (Priyatno, 2008). Validitas faktor 

diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor 

satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara 

mengorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dengan satu faktor) dengan 

skor total faktor (total keseluruhan faktor), sedagkan pengukuran validitas item 

dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total item. 

Menurut Arikunto (1998) rumus korelasi yang dapat digunakan dalam 

mengukur kevalidan suatu data adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang 

dikenal dengan rumus korelasi produk momen sebagai berikut : 
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Keterangan:  N adalah jumlah responden 

 X adalah skor pernyataan ke–i 

 Y adalah skor total 

Menurut Priyatno (2008) pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan 

taraf signifikansi 0,05. kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

2. jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

 

 



2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Arikunto, 1998). Bila suatu alat 

pengukur dipakai dua kali untuk mengukur segala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. 

Untuk menguji reliabilitas digunakan Alpha Cronbach dengan rumus: 
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Keterangan: r11    = reliabilitas instrument 

k     = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

σb
2
  = jumlah varians tiap butir pertanyaan 

 σt
2
 = varians total 

Menurut Ridwan (2002) instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila 

memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Kriteria indeks 

reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1. kurang dari 0,200 : hubungannya yang sangat rendah 

2. 0,200-0,399 : hubungannya yang rendah 

3. 0,400-0,599 : hubungannya yang cukup 

4. 0,600-0,799 : hubungannya yang tinggi 

5. 0,800-1,00 : hubungannya yang sangat tinggi 

3.3.2 Analisis SWOT 

 Analisis ini menggunakan penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Metode 

analisis SWOT yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 



1. Matrik Faktor Strategi Internal 

 Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, 

suatu tabel IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) disusun untuk 

merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka Strength and 

Weakness perusahaan. Untuk membuat matrik faktor strategi internal tersebut, 

terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan pembuatan 

matrik faktor strategis internal adalah sebagai berikut (Iskandarini, 2004): 

1. Tentukan faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan pada 

kolom 1 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. Semua bobot tersebut 

jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1 ,0 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan 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) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat 

baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan 

pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif, kebalikannya. 

Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan 

rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan 

di bawah rata-rata industri, nilainya adalah 4 



4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor) 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam 

kelompok industri yang sama. 

2. Matrik Faktor Strategi Eksternal  

 Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui 

terlebih dahulu faktor strategi eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara 

penentuan Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (Iskandarini, 2004): 

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman) 

2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai adri 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating +1). Misalnya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4 



4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor) 

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam 

kelompok industri yang sama. 

Jumlah bobot masing-masing faktor internal dan eksternal dilakukan harus 

1,0 (Umar, 2003). Penentuan bobot pada faktor internal dan eksternal dilakukan 

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

lebih rendah bagi yang berprestasi rendah. Pilihan bobot tingkat kepentingan 

faktor eksternal adalah sebagai berikut: 

a. 0 - 0,004 : tidak mendukung 

b. 0,05 – 0,09 : cukup mendukung 

c. 0,1 – 0,14 : mendukung 

d. 0,15 – 0,2 : sangat mendukung 

3. Matrik Internal-Eksternal (lE) 

 Parameter yang digunakan untuk peramalan kekuatan internal perusahaan 

dan pengaruh parameter eksternal perusahaan yang dihadapi. Analisis ini 

digunakan untuk melihat strategi yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan. 

 Matriks internal-eksternal terdiri dari dua dimensi yaitu:  



1. Skor Total IFAS 

a. Skor 1,0 – 1,99 : posisi internal adalah lemah 

b. Skor 2,0 – 2,99 : rata-rata 

c. Skor 3,0 – 4,0 : kuat 

2. Skor total EFAS 

a. Skor 1,0 – 1,99 : rendah 

b. Skor 2,0 – 2,99 : menengah 

c. Skor 3,0 – 4,0 : tinggi 

 

Tabel 1. Matriks Internal-Eksternal  

TOTAL SKOR IFAS 

Kuat    Rata-rata    Lemah 

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

 

Tinggi 

 

 

 

3,0 

TOTAL  

SKOR 

EFAS 

Menengah 

 

 

 

 

2,0 

 

 

Rendah  

 

 

1,0 

  

1.  

GROWTH  
Konsentrasi 

melalui Integrasi 

vertikal 

2.  

GROWTH 
Konsentrasi 

melalui 

Integrasi 

horizontal 

3.  

RENTRENCHMENT 
Turnaround 

4.  

STABILITY 
Hati - hati 

5.  

GROWTH  
Konsentrasi 

melalui 

Integrasi 

horizontal  

 

STABILITY  
Tak ada 

perubahan 

Profit strategi 

6.  

RETRENCHMENT 
Captive Company Atau 

Divestment 

7.  

GROWTH 
Difersifikasi 

Konsentrik 

8.  

GROWTH 
Difersifikasi 

Konsentrik 

9  

RETRENCHMENT 
Bangkrut atau likuidasi 



Diagram tersebut dapat mengidentifikasi 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada 

prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, 

yaitu: 

1. Growth Strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 

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

2. Stability Startegy (sel 4) adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah 

arah strategi yang telah ditetapkan 

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

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

Matrik faktor internal dan eksternal 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 dilakukan 

perusahaan. 

4. Matrik SWOT 

 Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set 

kemungkinan altematif strategis seperti yang ditunjukkan pada tabel 2  berikut ini 

(Iskandarini, 2004).  

 

 

 

 



Tabel 2. Matrik SWOT 

 

EFAS  IFAS

STRENGS (S) 
• 5-10 faktor-faktor 

kekuatan internal 

WEAKNESSES (W) 

• 5-10 faktor-faktor 

kelemahan 

internal 

OPPORTUNITIES 

(O) 
• 5-10 faktor-faktor 

kekuatan 

eksternal 

STRATEGI SO 
• Menciptakan 

strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 
• Menciptakan 

strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

TREATHS (T) 
• 5-10 faktor-faktor 

kekuatan 

eksternal 

STRATEGI ST 
• Menciptakan 

strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

menganalisis 

ancaman 

STRATEGI WT 
• Menciptakan 

strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

ancaman 

 

a. Strategi SO, Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST, Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO, Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang 

ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT, Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

 Secara teoritis untuk melihat posisi suatu lembaga atau perusahaan maka 

dapat dilakukan dengan mengamati diagram analisis SWOT yang berbentuk 

empat kuadran sebagai berikut: 

 

 



 

 

 
3. mendukung strategi turn-around   1. mendukung strategi agresif 

 

 

 

 
4. mendukung strategi deffensif                                    2. mendukung strategi diversifikasi 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Analisis SWOT Empat Kuadran 

Kuadran 1 

 Merupakan situasi yang sangat menguntungkan, karena perusahaan 

mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 

ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan agresif. 

Kuadran   2  

 Perusahaan menghadapi berbagai ancaman tapi masih memilki kekuatan 

dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan diversifikasi. 

Kuadran  3 

 Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak perusahaan menghadapi kendala atau kelemahan internal. Strategi 

perusahaan yang harus diambil adalah meminimalkan masalah-masalah internal 

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 

 Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana perusahaan 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

Berbagi 

Kekuatan Kekuatan 

Ancaman 



3.4 Batasan Istilah  

1. Strategi adalah program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan 

organisasi pada lingkungan sepanjang waktu 

2. Promosi adalah Kegiatan terpenting, yang berperan aktif dalam 

memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat 

suatu produk agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang 

dipromosikan tersebut 

3. Strategi promosi adalah strategi menarik minat konsumen untuk 

menggonsumsi produk yang ditawarkan perusahaan 

4. Pasteurisasi adalah proses memanaskan air susu pada temperatur di bawah 

titik didihnya, tetapi sudah cukup untuk membunuh sebagian besar 

mikrobia yang bersifat patogen 

5. Agen adalah organisasi atau individu yang melakukan kegiatan bisnis 

tetapi peran mereka sebagai wakil perusahaan untuk melakukan fungsi 

penjualan barang atau jasa 

6. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan dengan memaksimalkan kekuatan 

(Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum KUD Batu  

4.1.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kota administratif Batu yang merupakan wilayah kerja KUD Batu terletak 

di dataran tinggi yang sangat cocok untuk mengembangkan usaha pertanian dan 

peternakan terutama sapi perah. Perkembangan usaha ternak sapi perah yang baik 

di daerah ini mendukung usaha koperasi yang sebagian besar anggotanya adalah 

peternak sapi perah. Batas wilayah kota Batu adalah sebelah utara Kabupaten 

Mojokerto, sebelah timur Kecamatan Karangploso, sebelah selatan Kecamatan 

Dau dan sebelah barat Kecamatan Pujon (dapat dilihat pada lampiran 3). Lokasi 

KUD Batu yang cukup strategis dengan dukungan fasilitas jalan yang cukup 

bagus dan sarana-sarana umum lainnya sangat memudahkan mekanisme kerja 

KUD dalam kegiatan distribusi susu sapi. Daerah ini tidak pernah mendapatkan 

hambatan yang berarti dalam menjaga kebutuhan air, karena KUD Batu juga 

memiliki sumber air sendiri. Air untuk menjaga kebersihan lingkungan ataupun 

alat-alat, tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. 

 Lokasi KUD Batu berada pada ketinggian 690-1.700 meter diatas 

permukaan laut dengan luas wilayah 73 Ha dan suhu udara 20°C-26°C cocok 

untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah. Sesuai dengan pendapat 

Anonymous (1998), yang menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian di atas 

300 meter dari permukaan laut umumnya merupakan tempat yang cocok untuk 

usaha sapi perah yang umumnya berasal dari daerah temperatur rendah. Selain itu 



lokasi juga berpengaruh dengan pengolahan produknya yaitu adanya pemenuhan 

bahan baku utama yang berupa susu. 

 Potensi wilayah KUD Batu merupakan daerah wisata, pertanian sayur 

mayur, buah-buahan, bunga-bungaan dan merupakan daerah ternak sapi perah. 

Beberapa unit usahanya berada dilokasi terpisah. Pusat unit usaha sapi perah 

berada di jalan Diran Kecamatan Batu, Unit Pengolahan Susu dan Unit Lebah 

Madu serta sebagaian instalasi Unit Susu Sapi Perah berada di Desa Beji, 

sedangkan Unit Pemasaran Produk Susu (KPPS) memiliki tiga kios pemasaran 

yang berada di komplek gedung olah raga Ganesha Batu, jalan Gajayana Malang 

dan Unit III di pasar Batu. 

4.1.2 Sejarah KUD BATU 

 KUD Batu terletak di jalan Diponegoro 8 Batu kota Batu dan 

berkedudukan di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. 

Berdiri sejak tanggal 26 April 1978 dengan Badan Hukum No.4098 B/BH/II/1978 

tanggal 5 Oktober 1978. Nama KUD Batu merupakan singkatan dari Koperasi 

Unit Desa “Bebarengan Anggayuh Tentreme Urip”. 

 KUD Batu merupakan dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang 

merupakan sebuah lembaga ekonomi dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Malang No. D.2075/K/1972 tanggal 20 Oktober 1972. Tahun 1976, BUUD 

Kecamatan Batu bergabung dengan beberapa koperasi yang ada di Kecamatan 

Batu yaitu : koperasi buah-buahan “Malusiana”, koperasi sayur-mayur 

“Puskopsama”, koperasi bunga “Mawar” dan koperasi susu “Tirtowaluyo”. Tahun 

1978 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1978 tentang 

pembentukan KUD, maka pada tanggal 26 April pada tahun yang sama, BUUD 



Kecamatan Batu menyelanggarakan rapat anggota dan memutuskan untuk 

mendirikan KUD Batu. 

 Anggaran dasar KUD Batu mengalami beberapa kali perubahan, karena 

menyesuaikan situasi dan kondisi. Perubahan anggaran dasar terakhir : 518/03-

PAD/422.402/2004 tanggal 1 Juli 2004. Dalam perjalanan awal sejak berdirinya 

dengan modal yang sangat minim/peralihan BUUD, didukung dengan tekad yang 

kuat untuk maju, keuletan dan segenap perangkat organisasi (pengurus, badan 

pemeriksa) serta dukungan dari para anggotanya setapak demi setapak KUD Batu 

terus berkembang sebagaimana keberadaannya yang sekarang ini. KUD Batu sarat 

dengan prestasi yang diraihnya diantaranya yaitu sejak tahun 1989 berturut-turut 

sampai tahun 1997, sebagai KUD terbaik Nomor 1 Tingkat Nasional sampai KUD 

Mandiri Teladan Utama Th.IV Tingkat Nasional. 

 KUD Batu yang terus berkembang, merupakan koperasi primer dengan 

wilayah kerja meliputi wilayah Kota Batu yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu : 

Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. KUD ini telah 

mengalami perubahan anggaran dasar sebagai berikut: 

a. Tanggal 5 Oktober 1978 Nomor 4098/BH/II/78 

b. Tanggal 14 Agustus 1992 Nomor 4098A/BH/II/78 

c. Tanggal 5 Maret 1994 Nomor 4098B/BH/II/78 

Perubahan anggaran dasar ini merupakan langkah penyesuaian dalam menunjang 

kemajuan dan perkembangan koperasi. 

4.1.3 Personalia/Sumber Daya Manusia KUD Batu 

 Sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi khususnya pada unit 

susu pasteurisasi sangat berpengaruh pada tingkat kemajuan koperasi itu sendiri. 



Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi dipengaruhi beberapa 

hal yaitu pendidikan, tingkat pengetahuan dan tingkat ketrampilan. Rata-rata 

tingkat pendidikan karyawan di Unit Pengolahan Susu Pasteurisasi KSB dan 

karyawan dibagian administrasi adalah lulusan SMP dan SMA. Perlu dilakukan 

berbagai macam pelatihan ataupun diklat-diklat dan kursus-kursus tambahan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan non formal bagi karyawan. 

 Jumlah karyawan KUD Batu  pada akhir tahun 2007 yaitu 172 orang, 

dengan rincian jumlah pria 123 orang dan jumlah wanita 49 orang. Pada tahun 

2008 tidak terjadi penambahan karyawan namun malah terjadi pengurangan 

karyawan sebanyak 6 orang, yaitu 4 orang karyawan pria dan 2 orang karyawan 

wanita. Sehingga pada akhir tahun 2008 total jumlah karyawan yang tersisa yaitu 

166 orang, dimana jumlah karyawan pria yaitu 119 orang dan wanita 47 orang. 

 Tingkat ketrampilan karyawan khususnya di bidang pengolahan susu 

pasteurisasi dan pemasarannya, selain berkaitan dengan tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan wawasan, juga berhubungan dengan tingkat kreativitas dan 

pengalaman yang dimiliki oleh seseorang atau karyawan. Rata-rata tingkat 

ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan di Unit Pengolahan Susu pasteurisasi 

ini, terutama untuk para pekerja bagian processing sudah cukup memadai. 

Penanganan susu harus profesional mengingat sifat susu yang mudah rusak dan 

perlu penanganan yang cepat. 

4.1.4 Kegiatan Organisasi dan Bidang Usaha KUD Batu  

Kelompok anggota dari KUD Batu dibagi dalam tiga kecamatan, 

diantaranya Kecamatan Batu dengan 14 orang ketua kelompok peternak, 

Kecamatan Junrejo dengan 8 orang ketua kelompok peternak dan Kecamatan 



Bumiaji dengan 8 orang ketua kelompok peternak serta seorang ketua kelompok 

tani.  

 Kegiatan organisasi yang rutin dilakukan di KUD Batu diantaranya yaitu : 

1. Kegiatan rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

2. Pendidikan atau penyuluhan kepada anggota peternak guna meningkatan 

kualitas susu 

3. Menghadiri rapat yang diadakan oleh lembaga, instansi atau pemerintah 

dan lain-lain 

4. Melayani kegiatan PSG, PKL atau kunjungan  

 Dalam situasi krisis global pada saat ini, unit susu sapi perah masih 

merupakan unit andalan KUD Batu. Usaha pengolahan susu pasteurisasi tetap 

berjalan setelah dilakukan langkah-langkah terobosan dengan menjual susu segar 

ke IPS lain selain ke PT. Nestle. Bidang usaha dari KUD Batu dapat dilihat dari 

beberapa segi, diantaranya unit-unit usaha, dan tempat pelayanan koperasi. Unit-

unit usaha yang dikelola oleh KUD Batu diantaranya: 

1. Unit Susu Sapi Perah 

2. Unit Pengolahan Susu 

3. Unit Pemasaran Produksi Susu (KPPS) 

4. Unit Pakan Ternak (Sapronak) 

5. Unit Hortikultura 

6. Unit Pertanian 

7. Unit Lebah 

8. Unit Waserda 

9. Unit Simpan Pinjam 



10. Unit Pelayanan Rekening Listrik    

Koperasi ini juga melaksanakan kegiatan usaha yang lebih ditekankan 

pada aspek sosial yaitu Dana Setia Kawan (DSK) untuk membantu anggota yang 

mendapat musibah. Sedangkan pada Unit Pengolahan Susu dilakukan 

pengembangan usaha pengolahan susu pasteurisasi melalui kerja sama dengan PT. 

Putih Lestari Bandung sebagai distribusi tunggal dengan merek produk Koperasi 

Susu Batu (KSB). KUD Batu juga memiliki tempat Pelayanan Koperasi (TPK), 

diantaranya yaitu: 

1. Pos Penampung Susu   : 20 lokasi / tempat 

2. Kios Pupuk Dan Obat-Obatan :   3 lokasi / tempat 

3. TPK Simpan Pinjam Putar  :   1 lokasi / tempat 

 KUD Batu merupakan sebuah badan organisasi yang mempunyai beberapa 

unit dalam bidang usahanya, maka perlu adanya hubungan yang jelas antara 

beberapa unit yang ada, salah satu dari beberapa unit yang ada dapat adalah Unit 

Pengolahan Susu, dapat dilihat pada lampiran 5. Dalam lampiran itu dapat 

disimpulkan bahwa unit pengolahan susu mempunyai dua produk unggulan 

dengan sistem administrasi sendiri-sendiri dengan susunan struktur organisasi 

yang sama. 

4.1.5 Keanggotaan Pada KUD Batu 

 Sistem keanggotaan pada KUD Batu selain anggota tetap yaitu petani 

ternak yang berasal dari wilayah  Kota Batu, diantaranya yaitu: 

1. Keanggotaan Pada Koperasi Sekunder    

1. GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) 

2. PUSKUD (Pusat KUD) Jawa Timur 



3. KOSBID Jawa Timur 

4. Dekopinda Kota Batu 

5. Bank BUKOPIN 

6. KJUB Malang  

7. KBPR Pancadana Batu 

8. KJA Soca Baskara Jawa Timur 

2. Keanggotaan Perseroan Terbatas 

1. PT. Indocement Tunggal Praksa, Tbk 

2. PT. Selecta Batu  

3. Mitra Kerja KUD Batu 

   1. Perum. Perhutani  

   2. PT. PLN (Persero) 

   3. Bank : BI, BNI, Bukopin, Mandiri 

   4. PT. Nestle Indonesia. 

4.2 Susu Pasteurisasi KSB 

 Produk yang dihasilkan oleh Unit Pemasaran Produk Susu (KPPS) KUD 

Batu diantaranya susu pasteurisasi Nandhi Murni, KSB, susu segar, STMJ. 

Produk susu pasteurisasi KSB salah satu produk dari KPPS yang sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat diluar kota Batu karena pemasaran susu pasteurisasi KSB 

tersebar diwilayah kota Batu dan Malang dengan sistem pemasaran yang dijual 

melalui kios-kios milik KPPS KUD Batu serta para tenaga pengecer. Berbeda 

dengan produk lainnya yang hanya terdapat di tiga kios yang dimiliki KPPS KUD 

Batu tanpa ada tambahan tenaga pengecer untuk mendistribusikannya. 



Sistem produksi susu pasteurisasi KSB hanya tiga kali dalam seminggu 

yaitu pada hari senin, selasa dan sabtu. Pada hari senin dan selasa produksi rata-

rata 16.000-18.000 cup sedangkan pada hari sabtu produksi rata-rata 15.000-

17.000 cup setiap minggunya. Rekap hasil produksi susu KSB pada bulan Juli 

dapat dilihat pada lampiran 6. Produk yang dihasilkan dari pengolahan susu 

pasteurisasi adalah susu KSB dengan kemasan cup 140 cc dan tiga macam rasa 

yaitu cokelat, stroberi dan melon. Tujuan pengolahan susu pasteurisasi ini 

awalnya hanya untuk menyediakan susu siap minum jika sewaktu-waktu ada tamu 

berkunjung ke KUD Batu. Melihat prospek yang cukup cerah, akhirnya mulai 

dilakukan pengembangan, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan 

pemasaran susu segar pada pasar tunggal PT. Nestle Indonesia.  

Setelah proses produksi selesai maka langkah selanjutnya adalah proses 

pendistribusian ke kios-kios atau agen-agen KPPS KUD Batu. Dari tiga kios yang 

dimiliki oleh KPPS KUD Batu diantaranya yaitu kios Ganesha dan sumber sari 

yang mempunyai tenaga pengecer. Volume penjualan dan penerimaan susu 

pasteurisasi KSB Batu tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 3. Volume Penjualan dan Penerimaan Susu Pasteurisasi KSB Batu 

Bulan 
Volume Penjualan 

(cup/bulan)* 

Volume Penerimaan 

(rupiah/bulan) 

Mei 13.865 22.753.400 

Juni 12.945 22.470.100 

Juli 14.690 24.979.850 

* Volume per cup yaitu 140 cc dengan harga satuan yaitu Rp 2.500 

 Tabel No.3 tersebut dapat dilihat bahwa volume penjualan susu 

pasteurisasi di kios Ganesha setiap bulannya tidak sama, sehingga berpengaruh 

pada penerimaan per bulan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah permintaan 

yang tidak tetap, sehingga apabila ada persediaan yang tidak laku pada hari 



tertentu maka disimpan dalam freezer (maksimal 4 hari) yang selanjutnya dijual 

lebih awal keesokan harinya. Bila melewati batas waktu kadaluarsa, maka susu 

pasteurisasi tersebut harus dibuang karena rusak dan tidak layak untuk 

dikonsumsi. Tabel tersebut dapat dilihat dengan jelas pada Lampiran 7. Dilihat 

dari adanya kios penjualan dan beberapa tenaga pengecer, maka dapat dilihat 

bahwa susu pasteurisasi KSB mempunyai keunggulan dari bahan utama 

pembuatannya yaitu susu segar dengan kualitas susu yang terjaga sehingga para 

pelanggan percaya terhadap perusahaan ini. 

Pemberian merek dipakai untuk menggambarkan pemberian nama cup 

pada produk atau sebagai nama produk. Pemberian merek ini sangat penting 

dalam proses pemasaran, karena sebagian besar konsumen menunjukkan suatu 

kecenderungan untuk memilih produk berdasarkan kesukaan pada merek tertentu. 

Merek susu pasteurisasi KUD Batu adalah KSB, yang berasal dari kepanjangan 

Koperasi Susu Batu. Menurut Parkinson, Rustomji dan Vieira (1988) bahwa 

setiap perusahaaan harus menimbang keuntungan dan kerugian memakai merek 

sesuai dengan keadaannya, lalu memutuskan apakah akan memakai merek 

sendiri-sendiri untuk produk-produknya atau menggunakan nama perusahaan 

sebagai pelindung. Merek dapat digunakan sebagai strategi pengenalan produk 

pada konsumen. 

4.3 Kondisi Promosi Produk Susu Pasteurisasi KSB KUD Batu 

 Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang mengenai 

produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam pasar sasaran suatu 

perusahaan, organisasi saluran, dan masyarakat umum untuk membeli barang-

barangnya. Strategi Promosi adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian 



komunikasi dari suatu organisasi kepada para konsumen dan sasaran lainnya. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memperkenalkan produk-produk perusahaan 

 Melalui kegiatan promosi, perusahaan dapat memberikan informasi 

kepada calon konsumen mengenai produk atau jasa apa saja yang ditawarkan 

oleh perusahaan serta fasilitas apa saja yang tersedia yang dapat digunakan 

dan dinikmati konsumen. 

2. Mengingatkan konsumen akan produk perusahaan  

 Untuk dapat terus mengingatkan konsumen akan keberadaan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan maka kegiatan promosi harus dilakukan, hal 

tersebut dilakukan untuk menciptakan kesadaran akan produk dan pelayanan 

yang disediakan perusahaan diantara konsumen yang potensial. Sehingga 

ingatan konsumen senantiasa tertuju pada produk dan pelayanan dari KUD 

Batu. 

3. Untuk mempertahankan pasar 

 Kegiatan promosi dilaksanakan untuk mempertahankan pangsa pasar yang 

telah dicapai. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan pangsa pasar dengan 

baik antara perusahaan dengan pelanggan sehingga terbina hubungan yang 

baik dengan relasi-relasi. 

4. Membujuk calon konsumen untuk membeli produk KUD  

 Kegiatan promosi diharapkan dapat membujuk para calon konsumen untuk 

mengadakan pembelian dengan memberikan keyakinan bahwa produk yang 

ditawarkan perusahaan adalah produk yang terbaik. 



5. Mempertahankan citra perusahaan  

 Maksudnya, dengan kegiatan promosi diharapkan keberadaan perusahaan 

akan selalu diingat dengan baik oleh masyarakat. Apabila konsumen 

mengetahui bahwa produk yang dihasilkan perusahaan memiliki keunggulan, 

maka konsumen akan lebih cepat menerima produk tersebut, jika 

dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Dengan 

demikian citra perusahaan sebagai penghasil produk yang bermutu akan 

tertanam di masyarakat. 

6. Menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis 

 Dalam usaha menjual produk yang ditawarkan kepada konsumen, pihak 

perusahaan banyak menghadapi persaingan dengan berbagai perusahaan yang 

bergerak pada bidang yang sama. Untuk menghadapai persaingan tersebut 

perusahaan berupaya mengadakan promosi dengan tujuan agar dapat 

mempertahankan dan berusaha merebut khalayak pesaing agar konsumen 

tertarik terhadap produk dan pelayanan yang ditawarkan perusahaan 

(Supariyani, 2004). 

Berdasarkan hasil survei mengenai promosi produk KSB dapat dilihat 

bahwa konsumen memperoleh informasi tentang KSB dari orang-orang disekitar 

konsumen dan langsung dari penjual atau agen. Hal ini membuktikan bahwa 

penyebaran informasi tentang KSB paling banyak menggunakan cara penyebaran 

dari mulut ke mulut (word of mouth communication). Word of Mouth 

Communication (WOMC) sebagai alat promosi potensi dalam mempromosikan 

sebuah organisasi, perusahaan, produk, jasa, atau bahkan diri sendiri 

(Padmanegara, 2008). Sedangkan menurut Godes dan Mayzlin (2004) 



menyatakan bahwa penyebaran dari mulut ke mulut (word of mouth 

communication) adalah promosi yang paling efektif dalam mengarahkan 

penjualan yang terjadi antara kenalan (bukan teman) dan diciptakan oleh non 

pelanggan setia. 

Agen dan pengecer juga masih sangat berperan dalam menangani 

penjualan produk susu KSB. Hal ini dapat dilihat pada hasil survei bahwa ternyata 

sebagai besar dari konsumen membeli produk dengan perantara agen dan 

pengecer. Komponen-komponen dalam bauran promosi yang diterapkan KPPS 

dalam promosi produk susu pasteurisasi KSB diantaranya penyebaran dari mulut 

ke mulut (word of mouth communication), penjualan personal (personal selling) 

serta hubungan masyarakat dan publisitas (public relation).  

Penjualan personal (personal selling) ditandai dengan adanya tatap muka 

langsung secara fisik antara tenaga penjual dengan konsumen atau kegiatan 

promosi yang menghubungkan langsung penjual dengan pembeli, dimana penjual 

bisa langsung bertatap muka dengan calon pembeli. Personal selling adalah unsur 

terpenting kedua bagi perusahaan untuk menentukan perpaduan promosinya 

dalam mendapatkan pesanan. Komponen promosi ini mampu menciptakan 

kesadaran terhadap produk, menyampaikan informasi dan meyakinkan orang agar 

mau membeli. Tujuan penjualan personal adalah : 

1. Mendapatkan pesanan untuk produk tersebut 

2. Membuat agar pengecer aktif mempromosikan dan memamerkan produk 

tersebut dilokasi penjualan 

3. Membuat grosir (wholesaler) bekerja sama dengan pengusaha 

(manufacture) untuk aktif menjual produk atau dengan mendorong para 



pengecer untuk aktif ditempat penjualan dengan iklan penjual dan usaha 

promosi lainnya (Kurnia, 2009). 

Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation) merupakan salah 

satu komponen bauran promosi yang mempunyai tujuan memberikan kontribusi 

terhadap efektifitas dan efisiensi promosi melalui komunikasi dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Publisitas adalah suatu cara 

merangsang timbulnya permintaan yang bersifat impersonal terhadap suatu 

produk, jasa atau ide dengan cara memasang berita komersial di mass media dan 

tidak dibayar langsung oleh suatu sponsor. Upaya komunikasi yang dilakukan 

sifatnya menyeluruh dari suatu perusahaan agar dapat mempengaruhi suatu 

persepsi, opini, keyakinan dan sikap konsumen. Kegiatan hubungan masyarakat 

dapat memberikan konstribusi yang penting bagi strategi promosi jika kegiatan-

kegiatan tersebut direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

promosi tertentu (Abdullah, 2001). KUD Batu menggunakan public relation 

sebagai bagian dari bauran promosi untuk memperkenalkan produknya kepada 

khalayak ramai. 

Strategi promosi yang dilakukan KPPS dalam promosi produk susu 

pasteurisasi KSB tidak menggunakan bantuan media iklan baik berupa media 

cetak maupun elektronik. Selain kegiatan promosi yang gencar, perusahaan 

sebaiknya juga memperkuat dan memperluas jaringan distribusinya sehingga 

konsumen dapat lebih mudah dalam memperoleh produksi KSB. Adanya jaringan 

distribusi yang kuat, kekosongan produk dapat dicegah sehingga konsumen tidak 

berpindah ke merek lain. 

 



4.4 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

 Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, 

apabila dapat mengungkapkan data variable yang diteliti secara tepat. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis Bivariate Pearson (korelasi produk momen 

pearson). Menurut Priyatno (2008) analisis ini dengan cara mengorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari 

keseluruhan item. Item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total 

menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang akan diungkap. Penentuan layak atau tidaknya suatu item 

yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada 

taraf signifikansi 0,05 artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan 

terhadap skor total. Jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien 

korelasi, bisa digunakan batas minimal korelasi 0,30. Menurut Priyatno (2008) 

semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya 

dianggap musnah. Tetapi bila jumlah item belum mencakupi bisa menurunkan 

sedikit batas kriteria di bawah 0,30 menjadi 0,25 tetapi menurunkan batas kriteria 

di bawah 0,20 sangat tidak disarankan. Untuk pembahasan ini dilakukan uji 

signifikansi koefisien korelasi dengan kriteria menggunakan r kritis pada taraf 

signifikansi 0,05 (signifikansi 5% atau 0,05 adalah standar yang sering digunakan 

dalam penelitian).  

 Dapat dilihat pada setiap tabel 4 yang menunjukkan bahwa dari analisis 

didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 

2 sisi dan jumlah data (n) = 35, maka didapat r tabel sebesar 0,325 (dapat dilihat 



pada lampiran 11). Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi disetiap item 

lebih dari 0,325 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. 

Tabel 4. Hasil uji validitas pada kuisioner 

SWOT Petanyaan Coorelation Coefficient Keterangan 

Kekuatan 1 0,663 Valid 

 2 0,629 Valid 

 3 0,676 Valid 

 4 0,587 Valid 

 5 0,646 Valid 

 6 0,721 Valid 

 7 0,690 Valid 

 8 0,663 Valid 

Kelemahan 1 0,615 Valid 

 2 0,654 Valid 

 3 0,757 Valid 

 4 0,484 Valid 

 5 0,630 Valid 

Peluang 1 0,384 Valid 

 2 0,557 Valid 

 3 0,499 Valid 

 4 0,573 Valid 

 5 0,736 Valid 

 6 0,798 Valid 

 7 0,644 Valid 

Ancaman 1 0,367 Valid 

 2 0,486 Valid 

 3 0,369 Valid 

 4 0,441 Valid 

 5 0,558 Valid 

 6 0,654 Valid 

 7 0,482 Valid 

  

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode Alpha (Cronbach’s). Menurut 

Priyatno (2008) metode Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala 

(misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-20, 0-50). Dari hasil analisis yang 

dapat dilihat pada lampiran 10, didapat nilai yang lebih dari 0,325, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. 



4.5 Analisis SWOT  

 Perumusan strategi perusahaan memerlukan pengamatan lingkungan 

terlebih dahulu untuk mengidentifikasikan kesempatan, ancaman yang mungkin 

terjadi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Pengamatan 

lingkungan adalah pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari 

lingkungan. Analisis lingkungan internal dan eksternal akan membantu 

merumuskan strategi yang diperlukan KUD Batu dalam mempromosikan produk 

susu pasteurisasi KSB untuk menghadapi ancaman ataupun peluang dan 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari promosi produk KSB. 

4.5.1 Analisis Internal Faktor Evaluation (IFE) 

 Analisis dari lingkungan KUD Batu dalam melakukan promosi produk 

susu KSB dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Kekuatan (Strengths) 

1. Konsumen merasa bahwa produk susu pasteurisasi KSB sudah dikenal 

murah, praktis dan mudah didapatkan 

2. Kemasan susu KSB dinilai sudah menarik 

3. Lokasi penjualan susu KSB sudah strategis 

4. Konsumen merasa sudah terbiasa dengan produk KUD Batu 

5. Sikap penjual ramah dalam melayani konsumen 

6. Konsumen dapat dengan mudah mengingat produk dengan promosi susu 

KSB yang dilakukan selama ini 

7. Promosi yang dilakukan selama ini sudah membantu perusahaan untuk 

mencapai target yang direncanakan 



8. Promosi yang dilakukan selama ini dapat memudahkan penjual untuk 

berinteraksi langsung dengan pembeli. 

2. Kelemahan (Weakness) 

1. Konsumen memandang bahwa brand image produk KSB tidak istimewa 

karena promosi terbatas 

2. Tidak ada promosi tentang rasa, kualitas dan varian (macam)  

3. Promosi dengan melalui media TV dianggap mahal untuk dilakukan pihak 

KUD karena adanya keterbatasan biaya untuk melakukan promosi 

sehingga promosi dilakukan secara sederhana dengan cara word to mouth 

(dari mulut ke mulut), kunjungan tamu dan mengikuti pameran 

4.5.2 Analisis Eksternal Faktor Evaluation (EFE) 

 Analisis dari lingkungan eksternal KUD Batu dalam mempromosikan 

produk susu KSB dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Peluang (Opportunities) 

1. Susu pasteurisasi KSB dapat dipromosikan melalui supermarket, bukan 

hanya di agen saja 

2. Susu pasteurisasi KSB dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dengan 

cara memberikan pelayanan yang maksimal 

3. Kepercayaan konsumen terhadap produk-produk KUD Batu 

4. Promosi yang dilakukan dengan melalui word to mouth (dari mulut ke 

mulut) potensial untuk dilakukan, karena banyaknya pelanggan yang 

datang untuk membeli susu KSB 

5. Penerimaan masyarakat sangat baik terhadap produk KSB 



6. Kunjungan tamu dan mengikuti pameran diharapkan mampu 

meningkatkan pembelian 

7. KUD Batu merupakan simbol kota sehingga promosi KSB lebih mudah 

dilakukan. 

2. Ancaman (Treaths) 

1. Banyak pesaing yang berpromosi lebih baik 

2. Adanya konsumen yang beranggapan produk lain lebih murah dan kualitas 

karena promosi produk lebih intens (sering) 

3. Pembeli yang berpotensial di wilayah KUD Batu jumlahnya sedikit 

4. Konsumen sensitif terhadap harga susu KSB 

5. Masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya susu 

6. Krisis finansial yang mempengaruhi konsumen untuk membeli susu KSB 

7. Produk susu yang ada di pasaran telah lama dan lebih dikenal dengan baik 

oleh masyarakat.  

4.5.3 Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE) 

Pembobotan terhadap faktor internal dan faktor eksternal ini dilakukan 

dengan memberikan penilaian terhadap faktor-faktor yang menjadi komponen 

dalam usaha menganalisis strategi promosi produk susu pasteurisasi KSB di KUD 

Batu yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Penjelasan dari 

uraian pemberian nilai adalah setiap faktor internal dan eksternal terdiri dari 

faktor-faktor yang memberikan daya dukung positif dan negatif terhadap promosi 

produk ksb di KUD Batu. Analisis lingkungan internal yang meliputi beberapa 

faktor internal diatas dapat disajikan seperti Tabel 5. 

Tabel 5 . Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE) KUD Batu 



Faktor-Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strengths) 

1. Konsumen merasa bahwa produk susu 

pasteurisasi KSB sudah dikenal murah, praktis 

dan mudah didapatkan 

2. Kemasan susu KSB dinilai sudah menarik 

3. Lokasi penjualan susu KSB sudah strategis 

4. Konsumen merasa sudah terbiasa dengan produk 

KUD Batu 

5. Sikap penjual ramah dalam melayani konsumen 

6. Konsumen dapat dengan mudah mengingat 

produk dengan promosi susu KSB yang dilakukan 

selama ini 

7. Promosi yang dilakukan selama ini sudah 

membantu perusahaan untuk mencapai target 

yang direncanakan 

8. Promosi yang dilakukan selama ini dapat 

memudahkan penjual untuk berinteraksi langsung 

dengan pembeli. 

Sub total 

Kelemahan (Weakness) 

1. Konsumen memandang bahwa brand image 

produk KSB tidak istimewa  

2. Tidak ada promosi tentang rasa, kualitas dan 

varian (macam)  

3. Promosi dengan melalui media TV dianggap 

mahal untuk dilakukan pihak KUD 

4. Promosi dilakukan secara sederhana dengan cara 

word to mouth (dari mulut ke mulut), kunjungan 

tamu dan mengikuti pameran 

5. Keterbatasan biaya dari pihak KUD untuk 

melakukan promosi. 

Sub total 
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Total 1,00  2,79 

Sumber: Data primer Analisis Lingkungan Internal diolah, 2009 

Hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring, diperoleh hasil total 

sebesar 2,79. Hal ini berarti kondisi internal KUD Batu dapat memberikan 

dukungan yang strategis terhadap kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan 

kelemahan yang ada. 

4.5.4 Matriks External Faktor Evaluation (EFE) 

 Metode External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk menganalisis 

faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Analisis ini dilakukan dengan 



memberikan bobot pada masing-masing faktor dalam lingkungan eksternal yang 

di analisis mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) dan 

memberi rating sesuai dengan kondisi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal 

yang meliputi beberapa faktor eksternal dapat disajikan seperti Tabel 6. 

Tabel 6. Matriks Eksternal Faktor Evaluation (EFE) KUD Batu 

Faktor-Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang (Opportunities) 

1. Susu pasteurisasi KSB dapat dipromosikan 

melalui supermarket, bukan hanya di agen saja 

2. Susu pasteurisasi KSB dapat mempertahankan 

loyalitas pelanggan dengan cara memberikan 

pelayanan yang maksimal 

3. Kepercayaan konsumen terhadap produk-produk 

KUD Batu 

4. Promosi yang dilakukan dengan melalui word to 

mouth (dari mulut ke mulut) potensial untuk 

dilakukan, karena banyaknya pelanggan yang 

datang untuk membeli susu KSB 

5. Penerimaan masyarakat sangat baik terhadap 

produk KSB 

6. Kunjungan tamu dan mengikuti pameran 

diharapkan mampu meningkatkan pembelian 

7. KUD Batu merupakan simbol kota sehingga 

promosi KSB lebih mudah dilakukan. 

Sub total 

Ancaman (Treaths) 
1. Banyak pesaing yang berpromosi lebih baik 

2. Konsumen beranggapan produk lain lebih murah 

dan kualitas karena promosi produk lebih intens 

(sering) 

3. Pembeli yang berpotensial di wilayah KUD Batu 

jumlahnya sedikit 

4. Konsumen sensitif terhadap harga susu KSB 

5. Masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan 

tentang pentingnya susu 

6. Krisis finansial yang mempengaruhi konsumen 

untuk membeli susu KSB 

7. Produk susu yang ada di pasaran telah lama dan 

lebih dikenal dengan baik oleh masyarakat.  

Sub total 
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Total 1,00  2,71 

Sumber: Data primer Analisis Lingkungan Eksternal diolah, 2009 

 Berdasarkan hasil pembobotan, pemberian rating dan skoring diatas, 

diperoleh hasil total skor sebesar 2,71. Hal ini berarti kondisi eksternal KUD Batu 



dapat memberikan dukungan dan kesempatan yang strategis untuk memanfaatkan 

peluang dan menekan ancaman yang timbul seminimal mungkin. Setelah 

memperoleh nilai skor dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

kemudian dapat disusun matriks IFE dan EFE yang digunakan untuk menentukan 

strategi mana yang akan dipilih yaitu sebagai berikut: 

SO 

Skor (S) + skor (O) 

2,37+1,73= 4,1 

WO 

Skor (W)+ skor (O) 

0,42+1,73= 2,15 

ST 

Skor (S) + skor (T) 

2,37+0,98= 3,35 

WT 

Skor (W)+ skor (T) 

0,42+0,98= 1,4 

 

Berdasarkan perhitungan pada matrik IFE dan EFE nilai skor yang 

tertinggi terdapat pada skor SO, yaitu dengan jumlah sebesar 4,1. Strategi yang 

dipilih adalah strategi dalam menggunakan strengths (S) untuk memanfaatkan 

opportunities (O) yang ada dalam promosi produk susu pasteurisasi KSB. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Analisis SWOT Strategi Promosi Produk Susu KSB 

 Hasil analisis SWOT melalui faktor internal (IFE) dan faktor eksternal 

(EFE) menunjukkan bahwa strategi yang akan diambil berada pada kuadran 1 

yang berarti bahwa faktor internal dan eksternal bernilai positif sehingga arah 
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kebijakan yang sangat tepat adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang 

agresif. Kuadran ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena pihak 

KUD mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada. Artinya dengan kata lain bahwa peluang yang didapat masih lebih besar 

dibandingkan dengan ancaman yang ada, sedangkan kekuatan yang dimiliki relatif 

lebih unggul dibandingkan dengan kelemahannya. 

4.5.5 Matriks Internal-Eksternal (IE) 

 Matriks faktor strategi internal menunjukkan nilai total 2,79 dan matriks 

faktor eksternal menunjukkan nilai total sebesar 2,71. Berdasarkan analisis faktor 

strategi internal dan eksternal, maka dapat disusun tabel internal dan eksternal 

atau matrik IFE dan EFE sebagai berikut.  

Tabel 7. Matriks Internal-Eksternal Promosi Produk Susu Pasteurisasi KSB 

TOTAL SKOR IFE 

Kuat    Rata-rata    Lemah 

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

  

 

Tinggi 

 

 

3,0 

 

 

TOTAL  

SKOR EFE  

Menengah 

 

 

 

2,0 

Rendah  

 

1,0 

1. GROWTH 

Konsentrasi 

melalui Integrasi 

vertikal 

2. GROWTH 

Konsentrasi 

melalui Integrasi 

horizontal 

3. 

RENTRENCHMENT 
Turnaround 

4. STABILITY 

Hati – hati 

5. GROWTH 

Konsentrasi 

melalui Integrasi 

horizontal 

STABILITY 

Tak ada 

perubahan Profit 

strategi 

6. 

RETRENCHMENT 
Captive Company Atau 

Divestment 

7. GROWTH 

Difersifikasi 

Konsentrik 

8. GROWTH 

Difersifikasi 

Konsentrik 

9 RETRENCHMENT 

Bangkrut atau likuidasi 



Dari hasil analisis diatas, dimana matrik IFE diperoleh total 2,79 bahwa 

secara internal KUD berada pada kondisi diatas rata-rata, sedangkan matrik EFE 

diperoleh skor 2,71 dengan posisi yang sama yaitu di atas rata-rata. Posisi tersebut 

menunjukkan bahwa KUD masih harus mengantisipasi kelemahan internal dan 

ancaman eksternal yang ada. Oleh karena itu, dengan melihat tabel matriks IE di 

atas, menunjukkan bahwa posisi promosi susu KSB berada pada sel 5. Pada sel ini 

strategi yang dapat diterapkan oleh pihak KUD adalah konsolidasi. Konsolidasi 

adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dimana tujuannya relatif defensif, yaitu 

menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit.  

Strategi pertumbuhan yang dilakukan pihak KUD pada posisi ini adalah 

strategi pertumbuhan dengan melalui integrasi horizontal, yaitu suatu kegiatan 

untuk memperluas bidang usaha dengan cara membangun di lokasi yang lain dan 

meningkatkan jenis produk serta jasa (Rangkuti, 2002). Artinya bahwa untuk 

lebih mempromosikan produk susu KSB, pihak KUD dapat memperluas pasar, 

serta akuisisi atau kerjasama dengan pihak terkait atau perusahaan lain dalam 

industri yang sama. 

4.5.6 Alternatif SWOT  

 Setelah melakukan analisis IFE dan EFE maka tahap selanjutnya adalah 

analisis matrik SWOT. Tujuan dari analisis adalah menghasilkan strategi alternatif 

yang layak, bukan untuk memilih atau menetapkan strategi mana yang terbaik. 

Rangkuti (2002) menyatakan bahwa alat untuk menyusun faktor-faktor strategis 

perusahaan adalah matriks SWOT. Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 



disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. Adapun hasil analisis 

matriks SWOT pada KUD Batu dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 8. Matrik SWOT 
IFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFE 

Kekuatan (Strengths) 
1. Produk susu pasteurisasi KSB 

sudah dikenal murah, praktis dan 

mudah didapatkan 

2. Kemasan susu KSB sudah menarik 

3. Lokasi penjualan sudah strategis 

4. Konsumen merasa sudah terbiasa 

dengan produk KUD Batu 

5. Sikap penjual ramah dalam 

melayani konsumen 

6. Mudah mengingat produk dengan 

promosi yang dilakukan selama ini 

7. Promosi yang dilakukan membantu 

perusahaan untuk mencapai target 

yang direncanakan 

8. Promosi yang dilakukan dapat 

memudahkan untuk berinteraksi 

langsung dengan pembeli. 

Kelemahan (Weakness) 
1. Konsumen memandang bahwa 

brand image produk KSB tidak 

istimewa  

2. Tidak ada promosi tentang rasa, 

kualitas dan varian (macam) 

Promosi dengan melalui media TV 

dianggap mahal untuk dilakukan 

pihak KUD 

3. Promosi dilakukan secara 

sederhana dengan cara word to 

mouth (dari mulut ke mulut), 

kunjungan tamu dan mengikuti 

pameran 

4. Keterbatasan biaya dari pihak KUD 

untuk melakukan promosi 

Peluang (Opportunities) 
1. Susu KSB dapat dipromosikan 

melalui supermarket, bukan hanya 

di agen saja 

2. Susu KSB dapat mempertahankan 

loyalitas pelanggan dengan cara 

memberi pelayanan yang maksimal 

3. Kepercayaan konsumen terhadap 

produk  KUD Batu 

4. Promosi dengan word to mouth 

(dari mulut ke mulut) potensial 

untuk dilakukan, karena banyaknya 

pelanggan yang datang 

5. Penerimaan masyarakat sangat baik 

terhadap produk KSB 

6. Kunjungan tamu dan mengikuti 

pameran diharapkan mampu 

meningkatkan pembelian 

7. KUD Batu merupakan simbol kota 

sehingga promosi KSB lebih 

mudah dilakukan. 

Strategi SO 
1. Kerjasama dengan supermarket  

2. Meningkatkan pelayanan agar 

tingkat kepercayaan dan loyalitas 

bertambah 

3. Meningkatkan promosi word to 

mouth agar lebih banyak yang 

mengenal KSB 

4. Lebih menunjukkan bahwa KUD 

Batu sebagai produsen KSB 

5. Promosi harus menonjolkan bahwa 

KSB murah,praktis,mudah didapat 

6. Penelitian lanjut tentang kemasan 

yang diinginkan konsumen 

7. Lebih banyak menjangkau lokasi 

strategis lainnya 

8. Himbauan bagi agen/pengecer 

untuk pelayanan dan keramahan 

9. Perlu penelitian lanjut tentang 

branding agar mudah diingat 

10. Lebih sering melakukan pameran 

Strategi WO 
1. Lebih meningkatkan promosi agar 

berpengaruh pada pembelian dan 

pemasukan sehingga KUD dapat 

mengembangkan promosi melalui 

media TV 

2. Mempertahankan sebutan bahwa 

KUD Batu simbol kota Batu agar 

menambah brand image produk 

3. Mempertahankan kepercayaan dan 

penerimaan yang baik terhadap 

produk KUD walau dengan 

promosi sederhana 

4. Pemasukan yang diterima KUD 

dapat disisihkan untuk melakukan 

promosi yang lebih lagi 

 

Ancaman (Treaths) 
1. Banyak pesaing yang berpromosi 

lebih baik 

2. Konsumen beranggapan produk 

lain lebih murah dan kualitas 

karena promosi produk lebih intens 

(sering) 

3. Pembeli yang berpotensial di 

wilayah KUD Batu jumlahnya 

sedikit 

4. Konsumen sensitif terhadap harga 

susu KSB 

5. Masyarakat lokal kurang memiliki 

pengetahuan tentang pentingnya 

susu 

6. Krisis finansial mempengaruhi 

konsumen untuk membeli susu 

KSB 

7. Produk susu yang ada di pasaran 

telah lama dan lebih dikenal 

dengan baik oleh masyarakat. 

Strategi ST 
1. Meningkatkan promosi yang 

dilakukan untuk menghadapi 

pesaing 

2. Krisis finansial dan rasa sensitif 

terhadap kenaikan harga KSB 

dapat diatasi dengan megurangi 

volume susu 

3. Interaksi langsung pada pembeli 

diharapkan dapat menambah 

pengetahuan pentingnya susu 

4. Sikap ramah dalam melayani 

konsumen diharapkan dapat 

mempertahankan KSB yang 

bersaing di pasaran 

5. Interaksi langsung dan sikap ramah 

serta lokasi yang strategis 

diharapkan mampu meningkatkan 

jumlah pembeli di wilayah KUD 

Batu 

Strategi WT 
1. Dengan promosi word to mouth 

diharapkan dapat mengatasi 

masyarakat yang kurang memiliki 

pengetahuan tentang susu 

2. Penyisihan sebagian kecil dari 

pendapatan dapat digunakan untuk 

promosi sehingga dapat bersaing 

dengan produk susu lain 

3. Dengan promosi yang sederhana 

tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pembeli di wilayah 

KUD Batu sendiri 

 



4.6 SO Yang Digunakan Sebagai Strategi 

 Dari diagram matriks SWOT dapat diambil beberapa strategi yang sesuai 

hasil dengan diagram analisis SWOT yang dapat diterapkan oleh pihak KUD 

yaitu strategi SO. Uraian dari strategi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengupayakan kerjasama dengan supermarket  

Dalam rangka memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen, 

salah satu faktor yang penting adalah memilih secara tepat saluran distribusi yang 

akan digunakan untuk menyalurkan barang ke konsumen. Salah satunya melalui 

pedagang besar (wholesaler), adalah saluran distribusi yang khususnya 

memindahkan barang-barang dari pabrik kepada pedagang retail, dimana 

pembelian yang dilakukan dengan kuantitas yang besar dari sebuah produk dan 

memecahkan kuantitasnya lebih kecil lalu mereka menjual pada beberapa retail 

(Omith, 2008).  

Bentuk pedagang besar secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua 

tipe: full-service wholesaler dan limited-servive wholesaler. Untuk dapat 

mempertahankan usahanya dalam situasi persaingan yang tajam, banyak perantara 

yang kini mulai berspesialisasi pada satu atau beberapa fungsi pemasaran tertentu. 

Bentuk pedagang besar semacam ini disebut juga limited-service wholesaler. 

Sebagai contoh, perusahaan cleaning service pada umumnya memiliki peralatan 

sendiri untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Full-service wholesaler atau 

pedagang besar dengan layanan penuh adalah bentuk pedagang besar yang 

melakukan keseluruhan fungsi pemasaran kepada para pemasok dan pelanggan. 

Bentuk perantara semacam ini menawarkan kepada konsumen berbagai 

kemudahan dalam berbelanja, misalnya supermarket (Anonymous, 2009). 



Supermarket adalah toko berukuran besar, berbiaya rendah, berlaba rendah, 

bervolume besar, dimana pembeli melayani diri sendiri, dan yang menjual 

beraneka macam makanan, peralatan mencuci, serta produk rumah tangga 

(Anonymous, 2003). 

2. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen agar tingkat kepercayaan dan 

loyalitas bertambah 

Kunci utama yang menetukan pemasaran adalah menentukan kebutuhan 

dan keinginan konsumen dengan memberikan kepuasan pelayanan yang 

maksimum dibandingkan dengan para pesaing. Untuk mempertahankan pelanggan 

diperlukan kepuasan pelanggan atas pelayanan dari pihak penjual sehingga timbul 

adanya kepercayaan. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari mengatakan hal-hal 

yang baik tentang perusahaan kepada orang lain, membeli lagi atau berlangganan 

lagi, kurang memperhatikan merek dan iklan dari produk-produk pesaing dan 

membeli produk lain dari perusahaan yang sama, misalnya pelanggan akan 

membeli produk lain yang diproduk oleh perusahaan juga, meski produknya 

berbeda-beda (Suryana, 2004). Hal tersebut menunjukkan adanya rasa percaya 

pelanggan terhadap produk-produk perusahaan. 

3. Meningkatkan promosi secara word to mouth agar konsumen lebih banyak 

mengenal KSB 

Word of Mouth Communication merupakan alat promosi yang sangat 

berpotensi dalam mempromosikan sebuah organisasi, perusahaan, produk, jasa, 

atau bahkan diri sendiri. Bahkan tujuh kali lebih efektif daripada surat kabar dan 

majalah, empat kali lebih efektif daripada penjualan pribadi, dan dua kali lebih 



efektif sebagai iklan radio dalam mempengaruhi konsumen untuk beralih merek 

(Padmanegara, 2008). 

4. Lebih menunjukkan bahwa KUD Batu sebagai produsen KSB 

 Perusahaan menjadi semakin menyadari akan pentingnya merek sebagai 

identitas yang menunjukkan kualitas suatu produk, sehingga perlu dibuat suatu 

aturan tentang penggunaan merek untuk menghindari merek ganda, maka 

dibuatlah hak paten atas merek, yang mencatat nama dan bentuk visual merek. 

Semuanya dengan tujuan untuk menunjukkan identitas produsen dan jaminan 

kualitas produknya (Didit, 2009). Dengan demikian konsumen dapat lebih 

mengenal produk KSB yang dihasilkan oleh KUD Batu. 

5. Promosi harus menonjolkan bahwa KSB murah, praktis dan mudah didapat 

 Disebut juga dengan memposisikan produk, yaitu upaya untuk 

menonjolkan keunggulan dari produk yang ditawarkan apabila dibandingkan 

dengan kompetitor lainnya (Bapepam, 2007). Keunggulan dari produk bagi 

konsumen merupakan salah satu kunci keberhasilan produk di pasar. Penjelasan 

daya tarik produk berdasarkan variabel produk yaitu rasa, harga, kemasan, 

kemudahan untuk memperoleh produk, promosi dan citra rasa dapat 

mempengaruhi konsumen (Pratomo, 2000). 

6. Penelitian lebih lanjut tentang kemasan yang diinginkan konsumen 

 Suatu produk akan lebih menarik minat beli konsumen apabila kemasan 

produk tersebut dianggap menarik oleh konsumen, kemasan sangat berpengaruh 

besar terhadap nilai jual suatu produk (Pratomo, 2000). Dengan mengetahui 

keinginan konsumen tentang kemasan produk yang menarik akan dapat 

mempermudah perusahaan untuk memasarkan produknya.  



7. Lebih banyak menjangkau lokasi-lokasi strategis lainnya yang mudah 

ditemukan konsumen 

 Menempatkan produk pada lokasi strategis berarti menyediakan produk 

pada tempat (pasar) yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Lokasi yang strategis 

sangat mempengaruhi lancarnya suatu proses promosi sekaligus memudahkan 

konsumen untuk memperoleh produk tersebut (Darwanto, 2008). Strategi 

distribusi produk meliputi sejumlah keputusan seperti lokasi dan daerah toko, 

tingkat inventaris produk, lokasi ruang pajang produk, serta jenis pengiriman 

produk tersebut. 

8. Himbauan bagi agen/pengecer untuk pelayanan dan keramahan 

 Layanan kepada pelanggan harus mampu menyentuh hati nurani 

pelanggan, artinya harus memberikan hal yang penting bagi diri pelanggan 

(Suryana, 2004). Perlu adanya keramahan dan kemudahan dari pihak penjual 

dalam melayani konsumen, sehingga agen/penjual diharapkan mampu 

meningkatkan sikap tersebut. 

9. Perlu penelitian lebih lanjut tentang branding agar mudah diingat oleh 

konsumen 

 Suatu produk dapat dikenal konsumen karena proses penyampaian brand 

yang mudah. Citra merek yang baik akan segera membangkitkan, bila bersifat 

positif dan hampir selalu unik di antara merek kompetitif. Brand berkaitan dengan 

kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dan layanan, yang diyakini tidak 

saja dapat memenuhi kebutuhan tapi juga dapat memberikan kepuasan yang lebih 

baik dan terjamin (Kennedy dan Soemanagara, 2006). 

10. Lebih sering untuk melakukan pameran di berbagai tempat 



 Pameran merupakan satu cara efektif untuk mencari peluang pasar, 

memperkenalkan usaha, dan menjaring calon pelanggan (Intrabumi, 2009). 

Sebelum memutuskan untuk mengikuti pameran, tentukan target pasar terlebih 

dahulu, dan menganalisa tren pasar. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian bentuk 

dan tema pameran dengan produk yang akan dipromosikan.  

4.7  Strategi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Berdasarkan Strategi SO 

 Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, posisi promosi 

produk susu pasteurisasi KSB berada pada taraf yang bisa jadi peluang yang baik 

di masa depan. Kebijakan strategi yang bisa dilakukan dalam rangka untuk 

mempromosikan produk susu pasteurisasi KSB KUD Batu dengan tepat dapat 

dilihat pada Tabel 9 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 9. Kebijakan Strategi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Berdasarkan SO 

 

 

 

SO Jangka Pendek Jangka Panjang 

Kerjasama dengan 

supermarket 

Mulai menambah serta 

mengembangkan jalur 

pemasaran dengan cara 

melakukan promosi melalui 

supermarket 

Menjaga hubungan bisnis 

dengan pihak supermarket, 

misalnya dengan pemberian 

reward (penghargaan) bila 

melakukan pembelian 

dalam jumlah yang banyak 

Meningkatkan pelayanan 

agar tingkat kepercayaan 

dan loyalitas bertambah 

Berusaha meningkatkan lagi 

pelayanan yang maksimal 

serta sikap ramah dalam 

melayani konsumen 

Mempertahankan sikap 

tersebut agar kepercayaan 

konsumen terjaga 

Meningkatkan promosi 

word to mouth agar lebih 

banyak yang mengenal 

KSB 

Lebih sering berinteraksi 

langsung dengan pembeli  

Menyebarkan informasi 

tentang KSB agar konsumen 

meningkat 

Lebih menunjukkan bahwa 

KUD Batu sebagai 

produsen KSB 

Mengadakan promosi yang 

disertai pembuatan susu 

KSB secara langsung 

melalui video yang dapat 

dilihat disetiap agen KSB 

Menyebarkan informasi 

tentang KSB yang 

dihasilkan oleh KUD Batu 

sampai dengan luar kota  

Promosi harus 

menonjolkan bahwa KSB 

murah, praktis, mudah 

didapat 

Dapat diupayakan dengan 

menyebarkan selebaran atau 

brosur tentang KSB 

Menyebarkan informasi 

tentang KSB yang 

dihasilkan oleh KUD Batu 

sampai dengan luar kota  

Penelitian lanjut tentang 

kemasan yang diinginkan 

konsumen 

Mencoba mencari informasi 

tentang keinginan dan 

kebutuhan konsumen 

terhadap kemasan KSB 

Memperbaiki kemasan KSB 

agar lebih menarik lagi 

Lebih banyak menjangkau 

lokasi strategis lainnya 

Mencari dan menentukan 

lokasi baru yang mudah 

dijangkau konsumen 

Memperluas jangkauan 

wilayah pemasaran 

Himbauan bagi 

agen/penjual untuk 

pelayanan dan keramahan 

Memberikan pelatihan bagi 

agen/penjual lama dan baru 

untuk melayani lebih baik 

lagi 

Memberikan reward 

(penghargaan) kepada 

agen/penjual maupun 

konsumen  

Perlu penelitian lanjut 

tentang branding agar 

mudah diingat 

Melakukan survei lebih 

lanjut kepada konsumen, 

misal adanya kotak suara 

konsumen yang disediakan 

di setiap agen 

Memberikan informasi 

tentang KSB agar penelitian 

dapat berjalan lancar untuk 

mengembangkan branding 

produk dari KUD 

Lebih sering melakukan 

pameran 

Mengikuti acara–acara 

pameran 

Memperluas jalur 

pemasaran sampai keluar 

daerah kota Batu 



Langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang : 

1. Mulai menambah serta mengembangkan jalur pemasaran dengan cara 

melakukan promosi melalui supermarket, yaitu menyalurkan barang 

kepada konsumen dengan melalui supermarket sehingga konsumen dapat 

dengan mudah memperoleh produk KSB tersebut di supermarket terdekat. 

Kemudian tetap menjaga hubungan bisnis dengan pihak supermarket, 

misalnya dengan pemberian reward (penghargaan) apabila melakukan 

pembelian dalam jumlah yang banyak. 

2. Berusaha meningkatkan lagi pelayanan yang maksimal serta sikap ramah 

dalam melayani konsumen. Dimana penjual dan karyawan tetap 

mempertahankan sikap ramah dan meningkatkan sikap tersebut dalam 

melayani pembeli. Dengan mempertahankan sikap tersebut maka 

kepercayaan konsumen tetap terjaga. 

3. Lebih sering berinteraksi langsung dengan pembeli, dengan melayani 

pembeli secara langsung maka penjual atau karyawan dapat untuk 

berinteraksi dengan pembeli dalam mempromosikan KSB. Hal tersebut 

juga berfungsi untuk menyebarkan informasi tentang KSB agar konsumen 

dapat meningkat. 

4. Mengadakan promosi yang disertai pembuatan susu KSB secara langsung 

melalui video yang dapat dilihat disetiap agen KSB. Dimana pihak KUD 

menyediakan fasilitas berupa video tentang pembuatan susu KSB, agar 

pembeli lebih berkesan terhadap produk KSB. Dengan harapan dapat 

menyebarkan informasi KSB yang dihasilkan oleh KUD Batu sampai 

dengan luar kota. 



5. Dapat diupayakan dengan menyebarkan selebaran atau brosur tentang 

KSB yang berisikan bahwa KSB murah, praktis dan mudah didapat 

sehingga diharapkan dapat memberikan informasi keunggulan produk 

tentang kuantitas dan kualitas dari susu KSB. 

6. Mencoba mencari informasi tentang keinginan dan kebutuhan konsumen 

terhadap kemasan KSB, dengan cara berinteraksi langsung saat jual beli 

dengan konsumen. Kemudian pihak KUD dapat memperbaiki kemasan 

KSB agar lebih menarik lagi. 

7. Mencari dan menentukan lokasi baru yang mudah dijangkau konsumen. 

Mencari tempat-tempat yang tingkat konsumen KSB yang banyak tetapi 

jauh dari agen, agar konsumen tidak terlalu jauh untuk mendapatkan 

produk KSB. Hal tersebut juga termasuk dalam memperluas jangkauan 

wilayah pemasaran. 

8. Memberikan pelatihan bagi agen atau penjual lama dan baru untuk 

melayani lebih baik lagi. Pihak KUD berupaya untuk memberikan 

pelatihan agar agen atau penjual lama dan baru dapat tetap melayani 

pembeli dengan ramah dan dapat lebih baik lagi. Agar lebih mudah 

dilakukan maka pihak KUD dapat memberikan reward (penghargaan) 

kepada agen atau penjual maupun pembeli. 

9. Melalui survei lebih lanjut kepada konsumen, misal adanya kotak suara 

konsumen yang disediakan di setiap agen agar konsumen dapat 

memberikan saran maupun kritikan. Sehingga dapat memberikan 

informasi tentang KSB agar penelitian dapat berjalan lancar untuk 

mengembangkan branding produk dari KUD. 



10. Mengikuti acara-acara pameran, yang dilaksanakan baik di kota Batu 

maupun diluar kota Batu sehingga dapat memperluas jalur pemasaran 

sampai keluar daerah Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Kondisi promosi produk susu pasteurisasi KSB saat ini di KUD Batu 

diantaranya melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth communication), penjualan personal (personal selling)  serta 

hubungan masyarakat dan publisitas (public relation) 

2. Melalui matrik SWOT, strategi promosi yang tepat untuk mempromosikan 

produk susu pasteurisasi KSB di KUD Batu adalah dengan penerapan 

strategi SO yaitu mengupayakan kerjasama dengan supermarket untuk 

lebih mengembangkan jalur pemasaran; meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen agar tingkat kepercayaan dan loyalitas bertambah; 

meningkatkan promosi secara word to mouth agar konsumen lebih banyak 

mengenal KSB dengan cara melakukan pembagian tester produk dengan 

target yang telah ditetapkan serta lokasi yang ditentukan; lebih 

menunjukkan bahwa KUD Batu sebagai produsen KSB; promosi harus 

menonjolkan bahwa KSB murah, praktis dan mudah didapat; penelitian 

lebih lanjut tentang kemasan yang diinginkan konsumen; lebih banyak 

menjangkau lokasi strategis lain yang mudah ditemukan konsumen; 

himbauan bagi agen/pengecer untuk pelayanan dan keramahan; perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tentang branding agar mudah diingat oleh 



konsumen; lebih sering untuk melakukan pameran di berbagai tempat. 

Selain itu juga terdapat strategi jangka panjang dan jangka pendek yang 

berdasarkan strategi SO tersebut. 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat dijadikan masukan dari hasil penelitian adalah upaya 

yang dapat dilakukan oleh pihak KUD Batu untuk lebih mengembangkan promosi 

produk dari susu pasteurisasi KSB. Caranya yaitu dengan memperluas jangkauan 

wilayah pemasaran dengan menjangkau lokasi strategis lainnya, melakukan 

promosi yang menonjolkan bahwa KSB murah, praktis dan mudah didapat serta 

juga dapat mempromosikan produk dengan spesifikasi tentang variasi rasa susu 

pasteurisasi KSB. Selain itu juga diperhatikan strategi kemasannya, diharapkan 

KUD untuk  membuat ukuran cup yang lebih kecil dari volume 140 cc agar lebih 

praktis dan konsumen tidak merasa mudah bosan untuk mencoba lagi. 
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Lampiran 1. Lembar Survei Awal  

Kekuatan (Strengths) 

Secara teori: 

1. Mencapai target/konsumen 

2. Dampak yang lebih besar (produk promosi akan diingat konsumen dengan 

waktu yang lebih lama) 

3. Fleksibilitas (bisa digunakan dibeberapa peluang/keadaan) 

4. Kustomisasi yang mudah (apapun acaranya atau siapapun penerimanya, 

produk promosi bisa dengan mudah disesuaikan) 

5. Kualitas produk terjamin 

Secara fakta: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Kelemahan (Weaknesses) 

Secara teori: 

1. Promosi yang digunakan masih sederhana 

2. Lemahnya manajemen pengolahan dan pemasaran 

3. Memerlukan modal yang besar 

4. Tehnologi yang terbatas 

5. Rasio pembeli terhadap produk KSB masih rendah 

Secara fakta: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Kesempatan/Peluang (Opportunities) 

Secara teori: 

1. Jumlah daerah distribusi sedikit 

2. Merupakan alternatif produk olahan 

3. Meningkatnya daya beli masyarakat 

4. Bertambahnya tempat pemukiman 

5. Brand image produk sangat baik 

Secara fakta: 

1.  

2.  

3.  

4.  



5.  

Ancaman (Threats) 

Secara teori: 

1. Adanya pesaing sehingga bertambahnya merek di pasar 

2. Konsumen semakin sensitif terhadap harga 

3. Peraturan dan ijin pemerintah 

4. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan kualitas susu KSB 

Secara fakta: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Lembar Kuisioner 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : .................................................................... 

2. Jenis Kelamin  : (Laki-laki / Perempuan) 

3. Usia    : .................................................................... 

4. Tingkat Pendidikan  : .................................................................... 

5. Pekerjaan Utama  : .................................................................... 

6. Pendapatan / Bulan  : Rp............................................................... 

7. Alamat    : .................................................................... 

8. Frekuensi membeli susu pasteurisasi KSB 

 ................................................................................................(Bulan/Minggu/Har

i) 

9. Alasan membeli susu pasteurisasi KSB 

 ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

10. Dari Siapa Anda memperoleh informasi tentang susu pasteurisasi KSB 

 ............................................................................................................................... 

 

Tolong berikan penilaian terhadap kekuatan dan peluang strategi promosi produk 

susu pasteurisasi KSB 

 

 

 

 

 

 

 4 untuk jawaban Sangat Setuju 

 3 untuk jawaban Setuju 

 2 untuk jawaban Tidak Setuju 

 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian: Isilah pertanyaan berikut dan coret peryataan di dalam 

kurung yang tidak diperlukan 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda Silang (X) pada jawaban yang Anda anggap 

paling sesuai 



No Pernyataan Alternatif Jawaban 

 Kekuatan Strategi Promosi Produk Susu KSB 4 3 2 1 

1 Saudara  merasa bahwa produk susu KSB sudah 

dikenal murah, praktis dan mudah didapat 

    

2 Saudara merasa bahwa kemasan susu KSB sudah 

menarik 

    

3 Saudara merasa bahwa lokasi penjualan susu KSB 

sudah strategis 

    

4 Saudara sudah terbiasa dengan produk KUD Batu      

5 Saudara merasa bahwa sikap penjual ramah dalam 

melayani konsumen 

    

6 Saudara merasa bahwa dapat dengan mudah 

mengingat produk susu KSB dengan promosi yang 

dilakukan selama ini 

    

            Peluang Strategi Promosi Produk Susu KSB 

1 Saudara merasa bahwa susu pasteurisasi KSB dapat 

dipromosikan melalui supermarket, bukan hanya di 

agen saja 

    

2 Saudara merasa bahwa susu pasteurisasi KSB dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan dengan cara 

memberikan pelayanan yang maksimal  

    

3 Saudara merasa percaya terhadap produk-produk 

KUD Batu 

    

4 Saudara merasa bahwa promosi yang dilakukan 

dengan melalui word to mouth (dari mulut ke mulut) 

potensial untuk dilakukan, karena banyaknya 

pelanggan yang datang untuk membeli susu KSB 

    

5 Saudara merasa menerima dengan sangat baik 

terhadap produk KSB 

    

6 Saudara merasa bahwa KUD Batu merupakan simbol 

Kota Batu sehingga promosi KSB lebih mudah 

dilakukan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tolong berikan penilaian anda terhadap kelemahan dan ancaman strategi promosi 

produk susu pasteurisasi KSB 

No Pernyataan Alternatif Jawaban 

 Kelemahan Strategi Promosi Produk Susu KSB 4 3 2 1 

1 Saudara memandang bahwa brand image produk KSB 

tidak istimewa karena promosi terbatas 

    

2 Saudara merasa bahwa tidak ada promosi tentang 

rasa, kualitas, varian (macam) dan harga yang 

terjangkau 

    

3 Saudara merasa bahwa promosi dengan melalui media 

tv dianggap mahal untuk dilakukan pihak KUD 

    

4 Saudara merasa bahwa promosi susu KSB dilakukan 

secara sederhana dengan cara word to mouth (dari 

mulut ke mulut), kunjungan tamu dan mengikuti 

pameran 

    

              Ancaman Strategi Promosi Produk Susu KSB 

1 Saudara merasa bahwa banyak pesaing yang 

berpromosi lebih baik 

    

2 Saudara merasa produk lain lebih murah dan 

berkualitas karena promosi produk lebih intens 

(sering) 

    

3 Saudara merasa bahwa pembeli yang potensial di 

wilayah KUD Batu jumlahnya sedikit 

    

4 Saudara merasa sensitif terhadap harga susu KSB     

5 Saudara merasa bahwa masyarakat lokal kurang 

memiliki pengetahuan tentang pentingnya susu 

    

6 Saudara merasa bahwa krisis finansial berpengaruh 

untuk membeli susu KSB 

    

7 Saudara merasa bahwa produk susu yang ada di 

pasaran telah lama dan lebih dikenal dengan baik oleh 

masyarakat 

    

 

Pertanyaan Terbuka: 

Menurut saudara adakah hal lain yang menjadi kekuatan promosi produk susu 

KSB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Pernyataan Alternatif Jawaban 

 kekuatan Strategi Promosi Produk Susu KSB 4 3 2 1 

1 Saudara  merasa bahwa produk susu KSB sudah 

dikenal murah, praktis dan mudah didapat 

    

2 Saudara merasa bahwa kemasan susu KSB sudah 

menarik 

    

3 Saudara merasa bahwa lokasi penjualan susu KSB 

sudah strategis 

    

4 Saudara sudah terbiasa dengan produk KUD Batu      

5 Saudara merasa bahwa sikap penjual ramah dalam 

melayani konsumen 

    

6 Saudara merasa bahwa dapat dengan mudah 

mengingat produk susu KSB dengan promosi yang 

dilakukan selama ini 

    

7 Saudara merasa bahwa promosi yang dilakukan 

selama ini sudah membantu perusahaan untuk 

mencapai target yang direncanakan 

    

8 Saudara merasa bahwa promosi yang dilakukan 

selama ini dapat memudahkan penjual untuk 

berinteraksi langsung dengan pembeli 

    

            Peluang Strategi Promosi Produk Susu KSB 

1 Saudara merasa bahwa susu pasteurisasi KSB dapat 

dipromosikan melalui supermarket, bukan hanya di 

agen saja 

    

2 Saudara merasa bahwa susu pasteurisasi KSB dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan dengan cara 

memberikan pelayanan yang maksimal  

    

3 Saudara merasa bahwa konsumen percaya terhadap 

produk-produk KUD Batu 

    

4 Saudara merasa bahwa promosi yang dilakukan 

dengan melalui word to mouth (dari mulut ke mulut) 

potensial untuk dilakukan, karena banyaknya 

pelanggan yang datang untuk membeli susu KSB 

    

5 Saudara merasa bahwa penerimaan masyarakat 

sangat baik terhadap produk KSB 

    

6 Saudara merasa bahwa kunjungan tamu dan 

mengikuti pemeran diharapkan mampu meningkatkan 

pembelian 

    

7 Saudara merasa bahwa KUD Batu merupakan simbol 

Kota Batu sehingga promosi KSB lebih mudah 

dilakukan 

    

 

 

 



No Pernyataan Alternatif Jawaban 

 Kelemahan Strategi Promosi Produk Susu KSB 4 3 2 1 

1 Saudara merasa bahwa konsumen memandang brand 

image produk KSB tidak istimewa karena promosi 

terbatas 

    

2 Saudara merasa bahwa tidak ada promosi tentang 

rasa, kualitas, varian (macam) dan harga yang 

terjangkau 

    

3 Saudara merasa bahwa promosi dengan melalui media 

tv dianggap mahal untuk dilakukan pihak KUD 

    

4 Saudara merasa bahwa promosi susu KSB dilakukan 

secara sederhana dengan cara word to mouth (dari 

mulut ke mulut), kunjungan tamu dan mengikuti 

pameran 

    

5  Saudara merasa bahwa ada keterbatasan biaya dari 

pihak KUD untuk melakukan promosi 

    

              Ancaman Strategi Promosi Produk Susu KSB 

1 Saudara merasa bahwa banyak pesaing yang 

berpromosi lebih baik 

    

2 Saudara merasa bahwa konsumen beranggapan 

produk lain lebih murah dan berkualitas karena 

promosi produk lebih intens (sering) 

    

3 Saudara merasa bahwa pembeli yang potensial di 

wilayah KUD Batu jumlahnya sedikit 

    

4 Saudara merasa bahwa konsumen sensitif terhadap 

harga 

    

5 Saudara merasa bahwa masyarakat lokal kurang 

memiliki pengetahuan tentang pentingnya susu 

    

6 Saudara merasa bahwa krisis finansial mempengaruhi 

konsumen untuk membeli susu KSB 

    

7 Saudara merasa bahwa produk susu yang ada di 

pasaran telah lama dan lebih dikenal dengan baik oleh 

masyarakat 

    

 

Pertanyaan Terbuka: 

Menurut saudara adakah hal lain yang menjadi kekuatan promosi produk susu 

KSB? 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Peta Wilayah Kota Batu 

 

 
 

 

 



Lampiran 4. Bagan Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Batu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Struktur Organisasi Unit Pengolahan Susu KUD BATU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasi  KSB 

kasir Administrasi 

umum 

Produk Pemasaran Teknik 

Kepala Unit 

Kasi Nandhi 

Kasir Administrasi 

Umum 

Produk Pemasaran Teknik 

Gudang Proses produksi 

Gudang Penjualan Gudang Penjualan 

Gudang Proses produksi 



Lampiran 6 

REKAP HASIL PRODUKSI SUSU CUP KSB 

BULAN : JULI 2009 

SUSU SEGAR CUP 

COKLAT STRAW MELON COKLAT STRAW MELON 

 

TANGGAL 

(Ltr) (Ltr) (Ltr) 145 cc 145 cc     145 cc 

1 Juli 2009 - - - - - - 

2 Juli 2009 - - - - - - 

3 Juli 2009 - - - - - - 

4 Juli 2009 1,200 720 400 8,700 6,150 2,700 

5 Juli 2009 - - - - - - 

6 Juli 2009 1,040 720 640 7,410 4,620 4,260 

7 Juli 2009 480 480 160 3,550 3,410 1,190 

8 Juli 2009 - - - - - - 

9 Juli 2009 - - - - - - 

10 Juli 2009 - - - - - - 

11 Juli 2009 960 720 400 7,070 4,460 2,830 

12 Juli 2009 - -     

13 Juli 2009 1,040 800 720 6,810 5,570 4,920 

14 Juli 2009 680 440 - 4,430 3,050 - 

15 Juli 2009 - - - - - - 

16 Juli 2009 - - - - - - 

17 Juli 2009 - - - - - - 

18 Juli 2009 1,320 800 440 9,120 5,410 3,060 

19 Juli 2009 - - - - - - 

20 Juli 2009 1,120 960 800 7,810 6,360 5,160 

21 Juli 2009 520 320 120 3,700 2,250 1,065 

22 Juli 2009 - - - - - - 

23 Juli 2009 - - - - - - 

24 Juli 2009 - - - - - - 

25 Juli 2009 1,120 880 400 7,840 5,955 2,850 

26 Juli 2009 - - - - - - 

27 Juli 2009 1,120 880 800 7,720 6,081 5,395 

28 Juli 2009 240 240  1,820 1,774  

29 Juli 2009 - - - - - - 

30 Juli 2009 - - - - - - 

31 Juli 2009 - - - - - - 

Total 10,840 7,960 4,880 75,980 55,090 33,430 

 

 

 

 



Lampiran 7.  

DATA VOLUME PENJUALAN DAN PENERIMAAN SUSU KSB KIOS 

GANESHA KUD “BATU” 

Bulan : Januari – April 2009 

TGL JANUARI 2009 FEBRUARI 2009 MARET 2009 APRIL 2009 

 

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan 

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan  

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan 

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan 

1 926 1489550 534 881000 543 946600 257 415200 

2 4 8000 169 313800 147 248900 310 537650 

3 339 678000 72 144000 122 204400 318 611200 

4 687 1118800 207 371650 137 242100 431 741000 

5 116 199950 210 348500 177 314400 782 1366000 

6 112 192150 108 180950 174 273100 326 548900 

7 133 192850 267 466350 283 473600 104 187650 

8 119 220950 671 1146500 1125 1848500 270 467950 

9 218 436000 185 313800 1824 3411000 587 1038150 

10 359 491500 129 216200 36 72000 929 1564350 

11 911 1603100 199 310550 84 144900 565 1003550 

12 161 284600 223 370350 179 322250 570 984350 

13 129 236550 55 91850 30 55600 214 362530 

14 128 224650 284 540500 848 1393400 188 310550 

15 127 210000 596 1064450 476 789200 277 448550 

16 183 314850 138 228800 188 338600 172 303850 

17 369 590100 259 417400 107 182650 251 445900 

18 718 1185200 302 534700 297 530750 409 689650 

19 302 530300 260 422400 200 350500 526 879850 

20 307 532600 300 541750 173 286700 212 375600 

21 200 343350 250 451600 555 952200 257 455150 

22 379 654600 567 929400 647 1165300 268 418600 

23 217 412000 145 257000 321 574900 214 349900 

24 399 697350 153 269700 263 444050 170 284600 

25 750 1260750 62 100900 645 1038000 343 577650 

26 911 1568550 135 240850 917 1606300 934 1502400 

27 70 140000 190 342350 289 518150 147 263750 

28 172 328300 367 665800 451 763300 493 769900 

29 116 174000 - - 609 1005150 320 536050 

30 179 268500 - - 173 304200 176 291500 

31 232 395250 - - 137 242100   

Jumlah  9973 16982350 7037 12163100 12157 21042800 11020 18731930 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan Lampiran 7. 

DATA VOLUME PENJUALAN DAN PENERIMAAN SUSU KSB KIOS 

GANESHA KUD “BATU” 

Bulan : Mei – Agustus 2009 

TGL MEI 2009 JUNI 2009 JULI 2009 AGUSTUS 2009 

 

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan 

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan  

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan 

Jumlah 

Penjualan 

Jumlah 

Penerimaan 

1 526 926000 327 566000 465 799100 400 676250 

2 554 884200 165 269500 362 604100 796 1270250 

3 1039 1714500 738 1160300 339 590550 321 522350 

4 196 323250 322 550800 901 1477500 198 339350 

5 141 353950 321 550650 1257 2186200 316 528600 

6 273 491000 486 793700 461 746550 255 428450 

7 225 395000 677 1150800 329 568900 438 759050 

8 186 300200 251 421700 436 734500 644 1039750 

9 770 1371700 245 416300 418 713350 861 1319850 

10 932 1584050 298 538250 530 733400 268 433700 

11 396 659050 291 449600 479 790800 762 1213250 

12 211 349950 303 516900 809 1393600 187 331650 

13 372 644500 663 1099400 345 559650 590 892750 

14 191 335250 899 1512000 178 306500 450 758550 

15 257 462050 238 380300 304 493050 1124 1724700 

16 529 866100 167 302650 298 520650 966 1608600 

17 792 1376100 266 434650 211 391200 1628 2637750 

18 244 450050 357 604550 532 909450 1462 2214500 

19 128 213100 392 669850 1210 2168100 529 861100 

20 400 621800 524 849450 1529 2737900 332 538350 

21 1290 1285800 919 1627900 370 663550   

22 189 356550 352 579700 167 277350   

23 451 715300 498 884450 124 212800   

24 728 1204650 370 628900 196 340850   

25 277 474700 415 713400 314 503150   

26 90 142050 349 605050 814 1368800   

27 728 1321800 502 847250 201 350300   

28 422 696600 1256 2234250 209 342650   

29 138 250150 34 546100 367 599150     

30 346 575950 320 565750 357 596300   

31 844 1408050 - - 178 299900   

Jumlah  13865 22753400 12945 22470100 14690 24979850 12527 20098800 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Penentuan Bobot Dan Skor Pada Matriks IFE Dan EFE 

 

Matriks IFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKUATAN 

Skala 

Prioritas 

(SP) 

Konstanta 

(K) 
SP.K Bobot Rating Skor 

Produk susu pasteurisasi KSB 

sudah dikenal murah, praktis dan 

mudah didapatka 

2 13 26 0,04 3 0,12 

Kemasan susu KSB sudah 

menarik 
5 13 65 0,1 3 0,3 

 Lokasi penjualan sudah strategis 7 13 91 0,14 4 0,56 

Konsumen merasa sudah terbiasa 

dengan produk KUD Batu 
3 13 39 0,06 3 0,18 

Sikap penjual ramah dalam 

melayani konsumen 
8 13 104 0,15 4 0,6 

Mudah mengingat produk dengan 

promosi yang dilakukan selama 

ini 
4 13 52 0,08 3 0,24 

Promosi yang dilakukan 

membantu perusahaan untuk 

mencapai target yang 

direncanakan 

1 13 13 0,02 2 0,04 

Promosi yang dilakukan dapat 

memudahkan untuk berinteraksi 

langsung dengan pembeli 
6 13 78 0,11 3 0,33 

KELEMAHAN       

Konsumen memandang bahwa 

brand image produk KSB tidak 

istimewa karena promosi terbatas 
1 13 13 0,02 2 0,04 

 Tidak ada promosi tentang rasa, 

kualitas, varian (macam) dan 

harga yang terjangkau 
2 13 26 0,04 2 0,08 

Promosi dengan melalui media tv 

dianggap mahal untuk dilakukan 

pihak KUD 
4 13 52 0,08 1 0,08 

Promosi dilakukan secara 

sederhana dengan cara word to 

mouth (dari mulut ke mulut), 

kunjungan tamu dan mengikuti 

pameran 

3 13 39 0,06 2 0,12 

Keterbatasan biaya dari pihak 

KUD untuk melakukan promosi 
5 13 65 0,1 1 0,1 

TOTAL   663 1,00  2,79 



Matrik FFE 

 

 

 

 

 

 

PELUANG 

Skala 

Prioritas 

(SP) 

Konstanta 

(K) 
SP.K Bobot Rating Skor 

Susu KSB dapat dipromosikan 

melalui supermarket, bukan 

hanya di agen saja 

1 14 14 0,02 3 0,06 

Susu KSB dapat 

mempertahankan loyalitas 

pelanggan dengan cara memberi 

pelayanan yang maksimal 

4 14 56 0,07 3 0,21 

Kepercayaan konsumen terhadap 

produk  KUD Batu 
6 14 84 0,1 4 0,4 

Promosi dengan word to mouth 

(dari mulut ke mulut) potensial 

untuk dilakukan, karena 

banyaknya pelanggan yang 

datang 

2 14 28 0,04 3 0,12 

Penerimaan masyarakat sangat 

baik terhadap produk KSB 
5 14 70 0,09 3 0,27 

Kunjungan tamu dan mengikuti 

pameran diharapkan mampu 

meningkatkan pembelian 
3 14 42 0,05 3 0,15 

KUD Batu merupakan simbol 

kota sehingga promosi KSB 

lebih mudah dilakukan 
7 14 98 0,13 4 0,52 

ANCAMAN       

Banyak pesaing yang 

berpromosi lebih baik 
7 14 98 0,13 1 0,13 

Konsumen beranggapan produk 

lain lebih murah dan kualitas 

karena promosi produk lebih 

intens (sering) 

1 14 14 0,02 3 0,06 

Pembeli yang berpotensial di 

wilayah KUD Batu jumlahnya 

sedikit 
2 14 28 0,04 3 0,12 

Konsumen sensitif terhadap 

harga susu KSB 
3 14 42 0,05 3 0,15 

Masyarakat lokal kurang 

memiliki pengetahuan tentang 

pentingnya susu 
6 14 84 0,1 2 0,2 

Krisis finansial mempengaruhi 

konsumen untuk membeli susu 

KSB 
5 14 70 0,09 2 0,18 

Produk susu yang ada di pasaran 

telah lama dan lebih dikenal 

dengan baik oleh masyarakat 
4 14 56 0,07 2 0,14 

TOTAL   785 1,00  2,71 



Lampiran 9. Uji Validitas Pada Kuisioner  

 

Hasil uji validitas pada kuisioner kekuatan. 
 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   itemtot 

item1 Pearson 
Correlation 

.663(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item2 Pearson 
Correlation 

.629(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item3 Pearson 
Correlation 

.676(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item4 Pearson 
Correlation 

.587(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item5 Pearson 
Correlation 

.646(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item6 Pearson 
Correlation 

.721(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item7 Pearson 
Correlation 

.690(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N .663(**) 

item8 Pearson 
Correlation 

.000 

  Sig. (2-tailed) 35 

  N .629(**) 

itemto
t 

Pearson 
Correlation 

1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 35 



Hasil Uji Validitas pada Kuisioner Kelemahan: 

   itemtot 

item1 Pearson 
Correlation 

.615(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item2 Pearson 
Correlation 

.654(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item3 Pearson 
Correlation 

.757(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item4 Pearson 
Correlation 

.484(**) 

  Sig. (2-tailed) .003 

  N 35 

item5 Pearson 
Correlation 

.630(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

itemtot Pearson 
Correlation 

1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 35 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil uji validitas pada kuisioner peluang. 

   itemtot 

item1 Pearson 
Correlation 

.384(*) 

  Sig. (2-tailed) .023 

  N 35 

item2 Pearson 
Correlation 

.557(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 

  N 35 

item3 Pearson 
Correlation 

.499(**) 

  Sig. (2-tailed) .002 

  N 35 

item4 Pearson 
Correlation 

.573(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item5 Pearson 
Correlation 

.736(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item6 Pearson 
Correlation 

.798(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item7 Pearson 
Correlation 

.644(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

itemtot Pearson 
Correlation 

1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 35 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil uji validitas pada kuisioner ancaman. 

   itemtot 

item1 Pearson 
Correlation 

.367(*) 

  Sig. (2-tailed) .030 

  N 35 

item2 Pearson 
Correlation 

.486(**) 

  Sig. (2-tailed) .003 

  N 35 

item3 Pearson 
Correlation 

.369(*) 

  Sig. (2-tailed) .029 

  N 35 

item4 Pearson 
Correlation 

.441(**) 

  Sig. (2-tailed) .023 

  N 35 

item5 Pearson 
Correlation 

.558(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item6 Pearson 
Correlation 

.654(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 

  N 35 

item7 Pearson 
Correlation 

.482(**) 

  Sig. (2-tailed) .003 

  N 35 

itemtot Pearson 
Correlation 

1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 35 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada kuisioner kekuatan 

Case Processing Summary 
 

  N % 

Valid 35 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Cases 

Total 35 100.0 

 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.760 9 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item1 43.91 29.492 .592 .729 

item2 44.31 29.869 .554 .734 

item3 44.20 29.929 .616 .732 

item4 44.09 29.963 .501 .737 

item5 44.03 30.793 .594 .739 

item6 44.26 29.373 .664 .725 

item7 44.17 31.323 .654 .743 

item8 44.17 31.205 .684 .741 

itemtot 23.54 8.550 1.000 .801 

 

Uji reliabilitas pada kuisioner kelemahan 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 35 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Cases 

Total 35 100.0 

 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.749 6 

 Item-Total Statistics 
 



  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item1 26.97 16.087 .490 .722 

item2 26.71 16.151 .551 .715 

item3 26.69 14.457 .649 .681 

item4 26.77 17.652 .384 .748 

item5 26.31 16.692 .539 .724 

itemtot 14.83 4.911 1.000 .622 

 

Uji reliabilitas pada kuisioner peluang 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 35 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Cases 

Total 35 100.0 

 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.745 8 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item1 39.89 29.928 .283 .744 

item2 39.97 28.852 .478 .726 

item3 40.03 29.382 .419 .733 

item4 40.20 28.282 .484 .722 

item5 40.31 27.751 .683 .708 

item6 40.23 24.534 .723 .675 

item7 40.17 28.146 .573 .716 

itemtot 21.60 8.071 1.000 .707 

 

Uji reliabilitas pada kuisioner ancaman 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 35 100.0 

Excluded(
a) 

0 .0 

Cases 

Total 35 100.0 

 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 Reliability Statistics 



Cronbach's 
Alpha N of Items 

.687 8 

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

item1 35.94 18.114 .240 .686 

item2 36.34 16.938 .309 .673 

item3 
item4 

36.00 
36.04 

18.000 
16.433 

.281 

.362 
.681 
.634 

item5 36.34 16.644 .435 .651 

item6 36.26 15.373 .561 .619 

item7 36.14 17.008 .371 .663 

itemtot 18.00 5.353 .958 .443 

 

Lampiran 11. Tabel r 

 

df 5% 1% df 5% 1% 

1 0.997 1 24 0.338 0.495 

2 0.95 0.99 25 0.381 0.485 

3 0.878 0.959 26 0.374 0.478 

4 0.811 0.917 27 0.367 0.463 

5 0.754 0.874 28 0.361 0.463 

6 0.707 0.834 29 0.355 0.456 

7 0.666 0.798 30 0.349 0.449 

8 0.632 0.765 35 0.325 0.418 

9 0.602 0.735 40 0.304 0.393 

10 0.576 0.708 45 0.288 0.372 

11 0.553 0.684 50 0.273 0.354 

12 0.532 0.661 60 0.25 0.325 

13 0.497 0.623 70 0.232 0.302 

14 0.497 0.623 80 0.217 0.283 

15 0.482 0.606 90 0.205 0.267 

16 0.468 0.59 100 0.195 0.254 

17 0.456 0.575 125 0.174 0.228 

18 0.444 0.561 150 0.159 0.208 

19 0.433 0.549 200 0.138 0.181 

20 0.423 0.537 300 0.113 0.148 

21 0.413 0.526 400 0.098 0.128 

22 0.404 0.515 500 0.088 0.115 

23 0.396 0.505 1000 0.062 0.081 

 

 

 


