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SELLING PROMOTION EFFECT OF MILK PASTEURIZATION 
SALES AT DAU VUC (VILLAGE UNIT COOPERATIVE) IN 

MALANG 
 

ABSTRACT 

 

The research was conducted at DAU VUC (Village Unit Cooperative), Malang 
regency, which was held for a month. 15 April to 14 May 2011. The purpose of this 
study was to determine the effect of promotions on sales of pasteurized milk 

The objective research results can be seen that the average variable Sales 
Volume (Y) is71661.84, so it can be said that most of the Sales Volume (Y) 
issued KUD DAUyear 2010-2011 is Rp. 71661.84, then the standard deviation of the 
variable Sales Volume (Y) of 10226.09043, and Sales Volume (Y) issued a 
minimum of.51.805,00 cup and Sales Volume (Y) is issued for a maximum of 83,460. 
 Results the average promotion cost s incurred by DAU VUC amounted to 
1.276.316, while the minimum cost incurred for 750.000 and maximum of 2.000.000 
the average volume of milk sales by DAU VUC amounted to 71661,84. while the 
minimum sales volume issued for a maximum of 61 805 and 83 460. there is 
significant influence between the cost of of promotion of sales at DAU VUC volume 
this can be see from the values of significant (p value) < 0,05  
 
Key wordr: VUC DAU, Promotion, pasteurized milk. 
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PENGARUH  PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN 
SUSU PASTEURISASI Di KUD DAU  

MALANG  
 

RINGKASAN 
 

Untuk dapat mengenal, menciptakan dan memertahankan pelanggan, maka 
perwujudan dari aktivitas jiwa manusia sangatlah penting. Untuk memberikan 
wawasan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar konsumen. 
Seiring dengan perkembangan teknologi maka kemasan merupakan alat promosi 
dalam kegiatan pemasaran. tetapi antara apa yang ditambahkan pada hasil pabrik 
tersebut dalam bentuk pengemasan, pelayanan, iklan, konsultasi bagi pelanggan, 
pendanaan, pengaturan pengiriman, pergudangan, dan hal lain yang orang anggap 
bernilai. Persaingan antar produk di pasaran mendorong produsen gencar 
berpromosi untuk menarik perhatian konsumen.  

Penelitian ini dilaksanakan di KUD DAU, Kabupaten Malang, yang 
dilaksanakan selama satu bulan. 15 April sampai 14 Mei 2011. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap penjualan susu 
pasteurisasi. 

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata variabel Volume 
Penjualan (Y) adalah  71661,84   sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar 
Volume Penjualan (Y) yang dikeluarkan KUD DAU tahun 2010-2011 adalah 
sebesar Rp. 71661,84, kemudian standar deviasi dari variabel Volume Penjualan 
(Y) sebesar 10226,09043, serta Volume Penjualan (Y) minimal yang dikeluarkan 
sebesar .51.805,00 cup dan Volume Penjualan (Y) maksimal yang dikeluarkan 
adalah sebesar 83.460.  

Kesimpulan Rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan oleh KUD DAU 
adalah sebesar 1.276.316 sedangkan biaya mínimum yang dikeluarkan sebesar 
750.000Dan maksimum sebesar 2.000.000. Rata-rata volume penjualan susu oleh 
KUD DAU adalah sebesar 71661,84 sedangkan volume penjualan mínimum yang 
dikeluarkan sebesar 51805 Dan maksimum sebesar 83460. Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara biaya promosi terhadap volumen penjualan di KUD DAU, 
hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (p value) < 0,05. 

Saran Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian, hendaknya 
KUD DAU dalam menetukan harga memperhatikan permintaan pasar dalam 
menetukan harga jual susu sangat penting karena permintaan pasar sangat 
menentukan peningkatan volume penjualan. Promosi penjualan hendaknya dipilih  
dengan tepat untuk meningkatkan daya beli konsumen. Kalau perlu dilakukan 
bauran promosi (periklanan, personal selling, public relation, promosi penjualan 
dan pemasaran langsung) dan memperluas pemasaran agar produk KUD DAU 
lebih banyak dikenal oleh masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin ketatnya persaingan di dunia usaha pada saat sekarang ini, 

membuat para pelaku usaha baik itu perseorangan maupun persekutuan, ataupun 

dalam bentuk perusahaan baik itu perusahaan yang berasal dari dalam atau luar 

negeri haruslah memiliki faktor yang dapat dijadikan oleh perusahaan sebagai 

senjata dalam usahanya untuk memenangkan persaingan dengan para pesaingnya 

di dunia bisnis. Perusahaan telah berusaha bersaing dan memberikan yang terbaik 

untuk konsumen belum tentu dapat menjamin akan berhasilnya usaha mencapai 

tujuan perusahaan, karena tiap konsumen memiliki selera dan keinginan yang 

berbeda  

Perusahaan yang melakukan berbagai aktifitas akan mencurahkan seluruh 

sunber daya dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Bidang produksi semakin lama semakin memiliki tantangan yang 

harus dihadapi seiring dengan adanya suatu tujuan perusahaan. Tujuan yang jelas 

merupakan salah satu ciri perusahaan yang mempunyai orientasi kedepan yang 

lebih efektif, sehingga setiap kegiatan dapat dilakukan suatu penilaian apakah 

telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau tidak. 

Perusahaan tidak akan lepas dari berhagai hambatan untuk mencapai 

tujuan, hal tersebut disebabkan adanya tingkat persaingan yang semakin ketat. 

Persaingan dalam dunia usaha harus disikapi sebagai salah satu motivasi untuk 

maju dan jangan menganggap persaingan merupakan hambatan, oleh karena itu 
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perusahaan dituntut untuk lebih mengefcktifkan strategi pcmasaran agar bisa 

bertahan dan kompetitif ditengah persaingan pasar bebas. Kepuasan konsumen 

merupakan kunci utama sukses di bidang pemasaran dan untuk mewujudkannya 

perusahaan harus betul – betul mengikuti selera dan apa saja yang dibutuhkan dan 

diinginkan konsumen (Glueck dan Jauch, 1994). 

Selera dan konsumen yang selalu berubah harus dapat diantisipasi 

perusahaan, sehingga diharapkan akan tercipta permintaan produk bagi 

perusahaan. Pemberian informasi produk kepada konsumen adalah suatu 

tindakan mutlak yang harus dilakukan perusahaan agar produknya dapat dikenal 

oleh masyarakat Iuas. Pemberian informasi hendaknya dilakukan secara efektif 

dengan harapan mcmpunyai jangkauan yang luas dcngan biaya yang seminimal 

mungkin. 

 KUD Dau merupakan koperasi dcngan produk utama adalah susu. baik 

susu olahan maupun susu scgar. Produk susu olahan koperasi susu Dau telah 

mendapatkan tempat bagi konsumen lokal dan telah dapat mencukupi kebutuhan 

masyarakat lokal.. Kendala utama yang dihadapi adalah banyaknya perusahaan 

dengan produk sejenis terutama terutama dalam masalah kemasan.  

Untuk dapat mengenal, menciptakan dan memertahankan pelanggan, maka 

perwujudan dari aktivitas jiwa manusia sangatlah penting. Untuk memberikan 

wawasan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar konsumen. 

Seiring dengan perkembangan teknologi maka kemasan merupakan alat promosi 

dalam kegiatan pemasaran. tetapi antara apa yang ditambahkan pada hasil pabrik 

tersebut dalam bentuk pengemasan, pelayanan, iklan, konsultasi bagi pelanggan, 

pendanaan, pengaturan pengiriman, pergudangan, dan hal lain yang orang anggap 
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bernilai. Persaingan antar produk di pasaran mendorong produsen gencar 

berpromosi untuk menarik perhatian konsumen.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahannya yaitu : 

1. Bagaimana gambaran biaya promosi dan volume penjualan di KUD 

DAU ? 

2. Adakah pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan? 

 

1.3 Tujuan  

1. Mengetahui gambaran biaya promosi dan volume penjualan di KUD 

DAU. 

2. Mengetahui pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan 

1.4     Kegunaan : 

1. Untuk KUD 

KUD DAU dapat menggunakan hasil penelitian itu sebagai acuan 

pengembangan usaha dimana yang akan datang.  

2. Untuk peneliti 

Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan bagi penelitian lainnya. 
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1.5   Kerangka Penelitian 

Salah satu permasalahan di bidang pemasaran yang banyak dialami 

perusahaan adalah promosi, dimana promosi ini mempunyai peranan yang sangat 

penting didalam upaya untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi adalah 

kemampuan untuk membangkitkan minat pada konsumen yang melihat sehingga 

tertarik dan tergerak untuk membeli produk tersebut. Kegiatan promosi 

merupakan hal yang sangat penting dalam memasarkan produk industri, sebab 

keberhasilan dari pemasaran banyak ditentukan oleh usaha promosinya. 

Kondisi persaingan antar perusahaan yang semakin ketat mengakibatkan 

produsen perlu melaksanakan tindakan – tindakan yang lebih memperkuat 

posisinya sesuai dengan perkembangan dari keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Banyaknya perusahaan yang memproduksi barang sejenis maka sifat pasar 

menjadi buyer market yaitu kekuatan pasar ada ditangan pembeli, sehingga 

pembeli dapat dengan bebas menentukan produk – produk yang ingin dikonsumsi 

(Alma, 2001) 

Keadaan demikian mengakibatkan masalah marketing menjadi komplek 

sehingga perusahaan dituntut merubah orientasinya dari bidang produksi ke 

bidang pasar atau market oriented. Perusahaan harus aktif memasarkan 

produknya. Tujuannya adalah mendekati konsumen sehingga diketahui apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen (Kotler, 1988) 
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1.6       Diagram Alur Kerangka Pikir 

Berikut ini disampaikan diagram alur kerangka pikir yang dapat dilihat 

dalam gambar 1                                                     

 Produksi susu olahan 

 

  Strategi     

   pemasaran 

 

     Promosi 

 

Peningkatan volume 
penjualan 

 

 

Gambar 1 : Diagram alur kerangka pikir 

 

1.7 Hipotesis 

Terdapat pengaruh antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk promosi 

dengan tingkat penjualan pada KUD DAU 

 

 

 

 
1. Promosi penjualan 
 

Biaya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian promosi 

Penelitian Terdahulu Promosi merupakan salah satu variabel di dalam 

marketing mix yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

pemasaran produk atau jasanya. Beberapa pengertian tentang promosi dipaparkan 

berbeda yaitu Swasta (1998) menyatakan bahwa promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. (Swastha, 1996).     

Menurut Robinson (1997) menyatakan bahwa promosi adalah kegiatan 

mengkomunikasikan informasi dari produsen kepada konsumen atau pihak lain 

dalam mempengaruhi sikap atau perilaku. Berdasarkan pendapat – pendapat diatas 

dapat dikatakan bahwa promosi adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

menimbulkan suatu permintaan dari konsumen sehingga terciptanya suatu 

pertukaran. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan 

dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan 

transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. 

Promosi merupakan salah satu segi yang penting bagi manajemen 

pemasaran, terutama pada saat sekarang bahwa persaingan semakin ketat. 

Keberhasilan suatu program promosi sering kali diikuti oleh berhasilnya kegiatan 

pemasaran.  
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2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran adalah serangkaian variabel pemasaran terkendali yang 

dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang dikehendaki 

perusahaan dari pasar sasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari segala hal yang 

bisa dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan atas produknya. 

Beberapa kemungkinan itu bisa dikumpulkan ke dalam empat kelompok variabel 

yang dikenal sebagai “4P” yaitu product (produk), price (harga), place 

(tempat/saluran distribusi), dan promotion (promosi) (Kotler, 1987). 

 Swastha (1979) menjelaskan bahwa unsur pemasaran pokok selain 

segmentasi pasar adalah marketing mix, mendefinisikan sebagai kombinasi dari 

empat variabel atau kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, 

harga, tempat/saluran distribusi, dan kegiatan promosi. Kombimasi aspek-aspek 

strategi pemasaran atau lebih dikenal dengan sebutan 4P dari marketing mix, dapat 

diperinci pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Perincian 4P dari marketing mix 

Product 
(Produk) 

Place 
(saluran 

distribusi) 

Price 
(Harga) 

Promotion 
(Promosi) 

Kualitas 
Feature dan style 
Merk dan 
kemasan 
Product line 
Tingkat 
pelayanan 

Saluran distribusi 
Jangkauan 
distribusi 
Lokasi penjualan 
Pengangkutan 
Persediaan 
Pergudangan 

Periklanan 
Personal selling 
Promosi 
penjualan 
Publisitas 

Tingkat harga 
Potongan harga 
Waktu pembayaran 
Syarat pembayaran 
Cadangan 

Sumber : Swastha (1979) 
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Boone et al (1992) menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah 

perpaduan antara empat unsur strategi untuk menyesuaikan kebutuhan dan 

preferensi dari target pasar yang khusus. Masing-masing strategi merupakan unsur 

dalam bauran pemasaran, sedangkan pengelompokan 4P digunakan dalam 

pembelajaran dan analisis, kombinasi dari unsur-unsur determinan tingkat 

keberhasilan pasar. 

 Strategi bauran pemasaran merupakan koordinasi kegiatan pemasaran 

yang melibatkan pengembangan produk dan promosi, penetapan harga serta 

distribusi pokok (Mowen and Minor, 2002). Kotler (1987) menyatakan bahwa 

bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkan dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya.  

 Lamb et al (2001) mengemukakan bahwa bauran pemasaran merupakan 

kombinasi dari produk itu sendiri, harga dari produk, tempat dimana tersedia 

produk tersebut dan kegiatan untuk memperkenalkan produk tersebut kepada 

konsumen yang membuat respon barang tersebut diinginkan diantara sekumpulan 

konsumen. Unsur-unsur dari bauran pemasaran adalah yang biasa dikenal dengan 

sebutan 4P yaitu product, price, promotion, dan place. Unsur-unsur bauran 

pemasaran tersebut dapat dilihat lebih jelas di bawah ini: 

2.2.1 Produk (product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat 
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memuaskan keinginan dan kebutuhan (Swastha, 1998). Pemilihan yang saksama 

akan produk merupakan bagian yang penting. Pembeli baru mau membeli suatu 

produk kalau memang merasa tepat untuk membeli produk yang bersangkutan. 

Artinya produklah yang harus menyesuaikan diri terhadap pembeli, bukan 

pembeli yang menyesuaikan diri terhadap produk (Mursid,1997). 

Tjiptono (1997) menjelaskan bahwa dalam merencanakan penawaran atau 

produk, pemasar perlu memahami lima tingkatan produk, yaitu: 

• Produk utama/inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan 

dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

• Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 

• Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 

• Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

• Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin 

dikembangkan untuk suatu produk dimasa mendatang. 

 

2.2.2 Harga (Price) 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan pelayanannya. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa 
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harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan 

oleh penjual. Bahkan penjual menginginkan sejumlah keuntungan dari harga 

tersebut (Swastha,1998). 

Harga bagi sebagian besar masyarakat masih menduduki tempat teratas, 

sebelum masyarakata membeli barang atau jasa. Bagi penjual yang penting 

bagaimana menetapkan harga yang pantas, terjangkau oleh masyarakat dan tidak 

merugikan perusahaan (Mursid,1997). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga antara lain: 

a. Keadaan perekonomian 

b. Penawaran dan permintaan 

c. Elastisitas permintaan 

d. Persaingan 

e. Biaya 

f. Tujuan perusahaan 

g. Pengawasan pemerintah 

Tjiptono (1997) menyatakan bahwa pada dasarnya ada lima jenis tujuan 

penetapan harga, yaitu: 

• Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih 

harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Tujuan ini dikenal 
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dengan istilah maksimasi laba. Dengan demikian, tidak mungkin suatu 

perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga dapat 

menghasilkan laba maksimum. 

• Tujuan berorientasi pada volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang 

menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume 

tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

• Tujuan berorientasi pada citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan 

harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat 

digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value). Pada 

hakekatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk 

meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk 

yang ditawarkan perusahaan. 

• Tujuan stabilisasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaing harus menurunkan 

pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat 

terstandarisasi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu 

perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader). 
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• Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghindari campur tangan pemerintah. Organisasi non-profit juga dapat 

menetapkan tujuan penetapan harga yang berbeda. 

2.2.3 Saluran Distribusi (Place) 

Saluran distribusi, kadang-kadang disebut saluran perdagangan atau 

saluran pemasaran, dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Umumnya definisi 

yang ada memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai suatu rute 

atau jalur. David (1997) mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu 

jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya 

sampai pada pemakai. Definisi lain tentang saluran pemasaran adalah merupakan 

suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri 

atas agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer, melalui mana sebuah komoditi, 

produk, atau jasa dipasarkan (Swastha,1998). 

Saluran distribusi adalah cara mendistribusikan barang yang diproduksi 

sedemikian rupa sehingga mudah ditinjau oleh konsumen yang dituju. Makin luas 

jangkauan pasar maka makin rumit aktivitas distribusi yang dilakukan. Suatu 

produk akan sulit diminati masyarakat jika harganya murah, tetapi sulit dicari. 

Sebaliknya, suatu produk meskipun didistribusikan dengan baik, tetapi harganya 

tidak dapat dijangkau oleh daya beli konsumen juga akan percuma. Dengan 

demikian saluran distribusi adalah meliputi semua kegiatan yang berhubungan 

dengan usaha untuk menyampaikan barang-barang hasil produksi suatu 
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perusahaan dari produsen kepada para pembeli atau kepada para calon konsumen 

(Mursid,1997). 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam memilih saluran 

distribusi adalah: 

• Pertimbangan produk 

Untuk produk-produk yang fisiknya mudah rusak dan tidak tahan lama 

lebih baik disalurkan melalui distribusi pendek. 

• Pertimbangan perantara 

Dalam memilih perantara yang akan diajak untuk bekerja sama perusahaan 

juga harus mempertimbangkan keberadaan perantara dan sikap perantara 

terhadap kebijakan perusahaan. 

• Pertimbangan perusahaan 

Dalam memilih saluran distribusi yang tepat perusahaan juga harus 

memperhatikan kondisi perusahaan itu sendiri. Baik dari sumber 

finansialnya, kemampuan manajemennya, jasa yang diberikan ke penjual, 

dan lingkungan. 

2.2.4 Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau 

jasanya. Beberapa pengertian tentang promosi dipaparkan berbeda yaitu Swasta 

(1998) menyatakan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
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menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan Mursid (1997) mengatakan 

bahwa promosi adalah komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, 

membujuk, dan meyakinkan. 

Tujuan dari dilakukannya promosi (Mursid, 1997) meliputi : 

1. karena ada banyak hal mengenai perusahaan kita yang sebaiknya diketahui 

oleh pihak luar. 

2. karena kita ingin meningkatkan penjualan. 

3. karena kita ingin agar perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang baik atau 

bonafide. 

4. karena kita ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahaan atau produk jasa 

kita terhadap pesaing. 

Ada banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan 

produknya. Secara garis besar kelompok cara promosi dapat dibagi menjadi 

sebagai berikut : 

 Periklanan (Advertising) 

Periklanan dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada suatu kelompok 

masyarakat baik secara langsung lisan maupun dengan penglihatan (berupa berita) 

tentang suatu produk, jasa atau ide. Tetapi periklanan dilakukan dengan 

mengeluarkan sejumlah biaya, berbeda dengan publisitas yang disiarkan tanpa 

mengeluarkan biaya 

 

. 
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 Personal selling 

Personal selling atau penjualan pribadi adalah merupakan komunikasi 

persuatif seseorang secara individual kepada seseorang atau lebih calon bembeli 

dengan maksud menimbulkan permintaan (penjualan). 

 Publisitas 

Publisitas merupakan sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau 

perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat berita yang 

mempunyai arti komersial atau berupa penyajian-penyajian yang lain yang 

bersifat positif. Dengan demikian suatu perusahaan beserta produknya dapat 

menjadi perhatian umum. 

 Promosi penjualan (Sales promotion) 

Merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling dan publisitas 

adalah berupa sales promotion yang dilakukan dengan peragaan, pertunjukan dan 

pameran, demonstrasi dan berbagai macam usaha penjualan yang tidak bersifat rutin.  

 

2.3 Tujuan Promosi 

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti didasarkan pada tujuan yang hendak 

dicapai, demikian juga dengan kegiatan promosi. Adanya promosi membuat 

konsumen mengetahui akan keberadaan produk yang dihasilkan perusahaan, 

kegunaan dan manfaat. Soekarwati (1993) menyatakan bahwa kegiatan promosi 

sebagai penghubung antara penghasil barang yang  diperlukan masyarakat dengan 

pemakainya, mempunyai fungsi utama untuk memberitahukan kepada khalayak 

ramai tentang produk yang dipasarkan. 
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Tjiptono (1997) dan Sofyan (1998) berpendapat bahwa tujuan utama dan 

promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggaran. Secara rinci ketiga promosi dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Informing (informasi), yang dapat berupa : 

• Menginformasikan pasar mengenai suatu produk baru 

• Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

• Menjelaskan cara kerja suatu produk 

• Menginformasikan jasa – jasa yang disediakan oleh perusahaan 

• Meluruskan kesan keliru 

• Memperkenalkan cara pemasaran yang baru 

2. Persuading (mempengaruhi dan membujuk pelanggan), yang dapat berupa: 

• Membentuk pilihan merk 

• Mengalihkan pilihan ke merk tertentu 

• Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

• Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 

3. Reminding (mengingat pembeli), yang dapat berupa : 

• Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 

• Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye 

• Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 

Winardi (1992) membuat istilah 3R untuk tujuan promosi, yang mencakup upaya-

upaya : 
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1. Retail loyal customer (mempertahankan pembeli-pembeli yang setia). 

Upaya agar yang ada tetap melakukan pembelian 

2. Retrive lost customer (menarik pembeli yang lain). Kurangilah arus 

pembeli yang beralih membeli merk lain 

3. Recruit new customer (dapatkan pembeli-pembeli yang baru). Perbesar 

arus pembeli agar pembeli lebih banyak membeli produk yang diiklankan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari program 

promosi adalah terutama untuk mempengaruhi pembeli agar tertarik terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan sehingga mempunyai keinginan untuk mencoba 

dan akhirnya membeli. 

 

2.4 Bauran promosi (Promotional Mix) 

Penjualan yang lancar selalu diinginkan oleh produsen, oleh karena itu 

setiap penjual selalu berusaha agar barang dan jasa yang diproduksinya digemari 

oleh calon pembeli. Stanton, Etzel dan Walker (1996) mengungkapkan bahwa 

promosi adalah kombinasi dari penjualan tatap muka, periklanan, promosi 

penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat yang membantu pencapaian tujuan 

perusahaan yaitu mencapai angka penjualan setinggi-tingginya. 

Swastha (1996) menjelaskan tentang variabel-variabel apa saja yang 

termasuk dalam promotional mix, yaitu : 

 

1. Mass Selling (periklanan) 

Iklan adalah isi berita sedangkan periklanan adalah prosesnya, dimana suatu 

program kegiatan untuk mempersiapkan berita tersebut dan menyebarkannya 
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kepada masyarakat. Periklanan cenderung relatif mahal untuk pencapaian 

informasi karena memiliki jangkauan yang luas. 

2. Personal selling (penjualan perseorangan) 

Tujuan usaha pemasaran pada umumnya adalah untuk meningkatkan 

penjualan yang dapat menghasilkan laba dan menawarkan segala kebutuhan 

kepada pasar. Penjualan perseorangan atau Personal selling merupakan salah 

satu metode promosi untuk mencapai tujuan tersebut dan usaha ini 

membutuhkan banyak tenaga kerja. 

3. Public relation / Hubungan masyarakat ( Humas ) dan Publition (publitas) 

Humas dapat didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang memberikan 

penilaian tentang sikap masyarakat identifikasi kebijaksanaan dan prosedur 

dari individu atau organisasi dengan keinginan masyarakat dan melakukan 

program tindakan untuk mendapatkan pengertian serta pengetahuan 

masyarakat. Publisitas adalah 

4. Selling promotion (Promosi penjualan) 

Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal 

selling, periklanan dan publisitas. Selling promotion mendorong efektifitas 

pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti 

peragaan, pameran dan demonstrasi. 

 

 

5. Direct Marketing ( pemasaran langsung ) 

Direct Marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 

memanfaatkan satu atau beberapa iklan untuk menimbulkan respon yang 
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terukur dan atau transaksi di sembarang lokasi. Komunikasi dalam direct 

marketing ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan tujuan agar 

pesan-pesan tersebut ditanggapi oleh konsumen yang bersangkutan. 

 

2.5      Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi penjualan 

Pelaksanaan promosi penjualan yang harus tepat dan sesuai dengan tujuan 

perusahaan, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan : 

a. Dana yang tersedia untuk promosi 

Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

promotional mix, semakin besar semakin banyak media promosi yang bisa 

digunakan. 

b. Sifat pasar 

Sifat pasar banyak dipengaruhi oleh : 

1. Perusahaan yang hanya mempunyai pasar lokal mungkin cukup 

menggunakan personal selling saja, tetapi perusahaan yang mempunyai 

pasar nasional bahkan internasional paling tidak harus menggunaka 

periklanan. 

2. Konsentrasi pasar 

Konsetrasi pasar dapat mempengaruhi strategi promosi yang dilakukan 

perusahaan terhadap jumlah calon pembeli, jumlah pembeli potensial yang 

macamnya berbeda-beda dan konsentrasi secara nasional. Perusahaan yang 

memusatkan penjualan pada satu kelompok saja, sehingga penggunaan alat 

promosinya akan berbeda dengan yang menjual pada semua kelompok 

pembeli. 
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3. Macam pembeli 

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga mempengaruhi oleh 

objek atau sasaran pembeli, apakan pembeli industri konsumen rumah 

tangga atau perantara pedagang. 

c. Sifat produk 

Produk-produk konsumen dan barang-barang industrial seringkali 

memerlukan strategi-strategi yang berbeda. Kategori barang-barang konsumsi 

sebuah ramuan promosial dipengaruhi oleh apakah produk yang bersangkutan 

secara umum dianggap sebagai sebuah convenience good (barang untuk 

kesenangan), shopping good (barang kebutuhan sehari-hari) atau special item 

(produk khusus). 

d. Tahapan siklus umur produk 

Strategi-strategi promotional untuk suatu produk dipengaruhi oleh 

tahapan siklus umur dimana sebuah produk berada pada saat tertentu. 

Berikut ini tahapan-tahapan pada siklus umur pendek : 

Tahapan perkenalan 

Tahap ini pembeli tidak menyadari bahwa pembeli menginginkan produk yang 

bersangkutan dan pembeli juga mengetahui apa keuntungan produk tersebut. 

2 Tahapan pertumbuhan 

Para pembeli mulai memahami kebaikan produk yang bersangkutan. Produk 

cukup laku dan para perantara bersedia menjualnya. 

3 Tahapan kedewasaan  

Persaingan meningkat dan penjualan mulai menyusut. 

4 Tahapan merosotnya penjualan 
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Penjualan serta laba menyusut dan produk-produk baru yang lebih baik 

muncul di pasar (Winardi, 1981) 

Kottler (2000) menjelaskan bahwa tiap alat promosi mempunyai karakteristik 

tersendiri, yaitu : 

1. Periklanan  

Umumnya periklanan mempunyai sifat-sifat berikut : 

• Presentasi umum : periklanan yang bersifat umum yang memberikan 

semacam keabsahan pada produk dan menyarankan tawaran yang 

terstandarisasi. 

• Tersebar luas : periklanan adalah medium yang berdaya sebar luas yang 

memungkinkan penjual dan pembeli menerima iklan berulang-ulang dan 

membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 

• Ekspresi yang lebih kuat : periklanan memberikan peluang untuk 

mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, 

suara dan warna yang penuh seni. 

• Tidak bersifat pribadi : audiens tidak merasa wajib untuk memperhatikan 

atau menanggapi. Iklan merupakan komunikasi satu arah. 

 Periklanan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang bagi 

suatu produk dan disisi lain mempercepat penjualan (Winardi, 1981) 

2. Promosi penjualan 

Promosi dapat memberikan tiga manfaat yang berbeda, yaitu : 

• Komunikasi : menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang 

dapat mengarahkan konsumen ke produk yang bersangkutan. 
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• Insentif : menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan atau kontribusi 

yang memberi nilai bagi konsumen. 

• Ajakan : merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian 

sekarang. 

3. Hubungan masyarakat dan publisitas 

• Kredibilitas yang tinggi : cerita dan gambar mengenai beritanya lebih 

otentik dan dipercaya oleh pembaca dibandingkan iklan. 

• Kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. 

• Dramatisasi : hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk 

mendratisasi suatu produk atau perusahaan. 

4. Penjualan personal 

Penjualan personal merupakan alat yang paling efektif pada tahap proses 

pembelian lebih terutama dalam membangun prefensi, keyakinan dan tindakan 

pembeli. 

Promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikelompokkan 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, antara lain : 

1. Customer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

merangsang atau mendorong pelanggan untuk membeli. 

2. Trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

mendorong pedagang grosir, eksportir dan importir untuk 

memperdagangkan barang dan jasa melalui sponsorsip. Perusahaan 

melakukan trade promotion dengan selalu aktif memberikan bantuan pada 

kegiatan-kegiatan sosial. 
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3. Sales force promotion, yaitu  promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memotivasi armada penjuala. Pemberian komisi memberikan motivasi 

kepada para armada penjual untuk meraih angka penjualan yang sebanyak-

banyaknya. 

4. Bussiness promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memperoleh pelanggan baru, memperkenalkan produk baru, menjual lebih 

banyak kepada pelanggan lama dan memberikan pengetahuan kepada 

pelanggan (Dharmmesta dan Ibnu, 1993). 

 

2.6      Periklanan  

Definisi periklanan menurut Kotler (2000) adalah segala sesuatu bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non personal oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Stanton, Busrirk dan Gulo, 

(1980) menyatakan bahwa iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan suatu produk yang  disusun semikian 

rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan dan mengubah pikiran seseorang 

untuk melakukan pembelian. 

Iklan merupakan suatu inverstasi ekonomi, bagi kebanyakan perusahaan 

dan organisasi non profit, iklan merupakan sebuah investasi yang dianggap sangat 

menguntungkan (Shimp, 2003). Periklanan menurut Jefkins (1997) adalah pesan-

pesan pejualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya semurah 

murahnya. Menurut Kotler (2002), periklanan adalah segala bentuk penyajian dan 

promosi ide, barang, atau jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu 
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yang memerlukan pembayaran. Sedangkan periklanan menurut Lamb, Hair dan 

Mc Daniel (2001) merupakan bentuk dari komunikasi bukan pribadi yang dibayar 

dimana sponsor atau perusahaan diidentifikasi. 

 

2.7       Tujuan periklanan 

Penetapan tujuan periklanan berguna untuk memberikan pedoman bagi 

penyusunan kepuasan pesan media. Tujuan periklanan juga berfungsi sebagai 

standar evaluasi kerja program periklanan, tanpa ada standar yang jelas akan 

sangat sulit mengevaluasi hasil yang dicapai (Stanton, 1996). 

Tujuan periklanan harus mencakup tiga sasaran utama komunikasi yaitu 

siapa sasaranya, apa yang ingin dicapai dan kapan sasaran itu diwujudkan 

(Chandra, 2001). Kotler (2000) menambahkan juga bahwa tujuan periklanan dapat 

digolongan berdasarkan sasarannya, yaitu : 

1. Periklanan informative. Periklanan ini diadakan secara besar-besaran pada 

tahap awal suatu jenis produk. Tujuannya adalah untuk membentuk 

permintaan pertama. 

2. Periklanan persuasive. Periklanan ini penting dilakukan dalam tahap 

persaingan. Tujuannya adalah membentuk permintaan selektif atas suatu merk 

tertentu. 

3. Iklan pengingat. Periklanan ini sangat penting untuk produk yang sudah 

mapan. Tujuannya adalah meyakinkan pembeli yang sudah ada bahwa 

pembeli telah melakukan pilihan yang benar. 
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2.8       Strategi Pemilihan Media 

Tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang tepat untuk kampanye 

iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan sikap 

dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan (Swastha, 1997). Pemilihan 

media harus didasarkan pada media yan paling efektif untuk menyampaikan 

jumlah informasi yang diinginkan oleh sasaran. Tiga hal yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan media iklan selain dari biaya utama, yaitu : 

1. Jangkauan (reach), yaitu jumlah orang yang melihat informasi dari media 

tertentu setidaknya sekali dalam satu periode tertentu. 

2. Frekwensi (frequency), yaitu rata-rata banyak atau rumah tangga yang melihat 

informasi pesan tersebut sekali dalam satu periode tertentu. 

3. Dampak (impact), yaitu nilai kumulatif dari suatu informasi melalui media 

tertentu misalnya iklan produk makanan di majalah dapur saji berpengaruh 

lebih besar dari pada iklan di Majalah Otomotif (kotler, 2000). 

Candra (2001) mengungkapkan ada beberapa keunggulan dan kelemahan tiap-

tiap media yang rinciannya dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 2. Keunggulan Dan Kelemahan Tiap-Tiap Media 

Media Keunggulan Kelemahan 
Koran Fleksibel, tepat waktu Usianya singkat,  

  cakupan pasar local bagus, terpercaya Pass along audiens jelek 

Televisi Cakupan pasar massal bagu, 
Biaya mahal, eksposur 
penayangan / kilat, 

  terdapat kombinasi gambar, suara dan selektifitas audiens rendah
  gerak, lebih menarik   

Radio Penguasaan pasar lokal bagus, 
Hanya audio, eksposur 
kilat. 

  selektiftas geografis dan demografis tinggi, perhatian rendah 
  biaya rendah   

Majalah 
selektiftas geografis dan demografis tinggi, 
prestisius 

waktu tunggu pembelian 
iklan 

  kualitas produksi tinggi, tinggi, biaya mahal 
  berumur lebih panjang   

Direct mail Selektifitas audiens tinggi,  
biaya eksposur relative 
tinggi  

  memungkinkan personalisasi Citra junk mail 
Luar ruang 
(out door) Selektifitas tempat bagus,  selektifitas audiens rendah

  fleksibel, tingkat eksposus tinggi keterbatasan kreatifitas 

Online Selektifitas tinggi,  
Impact relative rendah, 
Audiens  

  biaya rendah, kapabilitas interaktif 
yang mengendalikan 
eksposur 

Sumber : Candra, 2001 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa tipa-tiap media mempunyai kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Pemiliahan media periklanan perlu dipertimbangkan 

hal-hal berikut  yaitu besar anggaran, wilayah pemasaran dan target pasar yang 

sangat indah. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1      Lokasi dan waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di KUD DAU, Kabupaten Malang, yang 

dilaksanakan selama satu bulan. Mulai tanggal 15 April sampai 14 Mei 2011. 

Pertimbangan pengambilan tempat penelitian  dikarenakan KUD DAU merupakan 

koperasi yang berprestasi, salah satunya pada tahun 2006 pernah dinobatkan 

sebagai KUD berprestasi peringkat I se-Jawa Timur dan mempunyai unit 

pengolahan susu yang baik, hal tersebut karena unit pengolahan susu KUD DAU 

mempunyai fasilitas  yang mendukung seperti PHE, plat pendingin, tangki 

penyimpanan susu segar (storage tank) dan mesin untuk pengemasan (cup 

sealler). Selain itu produk susu pasteurisasi KUD DAU sudah diakui oleh Dinas 

Kesehatan bahwa produk ini layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan 

 

3.2      Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang 

merupakan penelitian yang mendalam mengenai kasus (Amirin, 1985). Pemilihan 

lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling. Lokasi penelitian 

ditentukan secara sengaja yaitu di KUD DAU, kota Malang. Pertimbangan lokasi 

penelitian karena perusahaan susu KUD DAU merupakan salah satu perusahaan 

susu yang mampu berkembang dengan baik dan mempunyai dan mempunyai 

kualitas yang baik 
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3.3      Materi penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah KUD DAU, Kota Batu 

dengan produk susu segar, susu olahan. 

 

3.4      Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan adalah data penjualan susu, data biaya-biaya promosi 

KUD DAU tahun 2010-2011 Pengambilan data menggunakan teknik wawancara 

langsung yang sesuai dengan bidangnya, antara lain bidang pemasaran, gudang 

dan accounting. 

 

3.5 Analisis Data 

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi 

. 

3.5.1    Analisi regresi 

Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh antara variabel terikat 

dengan variabel bebas. Analisis regrsesi berganda ini sangat berguna untuk 

mengetahui ramalan – ramalan penjualan yang akan datang sehingga diharapkan 

perusahaan dapat menentukan langkah-langkah perencanaan untuk periode yang 

akan datang (Faisal, 2001). Rumus yang digunakan untuk analisi regresi adalah 

sebagai berikut : 
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Rumus : 

 

Keterangan : 

Y = Volume penjualan ( cup/bulan) 

X = Biaya promosi (Rp/bulan) 

a = Konstanta (Rp/bulan) 

b = Koefisien regresi variasi x terhadap y 

    

3.6      Definisi Operasional 

1. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari produsen 

kepada konsumen atau pihak lain mempengaruhi sikap dan perilaku 

konsumen. 

2. Bauran promosi adalah kombinasi penjualan tatap muka, periklanan, 

promosi penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat yang membantu 

pencapaian tujuan perusahaan yaitu angka penjualan setinggi-tingginya. 

3. Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau 

organisasi yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media.  

4. Periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau 

jasa secara non personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran. 

5. Promosi penjualan adalah kegiatan- kegiatan pemasaran selain personal 

selling, periklanan, publisitas yang mendorong efektifitas pembelian 

konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, 

pameran dan demokrasi. 

Y = a + bx 



 30

6. Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang 

memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon 

yang terukur dan atau transaksi disembarang lokasi. 

7. Merk adalah nama, corak, istilah, simbol atau rancangan kombinasi dah 

hal-hal yang dimaksud untuk mengidentifikasi produk tertentu dan untuk 

membedakan dengan produk lain. 

8.  Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk promosi. 

9,  Volume penjualan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya modal 

kerja maupun komponen – komponen modal kerja. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum KUD DAU 

Koperasi Unit Desa DAU terletak di Jl. Sidomakmur no. 26 Desa 

Mulyoagung Kecamatan DAU Kabupaten Malang. Wilayah kerja KUD DAU 

meliputi tempat wisata, kerajinan, pertanian, peternakan dan perkebunan. Luas 

wilayah KUD DAU adalah 5.725.502 m2. Wilayah ini terdiri dari sepuluh desa 

yaitu: Mulyoagung, Sembersekar, Kalisongo, Landungsari, Tegalsewu, Gading 

Kulon, Karangwidoro, Selorejo, Petungsewu dan Kucur. 

Secara geografis KUD DAU terletak pada ketinggian 850-1410 meter dari 

permukaan laut dengan suhu berkisar antara 18-300C. Peternakan yang sulit 

menjual susu segar secara langsung menyebabkan gagasan mendirikan KUD 

DAU. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah KUD DAU cocok untuk 

perkembangan usaha tenak sapi perah. KUD DAU didirikan sebagai tempat 

menyetorkan susu sapi dari peternakan dan mengolah sebagian dari susu tersebut 

menjadi susu pasteurisasi. Usaha susu pasteurisasi dimulai sejak tahun 1991. 

KUD DAU yang strategis, sarana komunikasi dan transportasi yang sudah maju 

dapat banyak membantu keberhasilan perkembangan KUD DAU sehingga 

penjualan dan pemasaran susu pasteurisasi mudah dilaksanakan. Batas-batas kerja 

KUD DAU adalah: 

Sebelah Utara   : Kecamatan Karangploso 

Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir 

Sebe;ah Barat   : Kota Administratif Batu 
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Sebelah Timur  : Kodya Malang 

KUD DAU memiliki gedung yang membentuk bentuk kesatuan. 

Keseluruhan gedung dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 3000 m2 yang 

terdiri dari bangunan-bangunan utama antara lain kantor pengurus, kantor unit 

sapi perah, kantor Personalia, Warung Serba Ada (WASERDA “Sabela”), gedung 

penampungan dan pendinginan susu (kamar susu), gedung proses susu 

pasteurisasi, laboratorium, mushola, kamar mandi, kantor unit pakan ternak, 

gudang penyimpanan peralatan, gudang penyimpanan pakan ternak dan pos 

satpam. 

 

4.2 Sejarah Koperasi Unit Desa DAU 

Berdasarkan INPRES No. 4/47 dan SK Bupati KDH Tk. II Kabupaten 

Malang No. 2075/k/73 tanggal 29 Oktober 1973 di wilayah Kecamatan DAU 

didirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang memiliki unit usaha penyaluran 

pupuk. Tanggal 3 September 1978 berdasarkan INPRES No. 2/78 BUUD 

mengadakan rapat pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Rapat tersebut 

mengahasilkan perubahan BUUD menjadi KUD yang diberi nama “Dadio 

Ayeming Urip” yang disingkat KUD DAU. Berbagai prestasi yang telah diraih 

KUD DAU antara lain: 

1. Tahun 1982 : sebagai KUD model 

2. Tahun 1990 : sebagai KUD mandiri 

3. Tahun 1991 : sebagai KUD terbaik se-Kabupaten Malang 

4. Tahun 1992 : sebagai KUD terbaik se-Jawa Timur 

5. Tahun 1995 : sebagai KUD terbaik Nasional 
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6. Tahun 1996 : sebagai KUD teladan 

7. Tahun 2002 : sebagai KUD berprestasi Nasional 

8. Tahun 2003: Sebagai KUD Berprestasi Nasional 

9. Tahun 2004: Sebagai KUD Berprestasi Nasional 

10. Tahun 2006: Sebagai KUD berprestasi peringkat I Jawa Timur 

Pengolahan susu pasteurisasi di KUD DAU dimulai tahun 1991, pada waktu 

itu susu yang diproduksi hanya susu pasteurisasi rasa coklat, vanila dan tawar. 

Pada tahun 1994 hingga 1995 sempat terjadi kevakuman, kemudian pada tahun 

1996 KUD DAU memulai produksi lagi dengan berbagai model gelas plastik 

(cup) ukuran 200 cc dan 140 cc. Unit usaha pengolahan susu KUD DAU kini 

berkembang semakin baik, hingga kini KUD DAU mantap merencanakan upaya 

pengembangan usaha pengolahan susu sterilisasi. 

KUD DAU saat ini telah memiliki legalitas hukum yaitu antara lain: 

BH No : 4373/BH/II/80 

SIUP  : 01.236.083.0-623.000 

PKP  : 01.236.083.0-623.000 

SIUP : 55/13.25/PM/92 

TDP :134242600031 

MD : 205113003416 

 

4.3    Bidang Usaha KUD DAU 

KUD DAU pada mulanya bergerak dibidang TRI (Tebu Rakyat Intensif), 

namun pada perkembangan telah mengembangkan usaha kebidang lain yang 

mendukung. Bidang usaha KUD DAU meliputi: 
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1. Unit usaha industri: 

- Unit pengelolaan susu pastearisasi 

- Unit pengolah makanan ternak 

2. Unit usaha pemasaran 

- Unit susu 

- Unit pertokoan 

3. Unit jasa lain 

- Unit TRI (Tebu Rakyat Intensif) 

- Unit RPH (Rumah Potong Hewan) 

- Unit jasa pembayaran rekening listrik 

- Unit simpan pinjam 

4. Unit otonom 

- Unit tempat pelayanan simpan pinjam 

- Unit sapi perah 

Salah satu unit usaha pokok yang dijalankan KUD DAU adalah unit usaha 

pengolahan susu pasteurisasi (milk treatment). Unit tersebut menangani 

pengolahan susu dari susu segar menjadi susu pasteurisasi. Awalnya KUD DAU 

hanya menangani penjualan susu segar yang diperoleh dari anggota KUD kepada 

PT. Nestle. Awal tahun 1991 KUD DAU melakukan pengolahan susu segar 

menjadi satu pasteurisasi dengan dibentuknya unit pengolahan susu. 

 

4.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menunjukan fungsi-fungsi personal, hubungan wewenang dan 

tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukan tujuan 
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menyediakan wadah bagi pencapaian tujuan bersama agar terbina kerjasama yang 

baik. KUD DAU dalam menjalankan kegiatan usaha diperlukan koordinasi antara 

pengurus, manajer, karyawan dan anggota koperasi serta instansi-instansi yang 

terkait. Tipe organisasi dari KUD DAU merupakan tipe garis. Bagan struktur 

organisasi dapat dilihat pada lampiran. Menurut Harsono dan Bambang (1989) 

tipe organisasi garis mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu: 

 Kelebihan: 

a. Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar 

b. Terdapat kesatuan pemimpin dan perintah sehingga kedisiplinan kerja 

dapat terjamin. 

c. Setiap pekerja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dibatasi dengan 

tugas. 

d. Keputusan dapat dilakukan dengan cepat. 

e. Dapat menghemat biaya 

 Kekurangan: 

a. Dapat tumbuh menjadi birokrasi 

b. Harus melalui jalan panjang 

c. Pembagian kerja tidak terlalu jauh sehingga tidak terasa manfaat 

spesialisasinya. 

d. Tidak ada koordinasi antara tingkat-tingkat pekerja yang sama karena 

hanya bertanggung jawab terhadap atasannya saja. 

( diagram struktur organisasi KUD DAU sudah ada di hal lampiran) 
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Struktur organisasi dan kegiatan Koperasi Unit Desa DAU ini meliputi: 

1. Rapat anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan 

koperasi. Secara urutan tujuan rapat anggota untuk mendapatkan anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga, menetapkan kebijaksanaan umum serta menetapkan 

renacana kerja dan anggaran belanja. 

2. Keanggotaan 

Jumlah penduduk wilayah Kecamatan DAU yang mempunyai potensi 

menjadi anggota koperasi sebanyak 75.938 jiwa, sedangkan yang menjadi anggota 

koperasi 5.460 jiwa. Kenyataannya  yang ada dilapang memperlihatkan perbedaan 

yang cukup mencolok antara jumlah populasi ternak sapi perah yang berjumlah 

2.672 ekor dengan jumlah anggota KUD DAU yang ada, hal ini menunjukan 

bahwa tidak semua anggota koperasi  memiliki sapi perah. Kondisi ini memang 

terjadi di KUD DAU. Penduduk DAU yang tidak memiliki sapi perah yang 

menjadi anggota koperasi hanya melakukan pinjaman saja ke KUD DAU tanpa 

pernah menyetorkan susu kepihak koperasi. Syarat-syarat untuk menjadi anggota 

koperasi antara lain: 

1. Penduduk wilayah Kecamatan DAU. 

2. Sudah berusia 17 tahun keatas (dewasa) 

3. Membayar simpanan pokok. 

Kewajiban anggota yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yang telah dibuat pihak koperasi serta mematuhi keputusan-keputusan 

yang telah disepakati dalam rapat anggota, memenuhi undangan rapat anggota, 

memenuhi simpanan wajib dan mana suka, berpartisipasi dalam kegiatan usaha 
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yang diselenggarakan oleh pihak koperasi serta mengembangkan dan 

memeliharan kebersamaan atas azas kekeluargaan. Hak-hak anggota adalah 

menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan masukan dalam anggota, 

memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas Koperasi Unit 

Desa, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar, 

mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik 

diminta atau tidak, memanfaatkan koperasi dan memperbolehkan  pelayanan yang 

sama antar sesama anggota, mendapat keterangan mengenai perkembangan 

koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar serta memperoleh SHU. 

3. Kepengurusan 

Struktur kepengurusan KUD DAU memiliki kekuasaan tertinggi terletak 

pada rapat anggota. Rapat anggota merupakan salah satu dari tiga perangkat 

organisasi koperasi selain pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas 

ditetapkan oleh rapat anggota. 

 

4.5    Produksi dan Hasil Produksi 

Tahun 1991 unit susu pasteurisasi belum memproduksi suatu pasteurisasi 

dengan berbagai macam rasa dan kemasan. Tahun 1994 sempat vacum, maka 

mulai tahun 1996 unit susu pasteurisasi KUD DAU melakukan pengembangan 

produk dengan memberi berbagai macam rasa diantaranya ada rasa coklat, 

strawberry, mocca, melon, durian, dan tawar. Unit pasteurisasi KUD DAU lebih 

sering memproduksi rasa coklat, strawberry, dan mocca hanya sekali waktu pihak 

KUD DAU memproduksi rasa yang lain untuk menghindari kejenuhan konsumen. 

Menurut Soekartawi (1993) menyatakan bahwa pelaksanaan pengembangan 
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produk perlu dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan, karena pada 

umumnya konsumen akan tertarik untuk membeli produk berbagai pilihan dari 

jenis produk. 

Produksi susu pasteurisasi dibuat dengan bahan dasar susu yang diberi gula 

dan penambahan zat pewarna. Produksi susu pasteurisasi pada KUD DAU 

menggunakan susu segar yang sudah terkumpul dari peternak sapi perah dan susu 

hasil usaha peternakannya KUD sendiri yang dikumpulkan dalam drum tank, 

dimana susu untuk pasteurisasi sebesar 20 persen dari susu yang sudah terkumpul 

dan sisanya 80 persen susu dikirim ke PT. Nestle. Proses pengolahan susu 

pasteurisasi pada KUD DAU bias dilihat pada lampiran . Susu segar yang sudah 

terkumpul dalam dump tank dimasukkan dalam plate cooler  yang bersuhu 00C 

kemudian dimasukkan dalam cooling bahan baku dan cooling stock yang bersuhu 

40C dimana susu yang ada dalam cooling stock merupakan susu yang akan 

dikirimkan ke PT. Nestle dengan menggunakan transport tank yang bersuhu 20C 

sedangkan susu yang dimasukkan dalam cooling bahan baku akan dipakai untuk 

proses susu olahan (pasteurisasi). 

Susu yang dipasteurisasi dipanaskan dengan suhu 750C selama 15 detik 

yang kemudian akan didirikan dalam alat Plate High Exchanger (PHE). Menurut 

Idris (1992) menyatakan bahwa tahap pertama proses pembuatan susu pasteurisasi 

yaitu susu disaring dan ditampung dalam drum tank dan dialirkan ke storage tank 

melalui pipa stainless steel yang berhubungan dengan PHE (pendingin). PHE 

adalah suatu alat yang tersusun atas serangkaian plat-plat tipis bergelombang yang 

direkayasa sedemikian rupa sehingga susu dapat mengalir bersebelahan dengan 

media pemanas (berupa uap) atau media pendingin (berupa air es) dengan arah 
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yang berlawanan. Susu yang dari PHE kemudian dihomogenkan dalan 

homogenizer yang bertujuan untuk mengecilkan butiran lemak sehingga distribusi 

lemak menjadi seragam. 

Susu yang telah mengalami pasteurisasi dan homogenisasi maka susu bias 

dialirkan kedalam sparator untuk mengurangi lemak yang ada dalam susu jika 

dikehendaki, jika tidak maka susu langsung dialirkan dalam plate cooler yang 

bersuhu 00C yang mana nantinya susu akan dimasukkan dalam mixing flavour 

yang bersuhu 10C untuk penambahan rasa, setelah itu susu dikemas dalam alat 

packing cup dan yang terakhir susu pasteurisasi yang sudah jadi diletakan dalam 

cold storage dengan suhu dibawah 40C. pengemas susu pasteurisasi merupakan 

proses yang berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan wadah atau 

pembungkus untuk suatu produk, kemasan susu pasteurisasi menggunakan gelas 

plastic (cup transparan) pada kemasan 200 ml dan 140 ml. 

Penggunaan cup transparan sebagai kemasan dilakukan dengan alasan 

mudah dalam perolehannya, lebih tahan lama dan tidak mudah pecah, dapat 

melindungi prodak dengan baik, memudahkan saat pengontrolan ketika terjadi 

kerusakan produk dan memudahkan saat pengisian susu. Cup transparan tersebut 

juga dapat menampakan warna susu pasteurisasi sehingga mampu meningkatkan 

daya beli konsumen. Menurut Tjiptono (2002) tujuan penggunaan kemasan antara 

lain: sebagai pelindung isi, memberikan daya tarik, sebagai pelindung isi, 

memberikan kemudahan dalam penggunaan, bermanfaat dalam pemakaian ulang, 

memberikan daya tarik, sebagai identitas, memudahkan distribusi dalam 

informasi. 
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Gambar 2. Susu Pasteurisasi Bentuk Cup Dan Botol. 
 

 

 

 

Ada dua produk susu pasteurisasi yang dihasilkan yaitu: 

1. Tawar adalah susu pasteurisasi yang diolah dari bahan susu segar tanpa 

tambahan zat perasa. Susu pasteurisasi tawar dijual dalam bentuk literan 

menggunakan milk can. Susu pasteurisasi ini biasanya dikonsumsi oleh pabrik 

roti sebagai bahan baku pembuatan roti. 

2. Flavour adalah susu pasteurisasi yang diolah dari bahan baku susu segar 

dengan penambahan jenis tawar, susu pasteurisasi flavour ada dijual 

menggunakan milk can dalam bentuk literan dan juga ada yang dijual dalam 

bentuk kemasan cup 200 ml dan 140 ml. 
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4.6 Pemasaran Susu Pasteurisasi KUD DAU 

Daerah pemasaran susu pada Koperasi Unit Desa “DAU” meliputi daerah 

Jawa Timur dan Bali. Selain itu untuk memperluas usahanya Koperasi Unit desa 

“DAU” menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, seperti : PT. PAL 

Surabaya, PT. Aneka Jasa Gresik, PT. Bharata Surabaya, PT. Sampurna 

Lamongan, serta beberapa perusahaan di daerah Bojonegoro, dan Jombang. 

Dalam menyalurkan hasil produksinya terdapat saluran distribusi yang 

dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan distribusinya. 

Adapun saluran distribusi yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa “DAU” adalah 

sebagai berikut : 

 

Produsen -----> Pengecer ------> Konsumen 

KUD DAU sebagai produsen yang memasarkan produksnya melalui agen 

dan konsumen langsung. Jalur yang pendek akan mempermudah proses 

pemasaran serta dapat mengurangi resiko kerusakan susu karena proses 

pemasarannya hanya membutuhkan waktu yang relative singkat. Menurut 

Nitisemito (1993) menyatakan bahwa semakin baik pemasaran   produksi berarti 

akan semakin menguntungkan. Jalur pemasaran yang pendek akan menyebabkan 

biaya pemasaran yang ditanggung oleh KUD relatif kecil, itu sesuai dengan 

pendapat Rasyaf (1996) menyatakan bahwa biaya pemasaran yang besar atau 

kecil tergantung dari panjang pendeknya saluran pemasaran dan peran fungsi 

pemasaran, semakin panjang saluran pemasaran, maka akan semakin besar biaya 

pemasaran dan akan berakibat adanya resiko rusak selama proses pengangkatan. 
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4.7    Pesaing 

Pesaing sangat perlu bagi perusahaan karena dapat memacu produktifitas 

dan kualitas produk yang dihasilkan serta keunggulan apa saja yang ditawarkan 

kepada konsumen sehingga kepuasan konsumen tercapai. Kotler (2000) 

menyatakan bahwa pesaing baru bukan terjadi diantara hasil-hasil yang di 

produksi berbagai perusahaan dalam pabrik tetapi ada yang ditambahkan pada 

hasil pabrik tersebut dari susu KUD DAU selalu mendapatkan pesaing dengan 

perusahaan sejenis. Pesaing yang dihadapi KUD DAU dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu: 

1. Pesaing langsung adalah pesaing yang memproduksi produk jenis yang 

mempunyai lokasi berdekatan dengan KUD DAU yang relative sama serta 

orientasi golongan konsumen yang menjadi sasaran produknya sama pula. 

Pesaing tersebut adalah KUD BATU. 

2. Pesaing tidak langsung adalah pesaing yang memproduksi produk sejenis 

lokasinya tidak berdekatan dengan KUD DAU.  

 

4.8 Penetapan Harga 

Penetapan harga merupakan suatu masalah perencanaan laba, dimana KUD 

berusaha menemukan alternative dan membandingkannya yang satu dengan yang 

lain dan kemudian memilih alternative yang paling menguntungkan. Pelaksanaan 

ini dilaksanakan dengan jalan menentukan biaya yang diperkirakan untuk 

membuat dan menjual produk perusahaan dan laba yang diperkirakan diperoleh 

pada harga yang disarankan. 
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Harga merupakan unsur dalam menghasilkan pendapatan penjual, oleh 

sebab itu penetapan harga harus dipertimbangkan dengan baik karena segala 

keputusan yang berhubungan dengan harga sangat mempengaruhi  beberapa aspek 

kegiatan perusahaan, baik menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek 

keuntungan yang dicapai perusahaan. Penentuan harga jual produk merupakan 

permasalahan yang tidak bias diabaikan oleh pihak unit usaha susu pasteurisasi 

KUD DAU sebagai pihak produsen. Harga yang ditetapkan merupakan kebijakan 

produsen untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pilihan bagi konsumen 

dalam membeli produk. Harga juga dapat mempengaruhi persaingan antar 

perusahaan dalam meraih pangsa uang. 
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4.9 HASIL ANALISIS 

Tabel Biaya promosi 

No Bulan Tahun Kegiatan Susu Rp 1500,00 (cup) Anggaran Biaya Volume

1 Januari 2010 Pembuatan Website - 1500000 75000

2 Februari 2010 Donor darah 500 750000 51805

3 Maret 2010 Sosialisasi hidup sehat 667 1000000 60000

4 April 2010 Jalan sehat (HUT Kota Malang) 500 750000 56000

5 Mei 2010 Pembagian Susu gratis di TK 667 1000000 66890

6 Juni 2010 Bakti Sosial periksa gratis di DAU 667 1000000 63200

7 Juli 2010 Senam sehat 667 1000000 63560

8 Agustus 2010 Pembuatan iklan media cetak - 2000000 82800

9 September 2010 tabligh akbar di masjid agung 500 750000 57600

10 Oktober 2010 Posyandu 1000 1500000 75400

11 November 2010 Imunisasi 667 1000000 70200

12 Desember 2010 
Buka bersama di kantor 

kecamatan 
667 1000000 74400 

13 Januari 2011 Gerak Jalan 1000 1500000 79800

14 Februari 2011 Donor darah 1000 1500000 79200

15 Maret 2011 Karnaval seni budaya di DAU 1000 1500000 78000

16 April 2011 Sosialisasi hidup sehat 1000 1500000 80400

17 Mei 2011 Festival malang kuliner 1000 1500000 81420

18 Juni 2011 Senam sehat 1000 1500000 82440

19 Juli 2011 Pembuatan iklan media cetak - 2000000 83460
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Scatter Plot 

 

Berdasarkan gambar scatter plot di atas dapat diketahui bahwa titik – titik di 

atas menunjukkan peningkatan ke arah kanan atas. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi maka akan 

meningkatkan volume penjualan susu /cup. 

Analisis Deskriptif 

Di dalam bagian ini diuraikan gambaran awal dari data menggunakan 

analisis deskriptif.  

 

Tabel 3 Deskriptif Variabel 

Variabel Nilai Minimum Nilai Maksimum Rata-rata Standar Deviasi

Biaya Promosi (X) 750.000 2.000.000 1.276.316 389931,76791

Volume Penjualan (Y) 51805 cup 83460 cup 71661,84 cup 10226,09043

 

 Berdasarkan tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata Volume 

Penjualan susu  pasteurisasi di KUD DAU selama kurun waktu 2010 – 2011 

adalah  71661,84 cup, atau 71662 (kalau di bulatkan) standar deviasi dari Volume 
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Penjualan (Y) adalah sebesar 10226,09043. Volume Penjualan (Y) minimal yang 

dikeluarkan sebesar 51.805 cup dan Volume Penjualan (Y) maksimal yang 

dikeluarkan adalah sebesar 83.460 cup.  

Sedangkan rata-rata Biaya Promosi (X) sebesar Rp 1.276.316 atau dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar Biaya Promosi (X) susu KUD DAU adalah Rp 

1.276.316, dengan standar deviasi sebesar 389931,76791, Biaya Promosi (X) susu 

KUD DAU minimal sebesar Rp 750.000 dan maksimum sebesar Rp 2.000.000.  

 
Analisis Regresi Linier Sederhana 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan software SPSS didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 4.2. 

Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah Volume Penjualan 

sedangkan variabel independennya adalah Biaya Promosi.  

 
Tabel 4.  Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien  B thitung signifikan Keterangan
Koefisien 41575,950 11,201 0,000  Signifikan

X 0,024 8,456 0,000 Signifikan
Α =  0,05  
R = 0,899  

Koefisien Determinasi (R2) = 0,808  
F-Hitung = 63,200  
F-Tabel = 4,667  

Signifikan = 0,000  
t-tabel = 2,145  

       Sumber data: Diolah tahun 2011 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.2 adalah sebagai 

berikut : 

 Y =  41575,950 + 0,024 X 
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dimana : 

Y  : Volume Penjualan 

X  : Biaya Promosi 

Interpretasi model regresi pada Tabel 4.2 adalah sebagai berikut : 

• β0 =  41575,950 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila Biaya Promosi bernilai 

nol, maka Volume Penjualan adalah sebesar 41575,950 cup. 

• β1 =  0,024 

  Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

antara biaya promosi terhadap volume penjualan, artinya apabila terdapat 

kenaikan sebesar Rp 100.000,00 pada Biaya Promosi, maka akan terjadi 

peningkatan pula Volume Penjualan sebesar 2400 cup. 

  

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan pada tabel 4.2, model regresi tersebut memiliki koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,808. Hal ini berarti bahwa model regresi yang 

didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel X terhadap Y sebesar 

80,8 % dan sisanya sebesar 19,2 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

terdeteksi. 

 

Uji Hipotesis Koefisien Model Regresi 

Pengujian model regresi secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji 

t, yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen / 
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bebas dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 

0,05, Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

• Variabel X (Komunikasi Interpersonal) 

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis koefisien regresi variabel X dapat 

dituliskan dalam tabel 4.4 : 

Tabel 5 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X 

Hipotesis Nilai Keputusan

H0 : β1 = 0 (variabel X tidak berpengaruh signifika

terhadap variabel Y) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel X berpengaruh signifika

terhadap variabel Y) 

Α = 0,05 

t = 8,456 

sig = 0,000 

ttabel = 2,145 

 

Tolak H0 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Variabel X memiliki koefisien regresi sebesar 0,024. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 8,456 

dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar 

daripada ttabel (8,456 > 2,145) dan nilai signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (Biaya 

Promosi) terhadap variabel Y (Volume Penjualan). Pengaruh tersebut dapat pula 

di lihat pada gambar berikut 
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Volume_Penjualan = 41575,95 + 0,02 * Biaya_Promosi
R-Square = 0,81

Gambar 1. 

Grafik Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan 

Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa volume penjualan 

meningkat sejalan dengan meningkatnya biaya promosi, selain itu dapat diketahui 

juga persamaan regresi dari biaya promosi terhadap volume penjualan, yaitu 

Volume_Penjualan = 41575,950 + 0,024 Biaya_Promosi, berikut koefisien 

determinasinya (R2) yaitu sebesar 0,808. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan oleh KUD DAU adalah sebesar 

1.276.316. sedangkan biaya mínimum yang dikeluarkan sebesar 750.000 Dan 

maksimum sebesar 2.000.000. Rata-rata volume penjualan susu oleh KUD 

DAU adalah sebesar 71661,84 sedangkan volume penjualan mínimum yang 

dikeluarkan sebesar 51805 cup Dan maksimum sebesar 83460 cup 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya promosi terhadap volumen 

penjualan di KUD DAU, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (p value) < 

0,05. 

 

5.2. Saran 

1.  Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian, hendaknya KUD DAU 

dalam menetukan harga memperhatikan permintaan pasar dalam menetukan 

harga jual susu sangat penting karena permintaan pasar sangat menentukan 

peningkatan volume penjualan. Promosi penjualan hendaknya dipilih  dengan 

tepat untuk meningkatkan daya beli konsumen. Kalau perlu dilakukan bauran 

promosi (periklanan, personal selling, public relation, promosi penjualan dan 

pemasaran langsung) dan memperluas pemasaran agar produk KUD DAU 

lebih banyak dikenal oleh masyarakat 
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2.  Diharapkan kepada mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian ini agar 

lebih kreatif dalam menciptakan penetapan harga dan media promosi yang 

efektif dan efidien sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif 

terhadap perusahaan 
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Lampiran 
Data  

No Bulan Tahun Kegiatan Susu Rp 1500,00 (cup) Anggaran Biaya Volume

1 Januari 2010 Pembuatan Website - 1500000 75000

2 Februari 2010 Donor darah 500 750000 51805

3 Maret 2010 Sosialisasi hidup sehat 667 1000000 60000

4 April 2010 Jalan sehat (HUT Kota Malang) 500 750000 56000

5 Mei 2010 Pembagian Susu gratis di TK 667 1000000 66890

6 Juni 2010 Bakti Sosial periksa gratis di DAU 667 1000000 63200

7 Juli 2010 Senam sehat 667 1000000 63560

8 Agustus 2010 Pembuatan iklan media cetak - 2000000 82800

9 September 2010 tabligh akbar di masjid agung 500 750000 57600

10 Oktober 2010 Posyandu 1000 1500000 75400

11 November 2010 Imunisasi 667 1000000 70200

12 Desember 2010 
Buka bersama di kantor 

kecamatan 
667 1000000 74400 

13 Januari 2011 Gerak Jalan 1000 1500000 79800

14 Februari 2011 Donor darah 1000 1500000 79200

15 Maret 2011 Karnaval seni budaya di DAU 1000 1500000 78000

16 April 2011 Sosialisasi hidup sehat 1000 1500000 80400

17 Mei 2011 Festival malang kuliner 1000 1500000 81420

18 Juni 2011 Senam sehat 1000 1500000 82440

19 Juli 2011 Pembuatan iklan media cetak - 2000000 83460

 

Lampiran SPSS 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics

19 750000,00 2000000 1276316 389931,76791
19 51805,00 83460,00 71661,84 10226,09043
19

Biaya_Promosi
Volume_Penjualan
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Biaya_
Promosi

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Volume_Penjualanb. 
 

 

Model Summary

,899a ,808 ,797 4611,73462
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Biaya_Promosia. 
 

 

ANOVAb

1,5E+009 1 1520755024 71,504 ,000a

3,6E+008 17 21268096,25
1,9E+009 18

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Biaya_Promosia. 

Dependent Variable: Volume_Penjualanb. 
 

 

Coefficientsa

41575,950 3711,906 11,201 ,000
,024 ,003 ,899 8,456 ,000

(Constant)
Biaya_Promosi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Volume_Penjualana. 
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SPANDUK HARI KOPERASI 

 

DAU FRESH MILK 
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DAU FRESH MILK 

 

BROSUR  
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STICKER 

 

IKLAN  MEDIA CETAK 
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PROPOSAL EVENT 
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