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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peluang pasar bagi home industry maupun Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) pengolah susu di Indonesia sangat besar mengingat besarnya potensi sapi 

perah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 kondisi peternakan 

sapi perah memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 

2016 dibandingkan dengan sapi potong. Populasi sapi perah di Indonesia juga 

masih didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur sekitar 222.909 ekor pada 

tahun 2013 dan meningkat menjadi 448.673 ekor pada tahun 2016. 

Menurut BPS tahun 2017, Kabupaten Malang menduduki urutan kedua pada 

tingkat populasi ternak besar sapi perah di Kabupaten Jawa Timur tahun 2016 

setelah Kabupaten Pasuruan, yaitu sebanyak 81.150 ekor. Sementara populasi 

ternak besar sapi perah di Kota Jawa Timur tahun 2016 didominasi oleh Kota Batu 

sebanyak 11.611 ekor. Hal ini menunjukkan peluang yang sangat besar bagi home 

industry maupun UKM pengolah susu untuk memproduksi susu olahan di Malang. 

Salah satu faktor naiknya pertumbuhan penjualan susu didorong oleh 

konsumsi susu, hal ini karena terdapat hubungan antara konsumsi dan penjualan, 

bahwa semakin banyak konsumen mengkonsumsi suatu barang, maka barang 

tersebut dinyatakan laku terjual. Menurut data Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan (diolah BAPPEDA) mengenai perkembangan tingkat konsumsi susu segar 

di Kabupaten Malang dari tahun 2010 sampai tahun 2014 selalu mengalami 
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peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Berikut merupakan gambar grafik 

perkembangan konsumsi susu di Kabupaten Malang. 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2017) 

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Susu di Kabupaten Malang Tahun 2010-2014 

Perbedaan selisih konsumsi susu setiap tahunnya di Kabupaten Malang 

terlihat jauh, dari gambar grafik konsumsi selisih terbesar berada pada tahun 2013 

ke tahun 2014. Hal ini menunjukkan masyarakat telah memiliki keinginan dan 

kesadaran untuk mengkonsumsi susu. 

Salfarin Mandiri adalah salah satu home industry pengolah susu menjadi 

berbagai macam produk. Produk yang di hasilkan salah satunya adalah susu 

pasteurisasi. Namun, persaingan pasar susu yang semakin ketat menuntut produsen 

pengolah susu untuk membuat produk susu yang berkualitas dengan harga yang 

tetap terjangkau serta memiliki berbagai inovasi yang kreatif untuk produknya, 

sehingga dapat diterima dan dilirik oleh masyarakat. Persaingan pasar susu tidak 

hanya dari produk susu impor, susu bubuk, maupun produk sejenis dari produsen 
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lain saja, tetapi juga berbagai macam produk substitusi sejenis dengan harga yang 

lebih murah seperti susu kedelai. Persaingan pasar menjadi masalah untuk produsen 

pengolah susu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengatasi 

persaingan pasar dan meningkatkan tingkat penjualan susu dengan judul Analisis 

Penjualan Susu Pasteurisasi di Salfarin Mandiri. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penjualan susu pasteurisasi di Salfarin Mandiri? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penjualan susu pasteurisasi di 

Salfarin Mandiri? 

3. Bagaimana peramalan penjualan susu pasteurisasi di Salfarin Mandiri? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui penjualan susu pasteurisasi di Salfarin Mandiri 

2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan susu 

pasteurisasi di Salfarin Mandiri 

3. Menganalisis peramalan penjualan susu pasteurisasi di Salfarin Mandiri 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, yaitu: 

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi, serta 

memperoleh pertimbangan dalam membuat kebijakan. 
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2. Bagi Salfarin Mandiri, diharapkan dapat membantu Salfarin Mandiri 

dalam mengetahui faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

penjualan susu pasteurisasi agar dapat dicari solusinya, serta mengetahui 

peramalan penjualannya agar penjualan susu pasteurisasi lebih maksimal. 

3. Bagi mahasiswa atau peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan, informasi, atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah untuk mengidentifikasi faktor yang termasuk dalam ruang 

lingkup masalah penelitian agar permasalahan yang diteliti tidak melebar. 

Pengukuran variabel untuk menetapkan satuan ukur agar pembaca dapat 

memahami. 

1.4.1. Batasan Istilah 

1. Penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Salfarin Mandiri dalam 

menjual produk berupa susu pasteurisasi guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

2. Susu pasteurisasi adalah susu sapi segar yang diolah melalui proses 

pemanasan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan susu akibat 

aktivitas mikroorganisme perusak. 

3. Peramalan adalah upaya memperoleh gambaran mengenai apa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang menggunakan peramalan kuantitatif 

dengan metode least square. 
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4. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penjualan susu pasteurisasi dan 

ditetapkan sebagai variabel independen yaitu, produk, harga, promosi, dan 

tempat. Variabel dependen yaitu, keputusan pembelian. 

5. Produk adalah barang yang diperjualbelikan berupa susu pasteurisasi 

dengan berbagai macam varian rasa, rasa yang lebih segar dan tidak 

mengandung bahan pengawet serta dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

6. Harga adalah nilai suatu barang yang diukur dengan uang dan dikeluarkan 

untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau dibutuhkan, disesuaikan 

dengan kualitas dan rasa yang ditawarkan, serta terjangkau oleh pembeli. 

7. Promosi adalah kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi konsumen agar 

membeli suatu produk, berupa penggunaan kemasan, isi produk pada 

kemasan pas, kemasan menarik, dan informasi tertera jelas pada kemasan. 

8. Tempat adalah toko kemitraan dalam keterkaitan usaha yang diukur dari 

kemudahan dicari dan dijangkau oleh pembeli, serta ketepatan lokasi atas 

dasar saling memerlukan, mempercayai, dan menguntungkan antar kedua 

belah pihak yang bermitra. 

9. Keputusan pembelian adalah suatu tindakan yang diambil oleh konsumen 

untuk memutuskan membeli salah satu produk dari beberapa alternatif 

pilihan yang tersedia dengan pertimbangan rasa yang lebih enak, telah 

mengetahui kandungan bahan yang terkandung pada produk, mempunyai 

varian rasa yang disukai konsumen, konsumen sudah sering membeli, dan 

keinginan konsumen tersendiri untuk membeli. 
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1.4.2. Pengukuran Variabel 

1. Data penjualan yang digunakan untuk analisis peramalan penjualan

merupakan data harian selama 21 hari atau 3 pekan.

2. Penjualan susu pasteurisasi diukur dalam satuan botol (330 ml/botol/Rp).

3. Produk diukur dalam satuan botol (330 ml/botol).

4. Harga diukur dalam satuan rupiah (Rp/botol).

5. Promosi diukur dalam skala likert dengan skor 5= sangat setuju, 4= setuju,

3= cukup setuju atau netral, 2= tidak setuju, dan 1= sangat tidak setuju.

6. Tempat diukur dalam skala likert dengan skor 5= sangat setuju, 4= setuju,

3= cukup setuju atau netral, 2= tidak setuju, dan 1= sangat tidak setuju.




