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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terkait dengan analisis penjualan susu pasteurisasi 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian. Maka, dicantumkan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang telah 

meneliti terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Didin Johan Muchidin (2016) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi, Dan Tempat Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Indosat Ooredoo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada 

pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel produk, harga, 

dan promosi terhadap keputusan pembelian. Sedangkan variabel tempat tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Didin Johan Muchidin (2016) 

dengan penelitian ini, yaitu tujuan penelitian penulis juga menganalisis penjualan 

susu pasteurisasi, dan meramalkan penjualan susu pasteurisasi. Objek penelitian 

adalah produk insodat ooredoo, sedangkan pada penelitian penulis objek yang 

diteliti, yaitu susu pasteurisasi. Tempat penelitian di Dusun Krajan, Dau, Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusroni Akhmad Syahrial (2015) dengan 

judul “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada UD. Aneka Karya Glass Di Surakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, produk, harga, dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan  
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terhadap keputusan pembelian. Sedangkan, promosi tidak berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yusroni Akhmad Syahrial (2015) 

dengan penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu berbagai macam produk 

berbahan dasar kaca. Sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti, yaitu susu 

pasteurisasi dan tempat penelitian dilakukan di Dusun Krajan, Dau, Malang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Edy Slamet (2011) dengan judul 

“Peramalan Penjualan Untuk Menentukan Volume Produksi Susu Pasteurisasi 

Merk SAE Pada Koperasi SAE Pujon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) 

tahun 2011 jumlah peramalan permintaan susu pasteurisasi merk SAE pada 

koperasi SAE Pujon sebesar 460.812,4 unit atau mengalami peningkatan sebesar 

1,954% jika dibandingkan dengan tahun 2010, (2) berdasarkan data penjualan, hasil 

peramalan permintaan susu pasteurisasi merk SAE perlu disesuaikan dengan 

volume produksi pada koperasi SAE Pujon karena jumlah peramalan permintaan 

tersebut meningkat sesuai dengan jumlah penjualan yang akan diramalkan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Edy Slamet (2011) 

dengan penelitian ini, yaitu tujuan penelitian penulis juga menganalisis penjualan 

susu pasteurisasi, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. 

Tempat penelitian di Dusun Krajan, Dau, Malang. 

2.2. Susu Pasteurisasi 

Pengertian atau batasan umum mengenai istilah susu adalah cairan berwarna 

putih yang diperoleh dari pemerahan hewan menyusui yang dapat didiamkan atau 

digunakan sebagai bahan pangan yang sehat serta padanya tidak dikurangi 
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komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain (Hadiwiyoto, 1994). 

Menurut Nurliyani dkk. (2008), dipandang dari segi peternakan susu merupakan 

suatu sekresi kelenjar susu dari sapi yang sedang laktasi dan dilakukan pemerahan 

yang sempurna tanpa ditambah atau dikurangi oleh suatu komponen. 

Pada SK Dirjen Peternakan No. 17 Tahun 1983, susu merupakan susu sapi 

meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi. Cairan yang 

berasal dari kambing sapi sehat dinamakan susu murni, dan jika tidak mengalami 

proses pemanasan dinamakan susu segar yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar, tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen atau bahan lain. 

Menurut Aritonang (2017), susu merupakan susu sapi yang tidak dikurangi atau 

ditambahkan sesuatu apapun ke dalamnya dan diperoleh dengan pemerahan sapi-

sapi sehat secara kontinyu dan sekaligus. 

Susu sapi mengandung zat-zat makanan yang mudah dicerna bahkan dapat 

dikatakan seluruh bahan yang terkandung didalamnya secara sempurna dapat 

dicerna dan sangat berguna bagi pertumbuhan anak-anak sapi, maupun sebagai 

minuman bagi manusia. Berikut tabel susunan susu, dan komposisi rata-rata susu 

(%) (Aritonang, 2017): 

Tabel 1. Susunan Susu Pada Umumnya 

Uraian Kadar 

Air 87,90% 

Bahan kering 12,10% 

Kadar lemak 3,45% 

Bahan kering tanpa lemak 8,65% 

Protein 3,20% 

Kasein 2,70% 

Bahan Albumin 0,50% 

Laktosa 4,60% 

Mineral (enzim-vitamin-gas) 0,85% 

Sumber: Buku Susu dan Teknologi, Februari 2017 
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Tabel 2. Susunan Susu Rata-rata 

Uraian Rata-rata (%) Variasi 

Air 86,90% 82 – 90 

Bahan kering 13,10% 10 – 18 

Lemak 3,50% 2,5 – 8 

Protein 3,50% 2,3 – 4 

Laktosa 4,80% 3,5 – 6 

Mineral 0,65% 0,5 – 0,9 

Sumber: Buku Susu dan Teknologi, Februari 2017 

Tabel 3. Komposisi Rata-rata Susu (%) dari Berbagai Hewan Mamalia 

Hewan Lemak Protein Laktosa Mineral Bahan Kering 

Sapi 4,00 3,50 4,90 0,70 13,10 

Kerbau 12,40 6,03 3,74 0,89 13,91 

Domba 6,18 5,15 4,17 0,93 16,43 

Kambing 4,09 3,71 4,20 0,78 12,68 

Kuda 1,59 2,69 6,14 0,51 10,96 

Sumber: Buku Susu dan Teknologi, Februari 2017 

Satu liter susu jika dibandingkan dengan protein hewani lainnya maka setara 

dengan (Aritonang, 2017): 

a. 165 gr protein daging sapi 

b. 185 gr protein ikan 

c. 155 gr protein hati sapi 

d. 155 gr protein keju 

e. 5 butir telur besar 

Zat makanan yang terdapat dalam susu, yaitu protein, lemak, karbohidrat, 

mineral dan vitamin. Berikut zat makanan yang terdapat dalam susu (Aritonang, 

2017): 

a. Lemak. Merupakan butiran dalam bentuk emulsi. Tiap butir lemak dikelilingi 

selapis membrane protein. Setetes susu mengandung sekitar 1.000.000.000 

butir lemak. Susunan lemak susu yaitu glycerid yang terdiri dari bermacam-
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macam asam lemak, seperti asam butirat, caproat, caprylat, capric, laurat, 

palmitat, stearat, dan oleat. 

b. Protein susu. Terdiri dari 80% casein, 18% lactalbumin, dan 2% 

lactoglobulin. Casein hanya ada pada susu, berupa partikel calsium caseinat 

yang merupakan yang merupakan gelatin dalam bentuk koloid. Asam dan 

rennin dapat mengendapkan casein dari susu (dalam pembentukan keju), dan 

akan menggumpal oleh alkohol kuat. Casein sering digunakan dalam industri 

dalam pembuatan plastik keras (kaca mata, bola bilyard, kertas kualitas 

tinggi, perekat, cat kulit). Penggumpalan albumin (lactalbumin) dilakukan 

dengan pemanasan, pendinginan atau pengadukan bukan oleh rennin. 

c. Karbohidrat susu. Karbohidrat yang hanya ada dalam susu adalah laktosa. 

10% dari bahan kering susu adalah laktosa. Laktosa dipakai dalam pembuatan 

yogurt. 

d. Mineral susu. Pada satu liter susu, terdapat rata rata kalsium 4.680 gr, 

magnesium 0.468 gr, besi 0.008 gr, klor 4.136 gr, sulfur 1.328 gr, natrium 

1.988 gr, fosfor 3.626 gr, kalium 5.576 gr, dan yodium sedikit. 

e. Lain-lain bagian dari susu. Lain-lain bagian dari susu, seperti vitamin, 

pigmen, kolestrol, phospholipid, enzim, dan gas-gas substansi mengandung 

N. Pigmen yang terdapat dalam susu ada (1) carotin dan xantophil yang larut 

dalam lemak, (2) lactoflavin atau lactochrom yang larut dalam air. 

Phospholipid yang utama adalah lecithine, jika lecithine pecah maka akan 

terbentuk trimethyl amin yang berbau ikan. Enzim yang terdapat dalam susu 

adalah enzim lipase, laktase, peroksidase, reduktase, phosphatase. Gas-gas 



12 

 

yang terdapat dalam susu adalah CO2, O2, dan N2. Substansi N yang ada pada 

susu adalah fibrin dan mucoid protein. 

Susu sapi mengandung enam puluh enam (66) elemen makanan yang terdiri 

dari sebagai berikut: 

Tabel 4. Elemen Makanan yang Terkandung dalam Susu Sapi 

Elemen Makanan Keterangan 

1 bagian karbohidrat Larut dalam laktosa 

17 bagian asam lemak Larut dalam lemak susu 

11 bagian asam amino Ada pada protein susu 

21 bagian mineral Ada pada garam-garam susu 

16 bagian vitamin Ada pada lemak dan vitamin 

Sumber: Buku Susu dan Teknologi, Februari 2017 

Elemen-elemen tersebut didalam metabolisme tubuh berperan sebagai: 

a) Zat pembakar tubuh, yaitu karbohidrat dan lemak. 

b) Zat pembangun tubuh (anabolik dan katabolik), yaitu protein dan mineral susu. 

c) Zat pembantu dalam metabolisme, yaitu sebagian mineral dan vitamin. 

Salah satu proses pemanasan dalam industri pangan termasuk industri susu 

yaitu pasteurisasi. Pemanasan dalam industri pangan sering dilakukan dengan 

maksud sekaligus juga untuk pengawetan yang bertujuan menjaga makanan 

terhadap pengaruh kimia, fisika dan mikrobiologis yang tidak dikehendaki. 

Pengawetan di negeri tropis, merupakan hal penting karena temperatur dan 

kelembaban udara yang tinggi memudahkan perkembangan mikroorganisme 

terutama mikroorganisme mesophilic yang hidup pada temperatur 25 – 40⁰C, untuk 

cepat berkembang biak (Aritonang, 2017). 

Prinsip dari pemanasan adalah sel-sel vegetatif mikroorganisme akan mati 

pada temperatur tinggi, tetapi spora bakteri akan resisten terhadap panas, sehingga 

diperlukan waktu dan panas yang tinggi. Pada bakteri dalam phase adaptasi, 
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resistensinya terhadap panas kurang sehingga dengan panas yang tidak terlalu 

tinggi bakteri mati, tetapi pada phase pertumbuhan resistensinya meningkat 

sehingga diperlukan panas dengan temperatur yang lebih tinggi untuk mematikan 

bakteri. Adapun mekanisme dari pemanasan adalah terjadinya koagulasi dari 

protein sel bakteri dan inaktivasi enzim yang dikandungnya (Aritonang, 2017). 

Pasteurisasi merupakan proses pemanasan bahan makanan pada temperatur 

dan waktu tertentu, yang diperlukan untuk membunuh sebagian besar 

mikroorganisme pathogen sampai 99% dan tidak menimbulkan perubahan baik 

pada komposisi, flavour maupun nilai nutrisi bahan makanan tersebut. Pemanasan 

dengan cara pasteurisasi umumnya dilakukan di industri pangan baik itu dari 

produk yang berasal dari buah-buahan, sayuran maupun hasil ternak seperti susu. 

Temperatur yang digunakan biasanya dikombinasikan dengan waktu pada  saat 

proses pasteurisasi. Berdasarkan temperatur dan waktu yang digunakan ada dua 

metoda pasteurisasi, yaitu (Aritonang, 2017): 

a) Batch Pasteurization atau disebut juga dengan LTLT (Low Temperature 

Long Time), dengan temperatur yang digunakan 145 – 150⁰F (63 – 65⁰C) 

selama 30 menit. Metode ini bertujuan untuk menonaktifkan enzim 

phosphatase. 

b) HTST (High Temperature Short Time), metode ini menggunakan temperatur 

sekitar 161⁰F (72 – 75⁰C) selama 15 detik. Metode ini bertujuan untuk 

menonaktifkan enzim peroksidase. 

Bentuk lain dari susu segar dan usaha untuk memperpanjang daya tahannya 

yaitu susu pasteurisasi. Perlunya pencegahan pemindahan penyakit dan pencegahan 
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kerusakan selama enzimatis dapat dilakukan dengan pasteurisasi susu (Warner, 

1976). Selama proses pasteurisasi, susu akan terus mengalami kontaminasi baik 

langsung maupun tidak langsung. Organisme dapat masuk pada saat pengemasan 

susu dengan daya virulensinya (Eckles et al., 1960). 

Umiyasih (1986) melaporkan bahwa, pembuatan susu pasteurisasi dapat 

dilakukan secara sederhana dengan memanaskan susu dalam kemasan plastik 

polyethylene (PE) dengan menggunakan dandang yang diisi air pada suhu 75⁰C. 

pasteurisasi cara ini ternyata mampu menekan perkembangan jumlah bakteri hingga 

dapat mempertahankan kualitas sekaligus daya simpan susu sampai delapan hari 

dengan penyimpanan dalam lemari pendingin. 

Umiyasih dan Wijono (1990) melaporkan bahwa sterilisasi sederhana mampu 

mempertahankan kualitas susu sampai 48 jam dengan penyimpanan pada suhu 

kamar. Lama pemanasan berpengaruh nyata terhadap kadar kasein dan angka 

keasaman. Semakin lama proses penyimpanan kadar kasein cenderung menurun, 

tapi angka keasaman cenderung meningkat. 

Pengemasan susu yang telah dipasteurisasi sebaiknya dilakukan dengan 

segera setelah suhu dingin dibawah 10⁰C tercapai, ditempatkan dalam wadah yang 

tertutup untuk menghindari kontaminasi dan pencemaran dari luar (Tull, 1987). 

Jumlah mikroba dalam susu segar sebagai bahan baku mempengaruhi kualitas susu 

pasteurisasi yang dihasilkan. Menurut Atherton dan Newlander (1920), suhu 

optimum untuk pertumbuhan bakteri susu adalah berkisar antara 10 – 38⁰C. 
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2.3. Teori Peramalan 

Peramalan (forecasting) adalah suatu upaya untuk memperoleh gambaran 

mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Metode untuk peramalan 

memerlukan metode tertentu dan metode yang digunakan tergantung dari data dan 

informasi yang akan diramal serta tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini 

gambaran yang didapat tersebut akan menjadi acuan untuk membuat suatu 

keputusan. Sulit bagi kita untuk menentukan suatu perencanaan yang efektif saat 

kondisi yang tidak menentu. Peramalan dapat membantu para pemimpin untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam melakukan perencanaan (Makridakis, 2009). 

Ada beberapa jenis peramalan dalam praktiknya, hal ini tergantung dari sudut 

mana kita memandangnya. Jenis-jenis peramalan dimaksud antara lain (Kasmir dan 

Jakfar, 2013): 

1. Dilihat dari segi penyusunnya: 

a. Peramalan subjektif: peramalan yang didasarkan atas dasar perasaan atau 

feeling dari seseorang yang menyusunnya. Hasil ramalan sangat ditentukan 

oleh pandangan dan pengalaman masa lalu penyusun. 

b. Peramalan objektif: peramalan yang didasarkan atas data dan informasi yang 

ada, kemudian di analisis dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. 

Penggunaan data biasanya dari data masa lalu untuk beberapa periode. 

2. Dilihat dari segi sifat ramalan: 

a. Peramalan kualitatif: peramalan yang didasarkan atas data kualitatif dan 

biasanya peramalan ini didasarkan kepada hasil penyelidikan. 
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b. Peramalan kuantitatif: peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif masa 

lalu (dalam bentuk angka-angka). 

3. Dilihat dari segi jangka waktu: 

a. Peramalan jangka pendek: peramalan yang didasarkan pada waktu kurang 

dari satu tahun. 

b. Peramalan jangka menengah: peramalan yang didasarkan pada rentang waktu 

dari satu tahun sampai tiga tahun. 

c. Peramalan jangka panjang: peramalan yang didasarkan pada kurun waktu 

lebih dari tiga tahun. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013), untuk meramal permintaan yang akan 

datang terdiri dari berbagai cara. Masing-masing cara memiliki kelebihan 

tersendiri. Pada praktiknya, untuk melakukan peramalan permintaan di masa yang 

akan datang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Survei niat pembeli. 

2. Gabungan pendapat tenaga penjual. 

3. Pendapat ahli. 

4. Metode tes pasar analisis deret waktu. 

5. Analisis permintaan secara statistik. 

Adapun penyusunan ramalan dapat dilakukan atas dasar, antara lain: 

1. Apa kata orang, penelitian atas pendapat pembeli, tenaga penjual, dan 

pendapat para ahli. 

2. Sesuatu yang dilakukan orang, pengujian pasar, dan respon pembeli. 
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3. Apa yang telah dilakukan orang, perilaku pembeli di masa lalu, dengan deret 

waktu atau analisis regresi. 

Mengikuti prosedur (langkah-langkah) yang telah ditetapkan dalam 

peramalan akan memberikan hasil yang memuaskan, dan paling tidak dapat 

menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga hasil peramalan tidak perlu 

diragukan. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan 

sebagai berikut (Kasmir dan Jakfar, 2013): 

1. Mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan. Data yang dikumpulkan merupakan data masa lalu (lampau). Data 

yang dikumpulkan sekiranya selengkap mungkin untuk beberapa periode. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan data skunder dan 

primer. Pengumpulan data skunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti 

perpustakaan, majalah, serta laporan lainnya. Adapun data primer diperoleh 

dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara, atau dengan 

menyebarkan kuesioner. 

2. Mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data, 

maka akan diketahui pola data yang dimiliki sehingga memudahkan kita 

untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. 

3. Menentukan metode peramalan. Menentukan metode peramalan yang cocok 

ketika data telah ditabulasi. Terdapat banyak metode peramalan. Masing-

masing metode akan memberikan hasil yang berbeda. Peramalan yang 

diinginkan adalah dengan menggunakan metode yang paling tepat, artinya 

hasil yang akan diperoleh tidak akan jauh berbeda dengan kenyataannya atau 
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metode yang memberikan penyimpangan terkecil. Pemilihan metode 

peramalan dengan mempertimbangkan faktor horizon, pola data, jenis 

peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya. 

4. Memproyeksikan data. Adanya perubahan di masa yang akan datang, seperti 

perubahan ekonomi, politik, sosial atau perubahan kemasyarakatan lainnya 

mengakibatkan tidak tepatnya hasil peramalan. Maka, untuk meminimalkan 

penyimpangan terhadap perubahan perlu dilakukan proyeksi data dengan 

pertimbangan faktor perubahan tersebut untuk beberapa periode. 

5. Mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan digunakan 

untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan seperti 

perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik 

untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013), untuk melakukan peramalan diperlukan 

metode tertentu dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan 

informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Terdapat berbagai 

metode peramalan, antara lain: 

1. Deret waktu (time series) 

Analisis time series merupakan hubungan antara variabel yang dicari 

(independent) dengan variabel yang mempengaruhinya (dependent variable), 

yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, 

semester, atau tahun. Variabel yang dicari dalam analisis time series adalah waktu. 

Metode peramalan ini terdiri dari: 
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a. Metode Smoothing, yaitu jenis peramalan jangka pendek untuk perencanaan 

persediaan, dan perencanaan keuangan. Data yang harus tersedia paling 

sedikit dua tahun. Metode ini tidak cocok untuk peramalan jangka panjang. 

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengurangi ketidakteraturan data 

masa lampau seperti data musiman dengan cara membuat rata-rata. 

b. Metode Box Jenkins, metode ini merupakan deret waktu menggunakan model 

matematis dan digunakan untuk peramalan jangka pendek. Data untuk 

melakukan peramalan dengan metode ini membutuhkan data minimal dua 

tahun. Kegunaan metode ini untuk perencanaan anggaran atau produksi. 

c. Metode Proyeksi Tren dengan Regresi, merupakan metode yang digunakan 

baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan 

garis tren untuk persamaan matematis. Metode ini menggunakan data 

minimal dua tahun dan semakin banyak semakin baik. Metode ini lazim 

digunakan untuk produk baru atau rencana ekspansi. 

2. Sebab akibat (causal methods) 

Merupakan metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara 

variabel yang diperkirakan dan variabel lain yang mempengaruhinya tetapi bukan 

waktu. Dalam praktiknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari: 

a. Metode regresi dan korelasi, merupakan metode yang digunakan baik untuk 

jangka panjang maupun jangka pendek dan didasarkan kepada persamaan 

dengan teknik least square yang dianalisis secara statistik. Metode ini lazim 

digunakan untuk peramalan permintaan atau penjualan. Data yang digunakan 

biasanya data kuartalan. 
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b. Model input-output, merupakan metode yang digunakan untuk peramalan 

jangka panjang yang biasanya digunakan untuk menyusun tren ekonomi 

jangka panjang. Data yang digunakan biasanya lebih dari sepuluh tahun. 

c. Model ekonometri, merupakan peramalan untuk jangka panjang dan jangka 

pendek. Peramalan ini didasarkan pada sistem persamaan regresi yang 

diestimasi secara simultan. Data yang digunakan biasanya data kuartalan. 

2.4. Teori Penjualan 

Penjualan yaitu usaha pemindahan kepemilikan suatu produk, baik itu berupa 

barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sebagai sasarannya dengan tujuan 

utama mendatangkan keuntungan (laba) dari barang atau jasa yang dihasilkan 

produsennya dengan pengelolaan yang baik. Pada pelaksanaannya, penjualan 

sendiri tak akan dapat dilakukan tanpa adanya pelaku yang bekerja didalamnya 

seperti agen, pedagang, dan tenaga pemasaran (Idaman, 2016). 

Penjualan ialah kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, 

mempengaruhi, dan memberi pembeli agar pembelian dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian yang 

ditawarkan dan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan kedua belah 

pihak. Jadi, penjualan adalah suatu kegiatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi 

agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan, berdasarkan 

harga yang disepakati oleh kedua pihak dalam kegiatan tersebut (Idaman, 2016). 

Umumnya para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan laba tertentu 

(mungkin maksimal), mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya 

untuk jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisir apabila penjualan dapat 
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dilaksanakan seperti yang direncanakan, dengan demikian tidak bearti bahwa 

barang atau jasa yang terjual selalu akan menghasilkan laba (Idaman, 2016). 

Menurut Basu Swastha (2001: 80), dalam Idaman (2016), tujuan umum 

penjualan, yaitu: 

1) Mencapai volume penjualan. 

2) Mendapatkan laba tertentu. 

3) Menunjang pertumbuhan usaha. 

Menurut Basu Swastha (2005:406) dalam buku “Manajemen Penjualan”, 

faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan antara lain sebagai berikut: 

1) Kondisi dan kemampuan penjualan. Pemahaman untuk beberapa masalah 

penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari 

tenaga penjual merupakan bagian dari kondisi dan kemampuan penjualan 

seperti berikut: 

a. Jenis serta karakteristik barang dan jasa yang ditawarkan. 

b. Harga produk atau jasa. 

c. Syarat penjualan, seperti pembayaran, pengiriman. 

2) Kondisi pasar. Kegiatan penjualan lainnya yang dapat mempengaruhi 

penjualan yaitu pasar sebagai kelompok pembelian atau pihak yang menjadi 

sasaran dalam penjualan. 

3) Modal. Penggunaan modal (dana) sangat diperlukan sebagai pengangkutan 

barang dagangan untuk ditempatkan atau untuk membesarkan usahanya. 



22 

 

4) Kondisi organisasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar, biasanya 

masalah penjual ini ditangani oleh bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan 

yang dipegang oleh orang-orang yang ahli dibidang penjualan. 

5) Faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, 

dan pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan 

adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan membeli lagi barang yang sama. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi volume penjualan, yaitu (Kotler, 

2000:55): 

1) Harga jual 

2) Produk (barang atau jasa) yang di tawarkan 

3) Promosi yang dirancang 

4) Saluran distribusi 

5) Mutu  

Bauran pemasaran adalah alat-alat yang bisa dikontrol oleh perusahaan dan 

diarahkan untuk memperoleh respons yang diinginkan dari pasar sasaran. Alat 

tersebut terdiri dari (Bilson Simamora, 2003): 

1. Produk (product) 

Segala sesuatu yang ditawarkan oleh individu, rumah tangga maupun 

organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, dibeli maupun dimiliki 

dinamakan produk. Produk juga sering disebut sebagai tawaran pasar (market 

offer) karna merupakan suatu tawaran. Bagi produsen, produk adalah suatu 

tawaran pasar. Bagi konsumen, produk adalah jalan keluar masalah konsumen 

berupa perasaan kekurangan terhadap sesuatu. Hal-hal yang perlu dipikirkan 
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mengenai produk adalah variasi produk, kualitas produk, desain produk, merek 

dan kemasan produk, ukuran produk, jaminan pengembalian produk jika terjadi 

sesuatu masalah, serta layanan tambahan. 

2. Harga (price) 

Sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa 

disebut harga. biasanya, harga dihitung dengan nilai uang. Penetapan harga 

haruslah tepat, yaitu tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal bagi konsumen, 

masih memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menjadi kelemahan 

perusahaan di mata pesaing. Harga yang tinggi bisa saja masih terjangkau oleh 

konsumen dan jelas memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi dapat 

menjadi kelemahan jika pesaing mampu membuat harga yang lebih rendah, 

terutama jika pasar peka terhadap harga. Bagi produsen, harga adalah nilai produk 

yang akan menjadi penerimaan jika produk terjual. Bagi konsumen, harga adalah 

biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk. Hal-hal yang perlu 

dipikirkan mengenai harga adalah tingkat harga yang ditetapkan, pemberian 

diskon, seberapa bebas perantara dalam menetapkan harga, jangka waktu 

pembayaran, dan persyaratan untuk pembelian secara kredit. 

3. Promosi (promotion) 

Promosi bagi produsen ialah kegiatan menginformasikan produk, membujuk 

konsumen agar membeli, serta mengingatkan konsumen supaya tidak melupakan 

produk. Promosi bagi konsumen ialah komunikasi antara produsen dan konsumen. 

Hal-hal yang berkaitan dengan promosi adalah personal selling (komunikasi 

langsung antara penjual dengan konsumen untuk memperkenalkan produk), mass 
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selling (pendekatan menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan 

informasi), promosi penjualan, public relation (upaya komunikasi menyeluruh 

dari perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap 

berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut), dan direct marketing (sistem 

yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon 

yang terukur dana tau transaksi di sembarang lokasi).  

4. Tempat (place) 

Esensi dari tempat adalah menyediakan produk kepada konsumen pada 

tempat yang tepat, nyaman untuk memperoleh produk. Konsep tempat bagi 

produsen ialah bagaimana mendekatkan produk kepada konsumen agar tersedia 

dalam tempat dan jumlah yang tepat. Sedangkan bagi konsumen, tempat adalah 

kenyamanan atau kemudahan untuk memperoleh produk. Hal-hal yang perlu 

dipikirkan terkait dengan tempat adalah akses lokasi yang mudah dijangkau, 

lokasi yang dapat dilihat dengan jelas, banyaknya orang yang lalu lalang, 

lingkungan daerah sekitar, dan lokasi pesaing. 

2.5. Metode Least Square (Kuadrat Terkecil) 

Metode least square (kuadrat terkecil) adalah metode paling populer untuk 

menetapkan persamaan regresi linier sederhana. Bentuk umum regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut (Susy Suhendra, 1993): 

Y = a + bX  Keterangan: Y = variabel tak bebas 

             X = variabel bebas 

              a = konstanta 

              b = kemiringan 
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Metode least square (kuadrat terkecil) adalah metode yang digunakan untuk 

menentukan persamaan trend data yang mencangkup analisis time series dengan 

dua kasus data genap dan data ganjil. Persamaan trend dengan metode least square, 

yaitu (Pangestu Subagyo, 2013): 

Ŷ = a + bX  ……… (1) 

Mencari nilai a dan b dari persamaan trend dapat dapat digunakan dua persamaan 

normal sebagai berikut:  ƩY = n.a + b.Ʃx  ……… (2) 

      ƩXY = a.Ʃx + b.Ʃx²  ……… (3) 

Bila titik tengah data sebagai tahun dasar, maka ƩX = 0 dan dapat dihilangkan dari 

kedua persamaan diatas dan menjadi: a = 
ƩY

n
  dan b = 

ƩXY

ƩX²
   

dengan keterangan: Ŷ = data berkala = taksiran data trend 

          X = waktu (hari, minggu, bulan, atau tahun) 

           a = nilai trend pada tahun dasar 

           b = rata-rata pertumbuhan nilai trend pada tiap tahun 

Bila ada sejumlah periode waktu ganjil, titik tengah periode waktu ditentukan X=0, 

sehingga jumlah positif dan negatif akan sama dengan nol. 

Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala 

atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk 

melakukan peramalan penjualan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan 

hasilnya. Metode least square yaitu metode peramalan untuk melihat trend dari data 

deret waktu. Persamaan 1 merupakan persamaan metode least square (Pamungkas, 

2016 dalam Assauri, 1991): 

Y = a + bX 
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Keterangan: Y = peubah tak bebas 

X / t = waktu tertentu (berbentuk kode) 

  a dan b = koefisien 

Menentukan nilai X atau t seringkali digunakan teknik alternatif dengan 

memberikan skor atau kode, dalam hal ini dilakukan pembagian data menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

 Data genap, maka skor nilai t nya: …,-5,-3,-1,1,3,5,… 

 Data ganjil, maka skor nilai t nya: …,-3,-2,-1,0,1,2,3,… 

Kemudian, untuk mengetahui koefisien a dan b yang dicari dengan persamaan: 

a = 
ƩY

n
 dan b = 

ƩtY

Ʃt²
 

Menurut Herlawati (2017), untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan 

nilai tertentu pada variabel waktu (x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 

nol atau Ʃx = 0. 

1. n ganjil, maka n = 2k + 1 → X k+1 = 0 

a. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan 

b. Diatas 0 diberi tanda negatif 

c. Dibawah 0 diberi tanda positif 

2. n genap, maka n = 2k → X ½ [k + (k+1)] = 0 

a. Jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan 

b. Diatas 0 diberi tanda negatif 

c. Dibawah 0 diberi tanda positif 
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2.6. Analisis Regresi Berganda 

Pada analisis regresi sederhana, satu variabel tergantung diprediksikan hanya 

menggunakan satu variabel bebas. Kenyataannya di dunia bisnis (fenomena 

ekonomi) tidak pernah satu variabel tergantung hanya dipengaruhi oleh satu 

variabel bebas. Kenyataan di lapang jauh lebih kompleks, dimana satu variabel 

tergantung dapat dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas. Oleh sebab itulah 

analisis regresi sederhana perlu diperluas lagi menjadi analisis regresi berganda 

(Suliyanto, 2011). 

Letak perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda, yaitu ada 

pada jumlah variabel bebasnya. Jika dalam regresi sederhana jumlah variabel bebas 

yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung hanya satu, maka dalam 

regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi 

variabel tergantung lebih dari satu (Suliyanto, 2011). 

Pada awalnya analisis regresi berganda dikembangkan oleh para ahli 

ekonometri untuk membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi 

pada berbagai segmen ekonomi (Sugiarto dan Harijono, 2000). Fenomena ekonomi 

dan bisnis bersifat kompleks sehingga perubahan suatu variabel tidak hanya 

disebabkan oleh satu variabel bebas tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain 

sehingga tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan satu variabel bebas 

saja, contohnya (Suliyanto, 2011): 

1. Besarnya konsumsi keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, tingkat 

pendidikan dan gaya hidup. 
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2. Besarnya jumlah penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga 

dipengaruhi oleh besarnya biaya promosi dan biaya distribusi yang 

dikeluarkan. 

3. Besarnya pendapatan tidak hanya dipengarauhi oleh gaji, tetapi juga 

dipengaruhi oleh jumlah kekayaan yang dimilikinya.  

Ada beberapa hal yang harus dianalisis sebagai dasar untuk melakukan 

analisis lebih mendalam dari sekedar persamaan regresi yang terbentuk. Beberapa 

hal yang perlu dianalisis berkaitan dengan analisis regresi adalah sebagai berikut 

(Suliyanto, 2011): 

1. Persamaan regresi. Persamaan regresi untuk menggambarkan model 

hubungan antar variabel bebas dengan variabel tergantungnya. Persamaan 

regresi memuat nilai konstanta (intercept) nilai koefisien regresi (slope), dan 

variabel bebasnya. 

2. Nilai prediksi. Nilai prediksi merupakan besarnya nilai variabel tergantung 

yang diperoleh dari prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang 

telah terbentuk. 

3. Keofisien determinasi. Keofisien determinasi ialah besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Pengaruh koefisien 

determinasi yang semakin tinggi berbading lurus terhadap kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel 

tergantungnya. 

4. Kesalahan baku estimasi. Merupakan satuan untuk menentukan besarnya 

tingkat penyimpangan dari persamaan regresi yang terbentuk dengan nilai 
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senyatanya. Semakin tinggi kesalahan baku estimasi maka semakin lemah 

persamaan regresi tersebut untuk digunakan sebagai alat proyeksi. 

5. Kesalahan baku koefisien regresi. Merupakan satuan untuk menunjukkan 

tingkat penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi. Kesalahan baku 

koefisien regresi yang semakin tinggi membuat semakin lemahnya variabel 

tersebut untuk diikutkan dalam model persamaan regresi (semakin tidak 

berpengaruh). 

6. Nilai Fhitung. Berguna untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas 

terhadap variabel tergantungnya. Model persamaan regresi masuk dalam 

kriteria cocok atau fit ketika variabel bebas memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap variabel tergantung, dan begitu pula sebaliknya. 

7. Nilai thitung. Nilai thitung untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial 

(per variabel) terhadap variabel tergantung, apakah variabel bebas memiliki 

pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak. 

8. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berdasarkan hasil 

analisis apakah variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh terhadap 

variabel tergantung atau tidak. Kesimpulan didasarkan pada nilai thitung yang 

dibandingkan dengan nilai ttabel, atau dengan membandingkan nilai signifikasi 

(p-value) dengan tingkat toleransi. 
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2.7. Kerangka Pemikiran 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan bagan 1, maka dapat dijelaskan dari hasil penjualan susu 

didapatkan data penjualan susu. Data penjualan susu digunakan untuk melihat 

fluktuasi penjualan susu, dan untuk menganalisis peramalan penjualan susu. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis peramalan penjualan susu adalah 

metode least square. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan susu pasteurisasi, yaitu 

produk, harga, promosi, dan tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan 

di analisis menggunakan analisis regresi berganda, kemudian hasil analisis 

menyimpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan susu pasteurisasi. 
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Penjualan susu pasteurisasi 

Atribut faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan 

susu pasteurisasi: 

1. Produk 

2. Harga 

3. Promosi 

4. Tempat 
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Analisis 

metode least 

square 

Fluktuasi 

penjualan susu 

pasteurisasi 

Analisis regresi 

berganda 

Pengaruh faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penjualan susu 

pasteurisasi 

Data 

penjualan susu 

pasteurisasi 

Data penjualan 

susu pasteurisasi 
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2.8. Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis 

yang dapat di ajukan hipotesis untuk fungsi penjualan, yaitu diduga faktor-faktor 

(produk, harga, promosi dan tempat) berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian susu pasteurisasi. 




