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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Susu Bubuk 

Susu bubuk merupakan salah satu contoh pengolahan dan pengawetan 

susu dengan tujuan menurunkan kadar air susu dari 88 persen (susu 

segar) menjadi 3 persen (susu bubuk) dengan cara pengeringan 

semprot (Widodo, 2003).  Buckle et al (1987) menjelaskan bahwa bila 

susu dihilangkan dengan penguapan dan sisa yang kering dibakar pada 

panas rendah, maka akan diperoleh sisa abu putih yang berisi bahan-

bahan mineral.  

 

Penelitian Lestari (2003) menyebutkan bahwa sistem produksi susu 

bubuk di PT. Ultrindo Inti Jaya Jakarta, meliputi beberapa tahap yaitu: 

1) Penerimaan bahan baku 

2) Separasi dan pasteurisasi 

3) Penguapan 

4) Pencampuran 

5) Pemekatan 

6) Pengeringan 

7) Pengemasan 
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Widodo (2003) menyatakan bahwa proses pengeringan (penguapan 

air) susu segar menjadi susu bubuk dilakukan dengan tiga proses: 

1) Evaporasi untuk penguapan air susu dari 88 persen menjadi 50 

persen 

2) Sprying atau pengeringan semprot untuk menguapkan air dan 

pembentukan bubuk (powder) 

3) Pengeringan lebih lanjut untuk penguapan air dari partikel susu 

bubuk. 

 

2. Susu Bubuk Full Cream dan Instant 

Jenis susu bubuk menurut Departemen Pertanian (2014) adalah susu 

bubuk berlemak (full cream) dan susu bubuk rendah lemak (instant). 

a. Susu Bubuk Full Cream 

Susu bubuk berlemak atau dikenal dengan susu bubuk full cream 

adalah susu berbentuk bubuk yang diperoleh dari susu cair, atau 

susu hasil pencampuran susu cair dengan susu kental atau krim 

bubuk.  Susu bubuk full cream merupakan susu hasil pencampuran 

susu cair dengan susu kental atau susu bubuk, yang telah 

dipasteurisasi dan melalui proses pengeringan (menghilangkan 

sebagian besar air).  Persyaratan minimum susu bubuk full cream 

adalah kadar lemak susu tidak kurang dari 26 persen dan kadar air 

tidak lebih dari 5 persen. 
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b. Susu Bubuk Instant 

Susu bubuk rendah lemak atau dikenal dengan susu bubuk instant 

adalah produk susu bubuk yang diperoeh dengan proses 

pengeringan susu yang sebelumnya telah dipisahkan sebagian 

lemak dan susunya dengan alat pemisah krim (cream separator). 

Persyaratan minimum susu instant adalah kadar lemak susu tidak 

kurang dari 1,5 persen dan tidak lebih dari 26 persen, dan kadar air 

tidak lebih dari 5 persen. 

 

3. Perilaku Konsumen dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Konsumen 

 

a. Definisi Perilaku Konsumen 

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  Perilaku konsumen 

adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 

memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi (Kotler, 

2000). 

 

Perilaku konsumen merupakan tindakan yang langsung terlibat 

untuk mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti 

tindakan tersebut (Engel et al, 1994).  Perilaku konsumen sebagai 

perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 
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menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka 

(Schiffman et al, 1994).  Perilaku konsumen adalah dinamis karena 

perilaku konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas 

selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu.  Salah satu implikasi 

perilaku konsumen adalah bahwa generalisasi perilaku konsumen 

biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk, dan 

individu atau grup tertentu (Setiadi, 2003). 

 

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Setiadi (2003) menyatakan bahwa, keputusan pembelian dari 

pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, 

dan psikologi dari pembeli.  Sebagian besar adalah faktor-faktor 

yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-

benar diperhitungkan.  Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen antara lain: 

 

a. Faktor-faktor kebudayaan 

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari 

keinginan dan perilaku seseorang.  Bila makhluk-makhluk 

lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia 

umumnya dipelajari.  Setiap kebudayaan terdiri dari sub-

budaya-sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya.  Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis 
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yaitu, kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, 

kelompok ras, dan area geografis.  Kelas sosial adalah 

kelompok-kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama 

dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarki dan 

keanggotaannya mempunyai nilai, minat, perilaku yang serupa.  

 

b. Faktor-faktor sosial 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang.  Beberapa diantaranya 

adalah kelompok-kelompok primer, seperti keluarga dan teman 

sejawat dan kelompok sekunder, yang cenderung resmi dan 

interaksinya kurang adanya kesinambungan. 

 

c. Faktor pribadi 

Faktor pribadi meliputi umur dan tahapan dalam siklus hidup, 

siklus hidup mencakup dalam tahapan siklus dalam keluarga 

dan transformasi tertentu seseorang dalam menjalani hidupnya, 

pekerjaan; para pemasar berusaha mengidentifikasikan 

kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-

rata terhadap produk dan jasa tertentu, keadaan ekonomi; 

keadaan ekonomi terdiri dari pendapatan yang dapat 

dibelanjakan, tabungan serta hartanya, gaya hidup; gaya hidup 

seseorang adalah pola hidup dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan dan minat seseorang, kepribadian dan konsep diri; 
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yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik 

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang 

responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.  Jenis-

jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi 

yang kuat antara jenis-jenis kepribadian tersebut dengan 

berbagai pilihan produk dan merek. 

 

d. Faktor-faktor psikologis 

Faktor-faktor psikologis mencakup motivasi, persepsi, proses 

belajar, dan kepercayaan serta sikap.  Teori motivasi 

contohnya adalah teori maslow, persepsi didefinisikan sebagai 

proses dimanaseseorang memilih, mengorganisasikan, 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu 

gambaran.  Tiga proses persepsi meliputi perhatian yang 

selektif, gangguan yang selektif, mengingat kembali yang 

selektif.  Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman.  Kepercayaan dan 

sikap merupakan suatu gagasan deskriptif yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. 

 

Proses keputusan membeli setiap konsumen berbeda dan bervariasi. 

Keputusan yang bervariasi disebabkan oleh beberapa faktor yang 

menyebabkan perbedaan dalam hal keputusan pembelian.  Ada empat 

faktor yang secara dominan mempengaruhi perilaku konsumen untuk 
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memutuskan pembelian (Kotler, 2000).  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian konsumen dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian pada 

konsumen 

 

Faktor 

budaya 

Faktor sosial Faktor pribadi Faktor 

psikologis 

Kultur Kelompok 

acuan 

Usia Motivasi 

Sub kultur Keluarga Pekerjaan Persepsi 

Kelas sosial Peran dan 

status 

Gaya hidup Kepercayaan 

  Kedudukan Sikap 

  Lingkungan  

  Ekonomi  

  Kepribadian  

   
Sumber : Kotler, 2000 

 

 

4. Teori Permintaan 

 

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep 

permintaan.  Pertama, jumlah yang diminta merupakan kuantitas yang 

diinginkan.  Permintaan menunjukkan berapa banyak yang ingin dibeli 

oleh rumah tangga, atas dasar harga komoditi tersebut, harga-harga 

lainnya, penghasilan, selera, dan sebagainya.  Kedua, apa yang 

diinginkan tidak merupakan permintaan efektif, artinya merupakan 

jumlah barang yang orang bersedia membelinya pada harga yang harus 

dibayar untuk komoditi tersebut.  Ketiga, kuantitas yang diminta 

merupakan arus pembelian yang kontinyu (Lipsey et al, 1995). 

 

Hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu barang 

naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, cateris paribus 
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(apabila hal-hal lain tetap).  Hal-hal lain yang dimaksud adalah 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang 

diminta selain harga barang yang bersangkutan, misalnya yang 

termasuk dalam variabel lain dalam hukum permintaan itu ialah 

tingkat pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain 

selain barang yang dibicarakan, jumlah penduduk, pengeluaran 

advertensi, rancang bangun, saluran distribusi, dan sebagainya. 

 

Hukum permintaan hanya menekankan perhatiannya kepada pengaruh 

suatu harga barang terhadap jumlah barang yang diminta, sedangkan 

pada kenyataannya permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain, yaitu harga barang lain, pendapatan para pembeli, 

distribusi pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan ekspektasi.  

Barang-barang yang harganya mempengaruhi jumlah permintaan suatu 

barang adalah barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral 

(Sukirno, 2000). 

 

Kuantitas suatu barang yang diminta oleh konsumen dipengaruhi oleh 

barang itu sendiri, harga barang lain, rata-rata penghasilan rumah 

tangga, selera, distribusi pendapatan, dan besarnya populasi (Lipsey et 

al, 1995).  Secara matematis variabel-variabel tersebut dapat dibentuk 

dalam fungsi: 

 

Qdx = f (Px, Py, I, Di, T, N)  
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Keterangan: 

Qdx = Jumlah barang x yang diminta 

Px  = Harga barang x 

Py  = Harga barang y 

I  = Pendapatan 

Di  = Distribusi pendapatan 

T  = Selera 

N  = Populasi 

 

Hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harganya dapat 

diketahui dari skedul permintaan dan kurva permintaan.  Skedul 

permintaan adalah tabulasi angka yang menunjukkan jumlah yang 

diminta pada harga tertentu, sedangkan kurva permintaan merupakan 

penyajian secara grafik dan skedul permintaan. 

 

Kurva permintaan dari suatu barang menghubungkan keseimbangan 

jumlah barang yang dibeli konsumen dan tingkat harga pasar, di mana 

penghasilan konsumen dan harga nominal barang lain tidak berubah 

(Sudarman, 2004).  Apabila harga barang atau jasa naik maka jumlah 

barang atau jasa yang diminta akan sedikit sebaliknya apabila harga 

atau jasa menurun maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan 

tinggi, seperti yang tersaji pada Gambar 1: 
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Gambar 1. Penurunan kurva permintaan (Pindyck, 2009) 

 

Berdasarkan teori Pindyck (2009), Gambar 1 menunjukkan ketika 

konsumsi makanan (XA) dan pakaian (XB) berubah karena harga 

makanan berubah.  Seseorang akan mengalokasikan pendapatannya 

untuk dua jenis barang.  Pada awalnya ketika harga makanan adalah Rp 

10.000,- harga pakaian Rp 20.000, dan pendapatan konsumen sebesar 

20.000 

 

5.000 

E 

Demand Curve 

PXA 

10.000 
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Rp 200.000,- pilihan konsumsi yang paling banyak kegunaannya adalah 

di titik B.  Konsumen membeli 12 unit makanan dan 4 unit pakaian.  

Pencapaian tingkat kepuasan yang saling berkaitan dengan kurva 

indiferen U2. 

    

Pada Gambar (1b), menunjukkan hubungan antara harga makanan 

(PXA) dan jumlah permintaan (XA).  Sumbu X mengukur jumlah 

makanan yang dikonsumsi, tetapi sumbu Y mengukur harga makanan.  

Titik G sama dengan titik B.  Pada titik G, harga makanan adalah Rp 

10.000,- dan konsumen membeli 12 unit makanan. 

 

Diperkirakan harga makanan naik menjadi Rp 20.000,-.  Garis anggaran 

pada Gambar (1a) bergeser masuk menuju sumbu Y, menjadi 2 kali 

sama tinggi dengan sebelumnya.  Harga makanan yang relatif lebih 

tinggi meningkatkan kemiringan garis anggaran.  Konsumen mencapai 

kepuasan maksimum pada titik A, yang mana ditemukan pada kurva 

indiferen paling rendah, U1 (karena harga makanan naik, kemampuan 

pembelian konsumen dan kepuasan yang dapat dicapai telah menurun).  

Pada titik A, konsumen memilih 4 unit makanan dan 6 unit pakaian.  

Pada Gambar (1b), konsumen mengurangi konsumsinya yang 

ditunjukkan pada titik E, ketika pada harga Rp 20.000,- konsumen akan 

mengonsumsi 4 unit makanan.  Jika harga makanan turun hingga Rp 

5000,- maka garis anggaran sekarang bergeser ke kanan,  konsumen 

dapat mencapai tingkat kepuasannya yang lebih tinggi dengan kurva 

indiferen U3 pada Gambar (1a), dengan pemilihan D, dengan 20 unit 
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makanan dan 5 unit pakaian.  Titik H pada Gambar (1b) menunjukkan 

harga Rp 5000,- dan jumlah permintaan 20 unit makanan.  Pada 

penurunan kurva permintaan dikenal dengan adanya efek subtitusi dan 

efek pendapatan. 

 

Efek subtitusi terjadi jika ada dua barang dikonsumsi secara bersamaan, 

asumsi cateris paribus harga barang Y (pakaian), dan utilitas tetap, jika 

harga barang X (makanan) turun, pendapatan diimbangi agar utilitas 

tetap, pergerakan konsumsi berada di sepanjang kurva indeferen, 

individu bertahan pada kurva indeferen yang sama, konsumsi diubah 

agar subtitusi marginal sama dengan rasio harga yang baru dari kedua 

barang.  Efek pendapatan terjadi jika harga X (makanan) turun maka 

pendapatan riil naik sehingga jumlah makanan yang diminta meningkat, 

garis anggaran berotasi ke kanan, perubahan harga berarti mengubah 

daya beli riil, individu akan berpindah ke kurva indeferen baru dengan 

daya beli yang baru, garis anggaran berotasi mengikuti perpindahan 

kurva indeferen dan daya beli yang baru. 

 

5. Elastisitas Permintaan 

 

Boediono (2002) menyatakan bahwa salah satu karakteristik penting 

dari kurva atau fungsi permintaan pasar adalah derajat kepekaan 

jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang 

mmpengaruhinya.  Ukuran derajat kepekaan ini disebut elastisitas.  

Ada beberapa macam konsep elastisitas yang berhubungan dengan 

permintaan, yaitu : 
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a. Elastisitas Harga 

Elastisitas harga adalah perubahan jumlah yang diminta yang 

disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan satu 

persen, atau secara umum : 

 

    
                                               

                                          
 

 

Eh > 1 dikatakan bahwa permintaan elastis 

Eh < 1 dikatakan bahwa permintaan inelastis 

Eh = 1 disebut elastisitas tunggal (unitary elasticity) 

 

b. Elastisitas (Harga) Silang 

Elastisitas harga silang adalah persentase perubahan jumlah yang 

diminta akan suatu barang yang diakibatkan oleh perubahan harga 

barang lain yang mempunyai hubungan dengan satu persen, atau 

secara umum : 

 

    
                                             

                                   
 

 

Hubungan antara X dan Y adalah substitusi, maka Es adalah 

positif.  Kenaikan harga barang Y berakibat berkurangnya 

permintaan akan barang Y dan bertambahnya permintaan barang 

X, bila hubungan antara X dan Y adalah komplementer Es adalah 

negatif. 
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c. Elastisitas Pendapatan 

Elastisitas pendapatan adalah perubahan permintaan akan suatu 

barang yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan (income) riil 

konsumen dengan satu persen, atau : 

 

    
                                             

                                    
 

 

Barang “normal” Ep positif dan untuk barang “inferior” Ep negatif.  

Barang-barang kebutuhan pokok mempunyai Ep < 1 sedang untuk 

barang-barang yang tidak pokok (misalnya barang-barang mewah) 

Ep > 1. 

 

6. Kepuasan Konsumen 

 

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa 

setelah mereka memperoleh dan menggunakannya.  Konsumen yang 

puas akan sebuah produk atau jasa mempunyai kecenderungan untuk 

mengonsumsi produk atau jasa tersebut berulang kali.  Konsumsi yang 

berulang akan menciptakan konsumen yang loyal atau setia, dan pada 

akhirnya konsumen yang loyal akan meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Menurut Musanto (2004) Kepuasan konsumen merupakan 

suatu tingkatan kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan 

dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang 

atau kesetiaan yang berlanjut. 
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Kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi pasca konsumsi bahwa suatu 

alternatif yang dipilih setidaknya bekerja sebaik yang diharapkan. 

Ketidakpuasan adalah hasil dari harapan yang diteguhkan secara 

negatif (Engel et al, 1994). 

 

Sumarwan (2003) menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan 

konsumen merupakan dampak dari selisih antara harapan konsumen 

sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen 

dari produk yang dibeli tersebut.  Konsumen pada saat membeli 

produk, mereka akan memiliki harapan tentang bagaimana produk 

tersebut berfungsi yaitu: 

1) Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, yang disebut 

sebagai diskonfirmasi positif.  Jika terjadi maka konsumen akan 

merasa puas. 

2) Produk berfungsi seperti yang diharapkan, yang disebut sebagai 

diskonfirmasi sederhana.  Produk ini tidak memberikan rasa puas, 

dan produk tersebut pun tidak mengecewakan konsumen.  Jika 

terjadi maka konsumen memiliki perasaan netral. 

3) Produk berfungi lebih buruk dari yang diharapkan, yang disebut 

diskonfirmasi negatif.  Produk ini berfungsi buruk, tidak sesuai 

harapan konsumen sehingga menyebabkan kekecewaan dan 

ketidakpuasan. 

 

 

 

 

 



25 

 

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

 

Kotler (2000) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya.  Pada dasarnya pengertian 

kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja 

atau hasil yang dirasakan ( Engel et al, 1994). 

 

Lupiyoadi (2001) menjelaskan bahwa dalam menentukan kepuasan 

konsumen ada lima faktor yang harus diperhatikan, antara lain : 

a) Kualitas produk, yaitu pelanggan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b) Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas 

apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai 

dengan yang diharapkan. 

c) Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia jika 

menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung 

memiliki kepuasan yang lebih tinggi. 

d) Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada pelanggan. 

e) Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan 

suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk dan jasa 

tersebut. 
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Irawan (2004) menyebutkan faktor-faktor yang mendorong 

kepuasan pelanggan adalah: 

a) Kualitas produk, pelanggan puas jika setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya 

baik. 

b) Harga, untuk pelanggan yang sensitif biasanya harga murah 

merupakan sumber kepuasan yang penting karena pelanggan 

akan mendapatkan value for money yang tinggi. 

c) Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya 

sulit ditiru.  Kualitas pelayanan merupakan driver yang 

mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang terkenal 

adalah servqual. 

d) Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila 

relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk 

atau pelayanan. 

 

8. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Kajian penelitian terdahulu yang meneliti permintaan dan kepuasan 

konsumen akan suatu barang tersaji pada Tabel 4. 
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Tabel 4.  Tabel ringkasan penelitian terdahulu tentang permintaan dan 

kepuasan konsumen 

 

Nama 

Peneliti 

Judul Metode Hasil 

Anggraini 

(2013) 

Analisis tingkat 

kepuasan dan 

loyalitas 

konsumen gula 

pasir merek 

Gulaku di kota 

Bandar Lampung 

Analisis 

Deskriptif dan 

Metode 

Customer 

Satisfication 

Index (CSI) 

Konsumen dengan kategori 

puas dengan indeks 

kepuasan konsumen secara 

keseluruhan adalah 0,8259, 

artinya perusahaan telah 

memuaskan pelanggannya 

sebanyak 82,59 persen 

 
Putri 

(2009) 

Analisis Sikap 

dan Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Minuman Susu 

Fermentasi 

Probiotik 

Vitacharm (Studi 

Kasus Bogor 

Botani Square) 

Analisis 

deskripstif, 

metode 

Importance-

Performance 

Analysis, dan 

Customer 

Satisfication 

Index (CSI) 

Atribut produk Vitacharm 

yang berada pada kuadran I 

(prioritas utama) yaitu rasa 

dan kondisi pasca 

konsumsi. Pada kuadran II 

terdapat atribut komposisi, 

kejelasan tanggal 

kadaluarsa, izin Depkes, 

efek samping, dan 

kebersihan produk. 

Konsumen berada pada 

kriteria puas dengan nilai 

(CSI) sebesar 72,53 persen  

Rahman 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewi 

(2013) 

 

 

Analisis 

Kepuasan 

Konsumen 

Produk Susu 

Ultra Milk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan 

Keputusan 

Rumah Tangga 

dalam 

Mengonsumsi 

Kecap Manis di 

Kota Bandar 

Lampung 

Analisis 

deskriptif, 

metode 

Importance-

Performance 

Analysis, dan 

Customer 

Satisfication 

Index (CSI) 

 

 

 

 

 

Analisis 

Konjoin, 

Analisis Fungsi 

Cobb Douglas 

 

Indeks kepuasan konsumen  

keseluruhan yang berhasil 

dicapai Ultra Milk sebesar 

61,89 persen artinya 

perusahaan memuaskan 

61,89 persen dari harapan 

konsumen. Atribut yang 

harus diprioritaskan 

perbaikan kinerjanya adalah 

kandungan bahan pengawet 

dan kemudahan 

memperoleh produk 

 

Atribut kecap manis yang 

paling disukai responden 

adalah warna, rasa, 

ukuran dan kemasan.  

Sebagian besar 

konsumen rumah tangga 

memiliki merek kecap 

bango yang paling 

disukai 
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Ersi dan 

Semuel 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastang, 

Veronica, 

dan Arie 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudjahid 

(2009) 

Dewi 

(2013) 

Analisis CRM, 

Kepuasan 

Pelanggan, dan 

Loyalitas Produk 

UKM Berbasis 

Bahan Baku 

Terigu di Jawa 

Timur 

 

 

 

 

 

Beberapa Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Jumlah 

Permintaan Telur 

Ayam Ras Oleh 

Konsumen di 

Pasar Pa’Baeng-

Baeng Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

mempengaruhi 

Permintaan 

Pelanggan 

Dalam 

Pembelian Mi 

Instan Merek 

Alhami di 

Wilayah Medan 

Johor. 

Convenience 

Sampling dan 

Analisis SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresi linier 

berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran 

skala likert, 

analisis 

deskriptif, 

analisis statistik, 

dan analisis 

korelasi dan 

linier berganda 

Variabel Customer 

Relationship 

Marketing(CRM) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan. Hal 

itu terbentuk karena 

perusahaan mampu 

menjaga dan mengelola 

hubungan dengan 

konsumen tepung terigu 

dengan baik.  

 

Pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah 

permintaan telur ayam ras 

yang dapat dilihat dari nilai 

t hitung (-0,059) lebih kecil 

dari t tabel (2,617).  Harga 

telur ayam ras tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan telur 

ayam ras jika dilihat secara 

parsial tetapi secara 

bersama-sama harga, 

pendapatan, dan jumlah 

anggota keluarga 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap jumlah 

permintaan telur ayam ras. 

 

Faktor harga, iklan, rasa 

dan tempat atau lokasi 

pemasaran secara bersama-

sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pembelian mi instant merek 

Alhami. Regresi berganda 

diperoleh elastisitas 

permintaan terhadap 

perubahan harga sebesar 

1,43 persen, jika harga 

turun sebesar satu satuan 

permintaan akan naik 

sebesar 1,43. Permintaan 

elastis karena nilai 

eleastisitas lebih dari 1. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

Susu bubuk merupakan bentuk lain dari susu cair yang telah melalui 

proses pengeringan tanpa mengurangi manfaatnya.  Susu bubuk 

merupakan salah satu pangan yang memiliki kandungan energi, 

karbohidrat, dan kalsium.  Susu bubuk sering dijadikan sebagai produk 

makanan pelengkap konsumen rumah tangga di kehidupan sehari-hari.  

Saat ini susu bubuk sudah banyak dikonsumsi masyarakat dari segala 

kalangan. 

 

Kegiatan konsumsi yang dilakukan konsumen rumah tangga sehari-hari 

mengarah pada permintaan akan produk susu bubuk.  Penelitian ini 

dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis permintaan konsumen 

terhadap susu bubuk dengan melihat hubungan antara variabel harga susu 

bubuk, harga susu cair, harga susu kental manis, harga teh, harga gula 

pasir, harga susu bubuk coklat Milo, harga sereal kemasan, harga kopi, 

tingkat pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, tingkat 

pendidikan, dan jenis susu yang akan mempengaruhi permintaan susu 

bubuk oleh konsumen rumah tangga di Kota Bandar Lampung. 

 

Konsumen melakukan permintaan akan produk susu bubuk, yang 

kemudian akan tercipta kepuasan konsumen yang mengarah pada rasa 

puas atau tidak puas.  Ketika tercipta rasa puas maka konsumen cenderung 

untuk melakukan permintaan secara berulang, namun jika tercipta rasa 

tidak puas maka konsumen cenderung menghentikan konsumsi terhadap 

produk tersebut.  Tingkat kepuasan konsumen dianalisis dengan 
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menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) yaitu dengan melakukan 

pembobotan terhadap tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut 

produk susu bubuk sehingga diperoleh indeks kepuasan konsumen secara 

keseluruhan maupun per atribut.  Atribut-atribut yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen adalah harga susu bubuk, rasa, kondisi kemasan saat 

dibeli, desain kemasan, tanggal kadaluarsa, label halal, kandungan zat gizi, 

iklan, dan komposisi produk, izin BPOM, dan kemudahan memperoleh 

produk.  

 

Kepuasan konsumen yang tercipta memiliki faktor-faktor yang 

bepengaruh.  Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah harga susu bubuk, usia responden,  pendapatan rumah 

tangga (RT), lama mengonsumsi, frekuensi pembelian, dan lokasi 

pembelian.  Kerangka pemikiran permintaan dan kepuasan  konsumen  

rumah tangga dalam mengonsumsi susu bubuk di Kota Bandar Lampung 

selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2.  Kerangka pemikiran permintaan dan kepuasan konsumen rumah 

tangga dalam mengonsumsi susu bubuk di Kota Bandar Lampung 

 

 

 

Susu bubuk sebagai produk 

makanan pelengkap konsumen 

rumah tangga 

Konsumen susu 

bubuk  

Permintaan susu 

bubuk  

Kepuasan konsumen 

Puas Tidak puas 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan 

susu bubuk: 

 Harga susu bubuk 

 Harga susu cair 

 Harga susu kental manis 

 Harga teh 

 Harga gula pasir 

 Harga susu bubuk coklat 
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 Harga sereal kemasan 

 Harga kopi 

 Tingkat pendapatan RT 

 Jumlah anggota keluarga 

 Tingkat pendidikan 

konsumen 
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Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen : 

 Harga susu bubuk  

 Usia responden 

 Pendapatan RT 

 Lama mengonsumsi 

 Lokasi pembelian 

Metode CSI 

Atribut susu bubuk: 

 Harga 

 Rasa 

 Kondisi kemasan 

produk 

 Desain kemasan 

 Tanggal kadaluarsa 

 Label halal 

 Kandungan zat gizi 

 Iklan 

 Komposisi produk 

 Izin BPOM 

 Kemudahan 

memperoleh produk 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan susu bubuk di 

Kota Bandar Lampung adalah harga susu bubuk, harga susu cair, harga 

susu kental manis, harga teh, harga gula pasir, harga susu bubuk coklat 

Milo, harga sereal kemasan, harga kopi, tingkat pendapatan rumah 

tangga, jumlah anggota keluarga, dan jenis susu (full cream atau 

instant). 

 

2) Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 

mengonsumsi susu di Kota Bandar Lampung adalah harga susu bubuk, 

usia responden,  pendapatan rumah tangga (RT), lama mengonsumsi, 

dan lokasi pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


