
 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

 

Kebutuhan dasar paling utama bagi manusia adalah kebutuhan pangan. 

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 

air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah.  Pangan yang sudah diolah 

dan siap untuk dimakan disebut makanan.  Makanan adalah bahan pangan 

yang telah diolah, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan 

oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan gizi.  Makanan yang 

dikonsumsi oleh tubuh manusia akan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari  

(Indriani, 2007).  

 

Makanan yang menyehatkan harus memiliki kandungan zat gizi di dalamnya.  

Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan 

serta mengatur proses-proses kehidupan (Almatsier, 2003).  Zat gizi 

digolongkan ke dalam enam kelompok utama yaitu karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, mineral, dan air.  Keenam zat gizi tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zat gizi makro (karbohidrat, 

protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga
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Protein merupakan salah satu zat gizi sumber energi selain karbohidrat yang 

diperlukan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.  Fungsi utama  protein sangat 

penting yaitu untuk perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk 

menjaga kekebalan tubuh.  Berdasarkan sumbernya protein dapat dibedakan 

menjadi protein nabati dan protein hewani.  Sumber protein nabati di 

antaranya terdiri dari kacang kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian, dan 

polong-polongan.  Protein hewani di antaranya terdiri dari ikan, daging, dan 

susu.  Perkembangan konsumsi sumber protein di masyarakat Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Perkembangan konsumsi sumber protein tahun 2005 –2010 
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Kacang kedelai termasuk tanaman pangan sekunder yang dikonsumsi 

masyarakat Indonesia.  Kontribusi kacang kedelai sebagai sumber protein 

nabati cukup tinggi dalam mencukupi konsumsi pangan di Indonesia.  

Konsumsi kacang kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kacang-

kacangan lainnya.  Konsumsi kacang kedelai pada masyarakat Indonesia 

juga melebihi  sumber protein hewani seperti daging ruminansia, daging 

unggas, telur dan susu.   

No Jenis Pangan Kontribusi Konsumsi (% AKP) 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 

Daging 

ruminansia 4,6 4,3 5,1 5,3 5,3 5,5 

2 Daging unggas 10,3 8,8 11,0 11,1 11,0 11,9 

3 Telur 9,2 9,1 9,3 9,1 9,7 10,5 

4 Susu 3,7 4,0 5,4 5,4 5,3 5,2 

5 Ikan  42,3 42,2 38,6 42,2 41,7 41,3 

6 Kedelai 23,8 27,2 24,7 22,4 23,2 21,7 

7 Kacang tanah 3,7 2,6 4,0 2,7 2,3 2,5 

8 kacang hijau 1,9 1,5 1,5 1,4 1,1 1,0 

9 kacang lain 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 
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Kehidupan yang selalu berkembang memberikan dampak yang besar 

terhadap pola makan masyarakat.  Pola makan yang tidak sehat akan 

memberikan dampak negatif terhadap aktivitas tubuh dalam menjalankan 

fungsinya.  Sebaliknya pola makan yang sehat akan memberikan dampak 

yang baik bagi kesehatan tubuh.  Salah satu bahan makanan bergizi tinggi 

dan mengandung protein yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

adalah kedelai.   

 

Kedelai termasuk ke dalam famili Leguminosae atau kacang-kacangan 

memiliki nilai gizi tinggi.  Kandungan zat-zat gizi yang ada pada kedelai 

sangat membantu dalam memenuhi gizi manusia yaitu berguna dalam 

perbaikan jaringan tubuh  manusia.  Komposisi zat-zat gizi yang terkandung 

dalam kedelai dapat dilihat pada Tabel 2.  

  

Tabel 2.  Komposisi zat-zat gizi dalam 100 gram kedelai 

 

Bahan Energi 
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Kada

r air 
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Protein 
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kasar 
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(biji hitam) 

 

Kedelai 

(biji 

kuning) 

385 

 

 

 

400 

12,3 

 

 

 

10,2 

33,3 

 

 

 

35,1 

15,6 

 

 

 

17,7 

4,3 

 

 

 

4,2 

35,4 

 

 

 

32,0 

Sumber : Ginting, 2010 

 

 

Kacang kedelai biji hitam dan kacang kedelai biji kuning memiliki 

kandungan gizi yang hampir sama.  Kadar gizi tertinggi yang ada di dalam 

kedelai biji kuning maupun hitam adalah protein dan karbohidrat.  

Kandungan zat gizi yang tinggi pada kedelai dapat memberikan manfaat 

bagi tubuh manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas.   
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Berbagai macam kandungan gizi yang tinggi pada kedelai membuat kacang 

kedelai dan olahannya sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  

Bentuk olahan dari kedelai yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat adalah 

tempe dan tahu.  Selain tempe dan tahu kedelai juga dapat diolah dalam 

bentuk olahan susu yaitu susu kedelai.  Susu merupakan salah satu  

minuman kesehatan yang baik dikonsumsi oleh manusia karena di dalam 

susu terdapat kandungan gizi yang lengkap sehingga susu sangat dianjurkan 

untuk dikonsumsi setiap hari. 

 

Indonesia tergolong negara dengan tingkat kosumsi susu sapi yang rendah 

apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya yaitu sekitar 11,84 liter 

per tahun.  Pada tahun 2012 konsumsi susu masyarakat Indonesia masih 

rendah sebesar 14,6 liter per kapita per tahun.  Negara Asia lainnya seperti 

Malaysia dan Filipina mencapai 22,1 liter per kapita per tahun,Thailand 33,7 

liter per kapita per tahun, dan India mencapai 42,08 liter per kapita per 

tahun (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2012) 

 

Rendahnya  konsumsi susu sapi masyarakat  Indonesia  disebabkan oleh 

daya beli masyarakat dan budaya minum susu masyarakat  Indonesia yang 

rendah.  Salah satu pertimbangan masyarakat sebagai konsumen dalam 

membeli susu adalah harga susu.  Harga susu yang tinggi akan menurunkan  

daya beli masyarakat terhadap produk susu.  Penurunan daya beli 

masyarakat terhadap susu ini, selanjutnya akan memberikan dampak yang 

negatif terhadap status gizi masyarakat Indonesia.  Dengan kata lain harus 

ada alternatif susu hewani atau susu sapi yang mempunyai kandungan dan 
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manfaat yang hampir sama seperti susu sapi dalam memenuhi kebutuhan 

gizi dan daya beli masyarakat. 

 

Susu kedelai merupakan susu yang berasal dari kacang kedelai yang 

memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia.  Kedelai 

mengandung  35 persen protein dan lemak sekitar 20 persen, lemak lecithine 

dalam jumlah yang banyak dan kadar tersebut sangat mendekati kebutuhan 

tubuh.  Jumlah kandungan mineral dalam susu juga sangat melimpah di 

antaranya adalah kalium, kalsium, fosfor  dan beberapa sejumlah vitamin 

yaitu vitamin A, B1 dan sedikit vitamin C (Wijayakusuma, 2007).  Protein 

susu kedelai memiliki susunan asam amino yang hampir sama dengan susu 

sapi sehingga susu kedelai seringkali digunakan sebagai pengganti susu sapi 

bagi mereka yang alergi terhadap protein hewani.  Perbandingan komposisi 

susu kedelai dengan susu sapi dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3.  Perbandingan komposisi susu kedelai dan susu sapi Per 100 gram 

 

Komponen Gizi Susu Kedelai Susu Sapi 

Energi (kkal)   41,00 61,00 

Protein (g)     3,50 3,20 

Lemak (g)     2,50 3,50 

Karbohidrat (g)     5,00 4,30 

Kalsium (mg)   50,00 143,00 

Fosfor (mg)   45,00 60,00 

Besi (mg)     0,70  1,70 

Vitamin A (SI)             200,00 130,00 

Vitamin B1 (mg)     0,08 0,03 

Vitamin C (mg)     2,00 1,00 

Air (g)   87,00             88,30                                

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI dalam Koswara, 2006 

 

 

Komponen gizi pada susu kedelai hampir sama dengan komponen gizi pada 

susu susu sapi.  Kandungan lemak yang dimiliki susu kedelai lebih rendah 

dibandingkan dengan kandungan lemak pada susu sapi sehingga lebih aman 
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untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  Selain itu, kandungan polisakarida 

yang terdapat pada susu kedelai mampu menekan  kadar gula.  Salah satu 

keuntungan dalam mengonsumsi susu kedelai adalah kandungan 

polisakarida yang terdapat pada susu kedelai dapat membantu 

mengendalikan gejala penyakit gula seperti diabetes melitus. 

 

Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian 

Provinsi Lampung.  Sebagai pusat perekonomian Provinsi Lampung 

penduduk Kota Bandar Lampung sangat berpotensi dalam mengeluarkan 

pendapatannya untuk membeli makanan dan minuman bergizi termasuk 

mengonsumsi susu kedelai cair.  Susu kedelai adalah minuman yang bergizi 

tinggi dan terjangkau oleh semua kalangan, karena itu  sangat berpotensi 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat Bandar Lampung.  Selain itu, proses 

pembuatan susu kedelai relatif mudah dengan biaya produksi yang murah, 

sehingga memudahkan industri skala rumah tangga dalam memproduksi dan 

menawarkan susu kedelai ke sekitar masyarakat seperti pasar tradisional, 

pedagang keliling, sekolah, dan lainnya.   

 

Susu kedelai eceran tanpa merek yang ditawarkan oleh pedagang sekitar 

pasar dan pedagang keliling yang berada di Bandar Lampung biasanya 

dijual dengan volume 240-350 ml dengan harga Rp1.000,00 - Rp2.000,00 

sedangkan harga susu sapi cair murni dengan volume 250 ml dijual dengan  

harga Rp3.500,00 - Rp4.000,00.  Infomasi harga susu kedelai dan susu sapi 

cair murni ini diperoleh melalui pedagang susu kedelai di pasar, pedagang 

keliling, swalayan dan warung.  Susu kedelai eceran relatif murah sehingga 

dapat dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan masyarakat.   
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Penduduk Bandar Lampung selaku konsumen produk susu kedelai cair 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  Perbedaan karakteristik 

konsumen tersebut akan memperlihatkan adanya perbedaan perilaku dalam 

membeli dan mengonsumsi suatu produk.  Perilaku konsumen mencakup 

pengetahuan dan sikap konsumen dalam menentukan hasil akhir keputusan 

pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen.  Konsep sikap sangat 

terkait dengan dengan kepercayaan (belief) dan perilaku (behavior).  Mowen 

dan Minor (1998) dalam Sumarwan (2003) menyatakan kepercayaan 

konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek atributnya, 

dan manfaatnya.  Maka pengetahuan konsumen sangat terkait dengan 

dengan sikap karena pengetahuan konsumen adalah kepercayaan konsumen. 

Perbedaan sikap konsumen dapat didukung oleh pemerolehan informasi dan 

pengetahuan mengenai suatu produk.  Menanggapi hal tersebut diperlukan 

pemahaman mengenai pengetahuan dan sikap konsumen terhadap produk 

susu kedelai di Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah  

penelitian, yaitu: 

(1) bagaimana karakteristik konsumen produk susu kedelai eceran di 

Bandar Lampung ?, 

(2)   bagaimanakah pola dan tahap pengambilan keputusan pembelian susu 

kedelai eceran di Bandar Lampung ?, 

(3) bagaimana pengetahuan konsumen terhadap produk susu kedelai eceran 

di Bandar Lampung ? , dan  

(4)   bagaimanakah sikap konsumen terhadap produk susu kedelai eceran di 

Bandar Lampung ?  
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B.   Tujuan  

 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

(1)   karakteristik umum konsumen produk susu kedelai eceran di Bandar 

Lampung, 

(2)   pola dan tahap pengambilan keputusan pembelian susu kedelai eceran 

masyarakat Bandar Lampung,   

(3)   pengetahuan konsumen terhadap produk susu kedelai eceran di Bandar 

Lampung, dan 

(4)   sikap konsumen terhadap produk susu kedelai eceran di Bandar 

Lampung. 

 

    C.  Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

(1) Produsen dan penjual, sebagai tambahan wawasan tentang pengetahuan 

dan sikap konsumen terhadap susu kedelai eceran sehingga dapat 

dijadikan  pertimbangan dalam penyusunan strategi pemasaran.  

(2) peneliti selanjutnya, sebagai informasi dan pertimbangan dalam 

penyusunan penelitian serupa. 

 


