
 
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

 

 

  1.  Susu kedelai 

 

 

Susu kedelai merupakan minuman menyehatkan yang sudah ada di Cina 

sejak abad II SM.  Dalam pengobatan Tiongkok susu kedelai dimanfaatkan 

untuk menetralkan  keracunan  pada ibu hamil dengan ditandai gejala 

keracunan seperti tekanan darah meningkat, tubuh membengkak, kejang 

sekujur tubuh, dan sebagainya.  Manfaat yang ada pada susu kedelai 

menjadikan susu kedelai berkembang di Jepang dan mulai masuk ke Asia 

Tenggara setelah perang dunia ke II (Wijayakusuma, 2007). 

 

Susu kedelai merupakan sari kedelai yang diperoleh dengan cara 

menghancurkan biji kedelai dalam air dingin atau air panas. Bahan yang 

sering digunakan adalah kedelai kuning.  Susu kedelai mempunyai dua 

bentuk yaitu cair dan bubuk.  Bentuk cair lebih banyak dibuat dan 

diperdagangkan.  Susu kedelai dapat disajikan dalam bentuk murni artinya 

tanpa penambahan gula dan cita rasa baru.  Dapat juga ditambah gula atau 

flavor lain seperti moka, pandan, panili, coklat, atau strawberry 

(Lamina,1989). 
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Susu kedelai mempunyai beberapa keunggulan yaitu tidak mengandung 

laktosa, rendah lemak, bebas kolesterol, teknologi pembuatanya relatif 

lebih mudah dan  biaya produksi lebih murah,  dan proteinya tidak 

menimbulkan alergi.  Susu kedelai merupakan salah satu produk olahan 

kedelai yang dicampur air kemudian disaring dan dipanaskan.  Susunan 

asam amino pada protein susu kedelai mirip dengan susu sapi sehingga 

sangat baik digunakan sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi mereka 

yang alergi terhadap susu sapi (Astawan, 2004). 

 

2.  Manfaat susu kedelai 

 

 

Susu kedelai mempunyai senyawa lesitin yang mengandung asam lemak 

tak jenuh, yang mempunyai fungsi sangat baik di dalam tubuh, terutama 

untuk keseimbangan metabolisme.  Adanya kandungan lesitin pada susu 

kedelai mempunyai peran yang baik di dalam pengendalian kandungan 

glukosa darah dan kolesterol darah (Suriawiria, 2002). 

 

Kedelai yang diolah menjadi susu merupakan sumber protein yang 

mengandung isoflafon dan ginistein yang merupakan senyawa fitoestrogen 

yang berkhasiat menghambat pertumbuhan sel tumor atau kanker.  

Sejumlah vitamin yang terdapat dalam kandungan susu kedelai seperti 

vitamin A, B1, B2, dan B12 mempunyai manfaat dalam merangsang fungsi-

fungsi kekebalan tubuh, dan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas 

kecantikan dan kebugaran.  Sejumlah mineral dalam kacang kedelai 

berfungsi mengendalikan komposisi cairan tubuh, konstituen tulang dan 
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gigi, serta membantu membangun enzim dan protein.  Fosfor berperan 

dalam proses pemberian energi untuk metabolisme hidrat arang dan lemak, 

serta membantu menyeimbangkan asam-basa tubuh.  Selain itu susu 

Dengan mengonsumsi susu kedelai secara rutin, maka akan menambah 

insulin dalam kuantitas yang besar bagi tubuh.  Selain kedelai dalam 

bentuk olahan susu dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh 

(Wijayakusuma, 2007).   

 

3.  Konsumen  

 

 

Sumarwan (2003), membagi dua jenis konsumen, yaitu konsumen 

individual dan konsumen organisasi.  Konsumen individu meliputi 

konsumen yang membeli barang dan jasa untuk digunakan secara pribadi 

maupun digunakan oleh anggota keluarga yang lain, barang dan jasa 

tersebut dapat juga diberikan kepada orang lain sebagai hadiah atau 

pemberian.  Jenis konsumen organisasi yaitu meliputi organisasi bisnis, 

yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya.  

Organisasi ini membeli produk peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk 

menjalankan seluruh kegiatan organisasinya. 

 

Pengertian konsumen menurut Kotler (2000), adalah semua individu dan 

rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk 

dikonsumsi pribadi.  Konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen 

antara dan konsumen akhir.  Konsumen antara adalah konsumen yang 

menggunakan barang dan jasa dengan tujuan komersial, yaitu bukan secara 
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langsung untuk digunakan tetapi melalui proses pengolahan kemudian  

akan diperdagangkan, contohnya distributor, agen dan pengecer. 

Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan 

barang atau jasa untuk dirinya sendiri dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, atau keluarga, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 

 

      4.  Pola konsumsi pangan  

 

 

Harper, Deaton, dan Driskel (1985) dalam Indriani (2007), menyatakan 

bahwa pola pangan atau kebiasaan makan adalah cara seseorang untuk 

memilih dan memakan makanan sebagai reaksi dari pengaruh fisiologis, 

psikologis, sosial dan budaya.  Pangan yang dikonsumsi secara teratur oleh 

suatu kelompok penduduk dalam jumlah yang cukup banyak untuk 

menyediakan bagian terbesar dari konsumsi energi total yang dihasilkan 

oleh makanan disebut dengan makanan pokok.  

 

Pola konsumsi pangan dinilai secara kualitatif dan kuantitas.  Secara 

kualitas mencakup apa yang dimakan sedangkan, secara kuantitas meliputi 

jumlah, jenis dan frekuensi yang dimakan.  Pangan merupakan bagian dari 

makhluk hidup umumnya dan manusia khususnya yang merupakan 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidup 

dan melaksanakan kewajiban dalam kehidupan.  Berbeda dengan 

kebutuhan hidup lainnya, kebutuhan pangan hanya dibutuhkan secukupnya 

sebab kelebihan dan kekurangan pangan akan menimbulkan masalah gizi 

dan penyakit (Suhardjo, 1989).   
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5.  Perilaku konsumen  

 

 

Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005), perilaku  konsumen adalah 

tindakan seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide 

yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.  Menurut Engel, 

Blackwell, dan Miniard (1994), perilaku konsumen dipengaruhi dan 

dibentuk oleh tiga faktor yaitu,  pengaruh lingkungan (budaya, kelas 

sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi), perbedaan individu (sumber 

daya konsumen, motivasi, dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, 

kepribadian, gaya hidup dan demografi), dan proses psikologis 

(pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku). 

  

Studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang 

individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang 

tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi).  Secara sederhana, studi perilaku 

konsumen meliputi hal-hal yaitu apa yang dikonsumsi konsumen, 

mengapa konsumen membeli, kapan konsumen membeli, di mana 

konsumen dapat membeli, dan berapa sering konsumen dalam 

mengonsumsi suatu barang atau jasa (Sumarwan, 2003).  

 

Yulisa (2013),  melakukan penelitian tentang perilaku konsumen kopi 

bubuk instan siap saji.  Sampel dalam penelitian adalah mahasiswa 

Universitas Lampung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat 

utama yang dicari oleh konsumen dalam mengonsumsi susu bubuk instan 

adalah sebagai penghilang rasa kantuk.  Mayoritas responden sudah 
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mengonsumsi kopi bubuk instan selama lebih dari tiga bulan dengan 

menghabiskan lebih dari 12 bungkus per bulan.  Responden sebagian besar 

membeli kopi instan siap saji di toko atau warung dengan alasan dekat 

dengan rumah.  Merek kopi instan siap saji yang sering dikonsumsi oleh 

konsumen adalah merek Torabika, Luwak White Coffe, Good Day, 

Nescafe, ABC, Kapal Api, dan Indocafe 

 

Penelitian lain, oleh Noviana (2013), mengkaji tentang perilaku  konsumen 

tanaman hias di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.  

Sampel penelitian sebanyak 75 responden laki-laki dan perempuan yang 

memenuhi kriteria sampel, yaitu pernah membeli tanaman hias.  Keputusan 

pembelian konsumen tanaman hias melalui tahap pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi 

pasca pembelian.  Hasil menunjukkan bahwa jenis tanaman hias yang 

banyak diminati konsumen adalah mawar, pucuk merah, kalifa kuning, 

asoka, anggrek dan sambang dara.  Manfaat yang diharapkan mayoritas 

responden dari membeli tanaman hias adalah sebagai hiasan.  Sebagian 

besar responden membeli tanaman hias di pedagang hias (nursery).  

Mayoritas responden akan membeli tanaman hias apabila tanaman hiasnya 

telah mati. 

 

     6.   Proses pengambilan keputusan pembelian  

 

 

Konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk melalui lima 

urutan tahap-tahap proses keputusan pembelian (Kotler, 2000).  Lima 
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tahap proses pembelian sangat relevan terhadap keputusan pembelian yang 

kompleks.  Proses pengambilan keputusan pembelian dapat dilihat pada  

Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1.  Proses pengambilan keputusan pembelian 

                   (Kotler, 2000) 

  

 

Pengenalan kebutuhan adalah tahap awal dalam pengambilan keputusan.  

Tahap ini terjadi pada saat individu menyadari adanya perbedaan situasi 

yang ada dengan situasi yang diharapkan.  Ketika ketidaksesuaian 

melebihi tingkat atau ambang tertentu, kebutuhan baru dikenali dan 

seseorang tersebut akan berusaha memenuhi kebutuhannya.  Kebutuhan 

dapat timbul karena adanya rangsangan baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar.  

 

Setelah merasakan kebutuhan, maka timbul minat dari konsumen yang 

mendorong mereka untuk mencari informasi lebih banyak.  Sumber-

sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok, yaitu : (1) sumber pribadi yang meliputi keluarga, teman, 

tetangga, dan  kenalan; (2) sumber komersial, meliputi iklan, tenaga 

penjualan, kemasan, dan pameran; (3) sumber umum, yaitu media massa 

dan organisasi konsumen; (4) sumber pengalaman, di mana konsumen 

pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk.   

 

Pengenalan 

kebutuhan 

Pencarian 

informasi 

Evaluasi 
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Keputusan 

pembelian 
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Tahap ketiga dalam proses pengambilan keputusan pembelian adalah 

proses evaluasi alternatif.  Pada tahap ini individu akan mengambil pilihan 

dari berbagai alternatif yang ada.  Penentuan evaluasi tertentu yang akan 

digunakan oleh konsumen selama pengambilan keputusan akan 

bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah pengaruh situasi, 

kesamaan alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan, dan pengetahuan 

(Engel  et al., 1994). 

 

Tahap keempat adalah keputusan pembelian.  Pada tahap ini konsumen 

harus mengambil keputusan kapan membeli, di mana  membeli dan 

bagaimana membeli suatu barang atau jasa. Akan tetapi ada pula faktor 

lain yang mempengaruhi, yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor keadaan 

yang tidak terduga (Engel et al., 1994). 

 

Tahap kelima adalah tahap pasca pembelian di mana kepuasan konsumen 

sangat dipengaruhi oleh barang dan jasa yang telah digunakan setelah 

pembelian.  Apabila produk tersebut memenuhi harapan, maka konsumen 

akan merasa puas dan memberi kemungkinan untuk membeli lagi produk 

tersebut (Simamora, 2002). 

 

Penelitian dilakukan oleh Chasanah (2010), tentang perilaku konsumen 

dalam membeli produk susu instan di pasar modern.  Sampel penelitian 

adalah konsumen susu instan di Kota Surakarta.  Alat analisis yang 

digunakan adalah model tipe perilaku konsumen menurut Henry Assael.  

Hasil analisis terhadap keterlibatan konsumen menunjukkan bahwa 

konsumen mempunyai keterlibatan yang tergolong tinggi dalam proses 
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pengambilan keputusan pembelian susu instan di Pasar Modern Kota 

Surakarta.  Adapun hasil analisis terhadap beda antar merek susu instan 

menunjukkan  konsumen melihat banyak perbedaan antar merek susu 

instan.  Tipe perilaku konsumen susu instan di Kota Surakarta adalah 

perilaku pembelian komplek.  

 

       7.  Atribut produk 

 

 

Atribut merupakan karakteristik yang membedakan suatu merek atau 

produk dari yang lain.  Atribut produk dibedakan ke dalam atribut fisik 

dan atribut abstrak.  Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik suatu 

produk, sedangkan atribut abstrak menggambarkan karakteristik subjektif 

dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen (Sumarwan, 2003). 

Atribut meliputi dimensi-dimensi yang terkait dengan produk atau merek, 

seperti performance, conformance, daya tahan, keandalan, desain, gaya, 

reputasi dan lain-lain (Simamora, 2002).   

 

Model sikap multiatribut menggambarkan ancangan yang berharga untuk 

memeriksa hubungan di antara pengetahuan produk yang dimiliki 

konsumen dan sikap terhadap produk berkenaan dengan ciri atau atribut 

produk.  Manfaat dari analisis multi atribut adalah untuk pengembangan 

produk baru dan untuk meramalkan bagian pasar dari produk baru (Engel 

et al., 1994). 
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Yulita (2013), melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan dan loyalitas 

konsumen produk susu cair dalam kemasan KPBS di Bandung.  Atribut 

yang digunakan adalah rasa, aroma, desain kemasan, kandungan gizi, 

kandungan pengawet, kondisi kemasan, Izin BPOM, tanggal kadaluarsa, 

volume kemasan, lokasi, kemudahan memperoleh produk, harga dan 

promosi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang harus 

diperbaiki sesuai dengan hasil Importance Performence Analysis (IPA) 

yaitu promosi, desain kemasan yang menarik, dan kandungan nilai gizi.   

Konsumen menilai atribut yang perlu dikembangkan oleh produsen adalah 

desain kemasan dan kandungan gizi.  Atribut yang harus dipertahankan 

oleh KPBS di Bandung adalah kejelasan tanggal kadaluarsa, jaminan halal 

dan izin Depkes, kondisi kemasan pada saat konsumsi dan harga.  Atribut 

lainnya yang dianggap tidak terlalu penting untuk diperbaiki dalam waktu 

dekat adalah lokasi pembelian, kandungan bahan pengawet, variasi rasa, 

kemudahan memperoleh produk, dan aroma yang khas.   

 

Penelitian lain dilakukan oleh Yutanti (2005),  mengkaji tentang perilaku 

konsumen rumah tangga terhadap pembelian teh di Kota Bandar Lampung.  

Hasil analisis terhadap atribut teh celup menunjukkan bahwa atribut-

atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam pembelian teh celup 

adalah rasa yang nikmat, ukuran, warna seduh, harga, merek, kemasan, 

bau, dan yang terakhir adalah tekstur.  Atribut-atribut yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam pembelian teh bubuk adalah bau 

seduh, rasa, warna, harga, merek, ukuran, dan yang terakhir adalah tekstur.   
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      8.  Pengetahuan konsumen  

 

 

Menurut Sumarwan (2003),  pengetahuan konsumen adalah semua 

informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan 

jasa serta pengetahuan lainya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut 

dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.  

Untuk bidang pemasaran dibutuhkan pembagian pengetahuan yang lebih 

aplikatif dan tepat.  Pembagian pengetahuan dapat dibagi menjadi tiga 

macam yaitu pengetahuan tentang produk, pengetahuan pembelian, 

pengetahuan pemakaian (Engel et al., 1995). 

 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macama informasi 

mengenai produk.  Pengetahuan ini meliputi katagori produk, merek, 

terminologi produk atribut atau fitur produk, harga produk dan 

kepercayaan mengenai produk (Sumarwan, 2003).  Pengetahuan 

pembelian mencakup berbagai informasi yang dimiliki konsumen untuk 

memperoleh produk, misalnya tempat pembelian dan waktu pembelian, 

sedangkan pengetahuan pemakaian merupakan pengetahuan informasi 

yang melekat pada suatu produk, meliputi nilai-nilai gizi yang dapat 

dikonsumsi dan cara penggunaan produk (Engel et al., 1994). 

 

Penelitian tentang motivasi, pengetahuan, dan  sikap konsumen terhadap 

atribut buah apel dilakukan oleh Sadeli (2012).  Sampel pada penelitian ini 

adalah konsumen buah apel di wilayah Bandung.  Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa Pengetahuan konsumen yang paling tinggi tentang 

atribut produk buah apel lokal maupun apel impor adalah faktor kesegaran 
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buah. Artinya konsumen wilayah Bandung merasa pengetahuannya 

tentang kondisi fisik kesegaran buah apel cukup tinggi dan selanjutnya 

dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan konsumen dalam memilih 

buah apel apa yang akan dibeli atau dikonsumsi. 

      9.  Sikap  

 

 

Menurut Sumarwan (2003), sikap (attitude) merupakan faktor penting 

yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen.  Konsep sikap sangat  

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

Menurut Prasetijo dan Ihalaw (2004), sikap terbagi atas tiga komponen 

yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif.   

 

Komponen kognitif  adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh 

melalui kombinasi dari pengalaman langsung dengan obyek sikap dan 

informasi terkait yang didapat dari sumber.  Komponen afektif adalah 

emosi dan perasaan yang timbul terhadap suatu produk atau merek 

tertentu.  Komponen  konatif  adalah kecendrungan seseorang untuk 

melaksanakan suatu tindakan dan perilaku dengan cara tertentu terhadap 

suatu obyek sikap.  

 

Shiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2003), mengemukakan empat 

fungsi sikap yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi 

ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Fungsi utilitarian seseorang 

menyatakan sikapnya terhadap objek atau produk karena ingin 

memperoleh manfaat produk tersebut atau menghidari risiko dari produk.  
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Fungsi mempertahankan ego sikap berfungsi untuk melindungi seseorang 

(citra diri) dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari 

faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Fungsi ekspresi 

nilai sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup dan 

identitas sosial dari seseorang.  Fungsi pengetahuan keingintahuan adalah 

salah satu karakter konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak 

hal, merupakan kebutuhan konsumen. 

 

Dewi (2009), melakukan penelitian sikap konsumen produk susu kedelai 

cair murni tanpa merek dengan pembanding susu sapi di Kota Jakarta.  

Sampel penelitian konsumen pembeli susu kedelai tanpa merek dan susu 

sapi di pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil analisis model 

multiatributFishbein terhadap susu kedelai cair tanpa merek, sikap 

konsumen bernilai positif yang artinya konsumen memiliki sikap 

mendukung terhadap produk susu kedelai cair.  Skor sikap (Ao) yang 

diperoleh susu kedelai cair lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi cair 

yaitu 14,05 dan 8,18 yang artinya susu kedelai cair lebih disukai oleh 

konsumen daripada susu sapi cair.   

 

Penelitian lain dilakukan Kilamanca (2008), terhadap sikap konsumen 

susu kedelai di pasar swalayan Kota Surakarta.  Hasil analisis 

menggunakan model sikap angka ideal menunjukkan bahwa,  

sikap konsumen terhadap produk susu kedelai cair teknologi sederhana 

adalah sangat baik.  Adapun sikap konsumen terhadap produk susu kedelai 

cair UHT, susu kedelai cair impor dan susu kedelai bubuk adalah baik. 



22 
 

    10.  Model multiatribut Fishbein 

 

 

Model multiatribut Fishbein merupakan model untuk melihat sikap 

terhadap suatu obyek (Prasetijo dan Ihalaw, 2005).  Analisis model sikap 

Fishbein digunakan untuk menunjukkan hubungan diantara pengetahuan 

produk yang dimiliki konsumen dan sikap terhadap produk berkenaan 

dengan ciri atau atribut produk (Engel, et al, 1994).   Model multiattribut 

Fishbein dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ao = ei. bi

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan : 

 Ao  = skor sikap terhadap susu kedelai  

bi = kekuatan kepercayaan bahwa merk ‘X’ memiliki atribut i 

ei = evaluasi mengenai atribut ke-i  

n  = jumlah atribut 

i = atribut ke-I (1,2,3,…,n) 

 

Penilaian dengan analisis Fishbein ini diambil dari perhitungan nilai rataan 

masing-masing atribut untuk seluruh responden, lalu diformulasikan ke 

dalam metode Fishbein dan hasilnya berupa nilai sikap Fishbein untuk 

setiap produk atau merek ‘X’ (Ao) yang ditampilkan dalam suatu tabel. 

 

Analisis multiatribut Fishbein telah digunakan dalam penelitian Mulyana 

(2007), dalam meneliti sikap dan perilaku konsumen susu kental manis 

Indomilk.  Hasil menunjukkan bahwa atribut yang diyakini konsumen ada 

pada produk susu kental manis coklat Indomilk secara berurutan adalah 
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sebagai berikut rasa sesuai selera, warna menarik, manfaat bagi kesehatan, 

lebih lezat, lebih murah, tidak ada zat berbahaya dan mengandung nilai 

gizi dan  ukuran cukup ideal.  Berdasarkan nilai evaluasi atas masing-

masing atribut, dapat diurutkan berdasarkan ranking tertinggi (yang paling 

disukai) hingga terendah (bukan alasan utama dalam membeli) yakni 

sebagai berikut lebih murah, rasa sesuai selera, mengandung nilai gizi, 

lebih lezat, tidak ada zat berbahaya, warna menarik, ukuran cukup ideal 

dan manfaat bagi kesehatan. 

 

Dewi (2009), telah melakukan penelitian tentang sikap konsumen terhadap 

susu kedelai dan susu sapi.  Hasil menunjukkan atribut yang harus 

dipertahankan produsen dalam memproduksi susu kedelai cair adalah 

kandungan gizi dalam susu, rasa, aroma dan kesegaran produk saat sampai 

ditangan konsumen.  Atribut tersebut memberikan kepuasan khususnya 

bagi konsumen yang tidak dapat mengonsumsi susu sapi cair.  

Ketersediaan produk susu kedelai cair juga sudah cukup memuaskan 

konsumen.  

 

Penelitian lain dilakukan Prabowo (2009),  yang meneliti tentang sikap 

konsumen teh botol Sostro.  Hasil analisis multiatribut Fishbein 

menunjukkan bahwa berdasarkan keyakinan dan evalusai oleh responden 

maka diperoleh hasil sikap mahasiswa S1 Fakultas Pertanian Jurusan 

Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya lebih banyak yang netral 

terhadap Teh Botol Sosro.  
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B.   Kerangka Pemikiran 

       

  

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang sangat utama yang harus 

dipenuhi oleh manusia.  Terpenuhinya pangan yang bergizi akan memberikan 

energi dan zat gizi lain bagi manusia untuk menjalankan aktivitas hidup. Makanan 

merupakan bentuk dari olahan pangan yang selalu dikonsumsi oleh manusia.  

Makanan harus memiliki zat gizi yang beragam dan seimbang agar bermanfaat 

bagi tubuh.   

 

Enam kelompok zat gizi yang diperlukan tubuh adalah karbohitrat, protein, 

mineral, lemak, vitamin, dan air.  Salah satu zat gizi yang berguna dalam 

membentuk jaringan tubuh  manusia adalah protein.  Protein digolongkan menjadi 

dua yaitu protein hewani dan protein nabati.  Protein nabati dapat diperoleh dengan 

mengonsumsi kedelai dan hasil olahannya.  Salah satu bentuk olahan kedelai yang 

sering dikonsumsi dan dijumpai di pasar-pasar tradisional selain tahu dan tempe 

adalah susu kedelai eceran.  

 

Perkembangan kehidupan yang selalu berkembang memberikan dampak yang 

besar terhadap pola makan masyarakat.  Masyarakat kini mulai mengerti 

pentingnya memiliki pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan 

minuman yang bergizi salah satunya adalah susu kedelai.  Susu kedelai memiliki 

gizi yang tinggi dan manfaat yang hampir sama dengan susu sapi.  Selain itu susu 

kedelai mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan susu sapi.  

Harga yang relatif murah dan kandungan gizi yang hampir sama dengan susu sapi 

membuat susu kedelai dapat dikonsumsi dan diterima oleh banyak kalangan 

masyarakat.  Produk susu kedelai memiliki atribut yang dapat menjadi 
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pertimbangan konsumen dalam menilai produk tersebut.  Atribut yang 

dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi harga, volume, kondisi kemasan, 

kemudahan memperoleh produk, kesegaran, kandungan gizi, manfaat, rasa, aroma, 

warna susu, dan informasi kadaluarsa.  Atribut tersebut dijadikan pertimbangan 

dalam penelitian ini berdasarkan rujukan penelitian terdahulu mengenai produk 

susu kedelai, sapi dan produk lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian 

Provinsi Lampung.  Sebagai pusat perekonomian Provinsi Lampung penduduk 

Kota Bandar Lampung dapat diasumsikan memiliki banyak konsumen susu 

kedelai dengan karakteristik yang berbeda-beda.  Karakteristik yang berbeda-beda 

akan mempengaruhi pola konsumsi susu kedelai eceran.  Pola konsumsi pangan 

atau kebiasaan makan adalah cara seseorang atau kelompok memilih makanan dan 

memakannya sebagai tanggapan dari pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan 

sosial   

 

Keputusan konsumen dalam mengonsumsi susu kedelai eceran dapat dikaji 

dengan mengetahui pola konsumsi konsumen terhadap susu kedelai eceran.  Pola 

konsumsi susu kedelai eceran dalam penelitian ini dijadikan sebagai pola 

pembelian susu kedelai eceran dengan asumsi bahwa konsumen yang 

mengonsumsi susu kedelai eceran adalah konsumen yang membeli susu kedelai 

eceran secara langsung.  Pada penelitian ini pola pembelian yang dikaji meliputi 

jumlah susu kedelai yang dibeli dalam kemasan dalam satuan mililiter (ml), harga 

per satuan dalam rupiah (Rp), frekuensi dan jumlah pembelian dalam satu bulan.  
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Pengetahuan dan sikap konsumen memiliki keterkaitan dalam tahapan 

pengambilan keputusan pembelian konsumen.  Pengetahuan konsumen terhadap 

produk akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen.  

Sikap dapat mencerminkan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk.  

Pengetahuan yang lebih banyak terhadap suatu produk akan mempengaruhi sikap 

konsumen dan dapat mengurangi resiko pembelian konsumen.  Sikap konsumen 

menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap atribut dan manfaat yang 

diperoleh dari produk susu kedelai.  Kepercayaan dan sikap akan membentuk 

perilaku dalam menentukan pengambilan keputusan pembelian.   

 

Penelitian mengenai perilaku konsumen terhadap susu kedelai telah dilakukan oleh 

Kilamanca (2008) dengan mengkaji sikap konsumen swalayan terhadap susu 

kedelai.  Lebih lanjut Dewi (2009) telah mengkaji sikap susu kedelai tanpa merek 

di Kota Jakarta.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada cakupan penelitian yang terdapat pengetahuan konsumen.  Pada penelitian ini 

pengetahuan dan sikap konsumen adalah objek utama yang akan diteliti.  

Perbedaan lain terdapat pada sampel penelitian di mana sampel pada penelitian ini 

adalah konsumen yang melakukan pembelian susu kedelai eceran di  empat pasar 

di empat wilayah Kota Bandar Lampung.  Pada penelitian juga mengkaji tentang 

karakteristik konsumen, pola dan tahap pengambilan keputusan pembelian.  

Dengan mengetahui pengetahuan, sikap konsumen, tahapan keputusan pembelian 

dan pola pembelian yang dilakukan konsumen, akan memudahkan produsen 

dalam menyediakan produk sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dibuat suatu skema kerangka pemikiran 

penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 2. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Kerangka fikir analisis pengetahuan dan sikap konsumen dalam membeli susu kedelai eceran di Bandar Lampung 

Sikap Konsumen 

Tahap pengambilan keputusan pembelian : 

1. Pengenalan kebutuhan 4. Keputusan pembelian 

2. Pencarian informasi 5. Pasca pembelian 

3. Evaluasi alternatif 

 

Atribut susu kedelai: 

1. Harga       7. Manfaat 

2. Volume       8. Rasa 

3. Kondisi kemasan     9. Aroma 

4. Kemudahan memperoleh         10. Warna susu 

produk                  11. Informasi kadaluarsa 

5. Kesegaran            

6. Kandungan gizi  

 

Nabati  Hewani  

Kebutuhan Pangan 

Pola hidup sehat  

Pengetahuan konsumen terhadap susu 

kedelai eceran 

Kebutuhan zat gizi 

(karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral, dan air)  

Pola pembelian susu kedelai 

Rekomendasi bagi produsen/penjual susu kedelai eceran 

27 


