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I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sejarah dan Pengolahan Fermentasi Susu 

Susu adalah cairan yang berwarna putih, yang diperoleh dari pemerahan 

kambing, sapi dan hewan-hewan lainnya, yang dapat diminum atau digunakan 

sebagai bahan pangan yang sehat, serta tidak dikurangi komponen-komponennya 

(Hadiwiyoto, 1994). Setelah susu manusia (ASI), susu yang paling umum 

dikonsumsi manusia adalah susu sapi, kambing/domba
 
(Muchtadi dkk., 2010). 

Ada empat manfaat yang diperoleh dari fermentasi susu yaitu sebagai pengawet 

alami, meningkatkan nilai gizi, mendapatkan rasa dan tekstur yang disukai serta 

meningkatkan variasi makanan (Platt, 1990). Susu merupakan sumber energi 

karena mengandung laktosa dan lemak, serta mengandung protein dan mineral 

sebagai bahan-bahan pembantu proses metabolisme seperti mineral dan vitamin. 

Secara kimiawi susu normal mempunyai susunan sebagai berikut: air 87,20%, 

lemak 3,70%, protein 3,50%, laktosa 4,90% dan mineral 0,07% (Sumudhita, 

1989). 

 Proses susu fermentasi bertujuan untuk membuat produk baru dengan cita 

rasa yang berbeda dengan bahan aslinya, menghilangkan cita rasa yang tidak 

diinginkan dan memberi nilai tambah (Rahman et al., 1992). Keragaman cita rasa 

pada susu fermentasi adalah sebagai akibat berubahnya komposisi kimia di dalam 

susu. Proses laktosa menjadi asam  laktat dilakukan oleh bakteri  asam laktat 

sehingga menghasilkan cita rasa asam pada susu fermentasi( Kanbe, 1992).  

Menurut Planzer et al., (2009) diversifikasi pengolahan susu fermentasi 

menghasilkan jenis-jenis makanan dan berbeda sifat fisik, kimia dan 

mikrobiolongi. Produk susu fermentasi telah dikenal dan dipraktekkan sejak 
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beberapa ribu tahun yang lalu bahkan di kawasan timur tengah sudah dikenal 

sejak tahun 6.600 SM (Bahar, 2008). Semua minuman ini sudah lama dikenal dan 

dikonsumsi manusia dikawasan Asia Tengah, Turki, Iran, India, bahkan juga 

Rusia, Bulgaria dan kawasan sekitarnya (Winarno dan Fernandes, 2007).  

Kondisi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola konsumsi 

masyarakat yang lebih menyukai produk olahan susu dari pada mengkonsumsinya 

dalam bentuk segar (Umiyasih dan Wijono, 1990). Susu fermentasi adalah susu 

sapi yang sejenisnya (domba/kambing/kerbau) yang telah difermentasikan yang 

menggunakan kultur mikroba tertentu dalam kondisi yang terkendali sehingga 

menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas. Mikroba yang paling banyak 

digunakan dalam fermentasi susu adalah asam laktat (Rachman et al., 1992).  

 

2.2. Jenis Jenis Susu Fermentasi 

Fermentasi adalah salah satu bentuk metabolisme enersi, berasal dari 

reaksi oksidasi reduksi secara biologi dengan penerima elektron terakhir berupa 

senyawa organik. Fermentasi menurut (Wibowotomo, 1990) adalah perubahan 

biokimia terbatas yang disebabkan oleh mikroba atau enzim yang dihasilkan. 

Fermentasi susu merupakan salah satu cara pengawetan dan pengaekaragaman 

pangan yang telah dilakukan sejak jaman dulu. Produk fermentasi susu yang 

sudah dikenal di Indonesia antara lain Yoghurt, kefir, susu asam, dan cultured 

buttermilk. Sedangkan dadih belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia. 

Susu merupakan media fermentasi yang serbaguna. Susu mengandung bahan-

bahan yang diperlukan oleh tiap organism yang secara nutrisi membutuhkannya 

seperti jenis Lactobacillus. Pada skala besar dapat dilakukan penambahan padatan 

susu tanpa lemak atau susu bubuk tanpa lemak (Rahman et al., 1992). 
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 Susu fermentasi sebagai bahan pangan asal susu dikelompokkan menjadi 

dua golon gan utama yaitu: 1 melalui fermentasi asam laktat contohnya yoghurt 

dan 2 melalui fermentasi asam laktat dan alkohol contohnya kefir (Orihara et al., 

1992). 

2.2.1. Minuman Susu Fermentasi Probiotik Vitacharm 

Vitacharm adalah produk minuman susu fermentasi probiotik yang 

mengandung bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Vitacharm 

merupakan minuman yang mengandung Multi Probiotik ABC. Vitacharm Multi 

Probiotik ABC adalah satu-satunya minuman untuk pencernaan di usus halus dan 

usus besar. 

Menurut (Putri, 2009) bakteri yang terkandung di dalam Vitacharm antara 

lain: Acidophilus digestiva, Bifido defensia, dan Casei immunita, Acidophilus 

digestiva dan Casei immunita hidup di usus halus, bermanfaat untuk membantu 

melindungi sistem pencernaan, membantu menjaga kondisi tubuh, membantu 

menjaga keseimbangan mikroflora, dan membantu menekan pertumbuhan bakteri 

merugikan seperti E. coli, sehingga masalah diare dapat diatasi. Sedangkan Bifido 

defensia hidup di usus besar, bermanfaat untuk membantu gerakan peristaltik usus 

yang mengatur frekuensi buang air besar sehingga masalah sembelit dapat diatasi. 

Jumlah kultur multi probiotik yang terkandung dalam Vitacharm, seperti pada 

susu fermentasi probiotik lainnya, akan secara perlahan berkurang. Oleh karena 

itu untuk mempertahankan jumlah dan efektivitas probiotik saat dikonsumsi maka 

umur produk Vitacharm dibatasi sampai 45 hari. Vitacharm tidak menggunakan 

bahan pengawet, karena bahan pengawet akan membunuh kultur multi probiotik.  
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Menurut PT Ultra Prima Artaboga (2008) adapun komposisi minuman 

Vitacharm yaitu air, gula, susu skim bubuk, Lactobacillus acidophillus, 

Bifidobacteria, Lactobacillus casei, penstabil, sari buah anggur, kalsium laktat, 

pengatur keasaman (asam sitrat dan natrium sitrat), perisa anggur, pewarna 

karmoisin CI 14720 dan pewarna biru berlian CI 42090. Adapun zat yang terdapat 

pada tiap botol minuman Vitacharm dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Komposisi Zat yang Terdapat pada Tiap Botol Minuman Vitacharm 

Komposisi Kandungan 

Kalori 45, 0 Kkal 

Lactobacillus acidophilus 6, 5 milyar 

Bifidobacteria 6, 5 milyar 

Lactobacillus casei 6, 5 milyar 

Lemak 0 g 

Protein 1 g 

Karbohidrad 10 g 

 Gula 10 g 

Nutrium  30 g 
Sumber: PT Ultra Prima Artaboga 

Vitacharm mengandung sari buah asli sehingga warna Vitacharm sesuai 

dengan warna sari buah yang terkandung didalamnya. Vitacharm juga 

mengandung pewarna makanan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari BPOM 

dan juga mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional. PT Ultra Prima 

Artaboga (2008) produk minuman susu fermentasi Vitacharm tidak dapat 

disimpan dalam suhu ruang lebih dari dua jam.  

Vitacharm harus disimpan ditempat yang dingin dengan suhu 2℃ - 10℃, 

proses ini bisa menghasilkan asam laktat, yang akan meningkatkan rasa asam 

pada produk dan mengubah rasa serta aroma jika dibiarkan lebih lama diletakkan 

dalam suhu ruang maka produk Vitacharm akan rusak.  
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Helferich dan Westhoff (1980) menyatakan sebanyak 0,5 persen dari 5 

persen laktosa yang ada dalam susu, digunakan oleh kultur pertumbuhannya dan 

sisanya diubah menjadi asam laktat. Aneka produk Vitacharm dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Produk Vitacharm 

 

2.2.2. Minuman Susu Fermentasi Yakult 

Yakult adalah produk minuman susu fermentasi probiotik yang 

mengandung bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yakult 

merupakan minuman susu fermentasi berasal dari Jepang dan ditemukan oleh Dr. 

Shirota sejak tahun 1930 bakteri itu dikenal dengan nama Lactobacillus casei 

Shirota strain. Albaari dan Murti, (2007) menyatakan minuman Yakult tidak 

mengandung bahan pengawet artinya bahan semua bahan baku Yakult bersifat 

alami. (Kurman, 1992) menyatakan bahwa percepatan  pertumbuhan bakteri  ini 

berkisar antara 50 asam laktat setelah 48 jam. 

 Lactobacillus casei berbentuk batangan tunggal termasuk golongan 

bakteri Heterofermentatif, Fakultatif, Mesofilik dan berukuran lebih kecil dari 

pada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus 

helvaticus, Lactobacillus casei diinduksi oleh fase ketolase. 
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 Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan minuman Yakult antara 

lain : Bakteri Lactobacillus casei Shirota strain susu skim non-fat, sukrosa (gula 

pasir), glukosa, aroma alamiah Yakult dan air. Produk minuman Yakult dapat 

dilihat Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Produk Yakult 

Bakteri yang terdapat dalam minuman Yakult harus tetap dipertahankan 

hidup tetapi diusahakan agar setelah dibotolkan mereka tidak lagi melakukan 

proses fermentasi. Yakult harus disimpan ditempat yang dingin berada pada suhu 

dibawah 10 ℃, sedangkan pada suhu antara 10 ℃ dan 40℃ bakteri dalam Yakult 

keadaan aktif dan diatas 40 ℃ bakteri tersebut akan mati (Putri, 2009). Komposisi 

zat setiap botol minuman Yakult dapat dilihat Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Komposisi zat yang terdapat pada Tiap Botol minuman Yakult 

Komposisi Kandungan 

Kalori 48, 0 Kkal 

Lactobacillus casei shirota strain 6, 5 milyar 

Lemak 0, 1 g 

Protein 0, 8 g 

Laktosa dan glukosa 11, 3 g 

Bahan lain 0, 2 g 

air 57,2 g 
Sumber : PT Yakult Indonesia Persada, http://www.yakult.co.id 

 

Menurut PT Yakult Indonesia Persada (2008), manfaat Yakult secara lebih 

spesifik terletak pada kemampuan bakteri bermanfaat untuk hidup sampai usus 

http://www.yakult.co.id/


11 
 

manusia untuk melawan bakteri merugikan. Manfaat dari minuman Yakult adalah 

dapat membantu : 1) mencegah gangguan pencernaan, 2) meningkatkan daya 

tahan tubuh, 3) meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan dalam usus, 4) 

mengurangi racun dalam usus, 5) menekan jumlah bakteri yang merugikan dalam 

usus.Yakult dibuat dengan starter bakteri Lactobacillus casei yang diinkubasi 

pada suhu 43℃ selama  ±4 jam dengan perbandingan susu dengan starter adalah 

1: 1 (Sunarlim dan Setiyanto, 2001). 

2.2.3. Minuman Susu Fermentasi  Yoghurt 

Yoghurt merupakan jenis minuman susu fermentasi sebagai makanan 

tradisional dan penyegar yang berasal dari Balkan dan Timur Tengah. Yoghurt 

berasal dari bahasa Turki dan disetiap negara mempunyai nama yang berbeda 

beda. Tamime (2006) mendefinisikan Yoghurt sebagai hasil  fermentasi susu 

dengan starter campuran yang hanya terdiri dari Streptococcus thermophillus dan 

Lactobacillus delbruekii sub sp. Menurut Hui (1993) Yoghurt didefinisikan 

sebagai produk fermentasi semi padat yang dibuat dari susu yang bercampur 

dengan aktivitas simbiosis bakteri Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

delbruecki sub sp, bulgaricus. Produk minuman Yoghurt dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3. Produk susu fermentasi yoghurt 

Yoghurt merupakan salah satu produk susu fermentasi yang telah lama 

dikenal dan mempunyai rasa asam yang spesifik. Yoghurt dapat dibuat dari susu 
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yang telah dihomogenisasi, susu berkadar lemak rendah atau susu skim dengan 

penambahan susu bubuk. Pembuatan Yoghurt meliputi pemenasan, pendinginan 

dan fermentasi dimana pembuatanya mengalami proses yang higienis (Abubakar 

et al., 1998). 

Menurut Wahyudi, (2006) Yoghurt mempunyai nilai gizi yang tinggi dari 

pada susu segar sebagai bahan dasar dalam pembuatan Yoghurt, terutama karena 

meningkatnya total padatan sehingga kandungan zat-zat gizi lainya meningkat, 

selain itu yoghurt sesuai bagi penderita Lactose Intolerance atau yang tidak 

toleran terhadap laktosa. Chandan dan Shahani (1993) menyatakan Yoghurt 

merupakan produk semi solit yang dibuat dari susu standarisasi dengan 

penambahan aktivitas simbiosis antara Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus. Yoghurt memiliki kandungan asam laktat yang tinggi, 

sedikit atau tidak mengandung alkohol sama sekali, mempunyai tekstur semi 

padat (smooth), kompak serta rasa asam yang menyegarkan (Tamime dan 

Robinson, 1989).  

Produk susu fermentasi sangat berguna dalam mengatasi lactose 

intolerance karena terjadi penurunan kadar laktosa sampai 30%. Laktosa 

dihidrolisis oleh bakteri starter penghasil asam laktat sebagai hasil akhir (Chandan 

dan Shahani, 1993). Proses metabolisme laktosa di dalam sel bakteri secara umum 

melibatkan tiga macam alur metabolik, yaitu homolactat pathway, 

phosphoketolase dan heterolactate pathway. Secara skematis ketiga macam alur 

tersebut melibatkan beberapa tahapan yaitu: transport dan hidrolisis laktosa 

menjadi monosakarida, konversi monosakarida menjadi triosa phospat dan 

berbagai bentuk intermediet lainnya, konversi triosa phospat menjadi pirufat, 

konversi pirufat menjadi asam laktat dan produk lain, sekresi produk akhir 
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fermentasi dan pengaturan fermentasi (Widodo, 2003). Komposisi zat tiap botol 

minuman Yoghurt dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Komposisi zat yang terdapat pada Tiap Botol minuman Yoghurt. 

Komposisi  Kandungan  

Protein 4, 12 g 

Lemak 1, 18 g 

Total Bahan Kering 24, 97 g 

Kalori  103, 21 Kkal 

PH 4, 01 g 
Sumber: Kroger dan Weaver (1973) 

 

 

2.3. Aspek Kesehatan dan Keamanan Minuman Susu Fermentasi 

Bakteri asam laktat dalam memproses susu fermentasi bisa memberikan 

manfaat positif bagi kesehatan, terutama menjaga keseimbangan mikroflora dalam 

saluran pencernaan (Surono 2004). Produk susu fermentasi dikenal sebagai 

minuman fungsional (cepat saji) manfaat kesehatan yang berkaitan dengan bakteri 

asam laktat adalah memperbaiki daya cerna laktosa, mengendalikan bakteri 

patogen dalam saluran pencernaan, menurunkan serum kolestrol, menghambat 

penyakit tumor, antimutagenik dan antikarsinogenik, menstimulir sistem imun, 

pencegahan simbelit, dan senyawa beracun. 

Sifat yang terpenting dari bakteri asam laktat adalah kemampuannya untuk 

memfermentasi susu menjadi asam laktat. Saat ini sangat penting dalam 

pembuatan produk-produk fermentasi seperti  fermentasi susu (keju, yogurt, susu 

asam dan sebagainya), berbagai senyawa metabolit ini umumnya memberikan 

mamfaat positif bagi kesehatan manusia, yaitu manjaga kesinambungan 

mikroplorasaluran pencernaan dan mencengah berbagai penyakit degeneratif 

(Winarno dan Fernandes, 2007). Bakteri asam laktat berperan penting dalam 
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meningkatkan kesehatan  karena membran sel dapat meningkatkan senyawa 

mutagen dan karsinongen pemicu kanker, serta dapat menyerap terhadap penyakit 

kolestrol (Surono, 2004). 

2.4. Preferensi Konsumen 

Preferensi yang dimaksud untuk mengetahui perbedaan tingkat kesukaan 

terhdap suatu produk (barang atau jasa) yang dimiliki oleh konsumen. Dalam 

penelitian ini, preferensi konsumen dapat dijelaskan bahwa pada umumnya konsumen 

menunjukkan rasa senang yang luar biasa(fanatik) mengkonsumsi produk susu 

fermentasi. Preferensi kosumen memperkirakan prilaku konsumen khususnya 

prilaku pembelian dan tingkat kesukaan produk yang mereka inginkan (Kotler dan 

Philip, 2006).  

Semakin banyak pilihan suatu produk maka semakin banyak pula faktor 

yang mempengaruhi preferensi (pilihan) konsumen untuk memutuskan membeli 

suatu produk (Supriyanto, 2011) 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen adalah individu 

atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi atau mendapatkan barang atau 

jasa untuk kehidupan pribadi atau kelompoknya (Kotler, 2002). Terdapat berbagai 

macam alasan konsumen dalam mengkonsumsi hasil olahan susu segar 

diantaranya yaitu selain karena alasan hanya ingin mencoba- coba, juga ada yang 

beranggapan bahwa susu fermentasi sangat baik untuk kesehatan dan mampu 

mengobati penyakit dalam saluran pencernaan manusia. Menurut Engel et al., 

(1994) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen 
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menjadi tiga, yaitu pengaruh lingkungan, perbedaan individu dan proses 

psikologis. 

1. Pengaruh Lingkungan 

a. Budaya. 

 Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar  

Kotler (2002). Budaya mengacu pada seperangkat nilai gagasan, artefak, dan 

simbol-simbol lainnya yang bermakna yang membantu individu berkomunikasi 

membuat perjanjian dan melakukan evaluasi. Mulyadi (2012) menyatakan unsur 

budaya meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan makan, seni, 

teknolongi, pola kerja, produktivitas. 

b. Kelas Sosial. 

Merupakan pembagian individu dalam masyarakat yang terdiri dari 

individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama  (Engel et al., 

1994). Dasar pengkelasan sosial bermacam-macam bisa di lihat dari pekerjaan, 

pribadi, nilai, kasta  dan sebagainya. Mulyadi (2012) menyatakan kelas sosial 

diartikan dengan satu rangkaian tingkatan sosial ekonomi, sejumlah kelompok 

yang membagi- bagi dalam tingkatan sosial ekonomi.   

c. Pengaruh Pribadi 

Menurut (Neal, et al., 1999), suatu kekuatan dari individu seseorang yang 

menggerakkan prilaku yang memberi arah dan tujuan terhadap prilaku tersebut 

yaitu memenuhi kebutuhan. Adanya kelompok acuan maka seseorang mempunyai 

standar dan nilai tertentu yang dapat dijadikan sebagai perspektif penentu 

mengenai bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku (Engel et al., 1994). 

d. Keluarga   
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Menurut Mulyadi (2012) dalam keluarga dengan kebiasaan yang demikian  

biasanya fungsi seorang suami atau ayah adalah sebagian pencari nafkah 

sedangkan yang lainnya hanya anggota keluarga. Konsumen yang tinggal bersama 

pastilah mungkin menerima pengaruh yang sama sebagai imbas dari hasil 

keputusan tersebut dan mungkin menggunakannya sebagai bahan pertimbangan 

keputusan selanjutnya. Simatupang dan Ariani, (1999) menyatakan sehingga 

pendapatan merupakan faktor utama penentu kombinasi barang dan jasa yang 

dapat diperoleh keluarga. 

 

2. Perbedaan Individu  

Menurut Engel et al., (1994) ada lima perbedaan individu penting yang 

dapat membedakan konsumen diantaranya sumber daya konsumen, motivasi dan 

keterlibatan, pengetahuan, sikap kepribadian, gaya hidup dan demografi. Merujuk 

kepada penonjolan faktor psikologi yang unik seseorang dan bagaimana 

membawa yang unik itu tersebut mempengaruhi cara orang tersebut bereaksi 

merespons terhadap lingkungannya (Solomon, 1999). 

a. Sumber Daya Konsumen 

Sumber daya merupakan sumber daya yang dimiliki konsumen atau apa 

yang akan tersedia di masa yang akan datang berperan penting dalam keputusan 

Pembelian. Setiap konsumen membawa tiga sumber daya ke dalam setiap situasi 

pengambilan keputusan, yaitu sumber daya ekonomi meliputi pendapatan dan 

kekayaan, sumber daya temporal yaitu waktu, dan sumber daya kognitif yaitu 

kapasitas mental yang tersedia untuk menjalankan berbagai kegiatan pengolahan 

informasi yang lebih dikenal dengan nama perhatian.  
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Sumarwan (2003) menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidak puasan 

konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen 

sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari 

produkyang dibeli tersebut. 

b. Motivasi dan Keterlibatan 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) motivasi digambarkan sebagai 

dorongan dari dalam diri individu seseorang dan memaksa untuk berbuat. Secara 

sederhana motivasi dapat kita katakan sebagai dorongan dalam diri seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan  dari konsumen  tersebut.     

Sedangkan keterlibatan mengacu kepada refleksi dari motivasi kuat yang 

dirasakan terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Solomon (1991) menyatakan 

bahwa sifat yang penting dari sikap adalah kepercayaan. Motivasi adalah daya 

dorong dalam diri konsumen dan motivasi muncul karena adanya kebutuhan 

(Sumarwan, 2004). 

c. Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diartikan secara sederhana sebagai informasi yang 

disimpan dalam ingatan, pengetahuan konsumen mencakup informasi seperti 

ketersediaan dan karakteristik produk, dimana dan kapan untuk membeli serta 

bagaimana penggunaan produk. Produk barang atau produk jasa yang pertama kali 

dipasarkan kesuatu arena pasar terlebih dahulu diperkenalkan pada masyarakat, 

nama produk, manfaatnya, untuk kelompok mana yang diperuntukkan, berapa 

harganya, dimana diperoleh (Mulyadi, 2012). Semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka pendapatan dan pengetahuan tentang pangan dan gizi semakin meningkat 

pula (Ariningsih, 2008). 
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d. Kepribadian Gaya Hidup dan Demografi 

Kepribadian didefinisikan sebagai karakteristik psikologis yang berbeda 

dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif tetap dan konsisten pada 

lingkungannya (Kotler, 2002). Bentuk operasional gaya hidup diekspresikan 

dalam aktivitas minat dan opini seseorang (Engel et al., 1994).  

Faktor demografi seperti usia pembeli, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan 

atau pengeluaran rumah tangga juga akan mempengaruhi perilaku pembelian 

seseorang. Aktivitas yang makin meningkat serta sering disertai dengan 

perubahan pola konsumsi pangan (Darajat, 1990) 

 

3. Proses Psikologis 

Proses psikologis lebih banyak terkait dengan tahapan pengenalan kebutuhan 

serta pencarian proses keputusan konsumen. Proses psikologis merupakan proses 

yang membentuk semua aspek motivasi dan perilaku konsumen. Pembelian yang 

dilakukan dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu pengolahan informasi, proses 

pembelajaran serta perubahan sikap dan perilaku konsumen.  

Pengolahan informasi didefinisikan sebagai proses dimana rangsangan 

pemasaran diterima, ditafsirkan, disimpan dalam ingatan kemudian diambil lagi 

oleh konsumen untuk menilai alternatif-alternatif produk (Engel et al., 1994). 

Setelah mengenal kebutuhan dan menilai alternatif-alternatif produk, konsumen 

melalui proses pembelajaran yaitu proses dimana pengalaman konsumen di dalam 

melakukan pembelian dapat menyebabkan perubahan dalam pengetahuan dan 

sikap. Menurut Solomon (1991) adalah karakteristik atau sifat dari suatu objek 

dan umumnya mengacu pada karakteristik yang berfungsi sebagai kriteria 

evaluatif dalam pengambilan keputusan. 
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2.5.  Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan 

aktivitas individu yang berhubungan dengan menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang atau jasa.  Engel et al., (1994) sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. 

Menurut Engel et al., (1994) terdapat lima tahapan proses keputusan pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen yaitu tahap pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan hasil.  

Menurut Engel et al., (1994) faktor yang mempengaruhi prilaku konsumen 

pengaruh lingkungan dalam meliputi lingkungan sosial budaya, kelas sosial, 

pengaruh keluarga dan situasi. Perbedaan individu yang meliputi sumber daya 

konsumen, motivasi, keterlibatan pengaruh sikap, kepribadian, gaya hidup, dan 

demografi. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan barang yaitu 

factor harga barang itu sendiri, harga barang lain (baik produk komplementer 

maupun subsitusi dari produk yang bersangkutan. Kotler dan Amstrong (1997) 

yang menyatakan bahwa pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh 

krakteristik budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Proses psikologis yang 

meliputi pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Keputusan membeli 

merupakan fungsi dari seberapa dekat antara harapan (expectations) pembeli atas 

produk tersebut dengan kinerja yang dirasakan  (perceived performance) dari 

produk tersebut. Jika produk lebih rendah dari harapan pelanggan, maka 

pelanggan akan merasa kecewa begitu pula sebaliknya 

(Kotler, 2000).  
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Menurut Nitisemito (1996) prilaku konsumen costumer behavior atau 

yang menamakan the behavior science adalah ilmu yang mencoba mempelajari 

tingkah laku konsumen dalam arti tindakan–tindakan untuk membeli suatu barang 

dan jasa tertentu. Mengemukakan bahwa dalam mempelajari prilaku konsumen 

ada tiga variable yang muncul pada situasi-situasi khusus yaitu: stimulus 

variables, respon variables, dan intervening variables (Mangkunegara, 1998).  

 

2.6.  Karakteristik Konsumen 

 Karakteristik konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman 

konsumen, kepribadian konsumen dan karakteristik demografi konsumen 

(Sumarwan, 2003). Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari informasi, 

karena konsumen tersebut sudah merasa cukup dengan pengetahuannya untuk 

mengambil keputusan konsumen (Sumarwan, 2003). Oleh sebab itu pemasar 

harus memahami penduduk dari suatu wilayah yang akan dijadikan segementasi 

pasar, perbedaan akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap 

produk. Konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang 

berbeda pula sehingga seseorang yang berumur relatif muda lebih cepat menerima 

sesuatu yang baru dibandingkan konsumen yang sudah berumur Setiadi (2003). 

  

2.7. Proses Pengambilan Keputusan konsumen 

 Menurut Engel et al., (1994), keputusan konsumen yang dilaksanakan 

dalam bentuk tindakan pembelian tidak muncul begitu saja, akan tetapi melalui 

lima tahap proses keputusan yaitu: 
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1. Pengenalan Kebutuhan  

Timbulnya kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal kebutuhan 

dasar seseorang seperti rasa lapar, haus dan lain-lain atau berasal dari rangsangan 

eksternal seperti pengaruh atau promosi dari berbagai sumber rangsangan 

eksternal adalah kebutuhan yang ditimbulkan oleh dorongan eksternal. Pada 

intinya pengenalan kebutuhan bergantung pada berapa banyak ketidak sesuaian 

antara keadaan yang dihadapi sekarang dengan keadaan yang diinginkan. 

Kebutuhan dikenali ketika ketidaksesuaian melebihi tingkat atau ambang tertentu 

(Engel et al.,  1994). 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen akan berusaha untuk mencari lebih banyak informasi. Menurut 

Kotler (2002) sumber informasi konsumen dapat diperoleh dari empat kelompok 

yaitu: a. sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga) b. sumber komersial (iklan, 

tenaga penjual, pedagang perantara) c. sumber umum (media massa, organisasi)  

d. sumber pengalaman (penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk). 

Pencarian informasi juga akan dilakukan bila konsumen merasakan adanya 

perbedaan ciri-ciri produk diantara merek-merek yang ada. Karakteristik 

konsumen yang meliputi pengetahuan, keterlibatan kepercayaan, serta 

karakteristik demografi akan ikut mempengaruhi tahap pencarian informasi. 

3. Evaluasi Alternatif 

 Evaluasi alternatif adalah proses dimana suatu alternatif pilihan dievaluasi 

dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Engel et al., 1994). Konsumen 

harus menentukan kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kinerja 

alternatif yang dipertimbangkan dan menerapkan kaidah keputusan untuk 

membuat pilihan akhir. Penentuan evaluasi tertentu yang akan digunakan oleh 
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konsumen bergantung kepada beberapa faktor, diantaranya adalah pengaruh 

situasi, kesamaan alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan dan pengetahuan (Engel 

et al., 1994). Konsumen harus memperhatikan merek dari suatu produk ketika 

mengevaluasi atribut yang dimiliki oleh masing-masing merek tersebut  

(Sumarwan, 2003). 

4. Pembelian 

Pada tahap pembelian konsumen harus mengambil tiga keputusan yaitu 

kapan membeli, dimana membeli dan bagaimana membayarnya. Pembelian 

merupakan fungsi dari dua determinan yaitu niat dan pengaruh lingkungan (Engel 

et al., 1994). Setelah pembelian terjadi konsumen akan mengevaluasi hasil 

pembelian yang dilakukannya. 

5. Hasil pembelian 

Evaluasi pembelian dapat berupa kepuasan atau ketidak puasan. Jika puas 

maka keyakinan dan sikap yang terbentuk akan berpengaruh pada pembelian 

selanjutnya. Kepuasan berfungsi mengukuhkan loyalitas pembeli, sementara 

ketidak puasan dapat menyebabkan keluhan komunikasi lisan yang negatif dan 

upaya untuk menuntut ganti rugi, akhirnya konsumen akan mempunyai keinginan 

untuk mencoba mengkonsumsi produk baru serta memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya.  

Menurut Kotler (2006) menyatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan 

ciri-ciri sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh kepada kemampuan 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.  
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2.8.  Faktor - Faktor Keputusan Konsumen  

Keputusan konsumen dalam memakai barang dan jasa ditentukan oleh 

perilaku konsumen yang bersangkutan proses keputusan pembelian konsumen 

tidak terjadi begitu saja proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. faktor faktor yang mempengaruhi 

terhdap keputusan pembelian  pada Gambar 2.4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Kotler,2005) 

 

 

 

 

Faktor internal: 

1. Persepsi 

2. Keluarga 

3. Motivasi 

4. Pengetahuan 

5. Sikap 

6. Pembelajaran 

7. Kelompok usia 

8. Gaya hidup 

 

Faktor situasi 
 

Faktor enternal: 

1. Budaya 

2. Kelas social 

3. Keanggotaan dalam 

suatu kelompok 

Keputusan 

harga 

membeli 
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Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu(1) factor 

internal (2)faktor eksternal dan ( 3) faktor situasional  

 

1. Faktor Internal (Faktor Pribadi) 

pengaruh faktor internal atau faktor pribadi (persepsi, keluarga, motivasi 

dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, pembelajaran, kelompok usia, dan gaya 

hidup) kerap memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen, 

khususnya bila ada keterlibatan yang tinggi dan risiko yang dirasakan atas produk 

atau jasa yang memiliki fasilitas publik. Hal ini diungkapkan baik melalui 

kelompok acuan maupun melalui komunikasi lisan (Engel, 2006).  

a. Persepsi  

Persepsi adalah proses imdividu untuk mendapatkan, mengorganisasi, 

mengolah, dan menginterpretasikan informasi. Informasi yang sama bisa 

dipersepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Persepsi individu tentang 

informasi tergantung pada pengetahuan, pengalaman, pendidikan, minat, 

perhatian, dan sebagainya. Schiffman dan Kanuk (2007) menyatakan 

mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu 

memilih, mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimulate menjadi suatu 

yang bermakna. 

  

b. Keluarga 

Keluarga atau family adalah kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang 

berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi, dan tempat tinggal (Engel, 

2006). Bentuk-bentuk keluarga adalah keluarga inti (nuclear family), keluarga 

besar (extended family), keluarga orientasi (family oriented) dan keluarga 
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prokreasi (family of procrotion). Keluarga inti adalah kelompok langsung yang 

terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama. Kelurga besar mencakup 

keluarga inti ditambah kerabat lain seperti kakek, paman, bibi, sepupu, dan 

kerabat karena perkawinan. Engel (2006) mengatakan bahwa keluarga orientasi 

adalah keluarga dimana seseorang dilahirkan, sedangkan keluarga yang 

ditegakkan melalui perkwinan disebut keluarga prokreasi. Keluarga mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat pada perilaku pembeli. Seabagai seperangkat pola 

prilaku  yang diperoleh secara social dan diekspresikan melalui simbol simbol  

melalui Bahasa dan car acara lain kepada anggota masyarakat Mowal dan minor 

(2002)  

c. Motivasi dan keterlibatan 

Sumarwan (2004) menyatakan menyimpulkan bahwa motivasi muncul 

karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Skinner dalam Handoko 

(1999) mengemukakan pendekatan lain terhadap motivasi yang memengaruhi dan 

mengubah perilaku kerja, yaitu teori pembentukan perailaku. Pendekatan ini 

didasarkan atas hukum pengaruh yang menyatakan bahwa prilaku yang diikuti 

dengan konsekuensi- konsekuensi pemuasan cenderung diulang, sedangkan 

perilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi hukum cenderung tidak 

diulang. Dengan demikian, perilaku individu di waktu mendatang dapat 

diperkirakan atau dipelajari dari pengalaman di waktu yang lalu. 

d. Pengetahuan 

Secara umum, pengetahuan dapat didefenisikan sebagai informasi yang 

disimpan dalam ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan 

dengan fungsi konsumen didalam pasar disebut pengetahuan konsumen (Engel, 

2006). Pengetahuan konsumen dibagi dalam tiga bidang umum, yaitu 
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pengetahuan produk (product knowledge), pengetahuan pembelain (purchase 

knowledge), dan pengetahuan pemakaian (usage knowledge) Engel (2006). 

e. Sikap  

Sikap merupakan kecendrungan faktor motivasional yang belum menjadi 

tindakan. Sikap merupakan hasil belajar. Sikap merupakan nilai yang bervariasi 

(Suka-tidak suka). Sikap ditunjukan terhadap suatu objek, bisa personal atau non 

personal. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang biasanya dipengaruhi oleh 

kejadian dan pengalaman sebelumnya. Melalui tindakan yang dilakukannya, 

orang tersebut dapat menentukan sikap yang paling tepat untuk memecahkan 

suatu permasalahan. Sikap sering terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung 

dengan objek sikap (Engel, 2006). Karakteristik penting dari sikap yang 

didasarkan pada pengalaman langsung adalah bahwa kepercayaan yang dimiliki 

lebih besar dari pada yang diperoleh saat melihat tampilan iklannya saja. 

f. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan proses yang dilakukan secara sadar yang 

berdampak terhadap adanya perubahan kognitif, afektif  dan psikomotor secara 

konsisten dan relative permanen. Nelson dan Quick (1997) menyatakan 

mendefinisikan belajar sebagai proses yang menghasilkan perubahan pengetahuan 

atau perilaku yang bersifat relative permanen yang bersumber dari pengalaman. 

Hawkins et al., (2001)  menyatakan  memandang bahwa belajar adalah suatu 

perubahan yang berlangsung dalam organisasi maupun isi ingatan jangka panjang 

dan atau prilaku. 

Ada empat factor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 

proses pembelajaran, yaitu: (1) isyarat, yang mengarah pada motivasi, (2) 

motivasi, dorongan kearah perilaku, (3) respon, bagaimana reaksi individu 
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terhadap stimulus yang datang baik dari diri maupun lingkunagn empat 

penguatan. Magkunegara (2002) menjelaskan bahwa secara umum ada tiga teori 

belajar, yaitu (1) teori stimulus respon, (2) teori kognitif dan (3) teori gestal dan 

lapangan.   

g. Kelompok Usia 

Usia mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Anak-anak 

mengambil keputusan dengan cepat, cenderung tidak terlalu banyak 

pertimbangan. Ketika membuat keputusan remaja sudah mulai 

mempertimbangkan beberapa hal: model, desain, dan lain-lain. mereka cenderung 

emosional mengambil keputusan untuk membeli prodak yang  rasional, banyak 

yang dipertimbangkan: harga, manfaat dan lain-lain. 

h. Gaya Hidup 

Gaya hidup menunjukan bagaimana seseorang menjalankan hidup, 

membelanjakan uang dan memanfaatkan waktu (Mowen dan Minor, 2002). Gaya 

hidup dalam pandangan ekonomi menunjukan bagaimana seorang individu 

mengalokasikan pendapatannya dan bagaimana pola konsumsinya. 

Pengelompokan segementasi pasar berdasarkan gaya hidup konsumen diukur 

dengan beberapa indicator, yaitu (1) bagaimana mereka menghabiskan waktu, (2) 

bagaimana minat konsumen, (3) bagaimana konsep diri, (4) bagaimanaa karakter 

dasar manusia, seperti daur kehidupan, penghasilan, status sosial dan sebagainya.  
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2. Faktor Eksternal 

a. Budaya  

Budaya merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen yang 

tercermin pada cara hidup, kebiasaan dan tradisi dalam permintaan akan 

bermacam-macam barang dan jasa yang ditawarkan.  

Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak dan simbol 

bermakna lainnya yang membantu individu berkomunikasi, menafsirkan dan 

membantu evaluasi sebagai anggota masyarakat (Engel, 2006). Menurut Engel 

(2006) budaya dipengaruhi oleh makrobudaya (macroculture) dan mikrobudaya 

(microculture). Makrobudaya mengacu pada perangkat nilai dan symbol yang 

berlaku pada keseluruhan masyarakat, sedangkan mikrobudaya lebih mengacu 

pada perangkat nilai dan symbol dari kelompok yang lebih teratas, seperti 

kelompok agama, etnis atau, subbagian dari kseluruhan. Menurut Kotler (2006) 

kebudayaan adalah sumber yang paling dasar dari keinginan dan tingkah laku 

seseorang. 

b. Kelas Sosial 

Engel (2006) menyatakan bahwa kelas sosial mengecu pada pengelompokan 

orang yang sama dalam perilaku berdasarkan posisi ekonomi mereka dalam pasar. 

Kelas sosial di tentukan oleh banyak factor, antara lain pekerjaan, prestasi pribadi, 

interaksi, pemilikan, orientasi nilai dan kesadaran kelas social. 

Menurut Mowen (2002) status seseorang juga bisa dipengaruhi oleh 

keberhasilannya untuk berhubungan dengan status orang lain dalam pekerjaan 

yang sama. Faktor berikut yang menjadi bahan pertimbangan konsumen sebelum 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa adalah pemilikan. Pemilikan adalah simbol 

keanggotaan kelas, tidak hanya pada jumlah pemilikan, tetapi juga pada sifat 
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pemilikan yang dibuat (Engel, 2006). Nilai kepercayaan bersama mengenai 

bagaimana orang harus berperilaku menunjukan kelas sosial dimana seseorang 

termasuk didalamnya (Engel ,2006). Faktor terakhir adalah kelas sosial, kelas 

seseorang di tunjukan hingga jangkauan tertentu dengan orang yang bersangkutan 

akan kelas sosial didalam suatu masyarakat (Mowen, 2006). 

c. Keanggotaan dalam suatu kelompok (group membership) 

Setiap orang akan bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu. Suatu 

kelompok akan mempengaruhi perilaku anggotanya, termasuk dalam pengambilan 

keputusan pembelian produk. 

 

3. Faktor Situasional 

Faktor situasional meliputi lingkungan fisik dan waktu. Menurut (Engel, 2006) 

menjelaskan bahwa situasi konsumen sebenarnya dapat dipisah menjadi tiga, yaitu 

situasi komunikasi, situasi pembelian, dan situasi pemakaian. Situasi komunikasi 

dapat didefinisikan sebagai latar konsumen ketika dihadapkan pada komunikasi 

pribadi atau non pribadi. Komunikasi pribadi akan mencakup percakapan yang 

mungkin diadakan oleh konsumen. (Engel, 2006) menyatakan situasi pembelian 

mengacu pada latar dimana konsumen memperoleh produk dan jasa. 

 


