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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gula Kelapa 

Gula kelapa atau sering dikenal dengan istilah gula jawa atau gula merah 

adalah gula yang biasanya memiliki wujud padat dengan warna yang coklat 

kekuningan hingga coklat kehitaman. Gula kelapa dihasilkan dari nira kelapa yang 

dipanaskan hingga mengental lalu dicetak dan didinginkan (Pratama et al., 2015). 

Gula kelapa memiliki cita rasa yang khas sehingga penggunaannya tidak dapat 

digantikan oleh jenis gula yang lain. Selain memiliki fungsi sebagai pemberi rasa 

manis pada olahan makanan gula kelapa juga berfungsi untuk memberikan kesan 

warna coklat yang menarik pada makanan. Gula kelapa yang ada di pasaran 

biasanya bentuk setengah elips yang dicetak  menggunakan tempurung kelapa, ada 

pula yang berbentuk silindris yang dicetak menggunakan cetakan dari  potonga 

batang bambu (Wibisono et al, 2012).   

Cara pengolahan gula kelapa cukup sederhana dimulai dari penyadapan nira 

kelapa sebagai bahan baku pembuatan gula kelapa. Nira kelapa merupakan cairan 

bening yang terdapat di dalam mayang atau manggar  kelapa yang masih tertutup. 

Setelah nira kelapa diperoleh kemudian dilakukan penyaringan untuk 

menghilangkan kotoran yang ikut terbawa nira. Selanjutnya nira dimasak dengan 

suhu pemanasan 110–120°C hingga nira mengental dan berwarna kecoklatan, 

kemudian dicetak dan didinginkan hingga mengeras (Pratama et al., 2015). Gula 

kelapa secara kesehatan juga dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan gula 
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kelapa. Gula kelapa memiliki indek glikemik tergolong rendah (35%) jika 

dibandingkan dengan gula tebu (75%), sedangkan batas kadar glikemik gula yang 

baik untuk kesehatan adalah 40% sehinggga gula kelapa dianggap bai untuk 

kesehatan (Yanto et al., 2015). Indeks glikemik adalah suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengindikasikan seberapa cepat karbohidrat yang terdapat dalam 

makanan dapat diubah menjadi gula oleh tubuh manusia. 

 

2.2. Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik perusahaan maupun 

individu untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan membangun hubungan erat 

dengan konsumen melalui kegiatan merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa (Hasan, 2009). Pemasaran 

merupakan tindakan bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran 

yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci 

kesuksesan dari suatu perusahaan (Sukmana et al., 2015) 

Pemasaran bertujuan untuk menarik pembeli dalam mengkonsumsi produk 

yang ditawarkan. Oleh karena itu pemasaran memainkan peranan yang sangat 

penting dalam pengembangan strategi yang disebut dengan strategi pemasara. 

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan 

akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan 

produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu (Rengkuti, 2009). Program 

pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi 
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permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal mengubah harga, memodifikasi 

kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi 

yang digunakan, dan sebagainya (Wibowo et al., 2015). 

 

2.3. Perilaku Konsumen 

Konsumen adalah pemakai, penikmat, dan pemanfaat barang atau jasa yang 

tersedia di pasar. Tindakan yang dilakukan konsumen untuk memperoleh, 

mengkonsumsi serta menghabiskan produk baik yang bersifat barang maupun jasa 

termasuk proses sebelum dan sesudah proses tersebut disebut dengan perilaku 

konsumen (Putri dan Iskandar, 2014). Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang 

mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Ketika 

memutuskan akan membeli suatu produk makan konsumen selalu memikirkan 

terlebih dahulu barang yang akan dibeli mulai dari harga, kualitas, fungsi atau 

kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Kegiatan memikirkan, 

mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli termasuk ke 

dalam perilaku konsumen.  

Perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2 yaitu perilaku konsumen 

yang bersifat rasional dan irrasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional 

adalah tindakan perilaku konsumen yang dalam pembelian suatu barang dan jasa 

yang melihat aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan, 

kebutuhan utama/primer, serta daya guna produk. Perilaku konsumen yang bersifat 

irrasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon 

atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau 
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kepentingan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen 

diantaranya yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor kepribadian dan faktor 

pesikologis (Kotler dan Susanto, 2010).  Dalam pasar yang semakin intensif tingkat 

persaingannya, tuntutan konsumen yang semakin tinggi dan sangat ingin 

diperlakukan secara khusus, pemahaman akan konsumen begitu tinggi sangatlah 

penting bagi para produsen. Pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat 

bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi dan bauran pemasaran. 

Berdasarkan sikap konsumen, pemasar dapat menyusun strategi promosi khususnya 

iklan secara tepat. 

 

2.4. Proses Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian adalah serangkaian tahap yang digunakan oleh 

konsumen dalam membuat keputusan mengkonsumsi sebuah produk. Proses 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian 

(Kotler dan Amstrong, 2008). Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian 

sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. 

 

2.4.1. Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan merupakan langkah awal dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian, dimana konsumen mengenali apa yag dibutuhkanya. 

Menurut Setiadi (2013), pada tahap ini, konsumen mempersiapkan perbedaan antar 

keadaan yang diinginkan dan keadaan aktual yang memadai untuk membangkitkan 
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dan mengaktifkan proses pengenalan kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh 

dorongan internal, yaitu pada saat timbulnya kebutuhan normal seseorang pada 

tingkatan yang cukup siginifikan untuk mempengaruhi perilakunya. Selain itu 

kebutuhan juga dapat dipicu oleh dorongan eksternal, misalnya: keluarga atau 

kelompok referensi, iklan dari pemasar, dan lain-lain. Pada tahap pengenalan 

kebutuhan, seorang pemasaran harus meneliti konsumen sehingga dapat mengenali 

faktor-faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi perilaku konsumen 

sehingga dapat menciptakan produk yang dapat memuaskan keinginan konsumen. 

Karena pada umumnya konsumen tidak akan membeli produk jika tidak dapat 

memuaskan kebutuhannya. 

 

2.4.2. Pencarian Informasi  

Pencarian informasi merupakan tahap proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen telah tertarik untuk lebih banyak mencari informsi. 

Seorang konsumen yang telah tertarik terhadap suatu produk akan mencari lebih 

banyak informasi mengenai produk yang diminatinya tersebut (Setiadi, 2013). Pada 

tahap ini konsumen mencari informasi yang disimpan dalam ingatannya atau 

mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan. 

Konsumen yang tertarik terhadap suatu produk mungkin akan mencari lebih banyak 

informasi atau mungkin juga tidak (Kotler dan Amstrong, 2008). Jika dorongan 

konsumen begitu kuatnya dan produk yang memuaskan berada dalam jangkauan, 

konsumen kemungkinan akan membelinya. Jumlah pencarian yang dilakukan oleh 

konsumen tergantung pada kuatnya dorongan, jumlah informasi yang sudah 
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dimilikinya, kemudahan dalam memperoleh informasi yang lebih banyak, nilai 

tambah yang diberikan dari setiap informasi tambahan yang baru diperoleh, dan 

kepuasan yang didapatkan dari pencarian informasi yang dilakukan. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber meliputi  

sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik dan sumber pengalaman. 

Pengaruh sumber-sumber informasi bervariasi sesuai produk dan pembelinya. Pada 

umumnya konsumen menerima sebagian besar informasi tentang sebuah produk 

dari sumber komersial yang merupakan sumber yang dikendalikan oleh pemasar. 

Meskipun demikian, sumber yang paling efektif berasal dari sumber pribadi. 

Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, sedangkan sumber pribadi 

melegitimasi atau mengevaluasi produk untuk pembeli. 

 

2.4.3. Evaluasi alternatif 

Evaluasi alterntif merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian, dimana konsumen menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk 

mengevaluasi produk lain yang ada di pasaran sebagai alternatif dalam satu susunan 

pilihan. Konsumen pada umunya tidak menggunakan proses evaluasi yang 

sederhana dalam suatu situasi pembelian, mereka dapat saja menggunakan proses 

eveluasi yang sangat kompleks untuk memutuskan proses pembelian (Setiadi, 

2013). Pokok dari informasi alternatif ini adalah konsumen akan memilih produk 

diantara berbagi pilihan yang ada di pasaran yang dapat digunakan untuk 

memuaskan kebutuhannya dan keinginann mereka. Konsumen akan melihat setiap 

produk merupakan suatu himpunan yang memiliki ciri-ciri dan sifat tertentu yang 
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mempunyai manfaat dan konsumen akan mencari manfaat-manfaat tertentu pada 

suatu produk. Oleh sebab itu dalam menentukan kriteria evaluasi tidak lepas dari 

motivasi konsumen. 

 

2.4.4. Keputusan pembelian 

Tindakan pembelian merupakan tahap besar terakhir dari proses keputusan 

pembelian. Pada tahap evaluasi konsumen, membentuk proferensi terhadap produk 

yang menjadi pilihannya. Namun demikian apakah konsumen nantinya akan 

membeli atau tidak, dipengaruhi oleh orang lain dan faktor keadaan yang tidak 

terduga. Pembelian merupakan fungsi dari dua determinan yaitu niat dan pengaruh 

lingkungan atau perbedaan individu (Setiadi, 2013). Konsumen mungkin 

membentuk niat pembelian berdasarkan banyak faktor seperti pendapatan, harga, 

dan manfaat produk yang diharapkan tetapi banyak kejadian tak terduga yang dapat 

mengubah niat pembelian yang telah dibentuk oleh konsumen tersebut. Prefrensi 

dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan pilihan pembelian yang aktual 

(Kotler dan Amstrong, 2008). 

 

2.4.5. Perilaku setelah pembelian 

Proses keputusan pembelian oleh konsumen tidak berakhir pada saat produk 

telah dibeli melainkan konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat 

dalam perilaku pascapembelian. Konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidak 

puasan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya harapan konsumen dari proses 

pembelian produk yang telah dilakukanya tersebut. Jika produk memberikan 
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manfaat sesuai dengan yang diharapkan maka konsumen sebagai pembeli akan puas 

(Setiadi, 2013). Kepuasan pelanggan sangat penting karena merupakan kunci untuk 

membangun hubungan yang menguntungkan dengan konsumen, mempertahankan 

dan menumbuhkan hubungan yang erat dengan konsumen, serta mengumpulkan 

nilai pelanggan. 

 

2.5. Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen yaitu suatu pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang 

terhadap produk yang dikonsumsi. Preferansi konsumen menunjukkan kesukaan 

dari berbagai pilihan produk yang ada di pasaran (Rochaeni, 2013). Teori preferensi 

konsumen dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen 

atas konsumsi produk yang dikonsumsinya. Preferensi konsumen terhadap suatu 

produk dapat diukur dengan mengetahui aspek yang melekat produk itu sendiri. 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri dan karakter-karakter (atribut) yang 

melekat dari sebuah produk atau jasa yang menunjukkan perbedaanya dengan 

produk sejenis yang beredar dan kemampuannya untuk dapat memuaskan 

kebutuhan dari pada konsumenya. Definisi ini merupakan pengertian kualitas yang 

berpusat pada konsumen sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah 

memberikan kualitas bila produk yang ditawarkan kepada konsumenya sudah dapat 

memenuhi atau melebihi harapan dari para konsumen.  

Produk yang hendak ditawarkan produsen kepada konsumen harus meliliki 

kualitas yang baik agar dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh para konsumen 

atau lebih dari harapan konsumen agar konsumen menjadi loyal terhadap produk 
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tersebut. Tahap preferensi yang dimiliki oleh konsumen terhadap sebuah produk 

adalah awal dari tahap loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Preferensi juga 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen preferensi yang ada di pasar (Putri 

dan Iskandar, 2014). 

 

2.6. Persepsi Konsumen 

Persepsi kosumen merupakan cara bagaimana konsumen memberi makna 

pada rangkaian rangsangan yang berkaitan dengan sebuah produk yang sifatnya 

kognisi. Ketika konsumen melakukan interpretasi pada sebuah iklan produk yang 

dilihatnya di berbagai media baik media cetak maupun elektronik maka telah  

terjadi proses kognisi dalam benak konsumen (Taroreh et al, 2015). Persepsi 

konsumen terhadap sebuah produk juga berperan pada proses pasca konsumsi 

produk yaitu ketika konsumen melakukan evaluasi atas keputusan pembeliannya. 

Apakah konsumen merasa puas atau merasa tidak puas atas pembelian produk yang 

telah dilakukanya, penilaian inipun tidak lepas dari persepsi mereka.  

Persepsi konsumen merupakan stimuli yang diperoleh konsumen atas 

produk yang ada di pasaran yang telah dipilih, diorganisir untuk memberikan 

makna pada proses kognisi. Persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli dasar 

yang tersebar di lingkungan seseorang dengan bentuk berupa cahaya, warna, dan 

suara diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Persepsi konsumen bersifat 

subyektif karena persepsi setiap individu terhadap suatu produk yang ada di pasaran 

akan berbeda satu orang dengan orang lainya. Persepsi yang berbeda antara satu 

dengan yang lain disebabkan karena pembentukan persepsi oleh seseorang 
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dipengaruhi oleh isi memori dan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam 

memori sebuah individu (Surya dan Setyaningrum, 2009). 

 

2.7. Produk 

Sebuah perusahaan untuk dapat mencapai pasar yang diinginkan harus 

memulai dengan produk atau jasa yang dirancang untuk dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh produsen yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi dan gagasan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok barang dan kelompok jasa. Produk barang merupakan 

produk yang mempunyai wujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, 

dipegang, dan perlakuan fisik lainnya. Produk jasa merupakan aktivitas, manfaat, 

atas kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (Kotler dan Gary, 2008).   

Produk adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk dipikirkan 

dengan baik oleh perusahann. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jika tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen maka penjualan produk tersebut 

akan mengalami kesulitan karena produk tidak dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen dan daur hidup produk menjadi lebih singkat (Surya dan 

Setyaningrum, 2009). Perusahaan perlu menciptakan produk yang berkualitas serta 

mempertahankan kualitasnya, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Mempertahankan kualitas serta meningkatkan kualitas produk sangalah 

penting bagi produsen karena kualitas produk merupakan jaminan terbaik bagi 
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produsen atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terkuat kita dalam menghadapi 

persaingan, dan satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan pendapatan yang 

langgeng (Gartika, 2010). 

 

2.8. Atribut Produk 

Setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan dan konsumen selalu mencari manfaat 

tertentu yang terdapat pada suatu produk. Alasan tersebut membuat para produsen 

harus membuat atau menciptakan produk yang memiliki atribut produk yang sesuai 

dengan harapan para konsumenya. Atribut produk adalah ciri-ciri sebuah produk 

yang melekat pada suatu produk yang dapat membedakannya dari produk 

perusahaan lainnya yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk (Sumiati et al., 2016). 

Atribut Produk menggambarkan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan 

pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Manfaat ini 

dikomunikasikan dan dihantarkan oleh atribut produk seperti kualitas, fitur, serta 

gaya, dan desain (Shofianah et al., 2014). 

 

 

 

2.9. Penelitian Terdahulu  
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Penelitian mengenai preferensi konsumen gula kelapa di Pasar Godean, 

Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merujuk pada beberapa 

penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel 1, yaitu: 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No  Judul  Nama Peneliti  Tahun  Hasil Penelitian 

1. Preferensi 

konsumen terhadap 

gula pasir lokal dan 

impor terkait 

dengan karaktristik 

mutunya (studi 

kasus di kecamatan 

/ kabupaten 

trenggalek) 

Soetatik, 

Soebowo 

Kasim dan Noer 

Novijanto 

2003 Preferensi konsumen 

terhadap gula pasir lokal 

dihubungkan dengan 

karakter mutunya, maka 

bisa dinyatakan bahwa 

gula lokal kurang disukai 

karena warnanya yang 

lebih gelap, kekurang 

jernihannya, dan ukuran 

kristalnya yang kasar. 

2. Pendampingan 

penerapan 

diversifikasi 

produk gula 

kelapa/merah 

kemasan kecil. 

 

Heri, M., dan 

M. Lukman. 

2007 Permintaan pasar saat ini 

sudah berubah dengan 

gula kelapa berdiameter 

lingkaran kecil sangat 

diminati oleh 

konsumenkarena 

ukuranya yang unik, 

mudah disimpan, dan 

mudah digunakan jika 

dibandingkan dengan 

kemasan tempurung 

besar. 
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No  Judul  Nama Peneliti  Tahun  Hasil Penelitian 

3. Efisiensi 

penggunaan faktor-

faktor produksi gula 

kelapa di Ddesa 

Kunirejo Wetan 

Kecamatan Butuh 

Kabupaten 

Purworejo 

Wibisono, G, 

Istiyanti dan 

Hasanah. 2012. 

2012 Gula kelapa yang 

biasanya dijual di pasaran 

umumnya berbentuk 

setengah elips, bentuk 

setengah elips ini 

dihasilkan dari cetakan 

yang digunakan berupa 

tempurung kelapa 

4. Pengaruh jenis dan 

konsentrasi gula 

terhadap 

karakteristik 

fisikokimia dan 

sensori jelly drink 

Tri Yanto,   

Karseno dan 

Maria M. D. 

Purnamasari 

2015 Jenis gula berpengaruh 

terhadap sifat sensori jelly 

drink yang meliputi 

warna, tingkat kemanisan, 

tekstur dan aroma khas 

gula.  

 

Penelitian utama yang dirujuk pada penelitian ini mengacu pada penelitian 

Soetatik tahun 2003 mengenai Preferensi konsumen terhadap gula pasir lokal dan 

impor terkait dengan karaktristik mutunya (studi kasus di Kabupaten Trenggalek), 

yang didukung oleh penelitian lain yang ada dalam Tabel 1. 
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