
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Latar Inovasi pada bidang bakery yang sedang berkembang saat ini adalah 

kue yang tidak mengandung gluten (bebas gluten). Tren ini muncul disebabkan 

oleh seseorang yang menderita penyakit celiac. Penyakit ini adalah kondisi 

dimana faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk mencerna makanan 

yang mengandung gluten (Heap dan Van Heel 2009). Ketidakmampuan tersebut 

adalah sulit untuk mendiagnosa dan terjadi kesalahan untuk mendiagnosa gluten 

(Grossman 2008). Gluten dapat ditemukan di produk yang mengandung gandum, 

gandum hitam, dan jelai (Renzetti et al. 2008). Kue bebas gluten ini tidak hanya 

dipasarkan di kalangan yang mempunyai penyakit celiac saja, tetapi banyak 

dikonsumsi secara umum karena bermanfaat untuk menjaga berat badan karena 

kandungan lemaknya lebih sedikit dibandingkan tepung terigu. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengkonsumsi nasi sebagai 

makanan pokoknya, sehingga kecil kemungkinan banyak penduduk Indonesia 

menderita penyakit celiac. Masuknya budaya barat ke Indonesia membuat 

penduduk Indonesia mengkonsumsi roti atau pasta sebagai makanan pengganti 

dari nasi, sehingga tanpa disadari mereka sebenarnya menderita penyakit celiac 

(Dahlia 2014). Pada tahun 2013 menurut Departemen Kesehatan Mental, terdapat 

112.000 anak penderita autis yang berusia 5 sampai dengan 19 tahun. Orang tua 

yang memiliki anak autis juga merupakan sekelompok orang yang mengharuskan 

untuk mengkonsumsi makanan bebas gluten. 

Ada beberapa produsen kue bebas gluten yang ada di Indonesia. Salah satu 

produsen tersebut adalah GulaGurih. Produsen ini menggunakan tepung singkong, 

rendah gula, dan telur rendah kolestrol. Karena menggunakan bahan pilihan, jadi 

kue ini aman untuk dikonsumsi untuk segala usia dari mulai anak-anak hingga 

orang tua. Media yang digunakan untuk penjualan adalah dengan menggunakan 

media online, yaitu instagram. Awal ide dari pembuatan bisnis kue bebas gluten 

yang dilakukan oleh pemilik dari GulaGurih adalah adanya gangguan pencernaan 

yang diidap oleh anaknya setiap anak tersebut kelebihan mengkonsumsi cemilan 

yang mengandung gluten dalam roti atau pun kue. GulaGurih sendiri sudah 

memulai bisnis sejak tahun 2014, tetapi masih memproduksi cemilan atau kue 

yang pada umumnya, sejak adanya ide tersebut GulaGurih mengubah target 

pemasarannya menjadi memproduksi kue bebas gluten. 

Target konsumen yang diinginkan oleh GulaGurih adalah konsumen yang 

memiliki gangguan kandungan gluten dalam tubuhnya, yang ingin berdiet dan 

mengidap penyakit diabetes, sedangkan data konsumen yang dia peroleh sampai 

saat ini masih belum diketahui apakah semua konsumen yang membeli produknya 

tepat sasaran ataupun tidak. Pola konsumsi dari konsumen GulaGurih setiap 

tahunnya juga menghasilkan data yang sama, padahal jumlah follower dari akun 

GulaGurih mengalami kenaikan setiap tahunnya. GulaGurih juga ingin 

mengetahui tahapan proses keputusan pembelian kue bebas gluten yang 

diproduksi olehnya. 

Penelitian ini akan menjelaskan proses keputusan pembelian kue bebas 

gluten yang diproduksi oleh GulaGurih. Mulai dari pengenalan kebutuhan dari 
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konsumen GulaGurih, pencarian informasi tentang GulaGurih yang dilakukan 

oleh konsumen, lalu kompetitor yang menjadi evaluasi alternatif bagi pada 

konsumen, keputusan pembelian sampai dengan apakah konsumen GulaGurih 

ingin dan telah merekomendasikan GulaGurih kepada orang lain. Variabel-

variabel pendukung yang dipilih dari proses keputusan pembelian seperti 

pemasaran media sosial, sikap, pengetahuan, motivasi dan kelompok acuan akan 

diteliti apakah memiliki hubungan yang signifikan terhadap proses keputusan 

pembelian kue bebas gluten GulaGurih. 

 

Perumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi dalam melakukan penjualan online melalui media 

sosial adalah keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen dengan GulaGurih 

masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan rasio like terhadap comment yang 

terjadi dalam 1 bulan terakhir. Rataan like terhadap post dalam satu bulan relatif 

stabil, yaitu lebih besar dari 20. Tetapi target rasio like yang ditetapkan GulaGurih 

adalah lebih besar dari 50. Hal ini menunjukan tidak ada peningkatan dalam 

performa like pada setiap post yang dilakukan. Sedangkan rataan comment 

terhadap post mengalami penurunan dari 0.6 menjadi 0.1. Penurunan ini 

menunjukan konsumen tidak memperhatikan post yang ada / tingkat awareness 

nya rendah. Target rasio comment yang ditetapkan yaitu lebih besar dari 5. Rasio 

like dan comment dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. 

Gambar 1 Rasio like pada akun instagram GulaGurih per minggu dari akhir April 

– pertengahan Juli 

 

Gambar 2 Rasio comment pada akun instagram GulaGurih per minggu dari akhir 

April – pertengahan Juli 
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Berdasarkan data tersebut, GulaGurih harus membuat konten yang sesuai 

dengan ketertarikan konsumen agar mendapat perhatian dari konsumen. Dalam 

rangka mengoptimalisasikan pembuatan konten yang sesuai, diperlukan suatu 

model untuk mengukur faktor yang mempengaruhi pembelian kue melalui media 

sosial. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam pembuatan model proses keputusan 

pembelian konsumen untuk meningkatkan hal tersebut meliputi pemasaran media 

sosial, sikap, pengetahuan, motivasi dan kelompok acuan yang mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumen GulaGurih. Dengan banyaknya kompetitor 

dalam bidang home industri bakery maka penelitian terkait faktor tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan ketertarikan minat konsumen 

terhadap produk dan konten dari GulaGurih. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

membuat pemasaran GulaGurih menjadi lebih efektif terhadap konsumen yang 

tepat sasaran. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen, proses keputusan pembelian dan pola 

konsumsi konsumen terhadap kue bebas gluten GulaGurih? 

2. Apakah faktor-faktor seperti pemasaran media sosial, sikap, pengetahuan, 

motivasi dan kelompok acuan berpengaruh terhadap proses keputusan 

pembelian kue bebas gluten GulaGurih? 

3. Bagaimana implikasi manajerial yang baik bagi GulaGurih untuk 

meningkatkan online presence dan penjualan produk? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen, proses keputusan pembelian dan 

pola konsumsi konsumen terhadap kue bebas gluten GulaGurih. 

2. Menganalisis faktor-faktor seperti pemasaran media sosial, sikap, 

pengetahuan, motivasi dan kelompok acuan terhadap proses keputusan 

pembelian kue bebas gluten GulaGurih. 

3. Merumuskan implikasi manajerial yang lebih baik untuk GulaGurih dalam 

pemasaran produk kue bebas gluten. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:  

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengalan empirik 

dalam teori-teori perilaku konsumen secara menyeluruh. 

2. Produsen kue bebas gluten, khususnya GulaGurih untuk mendapatkan 

informasi penting pada model proses keputusan pembelian kue bebas gluten 

dalam rangka untuk menyusun strategi pemasaran berdasarkan faktor tersebut. 

3. Memberikan pengetahuan mengenai dampak penjualan kue bebas gluten 

melalui media sosial elektronik, sehingga menjadi pembelajaran bagi pelaku 

usaha online. 

4. Akademisi, sebagai media pembelajaran dan menjadi bahan rujukan atau 

referensi pada penelitian terkait. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya meneliti faktor-faktor dari 

variabel proses keputusan pembelian konsumen, yaitu yang dipengaruhi oleh 

pemasaran media sosial, motivasi, sikap, pengetahuan dan kelompok acuan. 

Penelitian ini tidak membahas produk bebas gluten yang lain, hanya membahas 

kue bebas gluten yang diproduksi oleh GulaGurih. Data penelitian ini diambil dan 

dianalisis pada bulan Agustus – September 2017 dengan penyebaran wilayah 

kuesioner di Jakarta. Alat bantu kuesioner menggunakan web survey yang 

disediakan google. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Sumarwan (2011), perilaku konsumen adalah semua kegiatan, 

tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat 

sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah 

melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. 

Perilaku atau tindakan pembelian adalah tahap besar terakhir di dalam 

model perilaku konsumen. Tindakan membeli tidak muncul begitu saja tetapi 

melalui suatu tahapan tertentu. Konsumen dalam menentukan apa yang diinginkan 

dan dibutuhkan selalu memperhatikan beberapa aspek-aspek. Pengambilan 

keputusan konsumen menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan tersebut, sehingga terdapat beberapa tahapan dalam proses pengambilan 

keputusan. Menurut Engel et al. (1994) dan Kotler dan Keller (2009) keputusan 

konsumen melewati lima tahapan yaitu: 

1. Pengenalan kebutuhan/Pengenalan masalah - proses pembelian dimulai ketika 

pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat 

dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Dari pengalaman 

sebelumnya, konsumen telah belajar bagaimana mengatasi dorongan ini dan 

dimotivasi ke arah produk yang diketahuinya akan memuaskan produk. 

2. Pencarian informasi - konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam 

ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang relevan dengan 

keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). Pencarian informasi 

konsumen terbagi dalam dua level yaitu penguatan perhatian dan aktif 

mencari informasi. Pada level penguatan perhatian, konsumen hanya sekedar 

lebih peka terhadap informasi produk. Aktif mencari informasi merupakan 

level di mana konsumen mulai aktif dalam mencari bahan bacaan, menelepon 

teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Sumber 

informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu sumber 

pribadi (keluarga, teman, tetangga, dan kenalan), sumber komersial (iklan, 

wiraniaga, penyalur, kemasan, dan pajangan di toko), sumber publik (media 

massa dan organisasi), dan sumber pengalaman (penanganan, pengkajian, dan 

pemakaian produk).  

3. Evaluasi alternatif - konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan 

manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang 

dipilih. Konsumen tidak melakukan proses evaluasi tunggal sederhana untuk 
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