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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Tendensi mengkonsumsi keju mulai melanda Indonesia beberapa tahun 

belakangan ini. Konsumen Indonesia mulai menyukai aneka makanan dan 

minuman dengan bahan tambahan keju. Tren ini dimulai dari banyaknya video dan 

gambar beraneka macam makanan dan minuman dengan lelehan keju diatasnya 

yang diunggah di sosial media. Akibat hal tersebut, banyak penjual makanan yang 

mulai memasukkan menu baru dengan tambahan lelehan keju baik dari makanan 

khas Indonesia hingga luar negeri. Selain itu, keju juga digunakan untuk campuran 

minuman baik teh, kopi, dan minuman jenis lain. Wibisono (2017) menyatakan, 

permintaan akan makanan yang mengandung keju mulai mengalami peningkatan 

di seluruh daerah di Indonesia. Berbagai makanan kini dihidangkan dengan lelehan 

keju di atasnya, seperti steak, ayam geprek, sayap ayam bumbu Korea, pasta, dan 

lainnya.  

Menurut Statista (2018), jumlah konsumsi keju di Indonesia pada tahun 2017 

meroket hingga 2049 ton atau setara dengan nilai pendapatan 19 juta dolar. Pasar 

keju mengalami pertumbuhan sebesar 8,1 persen per tahun. Euromonitor 

International (2018) mencatat, pada tahun 2018 konsumsi keju secara keseluruhan 

mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh munculnya berbagai masakan fusion 

di berbagai layanan makanan. Marketeers (2015) menyebutkan, meskipun jumlah 

konsumsi keju masih rendah, namun terdapat kenaikan yang positif dari tahun ke 

tahun. Hal ini diimbangi pertambahan jumlah kelas menengah yang sadar untuk 

mengkonsumsi produk bergizi tinggi. Selain itu, permintaan keju segmen gourmet 

cheese semakin meningkat. Hal ini didasari atas keinginan konsumen Indonesia 

yang ingin membuat masakan berkualitas restoran di rumah.  

Selain rasa yang disukai oleh masyarakat, keju juga memiliki manfaat 

kesehatan. Miller et al. (2007) menyatakan keju merupakan sumber konsentrat dari 

protein susu. Nutrisi keju terdiri atas kalsium (27 persen), fosfor (11 persen), 

vitamin A (9 persen), dan seng (7 persen). Manfaat keju diantaranya adalah untuk 

pertumbuhan tulang dan pertumbuhan gigi. Selain itu, mengkonsumsi keju tidak 

menyebabkan resiko penyakit kardiovaskular. National Dairy Council (2011) 

menyatakan, keju menjadi sumber kalsium tertinggi kedua dari makanan orang 

Amerika. Keju bukan hanya mengandung kalsium, keju mengandung protein 

berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tetap sehat. International Dairy 

Food Association (2019) mencatat, terdapat lebih dari 300 jenis keju yang berada 

di pasar Amerika dan lebih dari 2000 jenis keju di dunia.  Wisconsin Cheese (2019) 

mengklasifikasikan keju ke dalam delapan kategori diantaranya adalah Blue 

Cheese, Hard Cheese, Pasta Filata, Processed Cheese, Semi-Hard Cheese, Semi-

Soft Cheese, Fresh Cheese, dan Soft-Ripened Cheese. American Cheese Society 

(2010) mengelompokkan jenis keju berdasarkan proses produksinya disajikan pada 

Tabel 1. 

Fonterra (2017) menyatakan industri susu diperkirakan akan tumbuh setiap 

tahunnya sebesar 13 persen selama beberapa tahun kedepan. Pendorong utama 

pertumbuhan ini adalah pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang besar 

untuk makanan berkualitas tinggi karena konsumen mulai mementingkan gaya 
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hidup sehat. Pengeluaran untuk produk susu seperti keju terus meningkat dan 

tumbuh sebesar 8,1 persen. Konsumen Indonesia mulai sadar akan masalah 

kesehatan dan kualitas. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kelas menengah 

di Indonesia yang mulai ingin tumbuh dan mendefinisikan dirinya dalam 

masyarakat. 

 

Tabel 1  Jenis keju berdasarkan proses produksi 

Jenis Keju Deskripsi 

Artisan Cheese 

Keju yang diproduksi terutama dengan tangan, dalam jumlah 

produksi terbatas, menggunakan mekanisasi sesedikit 

mungkin dan dengan perhatian khusus pada tradisi dan seni 

pembuatan keju. 

Farmstead Cheese 

Keju yang diproduksi di pertanian pembuat keju dengan susu 

yang hanya berasal dari kawanan atau kawanan petani itu 

sendiri. Hampir semua keju farmstead yang diproduksi di AS 

timur laut juga merupakan keju pengrajin. 

Commodity Cheese 

Keju yang dibuat dalam jumlah besar menggunakan 

mekanisasi tingkat tinggi, dengan perhatian untuk 

meminimalkan biaya dan memenuhi spesifikasi kualitas 

yang seragam. 

 Sumber: American Cheese Society (2010) 

 

Meningkatnya permintaan keju di Indonesia disambut baik oleh para inovator 

maupun produsen keju di Indonesia. Produsen merespon dengan meluncurkan 

berbagai jenis keju khususnya jenis gourmet yang selama ini dijual oleh produsen 

keju merek impor di pasar Indonesia. Para produsen berharap pasar keju di 

Indonesia akan berkembang sangat pesat. Peluncuran produk keju  juga diimbangi 

dengan bertambahnya jumlah varian keju di pasaran dari mulai jenis, rasa, dan 

format. Menyambut permintaan pasar keju Indonesia, produk Artisan keju lokal 

mulai bermunculan.  Jika negara Eropa  memiliki keju khas asal negara mereka 

seperti Belanda, yaitu Gouda. Maka Indonesia juga telah memiliki keju asli buatan 

Indonesia yaitu dengan merek dagang seperti Mazaraat, Rosalie, Indrakila dan 

lainnya. Keju-keju lokal yang dihasilkan merupakan keju jenis gourmet seperti 

Mozzarella, Brie, Gouda, Goat Cheese, dan lainnya. Keju asal Indonesia diproduksi 

dengan menggunakan bahan baku susu segar lokal berkualitas.   

Euromonitor International (2018) menyatakan penjualan keju di Indonesia 

saat ini masih didominasi oleh pemain internasional, para pemain domestik 

diharapkan untuk meluncurkan produk baru dengan harga yang lebih rendah untuk 

bersaing. Produk pemain domestik memiliki keunggulan dari segi perkiraan waktu 

kadaluarsa, rasa yang lebih selaras dengan preferensi konsumen lokal seperti 

tingkat garam yang mungkin disukai konsumen Indonesia, dan biaya produksi yang 

lebih rendah jika menggunakan bahan baku lokal. Cara memenangkan persaingan 

adalah memahami perilaku konsumen.   

Munculnya berbagai jenis keju Artisan lokal di Indonesia tentunya 

meningkatkan persaingan antar produsen keju dan memotivasi para produsen untuk 

terus melakukan terobosan-terobosan dalam strategi pemasaran. Bauran pemasaran 

merupakan merupakan inti dari strategi pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 

4P, yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi).  
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Sumarwan et al. (2013) menyatakan harga memiliki pengaruh pada keputusan 

pembelian konsumen produk organik. Produk keju Artisan memiliki harga yang 

lebih mahal dari keju jenis processed cheese yang banyak beredar di pasar 

Indonesia. Keju jenis gourmet diproduksi dengan empat bahan pokok yaitu susu, 

renet, bakteri, dan garam. Sedangkan, processed cheese di produksi dengan 

komposisi keju yang diolah kembali dan diberi bahan tambahan pangan lainnya.  

Kualitas merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan konsumen 

saat melakukan keputusan pembelian produk premium. Hasil penelitian             

Grannis et al. (2003) mengenai pemasaran produk premium keju Macedonian 

menunjukkan konsumen produk premium memiliki keinginan berinvestasi pada 

harga premium yang diimbangi dengan kualitas produk yang berkualitas. Selain itu, 

kemasan dapat menjadi stimuli bagi konsumen saat melakukan keputusan 

pembelian. Chuchiudean et al. (2016) menyatakan, dalam sektor agro-pangan 

beberapa pelanggan mengadopsi keputusan pembelian mereka hanya berdasarkan 

atribut ekstrinsik (merek, paket, label, dll.) dan atribut intrinsik (rasa, bahan, dll.). 

Merek memegang peran yang sangat penting dalam melakukan pemasaran.  

Kesadaran merek (brand awareness) penting untuk diketahui sejauh mana 

pelanggan memiliki daya ingat dan top of mind awareness yang lebih sensitif 

terhadap suatu produk.  Merek dengan citra yang baik akan mendapatkan penilaian 

yang baik di mata konsumen dan meningkatkan nilai produk tersebut. Thoma et al. 

(2017) menyatakan, kesadaran merek mengacu pada pentingnya merek dalam 

benak pelanggan dan termasuk pada pengakuan, daya ingat, puncak kesadaran 

pikiran, dominasi merek, pengetahuan merek, dan opini.  

Pasar Artisan keju lokal di Indonesia tergolong ke dalam niche market. 

Karakteristik konsumen pada produk niche memiliki pengetahuan lebih akan 

kekhasan produk tersebut, hal ini akan membentuk dasar bagi mereka dalam 

melakukan keputusan pembelian (Notari 2013). Konsumen pembeli keju Artisan 

lokal melakukan pembelian berdasarkan nilai (value) yang akan mereka dapat.            

Hasan et al. (2012) menyatakan, keputusan pembelian konsumen pada produk 

ramah lingkungan disebabkan oleh keunikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap 

individu, seperti gaya hidup, personality, pengetahuan, dan keputusan pembelian. 

Customer perceived value diartikan sebagai nilai persepsi pelanggan. Menurut Lim 

et al. (2014), konsumen yang merasakan nilai positif yang berkaitan dengan 

makanan organik bersedia membeli makanan organik, dimana kesehatan adalah 

manfaat utama yang dirasakan. 

Menurut Notari (2013), kebanyakan orang di negara Uni Eropa mulai tidak 

tertarik dengan bayaknya jumlah makanan yang akan mereka dapat saat melakukan 

pembelian karena telah memiliki pendapatan yang cukup bagus. Hal ini dapat 

menjadi peluang bagi para produsen produk niche untuk terus memanfaatkan 

potensi bisnis secara maksimal dan meningkatkan retensi permintaan jangka 

panjang. Konsumsi makanan di negara-negara berkembang di dunia cepat atau 

lambat akan mencapai titik dimana masyarakatnya membutuhkan produk-produk 

bernilai tambah khusus. Usaha kecil dan menengah berada pada posisi kunci untuk 

mendorong potensi daerah, memperluas produksi produk bernilai tambah, dan 

menciptakan peluang pekerjaan baru.  
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Perumusan Masalah 

 

Mazaraat Artisan Cheese merupakan produsen Artisan keju yang berada di 

Yogyakarta. Mazaraat berdiri sejak tahun 2015 dan telah dikenal sebagai Artisan 

keju lokal Indonesia yang memiliki keju bermutu dari bahan lokal, organik, natural, 

dan halal. Saat ini Mazaraat telah memiliki 11 jenis macam keju yang diproduksi 

menggunakan bahan baku susu segar organik yang berasal dari peternak sapi yang 

ada di Yogyakarta dengan jarak maksimal transportasi yaitu 30 km sehingga susu 

yang digunakan memiliki kualitas yang sangat baik.  

Munculnya berbagai merek keju artisan lokal tentunya membuat perusahaan 

harus selalu melakukan inovasi guna meningkatkan keputusan pembelian. Saat ini, 

95 persen penjualan produk Mazaraat berada pada pasar B2B dan hanya 

didistribusikan kepada satu distributor saja, sedangkan 5 persennya ke end 

customer. Hal ini dapan menjadi bumerang bagi perusahaan jika distributor tersebut 

mengalami kebangkrutan atau menghetikan permintaan akan produk Mazaraat. Di 

samping itu, perusahaan berkeinginan untuk memperluas jaringan pasar ke arah 

pasar B2C.  

Sejak tahun 2018 awal, perusahaan mulai melakukan penetrasi ke pasar retail. 

Perusahaan mencoba lebih bayak memperkenalkan keju Mazaraat melalui bazaar 

komunitas dan media sosial. Perusahaan memperoleh respon positif dari para 

konsumen retail, hal ini tergambar dari penjualan keju Mazaraat dari saluran retail, 

dijelaskan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1  Pertumbuhan penjualan retail Mazaraat  
 

Brand awareness merupakan salah satu target divisi marketing dari Mazaraat. 

Merek diyakini dapat menawarkan banyak hal pada konsumen. Sebagai brand, 

merek Mazaraat sendiri ingin dikenal konsumen sebagai produk yang berkualitas, 

sustainable, terpercaya, dan dapat berguna bagi banyak orang. Proses peningkatan 

kesadaran merek Mazaraat dirasa masih sulit karena masyarakat Indonesia lebih 

mengenal merek keju olahan dan jenis keju natural import dengan tingkat 

pengetahuan akan keju dan kesadaran merek yang minim. Preferensi merek keju 

konsumen Indonesia masih terpaku pada beberapa merek keju olahan. Selain itu, 

preferensi rasa keju yang diketahui oleh konsumen Indonesia cenderung hanya ke 

rasa asin karena keju olahan yang selama ini beredar di pasaran Indonesia memiliki 

rasa asin. Padahal, keju natural memiliki banyak preferensi rasa bergantung dari 
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jenis keju. Peningkatan kesadaran merek diharapkan dapat menjadi strategi 

pemasaran yang bagus untuk perusahaan terus bersaing dan memenangkan 

persaingan.  

Mazaraat telah melakukan berbagai aktivitas promosi melalui media sosial 

instargram, cheese testing, demo masak, dan membuka kelas keju di sejumlah bazar 

dan pameran komunitas produk lokal di Yogyakarta dan Jakarta. Perusahaan terus 

melakukan sosialisasi mengenai keju natural lokal. Mazaraat telah mengedukasi 

konsumen dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah Chef terkenal seperti 

William Wongso dan Siska Suwitomo agar turut mempromosikan keju Mazaraat 

untuk meningkatkan nilai persepsi konsumen akan produk lokal premium.  Produk 

dengan pasar yang niche, persepsi akan nilai suatu produk diharapkan dapat 

meningkatkan keputusan pembelian keju Mazaraat. 

Aktivitas penjualan dan marketing yang telah dilakukan perusahaan masih 

menunjukkan respon positif dari konsumen yang cenderung sama. Meskipun 

banyak konsumen yang telah melakukan pembelian ulang, untuk lebih memperluas 

pasar retail, perusahaan perlu melakukan evaluasi mengenai proses keputusan 

pembelian untuk memperoleh strategi marketing yang berkelanjutan.  

Setiap bisnis harus menilai kapasitas dan kompetensinya untuk 

mengembangkan strategi yang sesuai dan berhasil menangani segmen pasar untuk 

terus bertahan di pasaran.  Memahami karakteristik konsumen Artisan keju lokal 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dapat membantu 

Mazaraat untuk menghindari persaingan di pasar masal yang sangat luas,  

mendapatkan laba yang lebih besar, dan terus tumbuh secara berkelanjutan.  Latar  

belakang tersebut mendorong penulis untuk menjawab pertanyaan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik, pengetahuan, perilaku, dan brand awareness 

responden Mazaraat? 

2. Apakah Customer perceived value (CPV), brand awareness, pengetahuan 

konsumen, dan bauran pemasaran memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian keju Mazaraat? 

3. Strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan keputusan pembelian keju 

Mazaraat?  
 
 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian minat dan keputusan pembelian Artisan Keju 

Indonesia adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan, perilaku, dan brand awareness 

responden Mazaraat. 

2. Menganalisis pengaruh customer perceived value (CPV), brand awareness, 

pengetahuan konsumen, dan bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian keju Mazaraat. 

3. Menyusun strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan keputusan 

pembelian keju Mazaraat.  
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat penting, 

diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Informasi serta bahan pertimbangan dalam melakukan penjualan produk 

keju Artisan lokal.  

b. Mendapatkan alternatif strategi dalam pengembangan pemasaran. 

2. Bagi mahasiswa  

Referensi dalam penyusunan penelitian terkait pemasaran produk-produk 

Artisan lokal. 

3. Bagi peneliti  

Sarana untuk menambah pengetahuan serta pengimplementasian ilmu 

manajemen pemasaran. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Pada penelitian ini memiliki ruang lingkup penelitian yang difokuskan pada 

produk keju Artisan lokal dengan merek dagang Mazaraat. Adapun beberapa 

batasan dalam penelitian diantaranya : 

1. Penelitian dilakukan dengan objek Mazaraat Artisan Cheese. 

2. Menganalisis pengaruh customer perceived value, brand awareness, 

pengetahuan konsumen, dan bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian keju Mazaraat. 

3. Responden pada penelitian ini adalah konsumen keju Mazaraat yang pernah 

melakukan pembelian. 

4. Responden yang pernah melakukan pembelian tidak dibatasi oleh channel 

pembelian.  

5. Waktu Penelitian dilakukan sejak Mei-Juni 2019. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perkembangan Artisan Keju di Indonesia 

 

 Walther et al. (2008) menyatakan, keju adalah sumber makanan kaya nutrisi 

penting dimana keju memiliki kandungan protein, peptida bioaktif, asam amino, 

lemak, asam lemak, vitamin, dan mineral. Konsentrasi asam amino esensial yang 

tinggi di dalam keju berkontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan  tubuh 

manusia. Keju juga digunakan sebagai bagian dari makanan sehat. Manfaat keju 

bagi kesehatan diantaranya adalah memberikan perlindungan dari karies gigi, 

mengurangi berat badan atau pengaruh anti-obesitas, anti hipertensi, menjaga 

kesehatan tulang, dan anti karsinogenik.  International Dairy Food Association 

(2019) mencatat, terdapat lebih dari 300 jenis keju yang berada di pasar Amerika 

dan lebih dari 2000 jenis keju di dunia yang diklasidfikasi ke dalam delapan 

kategori (Wisconsin Cheese 2019), diantaranya adalah: 
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