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2.1.2 Perbedaan Gelato dan Es krim 

Menurut Marshall (dalam Alfaifi, 2010:787) Although ice cream and 

Gelato appear similar, there are differences. Italian Gelato has little or 

no overrun, whereas ice cream overrun varies from 30% or less for 

super-premium ice cream to 95-100% for other types. Italian Gelato has 

no stabilisers or emulsifiers that typically are used in ice creams to 

increase viscosity. Gelato is made using 4-8% butterfat and ice creams 

are made with at least 10% butterfat and premium and superpremium ice 

creams contain 12-18% . 

  

Menurut Goff dan Hartel (dalam Latifah, 2015:1) terdapat perbedaan lain 

antara es krim dan gelato, yaitu kandungan gula gelato dapat dikatakan lebih 

tinggi yaitu 16%-25% sementara gula pada es krim hanya 15%-16%. Nilai 

Overrun adalah penunjuk jumlah udara keseluruhan yang terperangkap pada es 

krim. Gelato juga memiliki kerapatan yang lebih tinggi, kekokohan yang lebih 

rendah dan waktu leleh yang lebih lama apabila dibandingkan dengan es krim. 

Hal di ataslah yang menyebabkan penampilan gelato lebih padat dan 

lembut. Selain itu gelato dapat disajikan pada temperatur yang lebih hangat dan 

diproduksi pada skala lebih kecil jika dibandingkan es krim. Salah satu bahan 

yang digunakan dalam pembuatan gelato dan es krim adalah gula yang dapat 

mempengaruhi kualitas gelato (Latifah, 2015:1). 

 

2.1.3 Bahan Dasar Gelato 

Menurut Goff (2013:19) The composition of ice cream varies in different 

countries and in different localities and markets within each country. The 

best ice cream composition for a manufacturer to produce is often difficult 

to establish. Consideration must be given to legal requirements, quality of 

product desired, raw materials available, plant equipment and processes, 

trade demands, competition, and cost. 
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1. Susu 

Increases richness of flavor lubricates and insulates the mouth, dimana 

susu berguna untuk meningkatkan kekayaan rasa di mulut saat mengkonsumsi es 

krim. 

2. Krim. 

3. Kuning Telur 

Improve whipping ability, impact custard flavor, dimana meningkatkan 

kemampuan mengembang adonan pada es krim dan rasa custard. 

4. Corn syrup 

Increase stability of the ice cream, dimana meningkatkan stabilitas pada es 

krim supaya tidak mudah leleh. 

 

2.1.4 Keuntungan Mengkonsumsi Gelato 

  Menurut gelamisto.com (2016) mengatakan bahwa: 

1. Gelato memiliki lemak yang relatif rendah. Bahan utama dalam 

pembuatan gelato adalah susu, dan tidak menggunakan krim sebagai halnya yang 

dipakai untuk membuat es krim. 

2. Gelato hanya memiliki setengah kalori  dari es krim.  

3. Tidak ada bumbu atau bahan khusus yang digunakan untuk membuat 

gelato. Resep yang digunakan sangat mendasar yakni dengan menggunakan susu, 

krim, kuning telur dan gula.  

4. Gelato bebas dari gluten, bahkan penderita diabetes dapat mengkonsumsi 

gelato dalam jumlah banyak. Hal ini karena gula yang digunakan sebagian besar 
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dalam bentuk sakarosa (terdiri dari glukosa dan fruktosa) yang tidak menaikkan 

kadar glikemik sebanyak kentang.  

5. Ada manfaat kesehatan yang lain dari gelato. Bahan yang kami gunakan 

untuk pembuatan gelato mengandung protein tinggi, vitamin B, kalsium dan 

fosfor. Vitamin-vitamin tersebut diperlukan untuk kesehatan tubuh dan sangat 

penting untuk anak-anak, manula, ibu hamil dan bahkan seorang atlet. 

 

2.2 Seafood 

Seafood is a source of energy and protein with high biological value, and 

contributes to the intake of essential  nutrients,  such  as  iodine,  selenium,  

calcium,  and  vitamins  A  and  D (European Food Safety Authority, 2014:2). 

 

2.2.1 Udang 

Menurut Ngginak, dkk. (2013:128) udang adalah salah satu organisme dari 

kelompok crustacea yang kaya senyawa aktif, penting bagi kesehatan manusia. 

Udang mengandung senyawa aktif seperti omega-3, mineral, lemak, sitin, 

karotenoid (astaksantin) serta vitamin. Senyawa aktif ini mempunyai kemampuan 

mencegah penyakit pada tubuh serta dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. 

Omega-3 dan astaksantin misalnya adalah dua senyawa aktif yang sebagian besar 

terkandung dalam udang. Senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan serta 

penangkal radikal bebas, sebagai suplemen penting untuk ibu hamil dan bayi. 

Omega-3 dan astaksantin tersedia dalam berbagai jenis udang serta ikan. Dengan 

adanya senyawa aktif yang tersedia terutama dalam udang maka dalam 
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pengembangan produk pangan, senyawa dan organisme ini diambil untuk 

pembuatan berbagai produk pangan. 

 

2.2.2  Ikan 

  Menurut Larsen (dalam Susanto dan Fahmi, 2012:96) ikan mengandung 

berbagai senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan antara lain protein lemak 

dengan omega 3, vitamin, mineral, dan taurine. Protein yang mengandung asam 

amino mempunyai daya cerna yang tinggi dan berkualitas tinggi, peptida dari 

organ pencernaan ikan bermanfaat bagi kesehatan, demikian juga vitamin dan 

mineral. 

 

2.3 Kesesuaian Perpaduan Makanan Manis dan Asin 

Rahman (2017) menjelaskan bahwa pada dasarnya lidah dapat merasakan 

lima dasar rasa. Dalam kasus memadukan makanan manis dan asin, alasan inilah 

yang membuat mengapa orang-orang menyukai manis dan asin. Manis 

menunjukkan karbohidrat, atau energi, sementara garam merupakan komponen 

penting dalam keseimbangan air di dalam tubuh dan peredaran darah. Oleh karena 

itu saat rasa dikombinasikan, respon biologis meningkat dan tubuh mendeteksi 

makanan sebagai makanan ekstra lezat. Bahkan setelah lidah merasakan molekul 

manis dan asin, perut akan terus mencicipi molekul dan mengirim sinyal ke otak. 

'Sinyal post-oral' ini juga dapat berkontribusi pada respons manis dan asin yang 

menguntungkan dengan membentuk rangkaian penghargaan yang meningkatkan 

keinginan untuk mencicipi makanan yang serupa. 
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2.4 Inovasi 

Larsen, P and Lewis, A (dalam Hadiyati 2012:11) menyatakan bahwa 

salah satu karakter yang sangat penting dari sebuah bisnis adalah kemampuannya 

berinovasi. Tanpa adanya inovasi perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Hal 

ini disebabkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan berubah-ubah. 

Pelanggan tidak selamanya akan mengkonsumsi produk yang sama. Pelanggan 

akan mencari produk lain dari perusahaan lain yang dirasakan dapat memuaskan 

kebutuhan pelangan. Untuk itulah diperlukan adanya inovasi terus menerus.  

Hills mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek atau obyek yang 

dianggap baru oleh seorang individu atau unit pengguna lainnya. Inovasi sendiri 

dibagi menjadi dua, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Namun penulis lebih 

menekankan ke inovasi produk. 

1. Inovasi produk  

   Damanpour mengatakan Inovasi produk didefinisikan sebagai produk atau 

jasa baru yang diperkenalkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lukas 

dan Farel membedakan inovasi produk atas tiga kategori dasar, yaitu “product line 

extensions, mee to products dan new to the world product.  

a. Product line extensions adalah produk yang relatif baru di pasar namun 

tidak baru bagi perusahaan.  

b. Meet to product adalah produk yang relatif baru bagi perusahaan namun 

relatif sudah dikenal di pasar.  

c. New to the world product adalah produk baru baik bagi perusahaan 

maupun bagi pasar (Hadiyati, 2012:83). 



 

18 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

Menurut Fahmi (2016:1) Beberapa definisi perilaku konsumen semuanya 

mengarah pada bagaimana memahami tindakan-tindakan yang dilakukan 

konsumen dalam hubungannya dengan produk. Perilaku konsumen didefiniskan 

sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide. 

Perilaku konsumen merupakan bagian dari ilmu manajemen pemasaran. 

  Menurut Dwiastuti (2012:5) dari beberapa pengertian perilaku konsumen 

yang diberikan oleh para ahli pemasaran, maka dapat disimpulkan, yaitu:  

1.  Perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga.  

2.  Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum 

pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk.  

3.  Perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah 

yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, siapa saja, dan bagaimana barang yang 

sudah dibeli dikonsumsi.  

  Selain itu juga terdapat variabel-variabel yang tidak dapat diamati, seperti 

nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana 

konsumen mengevaluasi alternatif, dan apa yang dirasakan konsumen tentang 

kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam (Dwiastuti, 2012:5). 
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2.6 Keputusan Pembelian 

2.6.1 Pengertian  

  Menurut Peter (dalam Maharani, 2012:7) keputusan pembelian adalah 

proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 

dua atau lebih perilaku alternatif sehingga menghasilkan suatu pilihan yang 

disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku untuk memilih salah satu 

alternatif pilihan yang ada. Menurut Kanuk (dalam Maharani, 2012:7) keputusan 

pembelian adalah proses penyeleksian terhadap dua pilihan alternatif atau lebih 

yang menghasilkan keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Pilihan 

alternatif harus tersedia ketika konsumen akan mengambil keputusan. Proses 

pengambilan keputusan pembelian membutuhkan pencarian atau penerimaan 

informasi yang berbeda. Kotler berependapat bahwa keputusan pembelian adalah 

proses dimana konsumen memutuskan merek mana yang akan dibeli. Konsumen 

akan membeli merek yang paling disukai, tetapi dapat dipengaruhi oleh dua faktor 

yang berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian yaitu sikap orang lain 

dan situasi yang tidak diharapkan. Niat pembelian dapat berubah apabila situasi 

yang dihadapi konsumen menghambat atau memaksa untuk membatalkan 

pembelian atau 8 beralih kepada alternatif pilihan yang lain. Preferensi dan niat 

membeli tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual (Maharani, 2012:7).  

  Sedangkan menurut Suryani (dalam Maharani, 2012:8) keputusan 

pembelian adalah sutau sistem yang terdiri dari masukan, proses dan keluaran. 

Proses pengambilan keputusan pembelian akan melalui tiga tahap yaitu 

pengakuan terhadap kebutuhan (konsumen merasakan adanya kebutuhan) dan 
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penilaian terhadap alternatif. Proses tersebut dipengaruhi oleh usaha yang 

dilakukan oleh pemasar dan lingkungan sosio-kultur serta kondisi psikologis 

konsumen.  

  Sedangkan menurut Fahmi (2016:56) Keputusan pembelian merupakan 

tindakan konsumen dalam memutuskan sebuah produk yang dianggap menjadi 

solusi dari kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Jadi inti dari 

pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintergrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau 

lebih, dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini 

adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. 

  Dari beberapa pengertian keputusan pembelian dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian pengetahuan untuk 

menyeleksi dan mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif sehingga 

menghasilkan suatu pilihan sebagai keinginan untuk memilih salah satu alternatif 

pilihan yang ada atau menghasilkan keputusan untuk membeli atau tidak membeli 

serta memutuskan merek mana yang akan dibeli (Maharani, 2012:8). 

  Fahmi (2016:57) berpendapat lagi bahwa ada catatan yang harus diingat 

bahwa sebuah keputusan konsumen berlaku yang namanya proses artinya tidak 

setiap keputusan bisa terjadi begitu saja tanpa sebab yang di latar belakangi oleh 

suatu keadaan dan dasar tertentu. Dimana semua itu hanya konsumen tersebut 

yang paling mengetahui dan merasakan mengapa melakukan keputusan tersebut. 
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a. Produk 

Menurut Setiawan dan Japarianto (2012:2), kualitas makanan merupakan 

peranan penting dalam pemutusan pembelian konsumen, sehingga dapat diketahui 

bila kualitas makanan meningkat, maka keputusan pembelian akan meningkat 

juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas makanan sebagai berikut: 

1) Warna 

     Warna dari bahan-bahan makanan harus dikombinasikan 

sedemikian rupa supaya tidak terlihat pucat atau warnanya tidak serasi. 

Kombinasi warna sangat membantu dalam selera makan konsumen. 

2) Penampilan 

    Kesegaran dan kebersihan dari makanan yang disajikan adalah 

contoh yang akan mempengaruhi penampilan makanan baik atau tidak 

untuk dinikmati. 

3) Porsi 

    Dalam setiap makanan sudah ditentukan porsi standarnya yang 

disebut standard portion size. 

4) Tekstur 

Ada banyak  tekstur makanan antara lain halus atau tidak, cair atau 

padat, keras atau lembut, kering atau lembab. 

5) Aroma 

Aroma adalah reaksi dari makanan yang akan mempengaruhi 

konsumen sebelum konsumen menikmati makanan, konsumen dapat 

mencium aroma makanan tersebut. 
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6) Rasa 

Menurut Tjandra dan Gabriella (2014:281) rasa yang diproduksi 

setiap makanan yang disajikan diharuskan untuk selalu konsisten dari 

waktu ke waktu. 

b. Harga 

Harga sangat penting untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian suatu produk. Sehingga perusahaan harus memperhatikan 

penetapan harga agar produk tersebut dapat bersaing, karena harga merupakan 

satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan (Gunawan, 2017:3). 

c. Promosi 

Menurut Gunawan (2017:4) promosi sangat penting bagi keberhasilan 

perusahaan dalam melakukan suatu program pemasaran. Dengan promosi yang 

menarik maka akan mempengaruhi konsumen untuk memperhatikan dan 

menerima informasi yang disampaikan mengenai produk yang ditawarkan 

perusahaan. Sehingga konsumen tertarik untuk melakukan keputusan pembelian 

produknya. Sebaik apapun kualitas produk, apabila perusahaan tidak mampu 

memberikan informasi mengenai produknya dan mempengaruhi konsumen 

melalui promosi yang dilakukan, maka produk tersebut akan kesulitan dalam 

proses penjualanya. 

d. Lokasi 

Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat, 

akses misalnya lokasi yang mudag dijangkau sarana transportasi umum. 
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Faktor-faktor eksternal menurut Swastha dan Handoko (dalam Tjandra dan 

Gabriella 2014:280) tersebut antara lain: 

a. Kebudayaan 

Kebudayaan sifatnya sangat luas dan menyangkut segala kehidupan 

manusia. Kebudayaan adalah kompleks, yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat, yang didapat manusia sebagai 

anggota masyarakat. 

b. Kelas sosial 

Kelompok sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1)  Kelas sosial golongan atas 

Yang termasuk dalam kelas ini adalah para pengusaha dan pejabat-

pejabat tinggi. 

2)  Kelas sosial golongangan menengah 

Yang termasuk dalam kelas sosial ini adalah karyawan instansi 

pemerintah (pegawai negeri), dan pengusaha menengah. 

3) Kelas sosial golongan bawah 

Yang termasuk dalam kelas sosial ini adalah buruh-buruh pabrik 

dan pegawai rendah. 

c. Kelompok Referensi 

Kelompok acuan ini juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pembeliannya dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah 

laku.  
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d. Keluarga 

Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh. 

Orientasi keluarga terdiri dari orang tua seseorang. Dari orang tua seseorang 

memperoleh suatu orientasi terhadap sesuatu. Bahkan ketika seseorang tidak lagi 

berinteraksi dengan orang tuanya, pengaruh orang tua terhadap pola pembelian 

masih signifikan. 

 

2. Faktor Internal 

  Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri konsumen 

meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, sikap dan kepercayaan 

(Kanuk, 2008:8). 

a.  Persepsi  

Konsumen mengumpulkan informasi, memprosesnya, dan menyimpan 

sebagian informasi, serta menambah dan menggabungkan informasi yang baru 

dengan yang lama sehingga akan menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam 

bentuk adanya keputusan. Ada empat langkah utama dalam menghasilkan 

informasi yaitu pengenalan, perhatian, interpretasi, dan ingatan. 

b.  Belajar dan Ingatan  

Belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang bersumber 

dari  adanya pengalaman. Seseorang memperoleh sikap, nilai, selera, perilaku, 

kesukaan, makna-makna simbolis melalui belajar. Kebudayaan dan kelas sosial 

memberikan pengalaman belajar melalui sekolah, organisasi keagamaan, keluarga 

dan teman. Perilaku konsumen dapat dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh 
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pengalaman belajar yang menentukan tindakan dan pengambilan keputusan 

membeli bagi konsumen. 

c.   Gaya hidup 

Gaya hidup adalah fungsi dari karakteristik seseorang yang telah terbentuk 

melalui interaksi sosial. Harrel mendefenisikan gaya hidup sebagai bagaimana 

seseorang menjalani kehidupannya, mengalokasikan uang dan waktu. Gaya hidup 

individu didasari oleh konsep dirinya yaitu sikap yang dianut seseorang dalam 

dirinya. Gaya hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi kebutuhan 

dan sikap individu, yang akan mempengaruhi aktivitas pembelian dan 

penggunaaan produk. 

Hedonic motivation menurut Mehrabian dan Russel (dalam Tjantoko dan 

Japarianto, 2015) bahwa respon afeksi menimbulkan motif hedonik pembelanja. 

Perasaan (aspek afeksi) menyeleksi kualitas lingkungan belanja dari sisi 

kenikmatan yang dirasakan, rasa tertarik akibat pandangan mata (visual appealed) 

dan rasa lega (escapism). Perasaan tersebut membuat seseorang senang atau 

pleasure. Terdapat enam kategori motivasi hedonis:  

1) Adventure shopping, konsumen berbelanja karena mengarah pada 

petualangan pembelian 

2)  Social shopping, konsumen melakukan pembelian berdasarkan 

suasana kebersamaan. 

3) Gratification shopping, konsumen berbelanja karena dapat 

mengurangi rasa stress dan tertekan. 
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4) Idea shopping, konsumen berbelanja untuk mendapatkan 

pengalaman baru.  

5) Role shopping Konsumen berbelanja karena termotivasi melakukan 

pembelian untuk orang lain.  

6)  Value shopping, konsumen memiliki motivasi pembelian karena 

barang sedang dalam diskon. 

d.  Sikap  

Hawkins sikap merupakan cara berpikir, merasa dan bertindak  terhadap 

beberapa aspek lingkungan. Ada tiga komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan 

perilaku. 

e.  Motivasi dan kepribadian  

Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan perilaku dan 

memberikan  arah serta tujuan bagi perilaku seseorang. Ketika motivasi 

mengarahkan kekuatan yang mengakibatkan perilaku sesorang memiliki tujuan, 

maka kepribadian akan mengarahkan perilaku yang dipilih untuk mencapai tujuan 

dalam situasi yang berbeda. 

Kepribadian berkaitan dengan kualitas pribadi yang bertahan lama, yang 

memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dan berespon terhadap dunia 

sekitarnya. Kepribadian menyediakan pola khusus organisasi yang membuat 

individu unik dan berbeda dengan semua individu yang lain. Konsumen akan 

memilih produk berdasarkan pada apa yang paling dibutuhkannya dan memilih. 

produk apa yang paling sesuai dengan kepribadiannya (Dwiastuti, 2012).  
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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