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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pohon kelapa dengan nama latin Cocos nucifera ini merupakan tumbuhan 

serbaguna yang hampir semua bagiannya mempunyai manfaat, dari hal itu pohon 

kelapa dijuluki sebagai The Tree of Life (Santoso, 2017). Salah satu limbah dari 

kelapa yang bisa dimanfaatkan adalah ampas kelapa. Ampas kelapa sendiri 

merupakan hasil sampingan dari pembuatan santan.  

Ampas kelapa sangat mudah dijumpai terutama di kota Yogyakarta, 

biasanya dapat ditemukan di pasar tradisional. Pengolahan dari ampas kelapa 

seringkali dijadikan sebagai pakan ternak karena dapat menggantikan penggunaan 

bahan baku ternak yang harganya tinggi supaya mendapatkan keuntungan yang 

lebih (Farizaldi, 2016). Pemanfaatan ampas kelapa yang dijadikan bubuk ini dapat 

memberikan keuntungan secara ekonomi untuk petani kelapa dan produsen serta 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan makanan (Kailaku dkk, 

2012). Bubuk ampas kelapa dapat diolah menjadi bahan pangan yang dapat 

meningkatkan nilai ampas kelapa, salah satunya dapat diolah menjadi bahan 

pembuatan kue.  

Ampas kelapa dapat diolah menjadi bubuk yaitu ampas kelapa yang masih 

mengandung sejumlah nutrisi yang baik untuk tubuh diantaranya mengandung 

protein sebanyak 18,2%, lemak sebanyak 12,2%, kadar air 6,2%, abu 4,9%, dan 

serat kasar yang cukup tinggi sebanyak 20% (Yulvianti dkk, 2015).  
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Gambar 1.1 Gambar Ampas Kelapa  

Sumber: Data diolah (2020) 

  

Kandungan gizi yang terkandung dalam ampas kelapa ini sangat bisa 

dimanfaatkan untuk dijadikan bubuk yang berguna untuk olahan bahan pangan 

karena bubuk dari ampas kelapa dinilai rendah lemak dan jangka simpan dari 

bubuk ampas kelapa bisa terbilang cukup lama (Tarwendah, 2017). Menurut 

Alfianti dkk (2016) menyatakan bahwa bubuk ampas kelapa dapat dimanfaatkan 

menjadi berbagai olahan makanan yang dapat memberikan citarasa yang gurih 

dari kelapa dan wangi yang khas, selain itu penggunaan bubuk ampas kelapa yang 

diolah untuk bahan pangan memiliki kandungan serat yang tinggi dapat diolah 

untuk pembuatan kue, roti, dan sebagainya. 

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang berhubungan erat dengan 

proses pembelian, konsumen akan melakukan pencarian, penelitian, dan 

pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan indikator yang mendasari 

konsumen melakukan keputusan pembelian.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) keputusan pembelian adalah tahap 
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proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, 

budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people, process, 

sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala 

informasi yang dan mengambil kesimpulan berupa response yang muncul produk 

apa yang akan dibeli (Alma, 2014:96). 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai kreasi produk castella cake dengan menggunakan bubuk ampas 

kelapa sebagai subtitusi tepung terigu. Penelitian ini bertujuan untuk 

memanfaatkan ampas kelapa supaya memiliki nilai jual yang lebih dan  

mengoptimalkan pemanfaatannya yang masih terbatas.  Judul penelitian ini adalah 

“Keputusan Pembelian Produk Castella Cake Bubuk Ampas Kelapa di 

Yogyakarta”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan bubuk ampas kelapa? 

2. Bagaimana proses pembuatan castella cake bubuk ampas kelapa? 

3. Bagaimana hasil uji organoleptik berupa tekstur, aroma,rasa, dan warna 

pada castella cake dengan subtitusi bubuk ampas kelapa (0, 15, 20, dan 

25)? 

4. Bagaimana klasifikasi faktor penentu keputusan pembelian terhadap 
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produk castella cake bubuk ampas kelapa? 

5. Bagaimana strategi pemasaran produk castella cake bubuk ampas kelapa 

di Yogyakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses pembuatan bubuk ampas kelapa. 

2. Mengetahui proses pembuatan castella cake bubuk ampas kelapa. 

3. Mengetahui hasil uji organoleptik berupa tekstur, aroma, rasa, dan warna 

pada castella cake dengan subtitusi bubuk ampas kelapa (0, 15, 20, dan 

25). 

4. Mengetahui klasifikasi faktor penentu keputusan pembelian terhadap 

produk castella cake bubuk ampas kelapa. 

5. Mengetahui strategi pemasaran yang tepat terhadap produk castella cake 

bubuk ampas kelapa di Yogyakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Pentingnya pengembangan yang dilakukan bagi peneliti yaitu melakukan 

penelitian ampas kelapa menjadi bubuk dalam pembuatan kreasi produk 

berupa castella cake tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

ampas kelapa yang banyak ditemukan di Jakarta. 
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2. Bagi Universitas Ciputra 

Pentingnya pengembangan yang dilakukan bagi Universitas Ciputra yaitu 

untuk dijadikan sebagai pedoman penelitian bagi mahasiswa jurusan 

Culinary Business. 

3. Bagi Masyarakat  

Pentingnya pengembangan yang dilakukan bagi masyarakat yaitu untuk 

pengembangan castella cake dengan substitusi bubuk ampas kelapa dan 

memperkenalkan castella cake yang bukan produk dalam negeri untuk bisa 

diterima oleh masyarakat serta mengetahui kelayakan dalam bisnis pastry 

dan bakery. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian mengenai kreasi produk castella cake dengan subtitusi bubuk 

ampas kelapa memiliki berbagai asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan ampas kelapa menjadi bubuk untuk pembuatan castella cake 

diasumsikan dapat mengoptimalkan penggunaan ampas kelapa yang masih 

terbatas. 

2. Pengembangan castella cake bubuk ampas kelapa diasumsikan dapat 

menambah kreasi produk di dunia kuliner namun untuk penggunaan bubuk 

ampas kelapa diharapkan tidak mengubah tekstur. 

 Pengembangan penelitian mengenai kreasi produk castella cake dengan 

substitusi bubuk ampas kelapa memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai 

berikut: 
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1. Peneliti hanya mampu melakukan penelitian ditahap uji organoleptik dan 

uji minat pasar. 

2. Peneliti hanya mampu melakukan penelitian kreasi produk castella cake 

dengan subtitusi bubuk ampas kelapa dengan tidak adanya uji kandungan 

gizi. 


