
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Malnutrisi merupakan masalah yang kerap kali dihadapi oleh pasien-pasien 

yang di rawat di rumah sakit. Saat ini prevalensi malnutrisi di Rumah Sakit 

Umum di Jakarta cukup tinggi yaitu sekitar 20 persen - 60 persen pasien. Salah 

satu penyebab terjadinya malnutrisi pada saat kondisi sakit yaitu tidak adekuatnya 

asupan kalori makanan yang dikonsumsi oleh pasien (Sunatrio et al. 2011). 

Malnutrisi tersebut dapat ditasi dengan sumber zat gizi oral yang digunakan 

untuk mencegah dan mengatasi kurangnya nutrisi akibat penyakit. Sumber 

nutrisi oral atau biasanya dikenal dengan istilah ONS (Oral Nutritional 

Supplements) biasa diindikasikan pada pasien kurang nutrisi untuk meningkatkan 

status nutrisi (Lochs et al. 2006).   

Produk ONS untuk anak-anak yang beredar di Indonesia saat ini masih 

didominasi oleh perusahaan multinasional yaitu Nutren dan Peptamen Junior 

yang dipasarkan oleh Nestle, Pediasure dari Abbot, dan Nutrinidrink yang berasal 

dari Nutricia Medical Nutrition. ONS yang umumnya dijumpai dalam bentuk 

ready to drink ataupun bubuk biasanya oleh masyarakat ataupun konsumen yang 

diasumsikan sama seperti dengan susu lanjutan pada umumnya. Padahal, ONS 

memiliki kandungan nutrisi yang berbeda baik dari sisi kalori maupun protein 

karena termasuk dalam kategori pangan diet khusus sehingga penggunaan ONS 

harus sesuai dengan indikasi dimana anak yang sudah termasuk dalam status 

nutrisi normal, hendaknya tidak meneruskan penggunaan produk ONS ini dalam 

jangka panjang. Dari sisi harga ONS pun memiliki harga yang relatif lebih mahal 

dibandingkan dengan produk susu lanjutan lainnya sehingga sangat penting bagi 

konsumen lebih terlibat dalam keputusan pembelian produk ini karena ONS 

merupakan produk yang termasuk dalam kategori risiko tinggi.  

Pada proses pembelian atau mengonsumsi suatu produk, konsumen akan 

melewati serangkaian tahapan diantaranya pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, dan evaluasi alternatif. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika 

konsumen menyadari bahwa kebutuhan dapat dipenuhi apabila mengonsumsi 

suatu produk. Selanjutnya tahap evaluasi alternatif terjadi ketika konsumen 

membandingkan beberapa merek dan berbagai pilihan yang dapat memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Konsumen yang berada dalam kondisi keterlibatan 

tinggi terhadap produk (high involvement decision making), maka proses evaluasi 

alternatif terhadap produk akan memiliki tahapan yaitu pembentukan 

kepercayaan, pembentukan sikap, dan keinginan berperilaku (Sumarwan 2002). 

Dari sisi perusahaan, keterlibatan konsumen merupakan salah satu aspek 

yang penting untuk dipelajari karena selain memiliki peranan yang penting dalam 

menjelaskan perilaku konsumen (Mittal 1989), keterlibatan juga menjadi kunci 

dalam pemilihan sebuah merek pada proses pembelian (Ghafelehbashi 2011). 

Pengambilan keputusan oleh setiap konsumen akan berbeda tergantung pada 

tingkat keterlibatan konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Produk yang 

memiliki keterlibatan yang tinggi seperti produk ONS akan membutuhkan 

pemikiran yang lebih mendalam sehingga keputusan pembelian tidak dilakukan di 

tempat melainkan sudah melalui pencarian informasi terlebih dahulu. Produk yang 
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berharga tinggi juga akan dianggap memiliki risiko keuangan yang tinggi bagi 

konsumen, karena itu akan mendorong konsumen untuk mencari informasi yang 

lebih banyak (Sumarwan 2002). Konsumen yang memiliki keterlibatan yang 

tinggi pada produk obat yang diresepkan contohnya, akan memiliki intensi yang 

lebih tinggi untuk mendiskusikan obat yang pernah dilihat kepada dokter 

dibandingkan dengan konsumen yang memiliki keterlibatan rendah (Limbu dan 

Torres 2009). 

Keterlibatan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor 

individu (motivasi, tingkat kepentingan, minat, dan nilai), faktor objek atau 

stimulus (perbedaan alternatif, sumber komunikasi dan isi dari komunikasi) serta 

faktor situasi (penggunaan atau kesempatan) (Zaichkowsky 1986 ; Bloch 1982). 

Konsumen yang memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap produk maka akan 

mengakibatkan persepsi yang lebih tinggi pada atribut, kepentingan yang lebih 

tinggi, dan  komitmen yang lebih tinggi (Mulyana 2012; Harari dan Hornik 2007). 

Bloch (1982) menyatakan bahwa seseorang yang  memiliki ketertarikan terhadap 

produk tertentu akan termotivasi dan meneruskan pencarian terhadap produk yang 

disukai. Pada akhirnya konsumen tersebut akan berusaha untuk melakukan 

pencarian informasi secara intensif melalui media, kunjungan ke toko, atau 

berdasarkan sumber informasi internal, hasilnya adalah konsumen tersebut akan 

semakin ahli dan pengetahuan akan produk tersebut semakin bertambah. 

Keterlibatan konsumen juga akan mempengaruhi pengetahuan produk (Chang dan 

Huang 2002) dan pengetahuan subjektif (Vieira 2009). Ketika konsumen memiliki 

pengetahuan produk yang lebih banyak maka akan lebih baik dalam mengolah 

informasi dan mampu merecall informasi dengan lebih baik (Sumarwan 2002) 

sehingga akan mempengaruhi perilaku pembelian.  

Saat ini penelitian mengenai keterlibatan konsumen pada perilaku 

pembelian mengenai produk khusus seperti ONS masih relatif sedikit. Penelitian 

keterlibatan umumnya dilakukan pada pakaian, obat yang diresepkan oleh dokter, 

kosmetik, barang mewah, dan advertising. Penelitian mengenai ONS dewasa telah 

dilakukan oleh Setyanti (2009) dari pendekatan strategi pemasaran produk nutrisi 

enteral untuk dewasa, hasilnya adalah faktor yang mempengaruhi responden 

untuk mengonsumsi produk susu nutrisi enteral klinikal yaitu dokter/ahli gizi, 

latar belakang pendidikan, pengeluaran bulanan, dan faktor ketersediaan produk. 

Mulyana (2012) meneliti mengenai model keterlibatan dan perilaku pembelian 

pakaian di Bandung dengan variabel laten yaitu keinovativan, materialisme, 

kegunaan, faktor stimulus, dan faktor stuasi dengan keterlibatan sebagai variabel 

moderat pada perilaku pembelian. Seperti halnya Mulyana (2012), Kinard dan 

Capella (2006) pun menyatakan bahwa keterlibatan merupakan variabel moderat 

pada pengambilan keputusan. Minimnya penelitian mengenai keterlibatan pada 

produk makanan khusus ONS ini membuat penelitian mengenai produk tersebut 

menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa variabel digunakan untuk 

membangun konstruk keterlibatan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

untuk membangun konstruk keterlibatan dan perilaku pembelian adalah variabel 

motivasi dan faktor stimulus terhadap keterlibatan konsumen kemudian hubungan 

keterlibatan dengan pengetahuan produk dan pengetahuan produk dengan perilaku 

pembelian. Variabel motivasi dan faktor stimulus penting untuk diteliti karena 

melalui motivasi seorang individu akan terdorong untuk melakukan tindakan 
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untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Sangat penting bagi perusahaan 

untuk mengetahui motivasi konsumen dalam membeli sebuah produk sehingga 

perusahaan dapat menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Faktor stimulus merupakan variabel penting dalam proses keterlibatan karena 

dapat mempengaruhi perhatian konsumen. Faktor stimulus dapat dikontrol oleh 

perusahaan dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Perusahaan 

membutuhkan biaya pemasaran yang lebih besar agar konsumen terpapar dengan 

stimulus dari perusahaan dan memiliki keterlibatan dengan produk sehingga 

memutuskan untuk melakukan pembelian. Perilaku konsumen menjadi sangat 

penting untuk diperhatikan karena konsumen mempunyai pengaruh yang sangat 

kuat dalam menentukan terjadinya suatu keputusan pembelian. Berdasarkan 

fenomena tersebut maka penting untuk mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap ONS sehingga strategi 

pemasaran perusahaan pun sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku pembelian dan tepat dengan target konsumen yang dituju. 

 

Perumusan Masalah 

Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk industri susu. Hal ini 

terlihat dari peningkatan jumlah konsumsi susu Indonesia yang mencapai 10.3 

persen dibandingkan dengan tahun 2014 (Mintel 2016). Masyarakat Indonesia 

umumnya lebih banyak mengkonsumsi susu bubuk dan susu kental manis 

dibandingkan susu jenis lainnya. Berbeda negara-negara maju produsen susu 

dunia yang justru mengkonsumsi susu segar (susu cair), bukan susu bubuk. Hal ini 

diduga karena faktor kemudahan dalam penggunaan dan aman disimpan dalam 

waktu yang relatif lama (Kemenperin 2009).  

Menurut Mintel (2016), kategori industri baby food terdiri dari susu dan 

lainnya. Pangsa pasar industri growing up milk sebesar 87 persen dari total 

industri baby food yang berjumlah 130.000 ton. Volume penjualan susu ONS 

tidak sebesar penjualan growing up milk  yaitu baru mencapai tiga persen dari 

total penjualan growing up milk. Hal ini disebabkan karena kategori ONS ini 

termasuk dalam nieche market dimana target konsumen kategori produk adalah 

anak-anak yang memerlukan tambahan nutrisi ketika dalam kondisi tidak mau 

makan (picky eater), peningkatan berat badan atau mencegah terjadinya malnutrisi. 

Oleh karena itu, produk ONS ini dapat dikategorikan sebagai produk yang 

memiliki resiko tinggi (high risk). Kepentingan pribadi seseorang pada suatu 

produk, nilai produk, dan tingkat kepentingan produk akan mempengaruhi 

keterlibatan seorang konsumen dalam melakukan pembelian.  

Nutrisi oral (ONS) adalah pemberian nutrien kepada alami melalui mulut 

(Hartono 2004). Jika pasien tidak dapat secara alamiah mengkonsumsi makanan 

padat, maka dapat diberikan dalam bentuk makanan cair. Apabila cara tersebut di 

atas tidak dapat memungkinkan atau tidak dapat memenuhi zat gizi secara lengkap, 

dalam pelaksanaan asuhan nutrisi terdapat dua macam alternatif yaitu pemberian 

nutrisi secara enteral atau parenteral. Kedua cara pemberian tersebut dikenal 

dengan istilah nutritional support  atau dukungan nutrisi (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia 2011). ONS termasuk dalam kategori pangan diet khusus dimana 

distribusi produk-produk ONS pada beberapa merek umumnya masih terbatas 

pada rumah sakit, apotik tradisional, apotik modern ataupun di supermarket yang 
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ditempatkan bersamaan dengan obat. ONS merupakan nutrisi kebutuhan khusus 

untuk anak-anak usia 1-12 tahun sehingga harus memiliki strategi pemasaran yang 

khusus pula. Perusahaan membutuhkan biaya pemasaran besar agar konsumen 

terpapar dengan stimulus dari perusahaan dan memiliki keterlibatan dengan 

produk sehingga memutuskan untuk melakukan pembelian. Perilaku konsumen 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena konsumen mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan terjadinya suatu keputusan 

pembelian. Pemahaman atas keterlibatan dan dampaknya pada perilaku dan 

keputusan pembelian merupakan informasi penting bagi perusahaan untuk 

menjalankan strategi bisnisnya (Mulyana 2012). Pemahaman mengenai perilaku 

konsumen secara general tidak hanya membantu perusahaan dalam menetapkan 

strategi bisnis yang tepat namun juga dapat memahami situasi yang berhubungan 

dengan situasi kesehatan masyarakat yang terjadi saat ini (Limbu dan Torres 

2009). 

Berdasarkan fenomena di atas, sejauh mana keterlibatan konsumen 

membentuk perilaku pembelian konsumen memerlukan pembuktian empiris, 

maka ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana faktor stimulus, motivasi, tingkat keterlibatan, pengetahuan 

produk, dan perilaku pembelian ONS? 

b. Bagaimanakah pengaruh faktor stimulus dan motivasi terhadap keterlibatan 

konsumen ONS? 

c. Bagaimana pengaruh keterlibatan konsumen terhadap pengetahuan produk 

dan perilaku pembelian ONS? 

d. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk terhadap perilaku pembelian? 

e. Bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk ONS? 

 

Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis faktor stimulus, motivasi, tingkat keterlibatan, pengetahuan 

produk dan perilaku pembelian ONS. 

b. Menganalisis pengaruh faktor stimulus dan motivasi terhadap keterlibatan 

konsumen ONS. 

c. Menganalisis pengaruh keterlibatan konsumen terhadap pengetahuan produk 

dan perilaku pembelian ONS. 

d. Menganalisis pengaruh pengetahuan produk terhadap perilaku pembelian. 

e. Merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk ONS. 

  

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu mendapatkan informasi mengenai pengaruhi motivasi dan faktor 

stimulus terhadap tingkat keterlibatan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui pengaruh tingkat keterlibatan konsumen terhadap perilaku 

pembelian ONS, sehingga berguna kepada pemasar untuk penyusunan kerangka 

analisis dan strategi bisnis yang lebih efektif dalam memasarkan ONS, dan 

evaluasi strategi pemasaran yang sudah dilakukan saat ini serta merumuskan 

strategi pemasaran  yang tepat ke depan. 
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