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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

PT Eco Nature Multiindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa dan food processing. Salah satu produk yang dihasilkannya adalah 

produk Hen’s Instant Omelette yang merupakan salah satu bentuk produk inovasi 

yang ada di Indonesia. Pesaing produk Hen’s di Indonesia belum ada sehingga 

dipasaran Hen’s menjadi produk pertama di Indonesia dalam jenis produk telur 

instan. Hen’s baru di pasarkan selama tahun 2015 menggunakan sistem 

pemasaran online, pameran, dan bazar.  

Target utama dari produk ini adalah pendaki gunung dan  traveler. Gaya 

hidup mereka yang sering berpergian dan menginginkan produk yang praktis dan 

tahan lama dirasa paling cocok sebagai target  konsumen. Respon konsumen  

terhadap produk ini cukup bagus terlihat dari penjualan produk yang telah terjual 

mencapai 6.000 botol selama 8 bulan, namun masih jauh dari target perusahaan 

yang menargetkan penjualan 7.500 botol per bulan sesuai dengan potensi pasar 

dan kapasitas produksi perusahaan 300 botol sehari. Hal tersebut dikarenakan 

penjualan produk pada target kosumen masih rendah dan pembelian ulang produk 

masih rendah. Target penjualan sendiri diukur dari kemampuan kapasitas produksi 

perbulan dan melihat total segmentasi produk. Sampai saat ini penjualan produk 

tersebut dirasa belum maksimal.  

Dilihat dari permasalahan tersebut perlu dilihat lebih lanjut mengenai 

target konsumen. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian terhadap pendaki 

gunung dan traveler  yang diduga sebagai target konsumen produk Hen’s Instant 

Omelette. Berdasarkan (https://www.facebook.com/groups/256852310141/) data 

yang diperoleh dari komunitas yang terdaftar pada group facebook pendaki 

gunung Indonesia ada sekitar 19.692 member dimana pada group tersebut aktif 

melakukan diskusi kegiatan pendakian. Jumlah pendaki tersebut tidak termasuk 

para pendaki aktif yang tidak tergabung dalam group dikarenakan tidak semua 

pendaki gunung menggunakan facebook. Selain facebook jumlah pendaki gunung 

juga dapat di prediksi dari media sosial instagram. Instagram @id_pendaki 

memiliki jumlah pengikut terbanyak yaitu 189.187 orang pada kategori pendaki 

gunung.  

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang diisi oleh 178 pendaki 

gunung dan traveler  diperoleh data menurut jenis kelamin yaitu terdiri dari 87 

laki-laki dan 91 perempuan. Karakteristik pendaki gunung dan traveler  paling 

dominan adalah pendaki gunung hobi sebesar 78% yang memiliki tujuan untuk 

rekreasi, olah raga, memupuk rasa nasionalisme, eksistensi, dan lainnya. Umur 

pendaki terbanyak adalah umur 20-30 tahun dengan pekerjaan sebagai pelajar, 

mahasiswa dan pegawai swasta. Hal tersebut menguatkan bahwa tren mendaki 

gunung saat ini mulai populer dikalangan anak muda dan sudah menjadikan 

kegiatan tersebut sebagai hobi dan gaya hidup.  

Pada penelitian pendahulan juga melihat lama pendakian yang sering 

dilakukan yaitu tiga hari. Lama pendakian tersebut membutuhkan perbekalan 

makanan cukup banyak dan perlu diperhitungkan. Perbekalan pendaki adalah hal 

yang paling krusial karena semakin banyak perbekalan yang dibawa maka 
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semakin berat beban yang dipikul selama pendakian. Oleh sebab itu para pendaki 

biasanya membagi perbekalan dalam kategori minuman, makanan karbohidrat, 

dan makanan berprotein. Kombinasi makanan tersebut dapat menjaga stamina 

selama pendakian. Pada makanan berkarbohidrat yang paling banyak dibawa 

adalah beras dan makanan berprotein adalah telur. Makanan tersebut menjadi 

perbekalan yang sering dibawa oleh para pendaki gunung. Namun hasil penelitian 

terlihat bahwa mereka masih memiliki masalah dalam membawa perbekalan 

makanan yaitu kondisi makanan yang cepat busuk dan rusak, berat saat dibawa, 

dan susah untuk disajikan. Sebagian besar mereka menginginkan produk makanan 

yang cepat saji yang dapat mengatasi masalah tersebut. Saat ini produk inovasi 

baru Hen’s Instant Omelette mampu menawarkan kemudahan bagi pendaki 

gunung dan traveler sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi. Produk 

inovasi Hen’s Instant Omelette juga diperuntukkan untuk orang-orang yang 

menyukai kepraktisan dan kemudahan dalam mengkonsumsi telur. 

Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada kaitan antara gaya hidup, 

inovasi produk, bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Konsep gaya 

hidup merupakan konsep yang lebih baru dan lebih mudah diukur dibandingkan 

dengan kepribadian seseorang. Menurut Engel et al. (1995) gaya hidup 

didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup menggunakan uang dan waktunya. 

Seorang konsumen yang memilki gaya hidup petualang mungkin lebih menyukai 

aktifitas mendaki gunung ataupun berkemah di alam bebas, sementara seseorang 

yang memiliki gaya hidup perkotaan lebih menyukai aktifitas di dalam ruangan 

seperti mall ataupun cafe.  

Inovasi muncul dari kesadaran kebutuhan untuk mengubah mutu hasil 

yang sesuai dengan permintaan pasar (Tung 2012). Kim dan Huang (2011) 

mencatat bahwa inovasi dapat dicapai melalui pengembangan pengetahuan baru 

atau produk baru yang ada di pasar yang mampu meningkatkan pendapatan 

perusahaan melalui peningkatan keuntungan dan kepuasan konsumen. Inovasi 

produk sangat tidak pasti, sehingga membutuhkan pengembangan secara berulang 

dan tingkat fleksibilitas yang tinggi (Cooper 1992). Selain itu inovasi produk yang 

cukup kompleks dan mahal juga merupakan sumber utama pendapatan di masa 

depan bagi perusahaan (Clark dan Fujimoto 1991), sehingga pengembangan 

inovasi produk akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan.  

Selain inovasi produk diperlukan juga sistem pemasaran yang baik agar 

produk yang dibuat dapat diketahui oleh konsumen. Salah satu bentuk pemasaran 

yaitu menggunakan bauran pemasaran. Menurut  Assuari (2004) bauran 

pemasaran adalah salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu dimana 

strategi bauran pemasaran merupakan strategi yang dijalankan perusahaan 

berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran 

produk pada segmen pasar tertentu pada sasaran pasarnya. Bauran pemasaran 

adalah sistem pemasaran yang dapat dikontrol yaitu (produk, harga, tempat, dan 

promosi) untuk mengetahui respon pasar sasaran yang diinginkan oleh perusahaan 

(Machfoedz 2005). 

Keputusan pembelian merupakan tujuan dari penelitian yang memiliki 

dimensi keinginan membeli dan tidak membeli. Selain itu nantinya akan melihat 

hubungan gaya hidup, inovasi produk, dan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian. Konsumen yang puas tidak selalu mengambil keputusan pembelian, 

disebabkan karena adanya faktor-faktor lain, rasa jenuh konsumen terhadap 
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produk, rasa jenuh konsumen terhadap pelayanan, dan faktor lainnya (Pleshko dan 

Samar 2008). Engel et al. (2005) menyatakan bahwa perluasan model dasar dari 

proses keputusan konsumen dilakukan untuk mengungkapkan kompleksitas 

faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk prilaku proses keputusan.  

Semua hal tersebut dirasa penting untuk diteliti untuk melihat segmen 

pengguna berdasarkan gaya hidup yang saat ini belum diketahui perusahaan. 

Selain itu melihat hubungan gaya hidup, inovasi produk, dan bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian perlu dikaji untuk produk inovasi yang tergolong 

baru di pasaran. Semua hal tersebut dapat memberikan informasi yang  

dibutuhkan perusahaan untuk membuat strategi pemasaran sehingga perusahaan 

dapat memasarkan produk tepat pada sasaran. 

 

Perumusan Masalah 

Produk Hen’s Instant Omelette yang di buat oleh PT Eco Nature Multiindo 

dipilih sebagai objek penelitian. Hen’s Instant Omelette merupakan produk 

inovasi yang tergolong baru sehingga tidak memiliki kompetitor sejenis yang 

dapat dijadikan indikator, maka diperlukan penelitian untuk meningkatkan daya 

jual produk. Selain itu pada saat penjualan ada beberapa orang yang membeli 

bukan dari kalangan pendaki gunung. Oleh sebab itu perusahaan ingin mengetahui 

apakah penjualan produk sudah sesuai pada target konsumen dan melihat hal apa 

yang mempengaruhi keputusan pembelian.   

Pada penelitian ini akan melihat segmen pengguna yang terbentuk 

berdasarkan gaya hidup konsumen. Kemudian bagaimana pengaruh gaya hidup, 

inovasi produk, dan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilakukan maka perusahaan dapat 

melihat segmen pengguna berdasarkan gaya hidup serta pengaruh gaya hidup, 

produk inovasi dan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk 

Hen’s Instant Omelette. Jika segmen pengguna telah diketahui serta pengaruh 

gaya hidup, inovasi produk, dan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

maka nantinya dapat disusun strategi pemasaran baru oleh perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan produk. 

          Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya hidup pengguna produk Hen’s Instant Omelette? 

2. Bagaimana pengaruh gaya hidup, inovasi produk dan bauran pemasaran 

produk Hen’s Instant Omelette terhadap keputusan pembelian?  

3. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat disimpulkan dari penelitian? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Menganalisis gaya hidup pengguna produk Hen’s Instan Omelette. 

2. Menganalisis pengaruh gaya hidup, inovasi produk dan bauran pemasaran 

produk Hen’s Instant Omelette terhadap keputusan pembelian. 

3. Merumuskan implikasi manajerial bagi perusahaan. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi pihak perusahaan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan sebagai informasi tambahan dan masukan dalam  membuat 

strategi pemasaran. 

2. Bagi institusi pendidikan, agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya 

sebagai bahan pustaka dan sebagai pembanding dalam penelitian 

mengenai keputusan pembelian. 

3. Bagi penulis, agar penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan 

pengetahuan, dan juga sekaligus menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mengenai segmen pengguna berdasarkan gaya 

hidup menggunakan analisis faktor. Melihat pengaruh gaya hidup, inovasi produk, 

dan bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian Hen’s Instant Omelette 

menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini 

dibatasi pada target konsumen yaitu konsumen yang telah mencoba produk Hen’s 

Instant Omelette. Konsumen yang menjadi responden ini berlokasi diseluruh 

Indonesia. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online yang 

diisi langsung oleh konsumen. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

Gaya Hidup 

 

 Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan 

seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang (Solomon 2007). Menurut 

Mowen et al. (2002), gaya hidup berkaitan dengan bagaimana orang 

membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu atas produk yang 

dikonsumsinya. Gaya hidup sering kali digambarkan dengan kegiatan, minat, dan 

opini dari seseorang (activities, interests, and opinion) (Sumarwan 2011). Jika 

disimpulkan gaya hidup merupakan aktifitas yang menandakan pola hidup 

seseorang dengan ciri yang tertentu.  

 Menurut Hornik (1989) bahwa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan 

pelanggan jika kita diberitahu tentang gaya hidup mereka. Hal tersebut sesuai 

dengan (Chiagouris 1991) bahwa komunikasi pemasaran lebih efektif bila 

karakteristik gaya hidup konsumen dipahami dan dipertimbangkan dalam 

pemasaran komunikasi. Selain itu, dalam rangka untuk mengukur kebutuhan 

target pasar yang lebih baik, studi lanjut dapat dilakukan dengan cara mengetahui 

tempat tinggal konsumen dan bagaimana mereka menghabiskan uang, serta 

bagaimana mereka membuat keputusan pembelian (Du Preez et al. 2007).   

Engel, Blackwell dan Miniard (1995) memaparkan gambaran komponen 

AIO, yaitu 1. Activities (aktifitas) adalah tindakan Activities (aktivitas) adalah 

tindakan yang nyata seperti menonton suatu medium, berbelanja di toko, atau 
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