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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini mempunyai hewan peliharaan (pet) tengah menjadi tren di hampir 

seluruh negara di dunia. Hewan peliharaan berbeda dengan hewan ternak, hewan 

percobaan atau hewan pekerja yang dipelihara untuk memperoleh kepentingan 

ekonomi. Menurut Larson dan Fuller (2014), hewan peliharaan umumnya 

dipelihara untuk menemani manusia. Hewan peliharaan merupakan hewan yang 

telah dijinakkan dan dibuat cocok dengan lingkungan manusia. Hewan-hewan 

tersebut telah melalui masa domestifikasi, yaitu masa dalam jangka waktu yang 

cukup lama dan dalam jangka waktu tersebut si hewan dibentuk sesuai dengan 

keadaan lingkungannya, sehingga memiliki perilaku yang dapat beradaptasi 

dengan manusia. Hewan peliharaan yang telah melalui proses domestifikasi 

tersebut umumnya merupakan hewan mamalia diantaranya yaitu anjing, kucing, 

hamster, kelinci dan kuda. Selain itu terdapat pula bangsa burung seperti beo, 

perkutut, dan lain sebagainya, serta beberapa jenis ikan seperti koi, lohan, dan lain 

sebagainya 

Hewan lain yang menjadi peliharaan manusia dapat berupa hewan eksotis. 

Menurut Larson dan Fuller (2014), hewan eksotis merupakan hewan yang sudah 

cukup lama ditangkap dan dikembangkan oleh manusia, namun belum termasuk 

kategori hewan jinak. Hewan eksotis ini meliputi kategori mamalia seperti monyet, 

landak, sugar glider dan lain sebagainya. Kategori burung seperti burung hantu 

dan elang, serta kategori reptil seperti ular, kura-kura dan iguana. 

Hewan lain yang menjadi peliharaan manusia dapat berupa hewan eksotis. 

Hewan eksotis merupakan hewan yang sudah cukup lama ditangkap dan 

dikembangkan oleh manusia, namun belum termasuk kategori hewan jinak. 

Hewan eksotis ini meliputi kategori mamalia seperti monyet, landak, sugar glider 

dan lain sebagainya. Kategori burung seperti burung hantu dan elang, serta 

kategori reptil seperti ular, kura-kura dan iguana. 

Menurut Hermanto (2014), terdapat banyak manfaat positif dari memelihara 

hewan peliharaan, diantaranya adalah mengurangi stres dan rasa jenuh, melatih 

untuk lebih bertanggung jawab, membuat seseorang menjadi lebih rajin, 

menjadikan pribadi yang lebih baik, mempererat hubungan dengan keluarga, 

membuat betah di rumah, memberi pengaruh positif terhadap kesehatan dan dapat 

menambah penghasilan. 

Menurut Maroef (1989), berdasarkan survei di lapangan terhadap 1.600 

rumah tangga, diperoleh data bahwa 46.6% rumah tangga di Jakarta memiliki 

anjing sebagai hewan peliharaan. Menurut data Direktorat Jendral Pternakan - 

Ditjennak (2013), hewan kesayangan yang paling banyak dipelihara di Jakarta 

secara berurutan adalah anjing, kucing, dan kelinci. Menurut data dari Jakarta 

Animal Aid Network - JAAN (2015), populasi anjing dan kucing di Jakarta saat 

ini mencapai 2.000.000 ekor. Dari 2.000.000 ekor tersebut, diperkirakan hanya 

10% (200.000 ekor) yang dipelihara, sedangkan sisanya berkeliaran di jalan. 

Seseorang yang mempunyai hewan peliharaan secara tidak langsung 

dituntut untuk mempunyai tanggung jawab dalam merawat si hewan. Pemilik 

hewan juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup terutama dari segi tingkah 
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laku dan kesehatan si hewan, hal ini dikarenakan memungkinkannya penyebaran 

penyakit dari hewan ke manusia (zoonosis). Menurut Notoatmodjo (2003), 

pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui seseorang setelah melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Meningkatnya pengetahuan dapat 

menimbulkan perubahan pada persepsi dan kebiasaan individu.   

Setiap orang yang memelihara hewan juga mempunyai cara tersendiri dalam 

merawat hewannya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perilaku pemilik hewan. 

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang mendasari seseorang untuk membeli, 

mencari, memilih, menggunakan serta mengevaluasi suatu produk barang dan jasa 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Menurut Sumarwan 

(2015), perilaku konsumen dapat diartikan sebagai semua kegiatan, tindakan, serta 

proses psikologis yang mendorong seseorang melakukan tindakan sebelum 

membeli produk, ketika membeli, saat menggunakan produk, saat menghabiskan 

produk dan mengevaluasi produk. Menurut Blackwell et al. (2012) banyak faktor 

yang memengaruhi perilaku konsumen, salah satunya dari perbedaan individu. 

Perbedaan individu ini terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi dan 

keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian dan gaya hidup. Dalam penelitian 

ini peneliti lebih menitikberatkan penelitiannya pada sikap, pengetahuan dan gaya 

hidup. 

Sikap dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang tercermin 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sumarwan (2015), sikap merupakan 

ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, serta 

menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat 

dari objek tersebut.  

Menurut Kotler dan Keller (2012), gaya hidup adalah pola hidup dalam 

diri seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya, 

khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. 

Gaya hidup juga dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari dan apa saja yang menjadi 

kebutuhan dalam kehidupan. Selain itu gaya hidup menggambarkan pula cara 

seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, membelanjakan uangnya dan  

mengalokasikan waktu dalam kehidupannya.  

Banyak faktor yang memengaruhi gaya hidup, Menurut Armstrong dan 

Kotler (2003), terdapat dua faktor yang memengaruhi gaya hidup, yaitu dari 

dalam diri individu (internal) dan luar (eksternal). Faktor internal terdiri dari 

pengalaman, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Sedangkan faktor 

eksternal terdiri dari kelompok referensi, keluarga, kelas sosial dan kebudayaan. 

Sikap dan gaya hidup pemilik hewan tentunya berpengaruh terhadap cara si 

pemilik merawat hewanya. Semakin sayang dan semakin intensif seorang pemilik 

merawat hewannya, tentunya akan semakin mahal biaya perawatan yang 

dikeluarkan. Tabel 1 memperlihatkan biaya yang dikeluarkan untuk merawat 

seekor hewan. Menurut Canadian Veterinary Medical Association - CVMA 

(2013), biaya yang dikeluarkan untuk merawat satu ekor anjing per tahunnya 

adalah sekitar 2,601 USD, sedangkan biaya untuk merawat satu ekor kucing per 

tahunnya adalah sekitar 1,655 USD. Biaya tersebut meliputi biaya pakan, biaya 

dokter hewan, biaya asuransi dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini meliputi salon 

(grooming), mainan, asesori, dan lain sebagainya.  
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Tabel 1 Biaya yang dikeluarkan untuk merawat seekor hewan dalam 1 tahun 

Biaya Anjing Kucing 

Pakan 619 USD 288 USD 

Dokter Hewan 915 USD 866 USD 

Asuransi 687 USD 360 USD 

Lain-lain 370 USD 141 USD 

Total 2,601 USD 1,655 USD 

Sumber : Canadian Veterinary Medical Association - CVMA (2013) 

 

Menurut data dari American Veterinary Medical Association - AVMA 

(2012) dan American Humane Association - AHA (2012), 62% (72,9 juta rumah 

tangga) di Amerika memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan di Amerika 

tersebut di dominasi oleh anjing dan kucing. Dengan jumlah anjing sebesar 37-

46% (sekitar 43.5 – 54.1 juta rumah tangga), dan jumlah kucing sebesar 30-39% 

(sekitar 35.3 - 45.9 juta rumah tangga). Sedangkan hewan peliharaan yang 

dipelihara dalam jumlah yang lebih sedikit adalah burung dan kuda. Data hewan 

peliharaan dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Data Hewan Peliharaan di Amerika Tahun 2012 

  Anjing Kucing Burung Kuda 

Rumah tangga (%) 37% 30% 3,10% 1,50% 

Rumah tangga 

(jumlah) 
43,346.000 36,117,000 3,671,000 1,780,000 

Rataan per rumah 

tangga 
1.6 2.1 2.3 2.7 

Sumber : American Veterinary Medical Association (AVMA 2012) 

 

Sikap, gaya hidup dan pengetahuan tentunya berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen, khusunya dalam penelitian ini mengenai karakteristik pemilik hewan. 

Selain itu biaya perawatan tentunya menjadi kendala tersendiri bagi para 

konsumen pemilik hewan. Sehingga penelitian ini mejadi penting untuk dilakukan. 

Fokus pada penelitian ini adalah mengenai sikap, gaya hidup dan pengetahuan 

terhadap minat merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang difokuskan 

pada penelitian hanya anjing dan kucing. Berdasarkan hal-hal yang sudah 

dijabarkan sebelumnya, maka judul yang akan diambil pada penelitian ini adalah 

“Pengaruh sikap, gaya hidup dan pengetahuan terhadap minat merawat hewan 

peliharaan di Jakarta“ 

 

 

Perumusan Masalah 

Di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta mulai banyak orang yang 

memelihara hewan sebagai piaraan, terutama anjing dan kucing. Anjing dan 

kucing tersebut terkadang tidak lagi dianggap sebagai hewan peliharaan, namun 

sudah menjadi bagian dari keluarga. Fenomena yang ada di Jakarta saat ini, mulai 

bermunculan komunitas pecinta anjing dan kucing, serta semakin maraknya pet 

shop dan praktek dokter hewan di Jakarta. Berdasarkan data survei pendahuluan 
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di lokasi penelitian. Pada tahun 2005 jumlah pet shop dan praktik dokter hewan 

hanya terdapat sekitar 500 saja, namun pada tahun 2016 jumlahnya meningkat 

mencapai 1200 pet shop dan praktik dokter hewan.  

Konsumen pemilik hewan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

memelihara hewannya. Pemilik yang peduli dan sayang terhadap hewannya, 

tentunya akan memperhatikan perawatan si hewan yang memakan biaya tidak 

sedikit. Biaya perawatan tersebut meliputi biaya pakan, biaya dokter hewan dan 

biaya tambahan lain seperti biaya kandang, asesoris dan lain sebagainya.  

Berdasarkan hal tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1.  Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat untuk merawat 

hewan peliharaan 

2.   Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi biaya perawatan hewan 

3. Bagaimana analisis pemasaran layanan perawatan dan kesehatan 

hewan 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1.  Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat untuk 

merawat hewan peliharaan di Jakarta  

2.  Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi biaya perawatan 

hewan di Jakarta 

3.  Merumsukan analisis pemasaran layanan perawatan dan kesehatan 

hewan berdasarkan hasil penelitian 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diperoleh dari tulisan ini, diantaranya: 

1.  Bagi penulis: penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat 

selama kuliah dalam menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi 

minat dan biaya untuk merawat hewan peliharaan.  

2.  Bagi peneliti lain: sebagai bahan informasi bagi penelitian sejenis, 

agar dapat dikembangkan lebih lanjut.  

3.  Bagi pihak penyedia jasa atau produk perawatan hewan: sebagai 

bahan pertimbangan dan informasi tambahan untuk mengevaluasi 

dari segi pemasaran. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada minat merawat hewan dan 

biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan. Responden yang menjadi fokus 

pada penelitian ini adalah pemilik anjing dan atau kucing yang berdomisili di 

Jakarta. Teori yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan Theory of Plan 

Behavior (TPB), dengan analisis Structural Equation Modelling (SEM) dan SPSS.  
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