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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Kegiatan petualangan seperti menjelajah hutan, mendaki gunung, 

arung jeram, panjat tebing, menelusuri gua, dan outbond belakangan ini 

menjadi trend di kalangan masyarakat khususnya kaum muda. Seiring 

banyaknya jumlah peminat kegiatan tersebut disadari atau tidak kegiatan 

petualangan menjadi gaya hidup baru pada dunia anak muda Indonesia. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah sekitar 

17.000 pulau yang menyebar disekitar garis khatulistiwa 

(www.jurnalmaritim.com). Beberapa pulau besar di Indonesia adalah 

Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Lombok, 

Ambon dan Irian Jaya, yang memiliki destinasi wisata alam luar biasa. 

Pulau Bali dan Lombok menjadi andalan bagi turis mancanegara maupun 

turis lokal ketika mengunjungi Indonesia. Tidak hanya menikmati pantai 

Kuta, Sanur, Gili Trawangan, Bunaken, Raja Ampat namun wisatawan 

mancanegara saat ini melakukan jelajah alam Indonesia seperti gunung, 

gua, tebing dan lain-lain. Melihat aktivitas tersebut membuat masyarakat 

Indonesia sebagai tuan dirumahnya tidak ingin ketinggalan, tidak hanya 

dari organisasi pencinta alam namun kegiatan extreme tersebut sekarang 

dilakukan oleh semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, baik 

yang muda maupun yang tua. Ditambah dengan berkembangnya media 
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sosial berbasis internet seperti Facebook, Twitter, Google Plus, Tumblr, 

Flickr, Likedln, Ask.fm, Instagram, Path, dan lain-lain membuat para 

adventurer dengan mudahnya berbagi serta menginformasikan aktivitas 

kepada masyarakat luas. Beranjak dari itu para pelaku usaha melihatnya 

sebagai peluang bisnis menarik sehingga banyak bermunculan peralatan 

kegiatan luar ruangan (outdoor equipment), tak sedikit pula perusahaan 

yang membuka penyedia jasa pendakian gunung, outbond, arung jeram. 

 Beberapa merk peralatan outdoor dari luar negeri seperti Deuter, 

The North Face, Jack Wofskin, Karrimor, Berghaus, Columbia, Osprey, 

Lafuma mendapat tempat tersendiri dihati konsumen Indonesia. Namun 

dimulai sekitar tahun 1990 merk Indonesia sebenarnya sudah banyak 

bermunculan seperti Eiger, Consina, Avtech, Forester, Coozmed, dan lain-

lain, (www.alidesta.wordpress.com) namun keberadaan produk ini harus 

bersaing ketat dengan merk luar negeri seperti persaingan kualitas produk, 

teknologi yang digunakan, harga, serta segmen dan pemasarannya. Dari 

beberapa merk outdoor equipment yang ada, penlitian ini akan mengamati 

serta meneliti PT. Eigerindo Multi Produksi Indonesia atau lebih dikenal 

Eiger. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur dan retail peralatan 

petualangan terbesar di Indonesia dengan produknya yaitu tas, clothing, 

headwear, footwear, accessories dan peralatan lainnya seperti sleeping 

bags, tents, gloves. Sampai saat ini, Eiger telah mempunyai 3 Flagship 

Stores, 34 Showroom, dan 81 Counter tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia (www.eigeradventure.com).   
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Dalam suatu persaingan penting bagi perusahaan untuk memenuhi 

segala aspek salah satunya perilaku konsumen, salah satu dimensi yang 

sangat berpengaruh agar konsumen memutuskan membeli produk adalah 

nilai pelanggan atau customer value. Zeithaml  (1988) dalam Tjiptono 

(2005) mendefinisikan nilai pelanggan sebagai penilaian keseluruhan 

konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya 

terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Konsumen merasa 

produk tas Eiger memiliki kualitas yang baik karena adanya teknologi 

back system yang tidak dimiliki perusahaan lain, namun dengan 

banyaknya produk yang dihasilkan, membuat perusahaan ini seharusnya 

melakukan langkah-langkah strategis untuk mengetahui apakah 

keseluruhan produknya dapat memuaskan konsumen atau tidak, terlebih 

lagi harga yang diterapkan tergolong tinggi apabila dibanding merk lokal 

lain. Kualitas jasa bisa diukur berdasarkan insiden spesifik maupun secara 

kumulatif/general. Customer value tidak hanya mencakup kualitas, namun 

juga harga. Sebuah jasa tertentu bisa saja memiliki kualitas unggul, namun 

dievaluasi bernilai rendah karena harganya terlampau mahal. 

Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, 

yang dirancang menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar 

atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan (Kotler & 

Keller, 2008). Kebanyakan perusahaan menggunakan Televisi, Surat 

Kabar, dan Papan Iklan sebagai media promosi, namun khusus produk 
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outdoor equipment tidak banyak perusahaan yang menggunakan media 

mainstream tersebut. Eiger dalam melakukan strategi perusahaanya lebih 

banyak menggunakan internet, pameran, dan pemberian sponsor untuk 

acara, cara tersebut diambil sebagai langkah strategi perusahaan. Dalam 

menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menentukan tujuanya, 

memilih alat, mengembangkan program, menguji program, 

mengimplementasikanya dan mengendalikanya, serta mengevaluasi 

hasilnya. 

Perilaku konsumen timbul oleh adanya beberapa bentuk interaksi 

antara faktor-faktor lingkungan di satu pihak, dan individu di lain pihak. 

Tidak terkecuali konsumen Eiger dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu 

dalam pengambilan keputusan termasuk faktor gaya hidup. Gaya Hidup 

didefinisikan secara sederhana sebagai bagaimana seseorang hidup. Gaya 

hidup juga dpergunakan untuk menguraikan tiga tingkat agrgasi orang yang 

berbeda: individu, sekelompok kecil orang yang berinteraksi, dan kelompok 

orang yang lebih besar (Mowen & Minor, 2002) 

Pujihastuti & Supadiyono (2008) menulis jurnal yang berjudul 

“Pengaruh nilai konsumen (customer value) terhadap keputusan pembelian 

produk dengan kepuasan sebagai variabel moderasi”, hasilnya kepuasan 

menunjukan hasil tertinggi disusul customer value keputusan pembelian 

produk. Hariadi dan Martoatmojo (2012) menulis jurnal dengan judul 

“Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Distribusi Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Produk Projector Microvision”, hasil dari 
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variabel promosi adalah konsumen menyatakan ragu-ragu dalam menjawab 

pernyataan yang diberikan tentang semua aspek promosi yang diberikan. 

Jurnal yang ditulis Ardy (2013) dengn judul “Pengaruh Gaya Hidup, Fitur 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Blackberry Curve 9300”. Hasil 

yang diperoleh menunjukan bahwa pengaruh gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian cukup besar. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal Pujihastuti & 

Supadiyono (2008) yang berjudul “Pengaruh nilai konsumen (customer 

value) terhadap keputusan pembelian produk dengan kepuasan sebagai 

variabel moderasi”. Hariadi dan Martoatmojo (2012) berjudul “Pengaruh 

Produk, Harga, Promosi dan Disribusi terhadap Keputusan Pembelian pada 

Produk Projector Microvision” dan jurnal dari Ardy (2013) dengan judul 

“Pengaruh Gaya Hidup, Fitur dan Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Blackberry Curve 9300”. Dengan mengambil satu variabel dari setiap 

jurnal sebagai variabel independent serta menjadikan keputusan pembelian 

sebagai variabel dependent, maka penelitian ini sangat dibutuhkan, 

ditambah obyek yang diambil adalah outlet resmi dari PT. EIGER yaitu 

Eiger Store Purwokerto yang beralamat di Jl. HR Boenyamin No 58C. 

Variabel Customer Value, Promosi dan Gaya Hidup diambil karena 

saat ini dianggap dapat mempengaruhi konsumen outdoor equipment, 

berdasarkan penjelasan diatas ketiga variabel adalah jenis-jenis strategi 

yang mungkin dibentuk oleh perusahaan. Judul dari penelitian ini adalah 

“Pengaruh Customer Value, Promosi, dan Gaya Hidup terhadap Keputusan 
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Pembelian di Eiger Store Purwokerto. Penelitian akan dilakukan di Eiger 

Store Purwokerto karena dipilih berdasarkan banyaknya konsumen di kota 

ini dan adanya beberapa spot untuk melakukan kegiatan petualangan seperti 

Gunung Slamet, Sungai Serayu, Sungai Klawing dan Sungai Tajum yang 

jaraknya tidak terlalu jauh serta Gua dan tebing di kawasan karst Gombong 

dan Gumelar yang jaraknya tidak terlalu jauh pula. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang dan beberapa sumber yang diperoleh, 

menunjukan bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian, Maka dimunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Apakah customer value, promosi dan gaya hidup secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Eiger Store 

Purwokerto? 

b. Apakah customer value secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Eiger Store Purwokerto? 

c. Apakah promosi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Eiger Store Purwokerto? 

d. Apakah gaya hidup secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Eiger Store Purwokerto? 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen sehingga perlu adanya pembatasan agar tujuan dalam penelitian 

ini dapat dicapai sesuai yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi pada 
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variabel Customer Value, Promosi dan Gaya Hidup serta tempat untuk 

lokasi penelitian di Eiger Store Purwokerto. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui pengaruh customer value, promosi dan gaya hidup 

secara simultan terhadap keputusan pembelian di Eiger Store 

Purwokerto. 

b. Untuk mengetahui pengaruh customer value secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di Eiger Store Purwokerto. 

c. Untuk mengetahui pengaruh promosi secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di Eiger Store Purwokerto. 

d. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di Eiger Store Purwokerto. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Dengan dilaksanakanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

beberapa manfaat yaitu : 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

bidang pemasaran, khususnya terkait keputusan pembelian, baik bagi 

pembaca yang membutuhkan bahan acuan penelitian yang sejenis 

maupun bagi umum.  

b. Dapat menambah wawasan pengetahuan pada peneliti dan 

memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh 

ketika kuliah dengan membandingkan pada kenyataan yang ada. Serta 
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menambah pengetahuan tentang pengaruh Customer Value, Promosi 

dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian. 

c. Dapat menjadi informasi untuk meningkatkan volume penjualan 

melalui perilaku konsumen. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

bagi perusahaan untuk mengetahui faktor yang diteliti berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

produk yang ditawarkan. 

e. Bagi Universitas, untuk menambah referensi ilmiah serta memperkaya 

ilmu pengetahuan yang kaitanya dengan Customer Value, Promosi dan 

Gaya Hidup. Selain itu kontribusi ilmiah yang dihasilkan merupakan 

sebuah penelitian dalam bentuk pembukuan sebagai bahan referensi 

penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel Customer Value, 

Promosi dan Gaya Hidup. 
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