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Abstrak
Tujuan- Artikel ini membahas hubungan antara harga, inovasi produk, gaya hidup dan minat beli
masyarakat
Desain / metodologi / pendekatan- Penetapan sample sebanyak 70 konsumen yang berasal
dari 3 (tiga) Mall di Jakarta dengan teknik analisa data melalui regresi linear berganda.
Temuan- Temuan secara parsial mengkonfirmasikan bahwa strategi penetapan harga dan inovasi
produk tidak mendukung terjadinya minat beli sedangkan gaya hidup mendukung terjadinya minat
beli.Temuan secara simultan mengkonfirmasikan bahwa strategi harga, inovasi produk dan gaya
hidup mendukung terhadap minat beli.
Implikasi-Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat
dipertimbakan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan harga dan memberikan inovasi pada
produk dengan menyesuaikan gaya hidup masa kini sehingga minat beli konsumen akan semakin
meningkat. Sedangkan bagi konsumen diharapkan penelitian ini menjadi tambahan informasi agar
kedepannya lebih detail dan jeli dalam membeli sebuah produk yang inovatif ,berkualitas dan tidak
ketinggalan zaman.
Kata kunci: Inovasi Produk, Gaya Hidup, Minat Beli

1. Pendahuluan
Di Era globalisasi saat ini persaingan bisnis semakin ketat, dengan adanya produk pesaing
barudan kemajuan teknologi. Maka hal ini menuntut pelaku usaha untuk semakin kreatif
dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk IKM (Industri Kecil Menengah) Batik.Sektor
Industri Kecil Menengah(IKM) sering digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peran
penting dalam pembangunan di Indonesia, karena sebagian besar kegiatan ekonomi bergerak
di bidang usaha mikro, kecil dan menengah. IKM memberikan kontribusi yang signifikan pada
pembangunan ekonomi antara lain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan
ekonomi lokal dan peningkatan ekspor (Murtadlo, 2013).
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam Liputan6.com pada tanggal 28 Februari
2016, mengatakan, pada saat krisis1998, perbankan banyak mengalami kebangkrutan karena
kredit macet hingga 30 persen. Kredit juga tidak bertumbuh bahkan angkanya minus 13
persen. Namun, Koperasi dan IKM (Industri Kecil Menengah) mampu menyelamatkan
perekonomian Indonesia sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,
sektor ini akan terus menjadi perhatian pemerintah agar ke depan menjadi tulang punggung
perekonomian Indonesia.
Salah satu sektor IKM (Industri Kecil Menengah) tekstil dan garmen adalah sektor yang
cukup berkembang dan mampu bertahan sampai saat ini. Tekstil khas Indonesia yang
merupakan warisan leluhur dan menjadi identitas bangsa Indonesia adalah Batik.Di Jaman
modern seperti saat ini Batik dapat menjadi busana dan pelengkap busana (Pelengkap busana
meliputi: topi, tas, dompet, ikat pinggang, kipas, sepatu, sandal, selendang,dasi dan, jilbab)
dengan menggunakan bahan dasar batik maupun kombinasi batik yang memiliki beragam
motif, ciri khas serta pembeda dari masing-masing daerah yang memproduksi batik sehingga
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menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Warisan budaya leluhur bangsa Indonesia
adalah hal yang wajib untuk di lestarikan dan di jaga, karena warisan budaya itu sendiri adalah
jati diri dari suatu kelompok masyarakat. Hal ini juga sebagai pengingat kepada generasi
penerus bangsa Indonesia bahwa leluhur mereka mampu menghasilkan sebuah karya seni.
Batik Pucon merupakan kepanjangan dari Batik Putra Condet, yang merupakan
produsen batik yang berasal dari asli suku betawi (daerah Condet Jakarta Timur)di Jakarta
yang sudah berkembang sejak tahun 2000. Berikut perkembangan usaha batik Pucon tahun
2015 – 2017 dari 3 (Tiga) lokasi.
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Gambar 1. Data penjualan Batik Pucon Tahun 2015-2017

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa penjualan batik Pucon dari Toko Batik Pucon
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penjualan di cabang Mall Graha Cijantung pada
tahun 2015 penjualan batik sebanyak 3.267 unit, pada tahun 2016 sebanyak 2.913 unit dan
pada tahun 2017 sebanyak 2.453 unit. Di cabang Tamini Satu pada tahun 2015 penjualan
batik sebanyak 2.006 unit, pada tahun 2016 sebanyak 1.706 unit dan tahun 2017 sebanyak
911 unit. Sedangkan di cabang Tamini Square penjualan pada tahun 2015 sebanyak 3.417
unit, pada tahun 2016 sebanyak 2.797 unit dan pada tahun 2017 sebanyak 2.1018 unit. Hal ini
harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk lebih memahami keinginan konsumen Batik
Pucon.
Studi empiris yang dilakukan oleh (Setiawan, DH, & Sanawiri, 2018) menganalisis minat
beli terhadap Smartphone Samsung Galaxy Series. Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya
hidup dan inovasi produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian
pada Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2014/2015 baik secara parsial
maupun secara simultan.
Selanjutnya ditahun yang sama, penelitian dengan analisis kuantitatif yang dilakukan
oleh (Rasyid & Indah, 2018)menemukan bahwa inovasi produk dan harga berpengaruh positif
signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha di Kota Tangerang Selatan.
Kajian statistik dengan menerapkan SEM-PLS yang dilakukan oleh (Lahindah, Merisa, &
Siahaan, 2018) pada industri kuliner menemukan bahwa inovasi produk dan kualitas layanan
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sepanjang Jalan Progo. Sebuah penelitian
kuantitatif terbaru yang dilakukan oleh (Retno & Handayani, 2019)mengenai persepsi kualitas
dan minat beli masyarakat Lombok Tengahpada kain songket Sukarara.Menggunakan teknik
analisis data berupa Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS Software, penelitian
inimenemukan bahwa inovasi produk dan gaya hidup memiliki pengaruh terhadap persepsi
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kualitas. Seterusnya, gaya hidup dan persepsi kualitas memiliki pengaruh terhadap minat beli
namun inovasi produk tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan ditemukan beberapa
pembahasan mengenai minat beli masyarakat terhadap suatu produk tertentu.Ini menjadi
literasi yang baik untuk selanjutnya lebih memperdalam lagi penelitian dengan menganalisis
pengaruh harga, inovasi produk dan gaya hidup terhadap minat beli Batik Pucon pada 70
konsumen yang telah ditentukan di 3 Mall di Jakarta.Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbakan bagi perusahaan dalam menentukan
kebijakan harga dan memberikan inovasi pada produk dengan menyesuaikan gaya hidup masa
kini sehingga minat beli konsumen akan semakin meningkat. Sedangkan bagi konsumen
diharapkan penelitian ini menjadi tambahan informasi agar kedepannya lebih detail dan jeli
dalam membeli sebuah produk yang inovatif, berkualitas dan tidak ketinggalan zaman.

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis
Harga merupakan nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas
barang atau jasa yang di belinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang
ditentukan oleh penjual. Secara sederhana harga dapat diartikan sebagai jumlah (satuan
moneter) dan atau aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu
untuk mendapatkan suatu produk (Tjiptono, 2015). Dalam arti yang paling sempit harga
adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa yang memberikan manfaat bagi
konsumen.
Menurut (Saladin, 2015)produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar
untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat
memuaskan keinginan dan kebutuhan.Inovasi produk berhubungan erat dengan penciptaan
produk baru dan menimbulkan stimulus bagi seseorang untuk mencoba produk
tersebut.Sebagian besar, para innovator (perusahaan yang melakukan inovasi) adalah
perusahaan yang konsumennya memiliki kepercayaan terhadap produk atau perusahaannya.
Inovasi produk merupakan salah satu strategi yang penting bagi perusahaan untuk
meningkatkan keunggulan bersaing (Henard & Szymanski, 2001). Inovasi produk dapat
menjadikan perusahaan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain dan juga dapat memberi
keunikan dan nilai superior bagi pelanggan (Morgan & Hunt, 1994).
Gaya Hidup
Menurut (Sumarwan, 2014), gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat dan opini
dari seseorang (activities, interests, and opinions). Gaya hidup seseorang biasanya tidak
permanen dan cepat berubah.Seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek
pakaiannya karena menyesuakan dengan perubahan hidupnya. Gaya hidup adalah suatu pola
atau cara individu mengekspresikan atau mengaktualisasikan, cita-cita, kebiasaan / hobi,
opini, dsb dengan lingkungannya melalui cara yang unik, yang menyimbolkan status dan
peranan individu bagi linkungannya (Pamungkas, 2018)
Minat Beli
Menurut (Rizky & Yasin, 2014)minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali berlawanan
dengan kondisi keuangan yang dimiliki.Minat beli adalah kemungkinan konsumen akan
melakukan pembelian dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Konsumen memiliki
ketertarikan terhadap suatu suatu produk atau jasa tetapi belum tentu konsumen akan
melakukan pembelian produk atau jasa tersebut.
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Hubungan harga dengan minat beli
Hipotesis ini didukung oleh (Kodu, 2013)dalam penelitian Harga, Kualitas Prouk dan Kualitas
Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza,
mengkonfirmasikan bahwa terdapat pengaruh yang siginifikan harga terhadap keputusan
pembelian secara parsial. Penelitian (Kristinae, 2018)dalam penelitian “Pengaruh Produk,
Harga dan Promosi Terhadap Minat Konsumen Untuk Melakukan Pembelian Kerajinan Tangan
Rotan” yang mengkonfirmasikan bahwa variabel harga berpengaruh signifikan terhadap minat
beli secara parsial. Adapun yang bertentangan adalah penelitian dari (Pitaloka & Aptaguna,
2016) dalam penelitian “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Minat Beli Jasa GoJek“ yang mengkonfirmasikan bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
H1 : Diduga terdapat pengaruh positif harga terhadap minat beli konsumen Batik .
Hubungan inovasi produk dengan minat beli
Hipotesis ini didukung oleh (Maulana MI, 2014) dalam penelitian “Promosi, Harga Dan Inovasi
Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Futsal Nike Di Toko Akbar Ali Sport
Manado” yang mengkonfirmasikan bahwa inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap
minat beli. Hasil penelitian(Afzali & A, 2016), dengan penelitianExploring consumer doubt
towards local new products innovation and purchase intentionmenyimpulkan bahwa inovasi
produk melalui desain estetika dan pencarian informasi suatu produk memiliki hubungan
positif yang signifikan dengan niat pembelian pelanggan. Adapun penelitian yang
bertentangan dengan hipotesis adalah (Yuliansyah, 2015)dalam penelitian “Pengaruh Kualitas
Produk, Inovasi Produk, Harga dan Sistem Pembayaran Leasing Terhadap Minat Beli
Konsumen (Studi Pada Mebel Jati Ukir Manunggal Jepara)” yang menyatakan bahwa inovasi
produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
H2 : Diduga terdapat pengaruh positif inovasi produk terhadap minat beli konsumen
Batik Pucon.
Hubungan gaya hidup dengan minat beli
Hipotesis ini didukung dengan penelitian (Latipah, F, & Masruroh, 2017) dalam penelitian
“Pengaruh Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Sandal Dan
Sepatu Bata Cabang Kuningan” yang menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh signifikan
terhadap minat beli. Penelitian (D Nata Wijaya & Endraino, 2018)dalam penelitian Pengaruh
gaya hidup dan motivasti terhadap keputusan pembelian (Konsumen Starbucks kota Malang),
mengkonfirmasi bahwa secara parsial terdapat pengaruh gaya hidup konsumen terhadap
keputusan pembelian.
H3 : Diduga terdapat pengaruh positif gaya hidup terhadap minat beli konsumen
Batik Pucon.
Hubungan gaya hidup dengan minat beli
Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian (Hendrawan & Irian, 2014)dalam penelitian
Pengaruh Inovasi produk dan harga tehadap minat beli Mie Sedap Cup, mengkonfirmasikan
bahwa terdapat hubungan positif dan searah antara pengaruh inovasi produk dan harga
terhadap minat beli. Dan penelitian (Latipah, F, & Masruroh, 2017)dalam peneltian Pengaruh
asosiasi merek, persepsi kualitas dan gaya hidup terhadap minat beli sandal dan sepatu Bata
cabang Kuningan menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap minat beli, Hal ini
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menunjukkan bahwa harga, inovasi produk dan gaya hidup menjadi langkah awal untuk
menentukan strategi pesaingan didalam pasar. Harga merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi minat pembelian seseorang.
H4 : Diduga terdapat pengaruh positif harga, inovasi produk dan gaya hidup terhadap
minat beli konsumen Batik Pucon.
Konsumen akan membeli suatu produk yang sesuai dengan kemampuan dan manfaat
yang akan diperolehnya. Konsumen yang memiliki kesadaran yang besar akan sebuah harga
akan memikirkan manfaat yang sesuai atau tidak dalam melakukan pembelian. jadi, strategi
penetapan harga yang sesuai dengan kualitas produk yang diberikan dapat membangun minat
beli seseorang untuk membeli dan memilih suatu produk. Kemudian hubungan antara inovasi
produk dengan minat beli bahwa Inovasi Produk yaitu Setiap pelanggan menginginkan value
tertinggi dari nilai dan dalam hal inilah inovasi berperan sehingga mampu meningkatkan
minat beli konsumen.Saat produk baru diluncurkan, fitur-fitur baru dalam produk tersebut
harus mampu menonjolkan produk tersebut dengan produk lainya. Jadi, Inovasi produk
berhubungan erat dengan penciptaan produk baru dan menimbulkan stimulus bagi seseorang
untuk mencoba produk tersebut. Sehingga dengan adanya inovasi produk akan mempengaruhi
perilaku dan minat beli konsumen. Sedangkan hubungan antara gaya hidup dengan minat beli
menurut (Philip & Gary, 2015) adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam
aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup merupakan salah satu cara mengelompokan
konsumen secara psikografis. Gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang
menghabiskan waktu dan uangnya. Jadi, gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang
dan akhirnya menetukan pilihan yang akan dikonsumsi seseorang.

3. Metode
Desain Penelitian
Dalam penelitian ini kategori penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatifyang
kemudian dikuantitatifkan untuk dihitung menggunakan statistik.Penelitian ini adalah
penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent variabel)
terhadap variabel terikat (dependent variabel) dengan memerlukan pengujian hipotesis
dengan uji statistik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah antara variabel X (pengaruh
harga, inovasi produk dan gaya hidup) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
Y (minat beli konsumen).
Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen Batik Pucon di Jakarta. Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sample secara simple random
sampling yang proporsional. Prosedur penentuan sample dilakukan dengan cara non
probability sampling. Prosedur ini merupakan cara pengambilan sample dimana peluang dari
anggota populasi untuk muncul sebagai sample tidak diketahui jumlahnya.
Total responden dalam penelitian ini sebanyak 70 orang, dengan gender perempuan
sebanyak 36 responden (51,4%) dan gender laki laki sebanyak 34 responden (48,6%) .
Tingkat usia 20 -25 tahun sebanyak 27 responden (38,6%) , usia lebih dari 30 tahun sebanyak
21 responden (30,7%), usia 25 – 30 tahun sebanyak 17 responden (24,2%) dan usia kurang
dari 20 tahun jumlah persentase 6,5% yakni sebanyak 5 responden.Status pekerjaan
responden, Pegawai Swasta dengan presentase 40% yakni sebanyak 28 responden ,
pelajar/mahasiswa dengan presentase 18,6 % yakni sebanyak13 responden dan yang
290

JRMB Volume 5, No.2, 2020: 285 - 296

terendah adalah PNS dengan presentase 7,1 % yakni sebanyak 5 responden kemudian lainlain dengan presentase 34,3% yakni sebanyak 24 responden. Untuk mengetahui seberapa
sering responden membeli batik Pucon adalah sering sekali (>4kali) melakukan pembelian
produk Batik Pucon dengan presentase 10% yakni sebanyak 7 responden , kemudian sering
(2-3kali) melakukan pembelian produk Batik Pucon dengan presentase 47,1 % yakni sebanyak
33 responden dan pernah (1kali) melakukan pembelian produk Batik Pucon dengan
presentase 42,9% yakni sebesar 30 responden.
Teknik Analisis Data
Instrumen dalam penelitian diukur dengan menggunakan skala likert. Dalam skala likert
responden akan diberi pernyataan pernyataan dengan beberapa alternatif jawaban yang
dianggap oleh reponden sangat tepat. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan
menggunakan regresi linier berganda. Teknik pengolahan data menggunakan software SPSS
21.

4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel
(Constanta)
Harga (X1)
Inovasi Produk (X 2)
Gaya Hidup (X3)

Koefisien
3.757
.190
.045
.622

Std. error
.420
.098
.063
.066

R square
.971
Adj. R square
F-statistics
729.471
Sumber: Hasil olah data SPSS 21, 2019

T value
8.954
1.951
0.716
9.361

Sig
.000
.055
.477
.000

.969

Persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Y = 3,757 + 0,190X1 + 0,045X2 + 0,622X3 + e
Dari hasil perhitungan dengan program SPSS dapat diketahui bahwa koefisien determinasi
yang dapat dilihat dari AdjustedR Square, diperoleh sebesar 0,969. Hal ini berarti variabel
harga, inovasi produk dan gaya hidup berkontribusi terhadap variabel minat beli sebesar
96,9% sedangkan sisanya 3,1% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
Pengujian Hipotesis Simultan
Model hipotesis yang digunakan dalam uji F sebagai berikut:
Ho :X1 =X2 = X3=X4 = 0, artinya secara simultan tidak ada pengaruh harga, inovasi produk dan
gaya hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon.
Ha : X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ 0, artinya secara simultan ada pengaruh harga, inovasi produk dan gaya
hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon.
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Dalam uji F, Fhitungakan dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan tingkat kesalahan sebesar α =
5%,df 1 = k – 1 = 4 -1 = 3, df 2 = n – k = 70 – 4 = 66. (n adalah jumlah responden dan k adalah
jumlah variabel), hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 2,74.
Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel 1 terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yakni 729,471 >
2,74. Hal ini berarti Ho di tolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh harga, inovasi
produk dan gaya hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon.
Pengujian Hipotesis Parsial
Pengaruh harga terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 2 diperoleh thitung untuk variabel harga sebesar
1,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,055. Dengan demikian, dapat diartikan jika thitung
1,951 ≤ ttabel 1,996 dan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai
signifikansi 0,055 ≥ 0,05 berarti H0 di terima dan H1 di tolak, yang berarti tidak terdapat
pengaruh secara parsial variabel harga terhadap minat beli konsumen Batik Pucon.
Pengaruh inovasi produk terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 2 diperoleh thitung untuk variabel inovasi produk
sebesar 0,716 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,477. Dengan demikian, dapat diartikan jika
thitung 0,716 ≤ ttabel 1,996 dan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai
signifikansi 0,477 ≥ 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak terdapat
pengaruh secara parsial variabel inovasi produk terhadap minat beli konsumen Batik Pucon.
Pengaruh gaya hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 2 diperoleh thitung untuk variabel gaya hidup sebesar
9,361 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat diartikan jika thitung
9,361 ≥ ttabel 1,996 dan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai
signifikansi 0,000 ≤ 0,05 berarti H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh
secara parsial variable gaya hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon.
Pembahasan
Pengaruh harga terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa harga memiliki tingkat
signifikasi sebesar 0,055. Dari hasil uji t pada variable harga menyatakan bahwa signifikasi uji
t lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai thitung yang diperoleh yaitu 1,951 lebih kecil dari nilai
ttabel yaitu 1,996. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan “Harga
berpengaruh positif terhadap minat beli” dinyatakan ditolak. Hal ini karena harga merupakan
representasi dari keseluruhan persepsi terhadap harga sehingga harga dimata konsumen
berbeda – beda, bagi sebagian konsumen beranggapan bahwa harga yang ditawarkan Batik
Pucon positif karena memiliki kualitas bahan batik yang baik, kemudian bagi sebagian
konsumen menganggap bahwa harga yang ditawarkan Batik Pucon negatif karena harga yang
ditawarkan cukup mahal. Hal tersebut yang mungkin membuat harga tidak berpengaruh
terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini didukung dengan penelitian (Pitaloka &
Aptaguna, 2016) dalam “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Minat Beli Jasa
Go-Jek“ yang menyatakan jika variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel minat beli. Dan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Kristinae,
2018)dalam “Pengaruh Produk, Harga dan Promosi Terhadap Minat Konsumen Untuk
Melakukan Pembelian Kerajinan Tangan Rotan” yang menyatakan jika variabel harga
berpengaruh signifikan terhadap minat beli.

292

JRMB Volume 5, No.2, 2020: 285 - 296

Pengaruh inovasi produk terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa inovasi produk memiliki
tingkat signifikasi sebesar 0,477. Dari hasil uji t pada variable inovasi produk menyatakan
bahwa signifikasi uji t lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai thitung yang diperoleh yaitu 0,716
lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,996.Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang
menyatakan “Inovasi produk berpengaruh positif terhadap minat beli” dinyatakan ditolak. Hal
ini karena inovasi produk merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap inovasi
produk sehingga inovasi produk dimata konsumen berbeda – beda, bagi sebagian konsumen
beranggapan bahwa inovasi produk yang dimiliki Batik Pucon positif karena memiliki ciri khas
serta konsumen termotivasi dalam berbelanja karena unsur dan dorongan kebutuhan yang
muncul karena adanya gaya hidup.Kemudian bagi sebagian konsumen menganggap bahwa
inovasi produk yang dimiliki Batik Pucon negatif karena inovasi produk kurang menarik hati
konsumen.Penelitian ini didukung dengan penelitian (Yuliansyah, 2015)dalam “Pengaruh
Kualitas Produk, Inovasi Produk, Harga dan Sistem Pembayaran Leasing Terhadap Minat Beli
Konsumen (Studi Pada Mebel Jati Ukir Manunggal Jepara)” yang menyatakan jika variabel
inovasi produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Dan penelitian ini
bertentangan dengan penelitian (Maulana MI, 2014) dalam “Promosi, Harga Dan Inovasi
Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Futsal Nike Di Toko Akbar Ali Sport
Manado” yang menyatakan jika variabel inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap
minat beli.
Pengaruh gaya hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa gaya hidup memiliki
tingkat signifikasi sebesar 0,000. Dari hasil uji t pada variable gaya hidup menyatakan bahwa
signifikasi uji t lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai thitung yang diperoleh yaitu 9,361 lebih
besar dari nilai ttabel yaitu 1,996. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan
“Inovasi produk berpengaruh positif terhadap minat beli” dinyatakan dinyatakan diterima. Hal
ini karena gaya hidup konsumen Batik Pucon dapat mempengaruhi minat beli.Penelitian ini
didukung dengan penelitian (Latipah, F, & Masruroh, 2017) dalam “PengaruAsosiasi Merek,
Persepsi Kualitas Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Sandal Dan Sepatu Bata Cabang
Kuningan” yang menyatakan jika variabel gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap
variabel minat beli.
Pengaruh harga, inovasi produk dan gaya hidup terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara simultan membuktikan bahwa harga,
inovasi produk dan gaya hidup berpengaruh simultan terhadap minat beli konsumen Batik
Pucon. Hal ini berarti harga dan inovasi produk yang didukung oleh gaya hidup maka akan
mempengaruhi konsumen terhadap minat beli Batik Pucon.Sebesar 96,9% minat beli
konsumen Batik Pucon dipengaruhi secara simultan oleh variabel harga, inovasi produk dan
gaya hidup. Sedangkan sisanya 3,1% variabel minat beli Batik Pucon dapat dijelaskan oleh
variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang
Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup 3 Mall di Jakarta dengan mengambil 70
konsumen pembeli Batik Pucon sebagai sample.Dengan demikian, pengamatan ini dapat
diperluas dengan mengambil sample pada beberapa Mall yang menjual Batik Pucon diluar 3
Mall yang telah masuk dalam pengamatan penelitian ini.Selain itu, memberikan rekomendasi
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yang lebih beragam lagi mengenai faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi minat beli
konsumen terhadap Batik Pucon selain dari 3 variable yang telah diuraikan diatas.Penelitian
berikutnya ingin menganalisis Kajian Pemasaran Melalui Peran Entrepreneurial Marketing dan
Hubungan Relationa Marketing Untuk Mewujudkan Kinerja Pemasaran.

6. Kesimpulan
Penelitian ini mengkonfirmasi peran strategi harga, inovasi produk dan gaya hidup sebagai
pendorong terjadinya minat beli batik Pucon di Jakarta. Kesimpulan penelitian ini adalah
pertama harga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli Batik Pucon. Hasil analisis
tersebut menunjukan bahwa harga bukan menjadi alasan konsumen dalam melakukan minat
beli. Hal ini terjadi karena harga yang ditawarkan Batik Pucon relatif mahal namun karena
memiliki kualitas bahan produk yang baik dibandingkan dengan merek lain, maka konsumen
tidak terlalu mempertimbangkan harga dalam melakukan minat beli Batik Pucon.
Kedua, inovasi produk tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen
Batik Pucon. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa inovasi produk Batik Pucon bukan
menjadi alasan konsumen dalam melakukan minat beli. Hal ini terjadi karena corak/desain
Batik Pucon tidak bervariasi, sehingga minat beli konsumen terjadi bukan karena adanya
inovasi yang mendukung tapi cenderung disebabkan oleh faktor lain. Ketiga, gaya hidup
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen Batik Pucon. Hasil analisis
tersebut menunjukan bahwa minat beli terjadi karena produk Batik Pucon sesuai dengan
selera dan gaya hidup masa kini dimana semua golongan masyarakat sudah mulai mengenal
dan menggunakan batik. Keempat , secara simultan
harga, inovasi produk dan gaya hidup
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Batik Pucon
dengan kontribusi sebesar 96,9%. Hal ini menunjukan bahwa Batik Pucon memperhatikan
strategi harga dan inovasi produk yang didukung oleh gaya hidup. Sedangkan sisanya 3,1%
variabel minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan terutama sampel penelitian yang digunakan
terbatas hanya di Jakarta melalui outlet oulet batik di 3 (tiga) mall di Jakarta. Sehingga
disarankan untuk penelitian mendatang untuk menambah jumlah sampel dan memperluas
lokasi penelitian.
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