




Consumer 

Behavior 

Sutrisno Wibowo 



Mengapa perlu memahami 

Konsumen? 

• Persaingan 

• Konsumen bebas memilih produk 
dan merk yang dibelinya 

• Keputusan membeli ada pada diri 
konsumen 

• Konsumen akan menggunakan 
berbagai kriteria dalam membeli 
produk dan merk tertentu  



Pemasar berkewajiban untuk 

memahami konsumen : 

• Mengetahui apa yang 

dibutuhkannya? 

• Apa seleranya? 

• Bagaimana mereka mengambil 

keputusan? 



 Konsumen 

• Konsumen Individu 

• Konsumen Organisasi 



Definisi Perilaku Konsumen 

• Semua kegiatan, tindakan, serta proses 
psikologis yang mendorong tindakan 
tersebut pada saat sebelum membeli, 
ketika membeli, menggunakan, 
menghabiskan produk dan jasa setelah 
melakukan hal-hal diatas atau kegiatan 
mengevaluasi. 

 



STUDI PERILAKU KONSUMEN, 

meliputi : 
• Apa yang dibeli konsumen ? 

• Mengapa mereka membelinya? 

• Kapan mereka membelinya? 

• Dimana mereka membelinya? 

• Berapa sering mereka membelinya? 

• Berapa sering mereka 

menggunakannya? 



Pentingnya mempelajari 

Perilaku Konsumen 
• Pemasar dapat memperkirakan bagaimana 

kecenderungan konsumen untuk tetap 

bereaksi terhadap informasi yang 

diterimanya, sehingga pemasar dapat 

menyusun strategi pemasaran yang sesuai 

• Dengan memahami perilaku konsumen, 

pemasar akan mampu mempengaruhi 

perilaku tersebut sehingga sesuai dengan 

apa yang diinginkan pemasar 



SOURCE DISCIPLINES for 

CONSUMER BEHAVIOR 
 

• Anthropology 

• Sociology 

• Economics 

• Psychology              
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Prinsip Perilaku KonsumenWilkie   

– Perilaku konsumen 

memiliki motivasi 

– Perilaku konsumen 

memiliki banyak 

aktivitas 

– Perilaku konsumen 

memiliki proses 

– Perilaku konsumen 

berbeda waktu & 

kompleksitas 

 

 

 

– Perilaku konsumen 

memiliki peran yang 

berbeda 

– Perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh 

banyak faktor 

– Perilaku konsumen 

berbeda untuk 

orang yang 

berbeda 
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Perilaku Konsumen 

Banyak aktivitas 

• Memikirkan produk 

• Mengunjungi toko 

• Menyimpan produk 

• Mengobservasi produk lain 

• Mendiskusikan dengan teman 

• Memutuskan untuk membeli 

• Memutuskan lokasi pembelian, 

kapan, berapa banyak dan 

bagaimana 
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Need 
arousal 

Information 
processing Brand 

evaluation 

Purchase  
Post-
purchase 
evaluation 

Perilaku KonsumenProses 
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Perilaku KonsumenPeran Berbeda 

• Konsumen bisa 

menjadi 

– Influencer 

– Purchaser 

– User 
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Perilaku KonsumenFaktor Eksternal 

• Culture 

• Subculture 

• Social class 

• Family 

• Reference group 

• External conditions 

• Situational effects 

• Marketing environment 
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Faktor Psikologis  

• kepribadian,  

• sikap, emosi,  

• persepsi,  

• pembelajaran,  

• motivasi,  

• intelegensi,  

• kelas sosial,  

• level toleransi risiko,  

• tekanan kelompok. 



Konsumen 
Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 

tentang UUPK 

“Setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan”.  



Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 Butir 1 UUPK 

“Segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada 

konsumen” 



Pelaku Usaha 
Pasal 1 Butir 3 UUPK 

“Setiap orang perorangan atau badan 

hukum, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan  berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 



Barang 
Pasal 1 Butir 4 UUPK 

“Setiap benda baik berwujud maupun 

tidak berwujud , baik bergerak 

maupun tidak bergerak, dapat 

dihabiskan maupun tidak dapat 

dihabiskan, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh konsumen”. 



JASA 
Pasal 1 Butir 5 UUPK 

“Setiap layanan yang berbentuk 

pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen” 



Promosi 

Pasal 1 Butir 6 UUPK 

“Kegiatan pengenalan atau 

penyebarluasan informasi suatu 

barang dan/jasa untuk menarik minat 

beli konsumen terhadap barang 

dan/jasa yang akan dan sedang 

diperdagangkan.” 



Iklan Larangan jika : 
Pasal 17 Ayat 1 UUPK 

a. Mengelabui Konsumen mengenai kualitas, 
kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang 
dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu 
penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang 
dan/atau jasa 

c. Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak 
tepat mengenai barang dan/atau jasa; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko 
pemakaian barang dan/atau jasa; 

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang 
tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan 
yang bersangkutan; 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai periklanan. 



Hak Konsumen 

Pasal 4 UUPK  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau 

jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

 



c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan 

keluhannya atas barang dan/jasa yang 

digunakan; 

e. Hak untuk mendapat advokasi, 

perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

Lanjutan Hak Konsumen 



Lanjutan Hak Konsumen 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan 

pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti 

rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 



Kewajiban Konsumen 
Pasal 5 UUPK 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk 
informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, 
demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang 
disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum 
sengketa perlindungan konsumen secara 
patut. 
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Strategi Pemasaran yang 

Berorientasi Konsumen 

• Filosofi yang 

menunjukkan bahwa 

strategi pemasaran 

memfokuskan pada 

pengetahuan 

konsumen dinamakan 

konsep pemasaran. 

 

 

• Konsep pemasaran 

menyatakan bahwa 

pemasar harus 

mendefinisikan benefit 

yang konsumen cari 

dan menciptakan 

strategi pemasaran 

yang sesuai dengan 

benefit tersebut. 
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Definisi Konsep Pemasaran 

 Menurut Kotler dan Keller (2006) adalah 

– proses kemasyarakatan (interaksi) di mana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan, 

 

–  melalui penciptaan, penawaran, pertukaran 

secara bebas (tidak ada paksaan dan 

menjunjung martabat) produk dan jasa nilai 

(kejujuran, kreativitas, etika, nilai-nilai KeTuhanan) 

dengan pihak lain  
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Penjelasan Lain 

• Pemasaran memiliki 
logika yaitu memahami 
konsumen beserta hak-
haknya untuk dipenuhi 
karena konsumen telah 
mengeluarkan biaya.  

 

• Pemasaran merupakan 
aktivitas yang 
menciptakan 
pelanggan dan 
mempertahankannya 
seumur hidup.  

 

• Pemasaran bertujuan 

memenuhi kebutuhan 

secara 

menguntungkan dan 

memberikan tingkat 

kehidupan yang lebih 

baik.  

 

• Pertukaran merupakan 

inti pemasaran. 
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Definisi Manajemen Pemasaran 

• Manajemen pemasaran adalah seni 

(praktik) dan ilmu  

– memilih pasar sasaran, mendapatkan, 

mempertahankan dan menumbuhkan 

(menambahkan jumlah pelanggan dan jumlah 

yang diminta) pelanggan  

 

– melalui penciptaan, penyampaian, dan 

pengkomunikasian nilai pelanggan superior 

(lebih unggul daripada kompetitor) (Kotler dan 

Keller, 2006).  
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• Integrated 
Marketing Concept 
– Team work-sales 

force, advertising, 
customer service, 
product 
management, 
marketing research. 

 

– Setiap departemen 
harus memiliki 
orientasi konsumen.  
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Interactive 

marketing 
External 

marketing 

Internal marketing 

Konsumen 

Perusahaan Karyawan 
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Implikasi Perilaku Konsumen 

– Melakukan penelitian perilaku konsumen.  

– Menciptakan rerangka kerja yang 

berorientasi konsumen untuk penyusunan 

strategi pemasaran.  

- Mendorong pengukuran faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen untuk 

membeli. 
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Implications for Consumer Behavior 

- Memfokuskan segmentasi 
pasar.  

- Memfokuskan product 
positioning untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen.  

- Menciptakan selektivitas 
dalam iklan dan personal 
selling.  

- Menciptakan media dan 
distributive outlet yang lebih 
selektif.  
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Trend Perilaku Konsumen 

1. Orientasi nilai yang lebih besar pada 

konsumen.  

2. Keinginan untuk mendapatkan akses 

informasi lebih banyak.  

3. Keinginan untuk mendapatkan produk yang 

lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

konsumen.  



TIPE-TIPE KONSUMEN 

Bentuk : badan bulat, anggota badan pendek, wajah bulat lebar 

Karakter : peramah, suka bicara, tenang, suka humor, pendiam, 
baik hati, praktis 

Perlakuan : 

1. Usahakan berbincang-bincang 

2. Buat percakapan yang menarik, ada humor 

3. Jangan debat kusir 

4. Yang pendiam beri perhatian dengan kata-kata 

5. Jangan terlalu mempersoalkan kata-kata yang kurang pantas 
karena suka humor   

 

PIKNIS 



Bentuk : tubuh kecil dan lemah, bahu kecil, leher dan    

           anggota badan kecil panjang 

Karakter : Angkuh, idealis 

Perlakuan : 

1. Hormatilah mereka 

2. Bersikap sabar, hormat, bijaksana dan turuti perintahnya 

3. Jangan menegur mereka dengan cara kurang enak 

LEPTOSOM 



Bentuk : Badan kokoh, pundak lebar, pinggul berisi, anggota 
badan cukup panjang, berotot, wajah oval atau lonjong 

Karakter : Banyak gerak, penampilan kalem, jarang humor, tidak 
cepat percaya dan kaku 

Perlakuan : 

1. Hindari diskusi, debat kusir 

2. Beri kesan seakan-akan dia pandai 

3. Bersabar dan jangan terburu-buru pada mereka 

4. Jika ada pertanyaan, jawab secara sistematis 

5. Hindari sikap mengecewakan dia 

ATLETIS 



1. Pria    8. Ragu-ragu 

2. Wanita    9. Pembantah 

3. Remaja    10. Pendatang 

4. Lanjut Usia   11. Sadar 

5. Pendiam    12. Curiga 

6. Suka Bicara   13. Angkuh 

7. Penggugup   14. Dll. 

Menurut Johnstone (Inggris) Macam Tipe 



1. Mudah terpengaruh bujukan 

2. Sering tertipu karena tidak sabaran 

3. Ada perasaan tidak enak bila masuk toko 

4. Kurang minat berbelanja shg sering terburu-buru 
mengambil keputusan membeli 

5. Mudah dipengaruhi nasihat & argumentasi obyektif 

PERLAKUAN : 

1. Dilayani dengan cepat tanpa banyak bicara 

2. Beri penjelasan terbatas 

3. Usahakan agar yang dibeli cocok 

4. Jangan menunjukkan barang yang warnanya mencolok 
(barang mode) 

PRIA 



1. Tidak mudah terbujuk penjual 

2. Banyak tertarik warna dan bentuk (mode) 

3. Mementingkan status sosial 

4. Menyenangi hal-hal yang romantis 

5. Mudah minta nasihat/pandangan orang lain 

6. Kurang tertarik hal-hal yang teknis 

7. Senang belanja shg sering sukar menentukan pilihan 

8. Cepat merasakan suasana toko 

PERLAKUAN : 

1. Menyediakan banyak pilihan 

2. Perlu kesabaran tinggi, perhatian 

3. Perlu ada penjualan-penjualan khusus 

4. Faktor harga perlu diperhatikan 

WANITA 



1. Mudah terpengaruh rayuan penjual 

2. Mudah terbujuk iklan, pembungkus, dll 

3. Tidak berfikir hemat 

4. Kurang realistis, romantis 

REMAJA 



1. Banyak pengalaman seolah-olah dia yang terpandai 

2. Tidak mengikuti “Zaman” (kolot) 

3. Tidak terburu-buru, senang berbincang 

4. Umumnya bertindak lamban dalam membeli 

5. Tenang, ramah, keibuan, kebapakan 

PERLAKUAN : 

1. Banyak waktu untuk melayaninya, sabar 

2. Dengarkan nasehat-nasehatnya 

3. Beri nasehat yang kesannya dari orang tua 

4. Hadapkan penjual yang agak lanjut usia 

LANJUT USIA 



1. Ada rasa malu 

2. Sedang memikirkan sesuatu 

3. Kelainan psikis 

PERLAKUAN : 

1. Dilayani dengan ramah tamah 

2. Ajak bicara seperlunya 

3. Arahkan perhatian pada sesuatu 

4. Bila punya kelainan, agar bersikap wajar 

PENDIAM 


