
Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si 

HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  IX (Sembilan) 

Topik/Pokok Bahasan :  Pendekatan Perilaku Konsumen 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pendekatan Perilaku Konsumen 

 Proses Pembentukan Perilaku Konsumen 

 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen 

___________________ 

 

1) Pendekatan Perilaku Konsumen 

Terdapat 3 (tiga) pendekatan utama dalam meneliti perilaku 

konsumen, di antaranya :  

 Pendekatan Interpretif – Pendekatan ini untuk menggali secara 

mendalam perilaku konsumsi dan hal yang mendasarinya. Studi 

dilakukan dengan melalui wawancara panjang dan focus group 

discussion untuk memahami apa makna sebuah produk dan jasa 

bagi konsumen dan apa yang dirasakan dan dialami konsumen 

ketika membeli dan menggunakannya. 

 Pendekatan Tradisional – Pendekatan ini didasari pada teori dan 

metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial, dan behaviorial serta 

dari ilmu sosiologi. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan 

teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuatan 

keputusan konsumen. Studi dilakukan melalui eksperimen dan 

survei untuk menguji coba teori dan mencari pemahaman tentang 

bagaimana seorang konsumen memproses informasi, membuat 

keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku 

konsumen. 
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 Pendekatan Sains Pemasaran – Pendekatan ini didasari pada teori 

dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model 

matematika berdasarkan hierarki kebutuhan manusia menurut 

Abraham Maslow (Teori hierarki kebutuhan Maslow) untuk 

memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan 

pola konsumsi, yang dikenal dengan sebutan moving rate analysis. 

 

2) Proses Pembentukan Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan 

sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang 

maupun jasa. Dalam perilaku konsumen tersebut, seorang pembeli akan 

melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi 

proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut. 

Berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen : 

 Pengenalan Masalah; Biasanya seorang konsumen melakukan 

pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan 

keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada 

pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak 

akan tahu produk mana yang harus dibeli. 

 Pencarian Informasi; Setelah mengetahui permasalahan yang 

dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari 

tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya tersebut. 

Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat 

melakukannya dari diri sendiri (internal) maupun dari orang lain 

(eksternal) seperti masukan, sharing pengalaman, dan lain 

sebagainya. 

 Mengevaluasi Alternatif; Setelah konsumen mendapatkan berbagai 

macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, 

maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengevaluasi segala 

alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh.  Hal itu lah 
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yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi.  

 Keputusan Pembelian; Proses selanjutnya setelah melakukan 

evaluasi pada alternatif-alternatif keputusan yang ada adalah 

konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan 

keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses 

pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-

hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau 

pengambilan keputusan tersebut. 

 Evaluasi Pasca Pembelian; Proses lanjutan yang biasanya dilakukan 

seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan 

pembelian adalah mengevaluasi pembeliannya tersebut. Evaluasi 

yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar 

seperti apakah produk tersebut sudah sesuai dengan harapan, 

sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan sebagainya. Hal ini 

akan menimbulkan sikap puas dan tidak puas, mengecewakan dan 

tidak mengecewakan konsumen. Hal ini akan berdampak pada 

pengulangan pembelian produk nantinya. Jika produk 

memuaskan, konsumen akan mengingat merk produk tersebut 

sehingga akan terjadi pengulangan pembelian di masa 

mendatang. Namun sebaliknya tidak akan membeli lagi jika 

produk yang dibelinya itu ternyata tidak memuaskan dan 

mengecewakan. 

 

3) Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Berdasarkan konsep perilaku konsumen Shiffman dan Kanuk (2000), 

serta Loudon dan Bitta (1993) bahwa terdapat dua (2) elemen penting dari 

perilaku konsumen, yaitu : 1) Elemen proses pengambilan keputusan, dan 2) 

Elemen kegiatan secara fisik. Keduanya melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa. Konsumen membeli 

barang dan jasa adalah untuk mendapatkan manfaat dari barang dan jasa 

tersebut. Jadi, perilaku konsumen tidak hanya mempelajari apa yang dibeli 
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atau dikonsumsi oleh konsumen saja, tetapi juga dimana, bagaimana 

kebiasaan dan dalam kondisi macam apa produk dan jasa yang dibeli.  

Sementara menurut Kotler dan Armstrong (1996) terdapat dua (2) 

faktor dasar yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu : 

 Faktor eksternal – Merupakan faktor yang meliputi pengaruh 

keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing strategy, dan 

kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan kelompok 

yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada 

sikap dan prilaku konsumen. Kelompok referensi mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan 

pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku.  

 Faktor internal – Faktor-faktor yang termasuk ke dalam faktor 

internal adalah motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian 

dan belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku 

seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Seringkali 

perilaku manusia diperoleh dari mempelajari sesuatu.  

Philip Kotler (1997:144) kemudian memperluas faktornya menjadi 

empat (4) faktor, yakni 1) faktor budaya, 2) faktor sosial, 3) faktor pribadi, dan 

3) faktor psikologis. 

 

1. Faktor Budaya 

Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan tingkah 

laku sesorang karena budaya tumbuh dalam suatu masyarakat sejak kecil. 

Pengertian budaya itu sendiri adalah kumpulan nila-nilai dasar, persepsi, 

keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat 

dari keluarga dan lembaga penting lainnya (Philip Kotler, 1997). Setiap 

masyarakat mempunyai budaya dan pengaruh budaya pada tingkah laku 

pembelian bervariasi amat besar, oleh karenanya pemasar selalu mencoba 

menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang 

mungkin diinginkan. 

 Sub-budaya – Sub budaya adalah sekelompok orang yang 

mempunyai system nilai sama berdasarkan pada pengalaman 
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hidup dan situasi, termasuk juga agama, kelompok ras, dan 

wilayah geografi (Philip Kotler,1997). Banyak subbudaya 

membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka. 

 Kelas Sosial – Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif 

permanen dan teratur dengan para anggota yang menganut nilai-

nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa (Philip Kotler, 1997). 

Kelas sosial menentukan pemilihan produk dan merek tertentu 

dalam bidang-bidang seperti pakaian, peralatan rumah tangga 

dan sebagainya.         

 

2. Faktor Sosial  

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 

seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen.  

 Kelompok Acuan – Tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh 

kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

dan seseorang yang menjadi anggotanya disebut kelompok 

keanggotaan. Beberapa merupakan kelompok primer yang 

mempunyai interaksi reguler tapi informal, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan rekan kerja. Beberapa merupakan kelompok 

sekunder, mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler, 

mencakup kelompok keagamaan, asosiasi professional, dan serikat 

pekerja. Kelompok acuan berfungsi sebagai titik perbandingan 

atau acauan langsung (tatap muka) atau tidak langsung dalam 

membentuk sikap dan tingkah laku sesorang. 

 Keluarga – Selain kelompok keluarga juga sangat mempengaruhi 

tingkah laku pembeli. Keluarga adalah organisasi pembelian 

konsumen yang paling penting dalam masyarakat, salah satu 

contoh yang paling dominan adalah keterlibatan suami-istri dalam 

proses pembelian. 
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 Peran dan Status – Peran dan status seseorang ketika dia menjadi 

anggota kelompok, klub organisasi, posisinya ditentukan banyak 

peran dan status seseorang itu sendiri dalam organisasi, setiap 

peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang 

diberikan oleh masyarakat misalnya peran manajer masyarakat 

mempunyai status yang lebih tinggi dalam masyarakat dibanding 

peran masyarakat lain pada umumnya. 

 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan seseorang sebelum membeli suatu produk juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor pribadi antara lain yaitu : 

 Umur dan Tahap Daur Hidup – Orang mengubah barang dan jasa 

yang mereka beli selama masa hidupnya. Selera akan makanan, 

pakaian, perabotan dan rekreasi sering kali berhubungan dengan 

umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga – 

tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan 

kedewasaanya. 

 Pekerjaan – Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa 

yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli banyak pakaian 

untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli lebih banyak jas 

dan dasi. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat diatas  rata-rata akan produk dan jasa mereka. 

 Situasi Ekonomi; Situasi seseorang akan mempengaruhi perilaku 

dalam membeli produk. Pemasar produk yang peka terhadap 

pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan 

pribadi, tabungan, dan tingkat minat. Bila indikator ekonomi 

menunjukan resesi, pemasar dapat mengambil langkah 

merancang ulang, reposisi, dan mengubah harga produknya. 

 Gaya Hidup; Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang 

diwujudkan dalam aktivitas, interes, dan opininya. Gaya hidup 

mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau 
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kepribadian seseorang; gaya hidup menampilkan pola beraksi 

dan berinteraksi seseorang secara keseluruhan didunia. 

 Kepribadian dan Konsep Diri; Kepribadian seseorang yang jelas 

mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kepribadian mengacu 

pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon 

yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap lingkungan 

dirinya sendiri. Biasanya tercermin sebagai rasa percaya diri, 

dominasi, mudah bergaul, menyesuaikan diri, dan keagresifan. 

Hal ini dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku 

konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu.    

 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan barang yang dibeli seorang konsumen lebih lanjut dipengaruhi 

oleh empat faktor psikologi yang penting yaitu : 

 Motivasi Motif (dorongan) – Adalah kebutuhan yang cukup 

menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk 

memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan berubah menjadi 

motif kalau merangsang sampai tingkat intensitas yang 

mencukupi. Mula-mula seseorang mencoba memuaskan 

kebutuhan yang paling penting, setelah terpuaskan, maka 

kebutuhan itu tidak lagi menjadi motivator dan kemudian orang 

tersebut akan memuaskan kebutuhan yang lebih penting.  

 Persepsi Seorang yang termotivasi siap untuk bertindak – 

Bagaimana orang bertindak dipengaruhi oleh persepsi mengenai 

situasi. Persepsi itu sendiri adalah proses yang dilalui orang dalam 

memilih, mengorganisasikan, dan mengitepretasikan informasi 

guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia.  

 Pengetahuan Jika seorang konsumen bertindak maka dengan 

sendirinya mereka belajar – Pembelajaran menggambarkan 

perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari 

pengalaman, pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh 

dari dorongan, rangsangan, petunjuk, respon, dan pembenaran. 
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 Keyakinan dan Sikap Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang 

dimiliki sesorang mengenai sesuatu – Adalah evaluasi, perasaan, 

dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide 

yang relatif konsisten  

 

_________________________ 
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