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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Perencanaan Citra dan Merek 

Pertemuan   :  VIII (Delapan) 

Topik/Pokok Bahasan :  Perilaku Konsumen 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Jenis Perilaku Konsumen 

 Teori Perilaku Konsumen 

___________________ 

 

PERILAKU konsumen merupakan aktivitas yang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian produk 

(barang dan jasa) sebagai upaya memenuhi kebutuhan/keinginan. Dalam 

keseharian, perilaku konsumen sangat penting terutama mencakup ”apa” 

yang mereka beli, ”mengapa” mereka membeli, ”kapan” mereka membeli, ”di 

mana” mereka membeli, ”seberapa” sering mereka membeli, dan sebarapa 

sering mereka ”menggunakannya”.  Untuk barang berharga jual rendah (low-

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, 

sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) ) proses 

pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 

Karenanya, perilaku konsumen ini merupakan studi yang terpusat pada cara 

individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka 

yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli produk yang berhubungan 

dengan konsumsi. 

 

1) Pengertian Perilaku Konsumen 

Dalam prakteknya perilaku konsumen ini bersifat dinamis. Nugroho J. 

Setiadi (2003:3) menyebutkan, perilaku konsumen merupakan interaksi 

dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungan sekitarnya. 

Sementara menurut Schiffman dan Kanuk yang dialih bahasa oleh Zulkifli 
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(2007:14), perilaku konsumen merupakan cabang ilmu antar ilmu 

pengetahuan, yaitu didasarkan pada berbagai konsep dan teori mengenai 

orang yang telah dikembangkan oleh ilmuwan dalam disiplin ilmu yang 

sangat berbeda seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi 

budaya, dan ilmu ekonomi.  Dalam pendekatan bisnis, perilaku konsumen 

menurut Engel, et al. (1994) merupakan suatu tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk keputusan mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Adapun 

perilaku konsumen ini memiliki dua (2) elemen yakni 1) Proses pengambilan 

keputusan, dan 2) Kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa ekonomis (dalam Swastha, 

1990).   

 

“Proses membagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, 

perilaku dan lingkungan dimana seseorang melakukan pertukaran aspek 

kehidupannya,” 

 

The American Marketing Association 

  

“Suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi 

produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

seseorang tersebut,” 

 

Schiffman dan Kanuk 

  

“Tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk didalamnya adalah 

proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian 

tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses 

memperoleh, mengkonsumsi bahkan membuang atau tidak jadi 

menggunakan suatu produk atau jasa tersebut,” 

 

Engel, Blackwell dan Miniard 

 

2) Jenis Perilaku Konsumen 

Membeli adalah aktivitas perilaku yang dilakukan oleh konsumen. 

Karenanya, perilaku yang ditunjukan oleh konsumen yang membeli produk 
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ini tentulah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, ada 

perilaku konsumen yang begitu detail saat hendak membeli produk makanan 

olahan dalam kemasan. Ia mencermati terlebih dahulu tanggal kadaluarsa 

termasuk komposisi dari bahan-bahan bakunya. Namun ada juga konsumen 

yang berlaku tidak detail, asalkan mereknya menurut dia sudah terpercaya, 

maka perilakunya saat membeli produk tidak sedetail seperti dicontohkan di 

atas. 

Selain perilaku konsumen terhadap produk barang, untuk produk jasa 

pun demikian, untuk pemesanan hotel melalui online misalnya, mereka akan 

melihat terlebih dahulu testimoni atau komentar dari beberapa konsumen 

yang sudah menggunakan jasa hotel tersebut, termasuk membandingkan 

fasilitas dan harganya dengan hotel yang lain. Intinya, setiap konsumen yang 

akan membeli suatu produk atau menggunakan sebuah jasa, maka 

konsumen tersebut pasti melakukan apa yang disebut sebagi perilaku 

konsumen. 

Secara umum, perilaku konsumen ini terbagi atas perilaku konsumen 

yang rasional dan irrasional. Perilaku rasional adalah tindakan perilaku 

konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan 

aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan 

mendesak, skala kebutuhannya, serta daya guna produk itu sendiri terhadap 

dirinya (konsumen). Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku konsumen 

yang bersifat irrasional, mereka yang mudah terbujuk oleh iming-iming 

diskon atau “terbuai” dengan promosi dari suatu produk tanpa 

mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan.  

Lebih jelasnya tentang karaktek perilaku konsumen yang rasional dan 

irasional berikut penjelasannya : 

 Perilaku Konsumen yang bersifat Rasional 

 Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. 

 Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal 

bagi konsumen. 

 Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. 
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 Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan 

kemampuan konsumen. 

 Perilaku Konsumen yang bersifat Irrasional 

 Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di 

media cetak maupun elektronik. 

 Konsumen memilih barang-barang bermerk atau branded yang 

sudah dikenal luas. 

 Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, 

melainkan gengsi atau prestise.  

 

3) Teori Perilaku Konsumen 

 Terdapat 3 (tiga) teori untuk menjelaskan perilaku konsumen (Setiadi. 

2003), di antaranya : 

 Teori Ekonomi Mikro – Teori ini beranggapan bahwa setiap 

konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. 

Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu 

produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah 

dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar 

dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang 

sama untuk beberapa produk yang lain. 

 Teori Psikologis – Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor 

psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan 

lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam 

menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat 

diamati secara langsung. 

 Teori Antropologis – Teori ini juga menekankan perilaku 

pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang 

lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial dan 

sebagainya  
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