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Pasar Konsumen dan
Perilaku Konsumen.

A. Model Perilaku Konsumen.
Sebuah perusahaan yang memahami bagaimana
pelanggan /konsumen akan bereaksi terhadap
berbagai bentuk produk, harga, iklan, maka
perusahaan tersebut akan lebih baik dari perusahan-
perusahaan yang menjadi pesaingnya.
Ransangan pada kotak dari luar yang terdiri dari dua
komponen yaitu pemasaran dan lingkungan.
Ransangan pemasaran meliputi, produk, harga,
tempat dan promosi, sedangkan rangsangan
lingkungan meliputi, ekonomi, teknologi, politik, dan
kebudayaan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prilaku
Konsumen.
Menurut Kotler (1998:153), faktor utama yang
mempengaruhi perilaku konsumen adalah :
a) Faktor kebudayaan yang terdiri dari :

- Kebudayaan , ini meupakan faktor penentu yang
sangat dasar dari perilaku konsumen.

- Sub budaya, dapat dibedakan menjadi empat
jenis yaitu kelompok nasionalisme, kelompok
keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.

- Kelas sosial, yaitu kelompok yang relatif
homogen serta bertahan lama dalam sebuah
masyarakat yang telah tersusun secara hirarkhi
dan anggota-anggotanya memiliki perilaku,
minat, dan motivasi yang hampir sama /serupa.
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b) Faktor sosial yang terdiri dari :
- Kelompok reperensi, yaitu kelompok yang

memiliki pengaruh baik langsung maupun
tidak langsung terhadap sikap maupun
perilaku konsumen.

- Keluarga, ini akan membentuk sebuah
referensi yang sangat berpengaruh terhadap
perilaku konsumen . Peran suami dan istri
dalam penelitian sangat bervariasi sesuai
kategori produk / jasa yang dibeli.

- Peran dan status, ini aka menentukan posisi
seseorang dalam suatu kelompok. Setiap
peranan membawa status yang mencerminkan
harga diri menurut masyarakat sekitarnya.
Disamping itu orang cenderung memilih
produk yang mengkomunikasikan peran
dalam masyarakat.

c) Faktor pribadi yang terdiri dari:
- Umur dan tahapan dalam siklus hidup, ini akan

menentukan selera seseorang terhadap produk
/ jasa.

- Pekerjaan, hal ini akan mempengaruhi pola
konsumsi seseorang.

- Keadaan ekonomi, yaitu terdiri dari pendapatan
yang dapat dibelanjakan (tingkatnya,
stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan
hartanya, kemampuan untuk meminjam.

- Gaya hidup yaitu pola hidup didunia yang
diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan
pendapat seseorang. Gaya hidup ini
menggambarkan seseorang secara keseluruhan
yang berinteraksi dengan lingkungan,
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disamping itu juga dapat mencerminkan
sesuatu dibalik kelas sosial seseorang,
misalnya kepribadian.

- Kepribadian dan konsep diri, kepribadian ini
adalah karakteristik psikologis yang berbeda
dari setiap orang yang memandang responnya
terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

d) Faktor psikologis yang terdiri dari:
- Motivasi, yaitu suatu dorongan yang menekan

seseorang sehingga mengarahkan seseorang
untuk bertindak.

- Persepsi, orang yang sudah mempunyai
motivasi untuk bertindak akan dipengaruhi
persepsinya pada situasi dan kondisi yang
sedang dihadapi. Persepsi itu sendiri memiliki
arti yaitu suatu proses dimana seseorang
memilih, mengorganisasikan, mengartikan
masukan informasi untuk menciptakan
sesuatu gambaran yang berarti.

- Proses belajar, yaitu perubahan dalam perilaku
seseorang yang timbul dari pengalaman.

- Kepercayaan dan sikap, kepercayaan ini akan
membentuk citra produk dan merek, serta
orang akan bertindak berdasarkan citra
tersebut. Sedangkan sikap akan mengarahkan
seseorang untuk berperilaku yang relatif
konsisten terhadap objek-objek yang sama.
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C. Tahap-tahap Dalam Proses Keputusan Membeli
Seseorang apabila akan membeli suatu produk,
tentunya bukan merupakan suatu hal yang kebetulan.
Hal ini melalui proses yang panjang dan mempunyai
beberapa tahapan. Antara tahapan satu dengan yang
lain saling berkaitan dan berpengaruh.
Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kotler
(1998:162), bahwa proses keputusan membeli melalui
lima tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian
informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli dan
tahap akhir perilaku setelah membeli.
Model tahapan proses membeli diatas digunakan,
apabila produk yang akan dibeli oleh konsumen
adalah baru atau sesuatu barang yang memerlukan
pertimbangan tinggi dan lama dalam pembeliannya,
misalnya mobil, rumah, komputer. Seseorang akan
membeli sebuah rumah tertentu apabila sudah ada
pertimbangan yang matang dan persiapan yang baik
pula. Tetapi seperti barang keperluan sehari-hari
misalnya sabun mandi, pasta gigi, ini tidak perlu
melewati lima tahap diatas, bahkan apabila merek
barang tersebut sudah menjadi barang kebiasaan

D. Perilaku Konsumen
Menurut Drs. Basu Swastha Dharmmestha (1999)

dalam Manajemen Pamasaran tentang Analisa
Perilaku Konsumen menyebutkan bahwa konsumen
membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan
berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa
itu sendiri tidaklah sepenting kebutuhan dan
keinginan manusia yang dipenuhinya, melainkan
karena barang-barang tersebut dianggap dapat
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memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Jadi, yang
dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi
kegunaan yang dapat diberikan barang tersebut, atau
dengan kata lain, kemampuan barang tersebut untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Ada beberapa macam definisi spesifik mengenai
perilaku konsumen, diantaranya sebagai berikut:
Perilaku konsumen adalah aktivitas-aktivitas individu
dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan,
pengonsumsi, dan penghentian pemakaian barang
dan jasa (Craig-Lee, Joy&Browne, 1995 dalam
bukunya Fandy Tjiptono, 2004).

Perilaku konsumen adalah studi mengenai
proses-proses yang terjadi saat individu atau
kelompok penyeleksi, membeli, menggunakan, atau
menghentikan pemakaian produk, jasa, ide, atau
pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan
hasrat tertentu. (Solomon, 1999 dalam bukunya Fandy
Tjiptono, 2004).

Perilaku Konsumen adalah perilaku yang
ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli,
menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan
konsumsi produk, jasa, dan gagasan" (Schiffman &
Kanuk, 2000 dalam bukunmya Fandy Tjiptono, 2004).

Perilaku konsumen adalah studi mengenai
individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses
yang dilakukan dalam memilih, menentukan,
mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan
pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk
memuaskan kebutuhan serta dampak proses-proses
tersebut terhadap konsumen dan masyarakat
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(Hawkins, Best & Coney, 2001 dalam bukunya Fandy
Tjiptono, 2004).

Perilaku konsumen adalah Aktivitas mental dan
fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga
(konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang
menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli,
dan menggunakan produk dan jasa tertentu (Sheth &
Mittal,2004 dalam bukunya Fandy Tjiptono, 2004).

Dalam Kutipannya (Fandy Tjiptono) menegaskan 3
(tiga) aspek utama dimensi perilaku konsumen, yaitu:
1. Tipe Pelanggan meliputi:

a. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga,
yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk
kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan
hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa
bermaksud untuk menjual belikannya. Dengan kata
lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk
keperluan konsumsi sendiri.

b. Konsumen Bisnis (disebut pula konsumen
organisasional, konsumen industrial, atau
konsumen antara) adalah jenis konsumen yang
melakukan pembelian untuk keperluan
pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual
(produsen); disewakan kepada pihak lain; dijual
kepada pihak lain (pedagang); digunakan untuk
keperluan sosial dan kepentingan publik (pasar
pemerintah dan organisasi). Dengan demikian, tipe
konsumen ini meliputi organisasi bisnis maupun
organisasi nirlaba (seperti rumah sakit, sekolah,
instansi pemerintah, Lembaga Swadaya
Masyarakat, dan sebagainya).
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2. Peranan konsumen terdiri atas hal-hal sebagai
berikut
a. User adalah orang yang benar-benar (secara aktual)
mengonsumsi atau menggunakan produk atau
mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang
dibeli.
b. Payer adalah orang yang mendanai atau membiayai

pembelian.
c. Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam

pengadaan produk dari pasar.
Masing-masing peranan di atas bisa dilakukan oleh
satu orang, bisa pula oleh individu yang berbeda.
Jadi seseorang bisa menjadi user sekaligus payer
dan buyer. Selain itu, bisa juga individu A menjadi
payer,B menjadi user, dan C menjadi buyer. Itu
semua tergantung kepada konteks atau situasi
pembelian.

3. Perilaku pelanggan, terdiri atas:
a. Aktivitas mental, seperti menilai kesesuaian merek

produk, menilai kualitas produk berdasarkan
informasi yang diperoleh dari iklan, dan
mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi
produk/jasa.

b. Aktivitas fisik, meliputi mengunjungi toko,
membaca panduan konsumen atau katalog,
berinteraksi dengan wiraniaga, dan memesan
produk.

Pemahanaman akan aktivitas mental dan fisik
pelanggan ini mengarah pada pengidentifikasian pihak
mana saja yang terlibat dalam proses tersebut, siapa saja
yang memainkan masing-masing peran yang ada (user,
payer, dan buyer), mengapa proses-proses tertentu bisa
terjadi, karakteristik konsumen seperti apa yang
menentukan perilaku mereka, dan faktor lingkungan apa
yang mempengaruhi proses perilaku pelanggan.
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Cara mempertahankan pelanggan yaitu bahwa dalam
berbisnis ada dua faktor yang perlu diperhatikan baik-baik,
yaitu pelanggan dan kompetitor. Kita harus selalu waspada
pada dua faktor ini karena nanti mungkin akan kecolongan
pelanggan disebabkan kelalaian mewaspadai langkah
kompetitor.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
mengetahui dengan pasti apa keinginan pelanggan?
Cobalah selalu dapat memuaskan pelanggan. Untuk
mengetahuinya, tentu saja harus diadakan survey. Ada
banyak cara melakukan survey pasar dan tidak harus kaku
atau terpatok pada aturan-aturan resmi. Anda bisa juga
mewawancarai beberapa orang dengan cara mengobrol
biasa. Gali dan temukan informasi dari berbagai sumber.

Pelanggan terbaik adalah prospek terbaik bagi para
pesaing. Jika satu pelanggan lolos dari pegangan, maka
anda harus bertanya, apakah pesaing menawarkan produk
atau jasa lebih baik, atau mungkin mereka lebih bagus
dalam bisnis.

Dengan mengembangkan metode survey misalnya
dengan brainstorming, focus group discussion, riset pasar,
atau cara-cara lain. Mengetahui keinginan pelanggan itu
penting, namun faktanya banyak perusahaan
melupakannya.

Untuk mengetahui perilaku pasar, yang mana bahwa
perilaku konsumen selalu berubah setiap waktu dan tidak
bisa dipastikan kapan waktunya, maka sebuah perusahaan
perlu mengadakan riset pasar. Sehingga, produk yang
ditawarkan akan diterima dan bisa memuaskan mereka.
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Cita rasa dan kebutuhan produk dan pelayanan makin
meningkat dan bervariasi diiringi dengan daya kritis yang
tinggi. Menghadapi tuntutan yang semakin canggih
tersebut, ada beberapa hal yang perlu diingat:
a. Sebuah perusahaan dituntut untuk menawarkan derajat

kepuasan yang memenuhi harapan atau bahkan
melampauinya.

b. Sebuah perusahaan juga harus mengantisipasi ancaman
dari pesaing yang mungkin melakukan hal yang sama,
atau bahkan melampaui apa yang diberikan perusahaan
kepada pelanggan.

c. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan
kemapuan intern dalam menghadapi perubahan-
perubahan.

Dalam bisnis, kita harus jeli melihat perkembangan bisnis
terutama yang berhubungan langsung dengan pelanggan.
Hal paling penting, jangan kecewakan pelanggan. Jika
kebetulan bisnis anda mengalami penurunan, hal pertama
yang perlu diselidiki adalah konsumen. Apakah konsumen
sudah tidak puas dengan produk yang anda tawarkan?
apakah kompetitor berhasil menemukan cara lebih baik?
Saatnya mengadakan riset kecil dengan pelanggan, caranya
bisa dengan:
a. Berusaha lebih dekat ke pelanggannya sambil

berbincang-bincang dengan mereka. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana pendapat pelanggan
terhadap pelayanan atau produk yang diberikan
perusahaan Anda. Tanyakan juga apa yang diberikan
kompetitor dan apa saja yang mereka ketahui tentang
mereka.

b. Melakukan penyelidikan langsung ke kompetitor
(Marketing Intelligence).

Setelah riset dilakukan, mulailah merumus permasalahan
kemudian mencari solusi paling tepat untuk mengatasinya.


