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Perilaku Konsumen
Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli agar bersedia

membeli harang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Agar tujuan
tersebut tercapai maka setiap perusahaan harus memahami tentang perilaku
konsumen. Setiap manajer pemasaran harus memahami mengapa dan bagaimana
tingkah laku konsumen sehingga perusahaan dapat mengembangkan, menentukan
harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk secara lebih baik.

Menurut Dharmmesta dan Handoko (1990), perilaku konsumen (consumer
behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara
langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan
jasa-jasa termasuk didalamnya adalah proses pengambilan keputusan pada
persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.

Analisis perilaku konsumen realistik hendaknya juga menganalisis proses-
proses yang tidak dapat/sulit diamati, yang selalu menyertai setiap pembelian.
Mempelajari perilaku konsumen tidak hanya mempelajari apa yang dibeli atau yang
dikonsumsi, tetapi juga dimana, bagaimana, kebiasaannya, dan dalam kondisi yang
seperti apa barang-barang dant jasa-jasa tersebut dibeli.

Definisi lain dari perilaku konsumen dikemukakan oleh Shet dan Mittal
dalam Fandy Tjiptono (2004) sebagai 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.
Beberapa definisi diatas memiliki kemiripan satu sama lain secara skematis dimensi
perilaku konsumen meliputi 3 aspek utama yakni tipe perilaku dan peranan
pelanggan.
1) Tipe pelanggan

Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan
pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau keperluan bagi maupun
bermaksud memperjual belikan.
Konsumen bisnis adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk
keperluan proses lebih lanjut, kemudian dijual (produsen), disewakan kepada
pihak lain, dijual kepada pihak lain (pedagang) digunakan untuk keperluan
layanan sosial dan kepentingan publik.

2) Peranan konsumen terdiri:
User adalah orang yang benar-benar mengonsumsi/menggunakan produk atau
mendapatkan manfaat dari produk/jasa yang dibeli. Payers adalah orang yang
mendanai atau membiayai pembelian. Buyers adalah orang yang berpartisipasi
dalam pengadaan produk dari pasar.

3) Perilaku pelanggan terdiri atas:
Aktivitas mental, seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai kualitas
produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan dan mengevaluasi
pengalaman dari konsutmsi produk atau jasa.
Aktivitas fisik meliputi mengunjungi toko, membaca panduan atau katalog,
berinteraksi dengan wiraniaga dan memesan produk.


