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ABSTRAK 

Dalam dunia pemasaran sangat dibutuhkan tentang perilaku konsumen, dengan 

mengetahui perilaku konsumen pihak pemasaran bisa dengan mudah mengambil keputusan 

untuk memasarkan barang/jasanya kepada pelanggan. Memahami perilaku konsumen ini 

merupakan bagian terpenting dalam dunia marketing. Ada beberapa alasan mengapa perlu 

mempelajari perilaku konsumen yaitu akan membantu manajer dalam mendesain bauran 

pemasaran, mensegmen pasar bisnis, memposisikan dan mendiferensiasikan produk, 

melaksanakan analisis lingkungan, mengembangkan studi riset pasar. Dalam peneliti perilaku 

konsumen terdapat tiga pendekatan yaitu, interpretif, tradisional, sains marketing. Ketiga 

pendekatan sama-sama memiliki nilai dan tinggi dan memberikan pemahaman atas perilaku 

konsumen dan strategi marketing dari sudut pandang dan tingkatan analisis yang berbeda. 

Pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses yang dilalui konsumen dalam 

mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternative, dan memilih diantara 

pemilihan-pemilihan pembelian mereka. Dalam dunia marketing perlunya mengetahui 

tentang strategi bauran pemasaran untuk produk yang dibeli melalui proses keputusan dengan 

keterlibatan tinggi dan dengan keterlibatan rendah. 

 

Kata kunci : perilaku konsumen, marketing, bauran pemasaran 

 

ABSTRACT 

In the world of marketing is needed on consumer behavior, by knowing the marketing 

side of consumer behavior can be easily taken the decision to market the goods / services to 

customers. Understanding consumer behavior is an important part in the marketing world. 

There are several reasons why the need to study consumer behavior that will assist managers 

in designing the marketing mix, the market business, position and differentiate products, 

carry out environmental analysis, develop market research studies. In consumer behavior 

research, there are three approaches, namely, the interpretive, traditional marketing science. 

These three have the same approach and the high value and provide an understanding of 

consumer behavior and marketing strategy from the point of view and different levels of 

analysis. Includes consumer decision making process through which all consumers in 

identifying problems, finding solutions, evaluate alternatives, and choose between buying 

their elections. In the marketing world need to know about the marketing mix strategies for 

products purchased through the decision process with high involvement and low involvement. 

 

Keywords: consumer behavior, marketing, marketing mix 
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I. PENDAHULUAN 

I.1 Latar belakang 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan.
 
Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian.
 
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. 

Definisi lainnya adalah bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumberdayanya 

yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

diinginkan. Analisis tentang berbagai factor yang berdampak pada perilaku konsumen 

menjadi dasar dalam pengembangan strategi pemasaran. Bagian pemasaran wajib memahami 

konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa seleranya, dan bagaimana konsumen mengambil 

keputusan. Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, 

yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya 

menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik pembeli. 

Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan membuat kebijakan public. 

Misalnya dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat 

lebaran, pembuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut. 

Aplikasi ketiga adalah dalam hal pemasaran sosial (social marketing), yaitu penyebaran ide 

di antara konsumen.  Dengan memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu, 

seseorang dapat menyebarkan ide dengan lebih cepat dan efektif. 

Sekitar tahun 1982  penjualan bir dalam tong yang dialirkan melalui keran (draft 

beer) menurun dengan cepat. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang pakar pemasaran, “bangsa 

amerika telah lupa untuk minum draft beer”. Kenudian tahun 1990, penjualan draft beer tiba-

tiba meningkat sebesar 2.7 persen dan tahun berikutnya mereka telah menguasai pasar ketika 

penjualan bir dalam kaleng. Apa yang menyebabkan peningkatan penjualan yang tiba-tiba ini 

pada saat konsumen minuman beralkohol umumnya sedang menurun ?. maka dari itu 

pengetahuan tentang perilaku konsumen sangat menentukan keberhasilan bagian pemasaran. 

I.2 Tujuan Penulisan 

Adapun  tujuan dari penulisan artikel ini adalah : 

1. Untuk mengenal perilaku konsumen 

2. Untuk mengetahui pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pencarian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembelian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggunaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keinginan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Harga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mudah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertimbangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategi_pemasaran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lebaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_sosial
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3. Untuk mengetahui pengambilan keputusan konsumen 

4. Unutk mengetahui strategi bauran pemasaran untuk produk yang dibeli melalui 

proses keputusan dengan keterlibatan tinggi dan dengan keterlibatan rendah 

 

II. PEMBAHASAN 

II.1 Mengenal perilaku konsumen 

Memahami perilaku konsumen adalah bagian yang terpenting dalam dunia marketing, 

dengan mengetahui perilaku konsumen itu akan membantu bagian pemasaran untuk 

memasarkan pruduk atau jasa yang ditawarkan. Alasan perlunya mempelajari perilaku 

konsumen antara lain : 

1. Analis ini akan membantu para manajer untuk : 

a. Mendesain bauran pemasaran 

b. Mensegmen pasar bisnis 

c. Memposisikan dan mendiferensiasikan produk 

d. Melaksanakan analisis lingkungan 

e. Mengembangkan studi riset pasar 

2. Perilaku konsumen harus memainkan peranan yang penting dalam pengembangan 

kebijakan public 

3. Studi terhadap hal ini akan memungkinkan seseorang menjadi konsumen menjadi 

lebihh efektif 

4. Analisis konsumen memberikan pengetahuan menyeluruh tentang perilaku 

manusia 

5. Studi perilaku konsumen juga memberikan tiga jenis informasi : 

a. Orientasi konsumen 

b. Fakta-fakta tentang perilaku manusia 

c. Teori-teori yang menjadi pedoman proses pemikiran 

Terkait dengan perilaku konsumen, maka terkail pula dengan prinsip 5W+1H : 

 Why : mengapa mendapatkan barang/jasa tersebut ? 

 What : berupa apa barang/jasa tersebut ? 

 Who : siapa yang mendapatkan barang/jasa tersebut ? 

 When : kapan bisa didapatkan barang/jasa tersebut ? 

 Where : dimana barang/jasa tersebut bisa didapatkan ? 

 How : bagaimana barang/jasa tersebut didapatkan ? 
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Berikut contoh perumpamaanya : Martin, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura 

(Who) ingin membeli (How) Galaxy Tab 7+ (What). Ia ingin membeli karena bisa dibuat 

belajar, browsing, game, dan memakai OS android yang lumayan tinggi yaitu 3.2 serta 

aplikasinya yang sebagian besar gratis (Why). Ia berencana membelinya akhir minggu ini 

setelah mendapatkan uang kiriman dari orang tua (When) di WTC Surabaya (Where). Nah, 

mempelajari 5W+1H ini merupakan inti dari perilaku konsumen. 

Menurut James F. Engel-Roger D. Blackwell-Paul W. Miniard dalamsaladin terdapat 

tiga factor yang mempengaruhinya, yaitu : 

1. Pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas social, keluarga, dan situasi. 

Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan 

yang membentuk atau menghambat individu dalam menganbil keputusan 

berkonsumsi mereka. Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks, 

diamana perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh keempat factor tersebut 

diatas. 

2. Perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan, 

pengetahuan, sikap, kepribadian,, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu 

merupakan factor internal (nterpersonal) yang menggerakkan serta mempengaruhi 

perilaku. Kelima factor tersebut akan memperluas pengaruh perilaku konsumen 

dalam proses keputusannya. 

3. Proses psikoligis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan 

sikap dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian 

konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

II.2 Pendekatan dalam meneliti perilaku konsumen 

Terdapat tiga pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. Pendekatan 

pertama adalah pendekatan interpretif. Pendekatan ini 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 kedua adalah pendekatan tradisional yang 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 perliku dan pembuatan 

keputusan konsumen. Studi dilakukan melalui eksperimen dan survey untuk menguji coba 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
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teori dan mencari pemahaman tentang bagaimana seorang konsumen memproses informasi, 

membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen. 

Pendekatan ketiga disebut sebagai sains marketing yang didasari pada teori dan 

metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan 

dan mengujicoba model matematika berdasarkan hirarki kebutuhan manusia menurut 

Abraham Maslow untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola 

konsumsi, yang dikenal dengan sebutan moving rate analysis. 

Ketiga pendekatan sama-sama memiliki nilai dan tinggi dan memberikan pemahaman 

atas perilaku konsumen dan strategi marketing dari sudut pandang dan tingkatan analisis yang 

berbeda. Sebuah perusahaan dapat saja menggunakan salah satu atau seluruh pendekatan, 

tergantung permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut. 

II.3 Pengambilan keputusan konsumen 

Apa yang membuat konsumen memutuskan untuk membeli  bir spesial  dibandingkan 

dengan bir dalam tong atau lini utama seperti Bud ? Apa factor-faktor dalam proses 

keputusan yang menyebabkan seseorang yang membeli suatu merek mobil dan bukan merek 

lainnya ?  Ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang muncul dalam bidang studi perilaku 

konsumen tradisional yang  dikenal dengan “Pengambilan keputusan konsumen”.   

Pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses yang dilalui konsumen 

dalam mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternative, dan memilih diantara 

pemilihan-pemilihan pembelian mereka. Proses pengambilan keputusan yang dilalui 

konumen ketika mereka memperoleh, mengkonsumsi, dan menggunakan pruduk, jasa, serta 

ide-ide. Disini lima tahap pengambilan keputusan telah diidentifikasi : pengenalan masalah, 

pencarian, evaluasi alternative, pemilihan, dan evaluasi pascaakuisisi (postackuisition). Kasus 

ini dapat digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana konsumen bergerak melalui tahap-

tahap ini. Misalnya, apa yang menyebabkan pelanggan mengenali masalah yang  akan 

dipecahkan dengan memilih suatu merek ?. bagaimana pelanggan mencari semua merek 

barang untuk memutuskan mana yang akan dikonsumsi ?. bagaimana mereka mengevaluasi 

dan membandingkan merek-merek tersebut dan akhirnya memilih satu merek barang  yang 

akan dibeli ?. perilaku konsumen tersebut bisa membantu bagian marketing untuk memahami 

apa kemauan konsumen 

 

 

 

(Diagram alir generik dari proses pengambilan keputusan konsumen) 

Pengenalan 
masalah 

pencarian Evaluasi 
alternatif 

Evaluasi 
pascaakuisisi 

pilihan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Pada tahap pengenalan masalah, konsumen mengaku bahwa mereka membutuhkan 

sesuatu. Salahsatu tujuan memasang iklan adalah mendorong konsumen agar mengenali 

masalah, hal ini akan memotivasi calon pembeli untuk memasuki tahap kedua dari proses 

pengambilan keputusan konsumen, yaitu pencarian informasi, yang bisa mungkin atau 

terbatas, tergantung pada tingkat keterlibatan konsumen. Pada tahap ketiga, konsumen 

mengevaluasi alternative yang mereka identivikasi untuk memecahkan masalah mereka. 

Eveluasi alternative (alternative evaluation) adalah sinonim dengan “pembentukan sikap 

berdasarkan alternative” (formation of attitudes regarding the alternatives), sehingga 

menganai keyakinan, sikap, dan perilaku konsumen dapat diterapkan pada tahap evaluasi. 

Pilihan merupakan tahap keempat dari proses dimana konsumen meutuskan tindakan 

alternative apa yang akan dipilih (misalnya, meek mana yang akan dipilih, apakan merekan 

akan membelanjakan uangnya atau menabung, atau dari toko mana mereka akan membeli 

produk). Akhirnya, pada tahap pascaakuisisi (postackuisition) konsumen mengkonsumsi dan 

menggunakan produk/jasa yang mereka peroleh. 

Proses pengambilan keputusan generik ini berlaku, baik untuk bisnis dan organisasi 

lainnya maupun konsumen individual. Misalnya, seseorang peneliti mengirimkan sejumlah 

koisioner kepada lebih dari 2.000 manajer pembelian perusahaan dari berbagai skala usah. Ia 

meminta manajer tersebut un tuk menjelaskan pembelian terakhir yang  dilakukan perusahaan 

mereka pada serangkaian dimensi, termasuk: pencarian informasi, pemankaian teknik 

analisis, hubungan dengan strategi jangka panjang perusahaan, dan tingkat pembelian yang 

sesuai dengan prosedur pengandalian tertulis. Dimensi-dimensi tersebut berhubungan erat 

dengan proses keputusan generik. Tahap pencarian informasi adalah hal yang biasa bagi 

kedua proses. Pemakaian teknik analisis dan hubungan dengan strategi jangka panjang 

perusahaan, berkaitan dengan tahap evaluasi alternative dari proses analisis keputusan 

genetik, sementara tingkat pembelian yang sesuai dengan procedure pengendalian tertulis 

adalah serupa dengan tahap pembelian alternative. 

Hasil survey mengungkapkan bahwa manager pembelian menggunakan 6 pendekatan 

pembelian yang umum, yaitu: tidak tetap, rutin, ppiroritas rendah, pembelian ulang sederhana 

yang dimodifikasi, pertimbangan tugas baru, pembelian ulang kompleks yang dimodifikasi, 

dan tugas baru yang strategis.  Jenis tugas membeli dari pasar bisni ke bisnis 

1. Tidak tetap (casual). Pemberian yang kurang berarti. Disini terdapat banyak 

pilihan, sedikit analisis yang  dilakukan, dan tidak ada prosedur yang 

dilaksanakan, sehingga pesanan hanya disalurkan tanpa mencurahkan perhatian 

pada pemikiran strategis. Contoh: membeli alat murah. 
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2. Rutin (routine), prioritas rendah (low priority). Pembelian yang kepentingannya 

sedang-sedang saja. Disini terdapat banyak pilihan, jumlah pencarian yang kecil 

dan beberapa analisis. Prosedur standar diikuti dan terdapat tanda pemikiran 

strategis yang dangkal. Contoh: memsan ulang kertas. 

3. Pembelian ualang sederhana yang dimodifikasi (simple modified rebuy). 

Pembelian yang cukup berarti. Disini terdapat pilihan yang sempit, jumlah 

pencarian yang sedang, dan tingkat analisis yang sedang. Prosedur standar diikuti 

dan terdapat tingkat pemikiran strategis yang tinggi. Contoh: memesan ulang oli 

standar oli untuk mesin. 

4. Pertimbangan tugas baru (judgmental new task). Suatu pembelian yang cukup 

berarti. Didini terdapat pilihan yang sempit jumlah pencarian yang sedang, dan 

tingkat analisis yang sedang. Prosedur yang ditetapkan memiliki relevansi yang 

kecil. Ada tingkat pemikiran strategis yang sedang. Contoh : memesan system 

perangkat lunak untuk penagihan yang sebelumnya dilakukan dengan manual. 

5. Pembelian ulang kompleks yang dimodifikasi (complex modified rebuy). 

Pembelian yang cukup berarti. Disini terdapat pilihan yang luas, tingkat pencarian 

tinggi, dan banyak analisis. Prosedur standar diikuti dan terdapat tingkat 

pemikiran strategis yang tinggi. Contoh : pembelian system kumputer baru untuk 

kantor. 

6. Tugas baru yang strategis (strategic new task). Pembelian yang sangat penting. 

Hanya ada pilihan yang sempit, pencarian tingkat tinggi, dan banyak analisi. Ada 

sedikit keyakinan terhadap prosedur yang ditetapkan, dan tingkat pemikiran 

strategis sangat tinggi. Contoh : memesan mesin-mesin untuk lini produksi baru 

atau suatu pruduk baru. 

Keenam jenis tugas membeli dari pasar bisni ke bisnis mendifinisikan masing-

masing pendekatan tersebut. Perhatikan bahwa pendekatan pembelian disusun 

dalam urutan pentingnya bagi perusahaan. Jadi bila kita bergerak dari pembelian 

“tidak tetap” (casual) ke pembelian “tugas strategis baru” (strategic new task), 

maka tingkat keterlibatan pengambilan keputusan mempunyai dampak yang besar 

terhadap jenis proses keputusan apa yang akan digunakan. 

II.4 Strategi bauran pemasaran untuk produk yang dibeli melalui proses keputusan 

dengan keterlibatan tinggi dan dengan keterlibatan rendah 

1. Proses keputusan dengan keterlibatan tinggi 

a. Strategi promosi 
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1. Menjual produk melalui tenaga penjuanlan yang terampil 

2. Menggunakan argument persuasive yang kuat dalam menyampaikan 

pesan-pesan 

b. Strategi distribusi 

1. Menggunakan system distribusi yang lebih terbatas 

2. Menjamin bahwa distributor telah terlatih untuk memberikan jasa yang 

dibutuhkan 

c. Strategi penetapan harga 

1. Mempertinmbangkan untuk mengenakan harga premi 

2. Menghindari penggunaan penjualan yang sering 

3. Mempertimbangkan kebijakan tawar-menawar harga dengan pelanggan 

2. Proses keputusan dengan keterlibatan rendah 

a. Strategi promosi 

1. Lebih menekankan pada periklanan secara besar-besaran untuk 

menciptakan kesadaran penjualan 

2. Menggunakan jumlah yang berbobot pada pengulangan pesan 

3. Menggunakan dukungan yang baik dan menarik 

4. Mempertahankan agar argument periklanan tetap sederhana 

b. Strategi distribusi 

1. Menggunakan strategi distribusi ekstensif 

c. Penetapan harga 

1. Berusaha menjadi produsen berbiaya rendah 

2. Mempertimbangkan penggunaan kupon dan insentif harga lainnya untuk 

menggapai kelompok yang lebih sadar akan harga. 

 

 

III. KESIMPULAN 

III.1 Kesimpulan 

 Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Mengetahui dan memahami perilaku 

konsumen adalah bagian yang terpenting dalam dunia marketing, dengan mengetahui 
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perilaku konsumen itu akan membantu bagian pemasaran untuk memasarkan pruduk atau 

jasa yang ditawarkan 

Terkait dengan perilaku konsumen, maka terkail pula dengan prinsip 5W+1H yaitu: 

Why, What, Who, When, Where, How. Dari pertanyaai ini akan lebih mudah untuk 

memahami apa yang diinginkan oleh seorang konsumen sehingga bisa dijadikan bahan acuan 

oleh bagian marketing. 

Terdapat tiga pendekatan utama dalam meneliti perilaku konsumen. Pendekatan 

pertama adalah pendekatan interpretif. Pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku 

konsumsi dan hal yang mendasarinya. Pendekatan kedua adalah pendekatan tradisional yang 

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 perliku dan pembuatan keputusan konsumen. Pendekatan ketiga disebut sebagai 

sains marketing yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan mengujicoba model matematika 

berdasarkan hirarki kebutuhan manusia 

 

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
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