
REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan 
bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201704230, 9 Oktober 2017

II. Pencipta

  Nama : Iin Mayasari

 
Alamat : Perum Rancho Indah Jl. Tanjung 19 No. 88 Tanjung Barat, 

Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12530

  Kewarganegaraan : Indonesia

III. Pemegang Hak Cipta    

  Nama : Alfikalia

 
Alamat : Taman Maruya Ilir Blok D/5 No. 6, Jakarta Barat, DKI 

JAKARTA, 11620

  Kewarganegaraan : Indonesia

IV. Jenis Ciptaan : Buku

V. Judul Ciptaan : Perilaku Hedonis: Pandangan Teoretis dan Praktis
VI. Tanggal dan tempat diumumkan 

untuk pertama kali di wilayah 
Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia

: 10 Oktober 2014, di Jakarta

VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, 
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

VIII. Nomor pencatatan : 06446

 Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan 
pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri 
tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang 
terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 
u.b. 

DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001





1 
 

BAB 1  

Perilaku Konsumen 

 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa memahami mengenai mengenai sejumlah konsep yaitu: 

1. Definisi Perilaku Konsumen. 

2. Perspektif  Utilitarianisme. 

3. Perspektif Hedonisme. 

4. Sisi Positif Hedonisme. 

5. Perkembangan Perilaku Konsumen Terkini. 

 

Definisi Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka 

memeroleh, mengonsumsi, dan mengatur barang dan jasa termasuk proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas-aktivitas tersebut.1 Menuruf definisi 

lain, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok dan organisasi dan proses 

yang mereka gunakan untuk memilih, memelihara, menggunakan, membuang produk, jasa, 

pengalaman dan ide untuk memuaskan kebutuhan dan mempelajari proses tersebut pada 

konsumen dan masyarakat.2  

Konsumen merupakan individu yang memiliki keragaman, sehingga preferensi satu 

konsumen dengan konsumen lainnya pasti tidak akan sama. Keragaman konsumen disebabkan 

oleh sejumlah faktor yang memengaruhinya. Dalam memeroleh dan mengonsumsi suatu produk 

dan jasa, seorang konsumen akan melakukan sebuah pembuatan keputusan yang dipengaruhi 

oleh dua faktor  utama yaitu lingkungan internal dan eksternal konsumen itu sendiri. 

Lingkungan internal bisa berupa umur, jenis kelamin, penghasilan, kepribadian, gaya hidup, 

persepsi, pembelajaran, memori, emosi, motivasi, sikap; sedangkan lingkungan eksternal bisa 

berupa budaya, sub-budaya, kelas sosial, teman, keluarga, kelompok referensi, media, dan 

strategi pemasaran.3 Memahami perilaku konsumen beserta faktor-faktor yang memengaruhi 

terjadinya perilaku dianggap sebagai ujung tombak dalam kesuksesan strategi pemasaran yang 

dikembangkan oleh pemasar dan perusahaan. Pentingnya seorang konsumen perlu  disadari 

dengan baik. Konsumen di mata pelaku bisnis adalah aspek penting yang menunjang 

profitabilitas perusahaan. Para pemasar dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. 

 Bentuk perilaku konsumen juga memiliki keragaman. Keragaman ini tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang memengaruhinya. Perilaku konsumen bisa berbentuk perilaku konsumen 

yang rasional atau utilitarian dan perilaku konsumen yang hedonis.4 Perilaku konsumen yang 

rasional atau utilitarian merupakan perilaku yang memfokuskan pada atribut utama atau 

benefit yang memiliki implikasi untuk pemenuhan kebutuhan utama; sedangkan perilaku 

hedonis merupakan perilaku yang memfokuskan pada aspek pengalaman, sensasi, kesenangan, 

atau hal-hal yang sekedar penunjang pada kebutuhan utama.  Pilihan konsumsi ini merupakan 

bentuk pertimbangan dan pembuatan keputusan konsumen.  
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Prinsip Perilaku Konsumen 

 Munculnya perilaku konsumen baik dalam bentuk perilaku rasional atau hedonis dapat 

dijelaskan melalui prinsip perilaku konsumen yang secara umum menjelaskan proses terjadinya 

perilaku konsumen. Adapun prinsip perilaku konsumen sebagai berikut.5  

1. Perilaku konsumen memiliki motivasi. 

2. Memiliki sejumlah aktivitas. 

3. Melalui sejumlah proses. 

4. Perilaku konsumen memiliki perbedaan waktu dan kompleksitas. 

5. Masing-masing individu memiliki peran yang berbeda. 

6. Perilaku konsumen akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.  

7. Perilaku konsumen dipengaruhi sejumlah faktor. 

Pertama, perilaku konsumen didorong oleh sejumlah motivasi. Motivasi merupakan 

pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi yang muncul karena adanya dorongan dan 

tekanan. Motivasi ini bisa beragam. Motivasi konsumen bisa didorong oleh kebutuhan bawaan 

(innate) dan kebutuhan yang diperoleh (acquired).6 Kebutuhan yang bersifat bawaan ini berupa 

dorongan untuk pemenuhan kebutuhan biologis atau fisiologis yang meliputi kebutuhan akan 

makanan, minuman, tempat tinggal, sandang, dan seks.  Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

primer yang menjadi pendukung utama eksistensi diri konsumen. Dalam melakukan pembelian 

produk atau jasa, konsumen bisa didominasi oleh kebutuhan bawaan ini. Apabila kebutuhan 

bawaan cenderung mendominasi motivasi dalam berperilaku, maka perilaku yang terjadi 

adalah perilaku rasional. Pembelian produk lebih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan 

utama agar konsumen tetap bisa mempertahankan eksistensi sebagai manusia.  

Di sisi lain, motivasi bisa didorong oleh kebutuhan yang sifatnya diperoleh karena 

merupakan bagian untuk memberikan respon terhadap lingkungan di sekitar konsumen. 

Pemenuhan kebutuhan ini bisa berupa pemenuhan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan untuk 

penghargaan, peningkatan citra diri, prestige, reputasi diri, hubungan baik, pengalaman, dan 

kesenangan  dengan individu lain. Konsumen yang didominasi kuat oleh pemenuhan kebutuhan 

yang diperoleh (acquired) akan memunculkan perilaku hedonis. Kebutuhan ini diperkuat 

dengan sejumlah kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memanjakan konsumen 

untuk pemenuhan kebutuhan ini. 

 
  

Sumber: http://www.toyota.co.id 

http://www.toyota.co.id/
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Pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap mobil Alphard dan Avanza sebenarnya 

secara umum bisa dijelaskan melalui keragaman motivasi konsumen. Toyota 

menawarkan sejumlah merek produk mobil yang memiliki segmentasi dan target 

pasar tertentu. Alphard ditargetkan pada konsumen menengah atas yang 

menginginkan kenyamanan; sedangkan Avanza ditargetkan pada kelas menengah. 

Pilihan pada target pasar didasarkan pada sejumlah kebutuhan. Pemenuhan untuk 

kebutuhan acquired untuk merek Alphard menitikberatkan pada pilihan perilaku 

yang bisa dikategorikan pada hedonis karena menekankan kenyamanan, prestige, 

dan tentu saja reputasi diri dibandingkan dengan merek Avanza. Meskipun demikian, 

Avanza juga sudah menawarkan sejumlah atribut dengan benefit yang menciptakan 

optimal kepada konsumennya. Pilihan perilaku beli merek Alphard di Indonesia telah 

memberikan sumbangan profitabilitas Toyota di Indonesia.  

Berdasarkan data Toyota Astra Motor yang dihimpun,  penjualan Alphard pada 2009 

hanya mencapai 138 unit atau sekitar 28,5 persen dari total pasar Multi Purpose 

Vehicle (MPV) mewah sebanyak 484 unit. Tidak lama kemudian, penjualan Alphard 

mengalami kenaikan  menjadi 238 unit pada 2010 dengan menguasai pasar hanya 

18,4 persen dari total pasar MPV mewah sebanyak 1.296 unit. Pada 2011 penjualan 

Alphard mencapai 296 unit dengan penguasaan pasar sebesar 20,2 persen dari total 

pasar MPV mewah sebesar 1.465 unit. 

(http://www.republika.co.id/berita/otomotif/mobil/12/01/09) 

Setiap 1-2 tahun Toyota melakukan peremajaan desain agar bisa memenuhi 

tuntutan pasar. Apabila konsumen yang membeli Alphard adalah sesuai target pasar 

yang ditetapkan oleh Toyota, maka tidak menjadi masalah karena memang pasar 

yang dituju. Apabila konsumen yang membeli Alphard adalah bukan target pasar 

yang dituju, misalnya kelas menengah, maka bisa saja konsumen tersebut 

dikategorikan ke dalam membeli mobil berdasarkan perilaku hedonis artinya 

pembelian ini ditujukan untuk mendapatkan kesenangan, prestige, citra diri atau 

menunjukkan kemampuan untuk sukses. Kemudahan kredit yang ditawarkan dari 

sejumlah perusahaan perbankan atau pendanaan multiguna menyebabkan 

konsumen tidak memiliki kesulitan untuk mendapatkan mobil mewah seketika.  

 

Kedua, perilaku konsumen memiliki sejumlah aktivitas yang dapat menjelaskan 

dinamika perilaku. Aktivitas konsumen beragam dari mencari informasi, membeli, 

menggunakan, dan akhirnya disposisi kepemilikan produk atau jasa.  Pencarian informasi dalam 

menentukan pilihan produk atau jasa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan 

sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan. Risiko ini bisa meliputi risiko finansial, fungsional, 

sosial, fisik, dan psikologis. Perilaku yang  mempertimbangkan sejumlah risiko finansial dan 

fungsional dengan cenderung menitikberatkan pada rasionalitas untuk melakukan pembelian 

produk, perilaku ini dikategorikan sebagai perilaku rasional atau utilitarian. Di sisi lain, perilaku 

yang mempertimbangkan risiko sosial dan psikologi dengan menitikberatkan pada aspek 

kenyamanan, pengalaman, prestige dalam pembelian produk, perilaku ini dikategorikan sebagai 

perilaku hedonis. Kedua perilaku ini memiliki aktivitas untuk mencari informasi dengan 

mempertimbangkan sejumlah risiko yang relatif berbeda.  

http://www.republika.co.id/berita/otomotif/mobil/12/01/09
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 Aktivitas pembelian produk juga merupakan bagian yang memberikan pemahaman luas 

mengenai perilaku konsumen. Pembelian produk bisa dilakukan di toko atau distributor lain 

secara online maupun offline. Pembelian produk juga dapat membutuhkan waktu cukup lama 

untuk melihat-lihat produk, bahkan konsumen bisa menghabiskan waktu seharian untuk 

berkeliling mencari produk yang dibutuhkan. Aktivitas pembelian produk yang cenderung 

untuk menghemat waktu dan langsung menuju pada tempat yang menawarkan produk, 

perilaku ini bisa dikategorikan sebagai perilaku utilitarian atau rasional; sedangkan pembelian 

yang membutuhkan waktu lama untuk melakukan pembelian dengan cara window shopping  

terlebih dahulu, perilaku ini dikategorikan dengan perilaku hedonis. Perilaku hedonis dalam 

melakukan aktivitas pembelian di toko bisa mengakibatkan pembelian produk lain yang 

sifatnya tiba-tiba atau spontan karena konsumen yang melakukan pembelian tidak 

merencanakan pembelian dan pembelian dilakukan berdasarkan aspek senang atau memenuhi 

keinginan yang tiba-tiba muncul.  

 Dalam melakukan disposisi produk, perilaku konsumen juga menunjukkan aktivitas 

yang beragam. Disposisi produk ini adalah mengakhiri pemilikan produk atau menyudahi 

konsumsi jasa.  Disposisi produk bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu antara lain 

1. Karakteristik psikologi pembuat keputusan, yaitu kepribadian, sikap, emosi, persepsi, 

pembelajaran, kreativitas, inteligensi, kelas sosial, level toleransi risiko, tekanan kelompok. 

2. Faktor intrinsik produk misalnya umur, kondisi, inovasi teknologi, kemampuan adaptasi, 

reliabilitas, durabilitas, biaya awal, dan biaya pergantian. 

3. Faktor ekstrinsik situasional produk misalnya: keuangan, tempat penyimpanan, kondisi 

akuisisi, penggunaan fungsional, nilai ekonomis, dan pertimbangan hukum.7 

Karakteristik tersebut dapat memengaruhi  keputusan disposisi. Konsumen yang 

memiliki orientasi utilitas atau rasionalitas, menyudahi kepemilikan produk lebih disebabkan 

oleh baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Misalnya produk sudah tidak memiliki kualitas 

bagus sehingga kondisi produk tidak memungkinkan untuk mendukung kinerja lebih lanjut. 

Faktor lain misalnya, inovasi teknologi pada produk sudah jauh tertinggal, sehingga mendorong 

konsumen untuk mencari produk yang bisa memenuhi kebutuhan terkini. Konsumen dengan 

asas rasionalitas terkadang bisa menggunakan produk lebih lama sampai beberapa kurun 

waktu selama produk yang dimiliki masih mampu memenuhi kebutuhan konsumen.  

Di sisi lain,  disposisi produk dapat dipengaruhi oleh dorongan hedonis, yaitu adanya 

kepribadian yang cenderung terbuka terhadap hal-hal baru, pengaruh kelompok, atau kelas 

sosial. Semakin kuat pengaruh ini, semakin tinggi tingkat disposisi konsumen. Konsumen 

dengan mudahnya akan mengganti produk lama dengan produk baru. Mencari produk baru ini 

disebabkan oleh adanya faktor yang sebenarnya tidak begitu penting  karena hanya ada 

dorongan dari lingkungan sekitar. Terkadang, dalam  membeli produk baru, konsumen tidak 

menyadari bahwa masih banyak produk yang dimiliki berguna untuk memenuhi kebutuhannya. 

Namun, konsumen lebih memilih untuk mencari produk baru lainnya agar bisa memenuhi 

tuntutan lingkungan sosialnya.  

Ketiga, perilaku konsumen memiliki sebuah proses. Proses pembuatan keputusan 

konsumen melalui jalur aktivitas yang dimulai dari pengenalan masalah adanya kebutuhan, 

mencari informasi, mempertimbangkan sejumlah merek, melakukan pembelian, dan melakukan 

evaluasi pembelian. Proses ini biasanya dilalui oleh konsumen ketika melakukan pembelian 

yang baru pertama kali dan produk yang akan dibeli memiliki sejumlah persepsi risiko yang 
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tinggi. Ketika merasakan adanya kebutuhan, konsumen tidak langsung melakukan pembelian, 

namun konsumen akan melakukan pencarian informasi terlebih dahulu untuk 

mempertimbangkan benefit dan risiko sebuah produk. Pembelian akan dilakukan ketika 

konsumen mempersepsi bahwa benefit yang diterima lebih besar daripada risiko yang akan 

dihadapi. Konsumen yang rasional akan cenderung memperhatikan segala konsekuensi dengan 

menitikberatkan pada aspek manfaat produk.  

 Di sisi lain, perilaku konsumen yang didorong oleh aspek hedonis cenderung didominasi 

dengan proses pembuatan keputusan yang lebih pragmatis. Pembuatan keputusan dimulai dari 

aspek afeksi terlebih dahulu kemudian melakukan pembelian. Pembelian dilakukan dengan 

tidak didahului pencarian informasi lebih lanjut. Apabila ada, porsi pencarian informasi lebih 

terbatas usaha yang diupayakan karena konsumen lebih mementingkan aspek kesenangan dan 

jangka pendek atau sesaat. Pemikiran lebih lanjut dilakukan ketika sudah melakukan konsumsi 

produk. Konsekuensi manfaat produk dirasakan sesudah penggunaan produk. 

Keempat, perilaku konsumen memiliki perbedaan waktu dan kompleksitas. Perbedaan 

waktu ini bisa beragam tergantung pada tingkat kepentingan sebuah produk. Waktu ini bisa 

diartikan durasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sekaligus moment penggunaan. 

Sebuah produk bisa segera diputuskan untuk dibeli tanpa membutuhkan waktu lebih banyak 

untuk mempertimbangkannya. Konsumen tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut 

untuk membelinya, misalnya kebutuhan sehari-hari. Konsumen sudah memiliki kebiasaan 

dengan baik sehingga tidak perlu untuk mencari informasi lebih lanjut. Kecuali, apabila 

konsumen menginginkan adanya suatu pengalaman baru, maka konsumen bisa mencari produk 

baru agar menghindari aspek bosan dan mencari sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Di 

satu sisi, konsumen bisa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membeli sebuah produk 

ketika produk tersebut memiliki implikasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah keuangan, 

aspek sosial bahkan aspek psikologis. Produk yang dipilih oleh konsumen membutuhkan 

kehati-hatian dan tingkat keterlibatan cukup tinggi agar menghindarkan diri dari keputusan 

yang keliru dan persepsi tidak baik dari lingkungan sosial sekitar konsumen berada.  
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Sumber: www.debeers.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan produk juga memperhatikan moment yang tepat. Waktu penggunaan bisa 

bervariasi untuk setiap produk. Produk akan lebih tepat untuk digunakan pada pagi hari, siang 

hari, malam hari, atau event tertentu. Produk akan dipilih menyesuaikan moment tertentu. 

Ketepatan penggunaan produk dengan moment akan menyelaraskan dan mengoptimalkan 

penggunaan produk yang sebenarnya. Selain itu, konsumen bisa mengadaptasi penggunaan 

sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu. Perusahaan yang sukses mampu menawarkan 

beragam produk dengan waktu yang tepat untuk konsumen. Hal ini bisa didukung dengan 

kemampuan konsumen untuk menentukan pilihan. Konsumen yang memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang baik akan melakukan pilihan produk dengan waktu yang tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

De Beers Diamond Jewellers  
didirikan 2001 secara independen 

dikelola dan dikoordinasi oleh 
LVMH-Louis Vuitton Moet 
Hennessy dan De Beers SA, 

perusahaan tambang berlian. 
(www.debeers.com) 

Berlian dianggap sebagai produk 
yang merupakan perpaduan 

antara ilmu pengetahuan dan 
seni yang ditujukan untuk 
memberikan simbol abadi, 

kelanggengan, harapan di masa 
depan. Khusus berlian, individu 

yang melakukan pembelian 
berlian ini bukan semata aspek 

rasional, namun nuansa hedonis  
juga  relatif mendominasi karena 

ada aspek kebahagiaan. 
Pembelian produk ini juga tidak 

bisa dilakukan seketika, 
pertimbangan waktu  berkaitan 
kehati-hatian menjadi perhatian 

utama. 
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Gambar Model Perilaku Konsumen 

 

Sumber: Henry Assael, Consumer Behavior and Marketing Action (Mason, Ohio: South Western College 

Publishing, 2007). 

 

Kelima, masing-masing individu memiliki peran yang berbeda. Konsumen memiliki 

peran yang berbeda dalam pembuatan keputusan. Ada yang berperan sebagai pemberi 

pengaruh, pencari informasi, pembuat keputusan, pembeli, dan pengguna. Masing-masing bisa 

memiliki peran kesemuanya, namun ada yang juga berperan atas salah satu dari peran yang 

ada. Seorang bayi bisa menjadi pengguna saja; sedangkan seorang ibu bisa memiliki peran 

sebagai pembuat keputusan kecuali pengguna khususnya untuk produk bayi.  

Baik pembuatan keputusan dalam konteks rasional maupun hedonis bisa memiliki 

peran yang berbeda-beda. Peran ini juga berbeda bila dikaitkan dengan umur, gender, ataupun 

individu yang memiliki kekuasaan penuh. Apabila seseorang yang memiliki kekuasaan atau 

dalam hal ini kemampuan membeli lebih, maka individu tersebut bisa memiliki beberapa peran 

meskipun tidak menggunakannya, begitu juga sebaliknya. Perilaku hedonis lebih diarahkan oleh 

individu yang memiliki kemampuan memegang beberapa peran karena pembuatan keputusan 

untuk menentukan rasa suka lebih didominasi oleh sikap mandiri individu. Konsumen yang 

memiliki semua peran akan mudah menentukan sesuai dengan suasana hati, keinginan atau 

preferensi yang ada.  

Umpan Balik  
Ke Konsumen    

Konsumen Individual 
(Faktor Internal: 

umur, jenis kelamin, 
penghasilan, 

kepribadian, gaya 
hidup, persepsi, 
pembelajaran, 

memori, emosi, 
motivasi, sikap) 

Pembuatan 
Keputusan 
Konsumen 

Lingkungan 
Eksternal (Faktor 
Eksternal: budaya, 
sub budaya, kelas 

sosial, teman, 
keluarga, 
kelompok 

referensi, media, 
dan strategi 
pemasaran) 

Umpan Balik ke 
Lingkungan 

(Pengembangan 
Strategi Pemasaran) 

Respon Konsumen 
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Keenam, perilaku konsumen akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. 

Karakteristik individu memiliki keragaman karena diri seseorang akan memiliki perbedaan dari 

segi fisik, umur, kondisi psikologis, kemampuan keuangan, pola pikir, generasi, dan budaya 

sehingga bisa memengaruhi sikap dan perilaku yang berbeda dalam membuat keputusan.  

Perilaku yang diwujudkan oleh individu sebagai konsumen bisa memiliki tipe atau bentuk yang 

berbeda, sehingga perlu dipahami oleh perusahaan untuk menghindari strategi pemasaran yang 

seragam. 

Ketujuh, perilaku konsumen dipengaruhi sejumlah faktor. Perilaku merupakan sebuah 

tindakan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor  yang perlu dipertimbangkan oleh pemasar. 

Sejumlah faktor yang berbeda ini menjadikan masing-masing konsumen memiliki preferensi, 

niat dan perilaku yang berbeda. Adanya perbedaan preferensi ini menyebabkan tidak semua 

konsumen  bisa dilayani oleh perusahaan karena di sisi lain perusahaan juga memiliki 

keterbatasan untuk melayani semua konsumen. Pengaruh faktor ini penting sekali, karena 

faktor-faktor ini akhirnya menentukan peran yang lebih dominan dalam membuat keputusan 

konsumen. Faktor-faktor ini sebenarnya bersifat multi dimensi dan merupakan cabang ilmu 

pengetahuan berbagai disiplin. Cabang ilmu yang menjelaskan perilaku konsumen beserta 

faktor yang memengaruhinya bisa berupa Ilmu Psikologi, Sosiologi, Makroekonomi, dan 

Antropologi.  

 Faktor-faktor ini merupakan faktor yang berasal dari diri konsumen maupun faktor 

yang berasal dari luar konsumen. Perilaku konsumen akan berbeda antara satu orang dengan 

yang lainnya. Misalnya faktor demografi yaitu umur, gender, struktur keluarga, kelas sosial, 

pendapatan, ras, geografi, lifesyle, pengaruh strategi pemasaran, dan budaya popular.8 

Penekanan masing-masing faktor ini mencerminkan bahwa perilaku bisa disebabkan oleh satu 

faktor atau beberapa faktor secara simultan. Keragaman produk yang ditawarkan oleh pemasar 

karena menyadari adanya perbedaan karakteristik konsumen. Kesuksesan perusahaan dalam 

mengembangkan strategi pemasar adalah kemampuan untuk melayani dengan baik. Hal ini bisa 

tercermin dari tingkat profitabilitas maupun loyalitas yang semakin hari semakin meningkat. 

Umpan balik ini menjadikan perusahaan untuk belajar mengembangkan strategi dengan baik 

karena perusahaan tidak hanya menyadari adanya perubahan preferensi konsumen yang terus 

terjadi. Persaingan perusahaan dalam menawarkan produk yang bagus kepada konsumen akan 

menjadikan penentu dalam strategi pemasaran lebih lanjut. Kemajuan teknologi juga menjadi 

penentu dalam menawarkan produk dengan variasi yang beragam dan memudahkan kehidupan 

konsumen jauh lebih baik.  

 Mempelajari perilaku hedonis, tidak bisa dilepaskan dari memahami perilaku rasional 

yang dipahami terlebih dahulu melalui perspektif utilitarianisme. Dengan memahami perspektif 

utilitarianisme akan memudahkan dalam memahami perbedaan mendasar dari perilaku 

hedonis. Kedua perilaku ini nampak nyata untuk menjelaskan perilaku konsumen yang beragam 

proses pendukungnya. 

 

Perspektif  Utilitarian 

Perspektif utilitarianisme menjelaskan bahwa individu memiliki kebutuhan yang 

bersifat objektif dan menekankan atribut nyata dari manfaat sebuah produk. Produk dibeli 

dengan mempertimbangkan asas manfaat atau kegunaan utama. Perspektif utilitarianisme 

merupakan perspektif yang dijelaskan sejalan dengan fase perkembangan pemikiran epistemik 
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dalam perilaku konsumen yang diawali dengan pendekatan ekonomi.9,10 Perspektif epistemik 

menekankan bahwa individu merupakan makhluk rasional dan berusaha secara aktif untuk 

mencari informasi baik verbal maupun aktual.  

Perspektif epistemik dikenal juga sebagai  perspektif pengolahan informasi. Pendekatan 

ekonomi memiliki sejumlah asumsi  sebagai berikut. 

1. Manusia adalah makhluk rasional dalam setiap perilakunya. 

2. Manusia mengutamakan asas manfaat. 

3. Manusia berupaya memaksimalkan kepuasannya. 

4. Manusia mempunyai informasi yang lengkap.  

Sebagai manusia rasional, konsumen akan melakukan pencarian informasi. Pencarian 

informasi dilakukan  untuk mendapatkan manfaat yang memaksimalkan kepuasan. Oleh karena 

itu, konsumen mencari informasi agar terhindar dari kekeliruan dalam mendapatkan manfaat 

tepat dalam pemenuhan kebutuhannya. Konsep pengolahan informasi berkaitan dengan usaha 

konsumen untuk mencari informasi sebelum membuat keputusan pembelian. Agar konsumen 

bisa dipengaruhi, suatu stimulus harus mendapatkan perhatian konsumen.  Proses pengolahan 

informasi terdiri atas tiga aspek, yaitu persepsi, memori, dan pencarian alternatif informasi.11  

Setelah stimulus diterima, persepsi konsumen mengalami tiga fase yang berbeda,  yaitu 

(1) proses memperhatikan stimulus tertentu; (2) pemahaman dan penafsiran pesan; (3) 

konsumen mungkin menyimpan memori tentang pesan yang diterimanya. Memori sebagai 

aspek pengolahan informasi menyimpan informasi mengenai masa lalu dan pengalaman-

pengalaman konsumen mengenai penggunaan jasa atau produk. Aspek pengolahan informasi 

juga berkaitan dengan pencarian informasi tambahan. Pencarian ini dilakukan ketika produk 

yang digunakan belum diyakini mampu memenuhi kebutuhan konsumen, tidak ada informasi 

yang cukup mengenai penggunaan produk, dan mendapatkan informasi yang bertentangan 

dengan keyakinan konsumen yang sudah ada.  

Menurut teori pengolahan informasi, konsumen memiliki dinamika merek berdasarkan 

merek-merek yang belum dicoba sampai dengan merek-merek yang sudah dicoba.12 Konsumen 

bisa melakukan evaluasi merek-merek yang akan dipertimbangkan dalam pembelian 

berikutnya. Merek-merek dipilih dalam pembelian berikutnya tentu saja merek-merek yang 

memenuhi keinginan konsumen. Berdasarkan teori pengolahan informasi, konsumen bisa 

mempertimbangkan penggunaan merek lain karena ada faktor  pendidikan dan pengalaman. 

Tingkat pendidikan dan pengalaman bisa menjelaskan kemampuan konsumen untuk 

melakukan seleksi merek dan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik untuk memutuskan 

secara tepat. 

Dalam melakukan pembelian produk berdasarkan utilitarianisme atau rasional, 

konsumen melakukan pencarian informasi sebelum memutuskan pembelian. Begitu juga 

dengan pilihan merek, tentu saja, merek-merek yang dipilih adalah merek-merek yang 

memenuhi kebutuhan utama. Ada kondisi tertentu, ketika konsumen tidak begitu aktif mencari 

informasi karena menggunakan pengalaman masa lalu dalam memilih merek sehingga bisa 

mengurangi risiko yang akan diperoleh, khususnya pada merek yang memiliki kredibilitas.  

Merek yang memiliki kredibilitas berarti memiliki sesuatu yang dapat dipercaya dan 

kemampuan tertentu.13  Suatu merek  secara konsisten memiliki kemampuan untuk 

memberikan sesuai yang sudah dijanjikan melalui strategi pemasaran. Kredibilitas merek 
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cenderung memiliki kemungkinan untuk diterima dalam memori konsumen. Kredibilitas 

mengurangi biaya informasi karena konsumen menggunakan merek yang berfungsi sebagai 

sumber pengetahuan. Merek-merek yang bisa bertahan dalam periode hitungan tahun bahkan 

puluhan tahun, berarti merek tersebut mampu  menampilkan atribut serta benefit-nya yang 

senantiasa bisa memenuhi kebutuhan konsumen sepanjang masa dan bersifat dinamis. 

Konsumen memiliki rasa aman dalam menggunakan merek. Meskipun demikian, adakalanya 

konsumen tetap melakukan pencarian informasi untuk memastikan konsekuensi penggunaan 

produk apabila produk mengandung risiko tinggi.  

 

Perspektif Hedonis 

Konsep hedonisme merupakan konsep yang menjelaskan sebuah kebutuhan yang 

bersifat subjektif dan experiential. Produk dipilih karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

untuk excitement, self-confidence, atau fantasi.14  Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan 

ditujukan untuk menghindari kebiasaan rutin. Meskipun manusia dianggap sebagai kombinasi 

antara homo economicus dan homo luden,  studi perilaku konsumen telah menunjukkan adanya 

perkembangan yang mengarah pada pemikiran experiential. Homo economicus menganggap 

manusia lebih mementingkan rasionalitas; sedangkan homo luden menganggap manusia lebih 

mementingkan kesenangan semata.15  

Perspektif experiential yang mewarnai perkembangan perspektif hedonisme 

memberikan deskripsi informasi bahwa, konsumsi dipandang sebagai aktivitas yang 

menyenangkan  dan menggembirakan.16 Perspektif ini tidak menekankan rasionalitas, tetapi 

lebih pada emosi individu.17 Perspektif ekonomi yang menekankan rasionalitas tidak bisa 

digunakan untuk memahami karakteristik manusia secara keseluruhan. Kombinasi konsep 

rasionalitas dan non-rasionalitas bisa menjelaskan bahwa:  

1. Manusia kadang-kadang  rasional dan emosional.  

2. Manusia terdorong oleh aspek   internal dan eksternal.  

3. Manusia terdorong pertukaran  utilitarian dan simbolis.  

4. Manusia kadang-kadang tidak  memaksimalkan keuntungan.  

Berkaitan dengan aspek hedonis, pembelian produk merupakan suatu pilihan yang bisa 

bersifat hedonis atau fungsional. Ada suatu pilihan antara fungsional dan hedonis. Pada 

umumnya, pembelian produk yang fungsional dilakukan lebih dahulu daripada pembelian 

produk yang hedonis karena adanya prinsip kewajiban untuk memenuhi kebutuhan terlebih 

dahulu sebelum memenuhi kemewahan.18 Ketika konsumen melakukan pembelian produk 

dengan aspek hedonis dan mengabaikan produk berdasarkan aspek fungsional, konsumen 

merasakan adanya suatu penyesalan.  

Penyesalan ini biasanya muncul karena pembuatan keputusan untuk melakukan 

pembelian produk yang  bersifat hedonis sering terjadi dalam kondisi cepat dan tidak 

membutuhkan pertimbangan lanjut. Dengan demikian, konsumen tidak mempunyai banyak 

waktu untuk mempertimbangkan informasi lainnya. Penyesalan muncul ketika menyadari 

bahwa produk yang dibeli tidak ada gunanya atau manfaatnya kecil. Penyesalan biasanya 

muncul pada akhir proses pembelian. Ketika melakukan pembelian, konsumen mengabaikan 

rasionalitas karena didominasi untuk mendapatkan pemenuhan rasa senang dalam jangka 
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pendek. Ketika melakukan pembelian disebabkan oleh diskon atau kemudahan penggunaan 

kartu kredit, konsumen terkadang tidak memikirkan jangka panjang. Di benak konsumen saat 

itu adalah segera mendapatkan produk.  

Di satu sisi, konsumen yang melakukan pembelian produk dengan menekankan aspek 

fungsional dan mengabaikan aspek hedonis, maka akan merasakan adanya aspek emosional, 

yaitu merasa kesedihan. Dengan kata lain, produk hedonis memiliki atribut emosional secara 

positif. Rasa sedih ini disebabkan oleh kekecewaan tidak melakukan pembelian yang disukai. 

Rasa emosi ini bisa menyebabkan mood yang tidak positif. Konsumen bisa membayangkan 

produk yang akan dibeli terus-menerus. Namun, kekecewaan biasanya mudah dialihkan dengan 

aktivitas lain selama individu memiliki mekanisme untuk melakukan regulasi kondisi 

psikologis.  

 

Sisi Positif Hedonis 

Perilaku hedonis yang berlebihan akan mengakibatkan ketidakmampuan menghadapi 

tuntutan lingkungan yang terus-menerus. Perilaku hedonis yang kronis bisa membuat diri 

sendiri terjebak dalam lingkungan yang selalu menuntut seseorang untuk tampil menuruti 

trend yang sedang terjadi. Namun, perilaku hedonis selama dalam taraf wajar, tidak menjadi 

masalah. Salah satu bentuk perilaku hedonis adalah perilaku narsis. Narsisme merupakan suatu 

bentuk perilaku konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan bersifat 

hedonis.19  Kesenangan ini bisa diperoleh bila ditunjang oleh sejumlah indikator-indikator 

kesuksesan misalnya kekayaan yang dimiliki, kecantikan yang diupayakan terus-menerus, 

kepandaian diri atau tingkat inteligensi yang tinggi. Perilaku dengan narsisme merupakan 

sesuatu yang sah saja, namun semua ada  kadar kontrol untuk tidak membiarkan seseorang 

menjadi mengabaikan orang lain, tidak memiliki empati dan merugikan lingkungan. Narsisme 

tidak selalu negatif, namun bisa saja dipersepsi positif pada tingkat tertentu.  

 

Perkembangan Perilaku Konsumen Terkini 

 Perilaku konsumen Indonesia khususnya tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan 

saat ini. Perkembangan ini tentu saja ditunjukkan dengan kemampuan daya beli.  Gross 

Domestic Product Indonesia (GDP) sampai akhir 2010, diperkirakan mencapai US$3000.20 

Menurut data WorldBank, antara tahun 2008-2012, GDP Indonesia ada dalam kisaran $ 3495. 

GDP ini merupakan indikator bahwa konsumen memiliki kesejahteraan tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, namun melebihi itu.  

Munculnya konsumen dengan tingkat kemampuan yang tinggi juga didukung dengan 

adanya pembangunan ekonomi yang baik sehingga memberikan kesempatan lebih kepada 

konsumen untuk menikmatinya. Kemampuan konsumen menjadi meningkat karena didukung 

oleh kinerja ekonomi yang baik pula. Produk-produk di luar kebutuhan utama menjadi barang 

yang mudah dibeli. Konsumen memiliki kemampuan untuk membelanjakan uang dengan 

mudah untuk melakukan pembelian produk-produk yang memenuhi kebutuhan hedonis 

konsumen. Konsumen ini kebanyakan dikategorikan sebagai kelas menengah. Kelas menengah 

ini dianggap sebagai kelompok konsumen yang memiliki tingkat keyakinan yang makin tinggi. 

Konsumen tidak hanya berani melakukan pembelanjaan besar seiring dengan kenaikan tingkat 
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kesejahteraan hidup namun juga menciptakan peluang bagi pemasar untuk mengembangkan 

strategi pemasaran yang makin adaptif. 

 Survei yang dilakukan oleh Markplus Insight di kota-kota besar di Indonesia antara lain 

Bandung, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin, Semarang, Medan, Manado, menunjukkan bahwa 

pilihan terhadap produk dalam kategori dalam Tabel Temuan Monthly Topical Middle Class 

Survey di Indonesia oleh Markplus Insight. Penjelasan masing-masing aspek menunjukkan 

fenomena perkembangan perilaku konsumen yang bisa mengarah menjadi gaya hidup atau 

trend bahkan bisa menjadi mega trend di masa yang akan datang.  

 

Online Activity 

Penggunaan media internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan mampu  

memengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan 

kegiatan dalam sehari-harinya. Sejumlah alasan yang dikemukakan oleh konsumen untuk 

menggunakan internet adalah mengenai manfaatnya yang utama. Pertama, internet memiliki 

connectivity dengan berbagai aspek dan individu tanpa terbatas. Kedua, internet memiliki  

jangkauan yang luas di seluruh dunia. Ketiga, dengan menggunakan internet, konsumen 

maupun pemasar dapat menciptakan efisiensi biaya komunikasi. Keempat, penggunaan 

internet mengurangi biaya transaksi. Kelima, dengan internet, pemasar dapat melakukan 

distribusi pengetahuan dan informasi secara cepat.21 Kebutuhan berbelanja online khususnya di 

Asia Tenggara, akan terus tumbuh. Internet World Statistic (Februari 2010) menunjukkan ada 

105 juta pengguna internet dari 580 juta populasi di Asia Tenggara yang akan menggunakan 

media  belanja online. 

 

Tabel Temuan Monthly Topical Middle Class Survey di Indonesia Markplus Insight22 
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Salah satu aplikasi internet adalah penggunaan Web 2.0 yang  merupakan koleksi open 

source yang bersifat interaktif dan memberikan atribut untuk aplikasi online yang menciptakan 

experience, pengetahuan dalam berinteraksi dengan orang lain.23 Penggunaan Web 2.0 

memberikan kemudahan bagi pengguna atau konsumen dalam menyebarkan ide dan 

pengetahuan sehingga tercipta sebuah interaksi untuk berbagai informasi. Media sosial 

memengaruhi cara berkomunikasi, pengambilan keputusan, bersosialisasi, belajar menghibur 

diri sendiri bahkan dalam berbelanja. Interaksi yang mudah ini memberikan kesempatan bagi 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumen. Konsumen juga dengan mudah untuk 

mencari produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan bisa melakukan eksplorasi lebih 

lanjut mengenai keinginan untuk menuangkan ide, mencari informasi lebih lanjut, memiliki 

experience untuk berkomunikasi dengan teman atau kolega dalam dunia online. 

                                      
 

Studi mengenai belanja dari Master Card Worldwide Online Shopping Survey 2012 

menunjukkan bahwa ada peningkatan belanja online yang cukup signifikan. Hal ini 

terlihat dari peningkatan transaksi online dalam beberapa waktu terakhir ini, 

termasuk Indonesia. Survei ini merupakan studi untuk mengetahui kecenderungan 

konsumen untuk belanja online yang dilakukan dari periode 5 Desember 2011 hingga 

6 Februari 2012. Negara-negara yaitu China, Korea, Thailand, Australia, India, Jepang, 

Taiwan, Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Hongkong, dan Filipina memiliki 

peningkatan dalam belanja online.  

Pada umumnya pembelian melalui online yang dilakukan dalam enam bulan awal di 

tahun 2012 khususnya di Asia, melakukan kunjungan ke website pakaian, kupon, 

buku, dan tiket bioskop.  

Begitu juga dengan perkembangan mobile advertising, juga meningkat karena 

penggunaan mobile advertising dianggap lebih mudah dan transaksi lebih cepat.  

Sumber: Marketing Insight, Marketing co.id/05/XII/Mei/2012 

  
 

Beberapa aplikasi dikembangkan melalui Web 2.0 sebagai berikut.24 

1. Blogs. Ini merupakan online journal yang memiliki perkembangan cepat. Blog merupakan 

tuangan ide pengguna yang sering dikombinasi dengan Podcasts atau digital audio yang bisa 

diunggah. 

2. Social Network. Ini merupakan aplikasi yang memberikan kesempatan kepada pengguna 

untuk membangun situs personal yang bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi 

kepada orang lain, misalnya Facebook, Twitter.  

3. Content (Communities). Situs ini mengelola sebuah content tertentu yang bisa dijadikan 

komunikasi dengan orang lain misalnya video sharing-You Tube, video.google.com; 

www.wikipedia.org. 

4. Forums/bulleting boards. Situs ini untuk bertukar ide dan informasi bagi yang memiliki 

ketertarikan misalnya www.kaskus.com.  

5. Content aggregator. Aplikasi yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk 

mengadaptasi isi situs sesuai dengan preferensi mereka.  
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Salah satu aplikasi melalui Web 2.0 khususnya social network atau jaringan sosial telah 

menjadi trend atau malahan menjadi mega trend yang signifikan untuk mengubah pola perilaku 

konsumen, terlebih di Indonesia.  Melalui social network terutama Facebook memberikan 

kesempatan kepada semua individu di setiap kalangan untuk dapat terhubung dengan kolega, 

keluarga, atau konsumen dari berbagai wilayah di seluruh dunia, dengan tidak dibatasi oleh 

waktu dan tempat. Penggunaan Twitter misalnya, individu dapat memberikan informasi terkini 

mengenai kegiatan sehari-harinya. Begitu juga, dengan pemasar dalam melakukan sharing 

informasi terkini kepada konsumen termasuk untuk mempromosikan produk dan 

meningkatkan kedekatan dengan konsumen secara terus-menerus.   

 

 
Youth 

Generasi muda Indonesia adalah generasi yang ekspresif. Dapat dilihat dari aktivitas 

mereka dalam media sosial. Mayoritas dari mereka  76,7% suka meng-update status 

dan lokasi mereka melalui media sosial. Tidak hanya berbagi informasi, mereka 

menikmati mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa 

generasi muda menjadi lebih horisontal belakangan ini, sejalan dengan trend 

marketing terakhir di mana hubungan dan interaksi konsumen dan perusahaan juga 

menjadi lebih horisontal.  

Orang-orang muda juga ingin memengaruhi orang-orang sekitar mereka melalui 

informasi dan mereka cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang mereka 

terima dari orang sekitar mereka. Terkait pola pembelian, generasi muda Indonesia 

dapat diklasifikasikan ke dalam planner buyer (61,4%) dan bargain hunter (51,1%). 

Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini senang mencari informasi 

khususnya dari orang  yang mereka kenal, sebelum mereka membuat keputusan 

pembelian. Selain itu, hal ini menegaskan bahwa generasi muda lebih terbuka dan 

suka bersosialisasi dengan orang-orang sekitar mereka. Mereka membutuhkan 

rekomendasi dari orang yang mereka kenal sebelum membeli sesuatu dan juga 

mempunyai kemauan untuk memberikan rekomendasi produk yang bagus kepada 

orang lain.  

Sumber: Hermawan Kertajaya, Michael Hermawan, Taufik, Jacky Mussry, Iwan Setiawan. 

Marketing Indonesia 2013: Changing the Game with Innovation and Technology. MarkPlus 

Consulting.  

 
 

Di Indonesia, media sosial mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terlebih hal ini 

didukung dengan penawaran produk-produk berteknologi tinggi yang menawarkan atribut 

berupa resolusi terkini, termasuk gadget handphone dan tablet sehingga memudahkan 

konsumen untuk meningkatkan aktivitas online termasuk mengembangkan interaksi dengan 

konsumen lainnya. berkembang dengan sangat pesat. Menurut www.socialbaker.com, Indonesia 

memiliki posisi ke empat dalam pengguna Facebook secara aktif di dunia,  dengan jumlah 

pengguna aktif sebanyak 50.583.320 orang yang tercatat pada akhir Desember 2012 sesudah 

Amerika Serikat, Brazil, dan India.  

Online activity menunjukkan peningkatan yang luar biasa di Indonesia. Penggunaan online 

media tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan bisnis atau perusahaan, namun konsumen 

http://www.socialbaker.com/
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pribadi dapat mengoptimalkan penggunaannya. Penggunaan online cenderung didominasi 

untuk bereksplorasi atau mencari experience dalam berkomunikasi atau melakukan pembelian. 

Terkadang penggunaan online media membuat konsumen harus meluangkan waktu yang lebih 

lama. “Keasyikan” berinternet membuat konsumen merasa betah dan menghabiskan waktu 

dalam satu hari untuk berinteraksi dengan dunia online. Fitur-fitur produk berteknologi 

membuat konsumen dengan mudah untuk menggunakan internet. Chatting atau menggunakan 

What Apps, Kakao Talk, Line, dan Path misalnya, hal ini membuat konsumen menghabiskan 

waktu yang cukup lama untuk membalas pesan. Terlebih dengan adanya belanja online yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini makin membuat konsumen merasa nyaman menggunakan 

media internet.  

 

 
Pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia lebih besar angkanya 

dibanding pertumbuhan wisman di dunia secara keseluruhan. Negara kita mencapai 

6,7 persen, sementara internasional hanya 4 persen. Dengan pertimbangan trend 

pariwisata yang makin meningkat, tahun 2013 mendatang, target wisatawan harus 

dinaikkan, yaitu 9 juta perjalanan wisatawan mancanegara dan 250 juta perjalanan 

wisatawan Nusantara. 
 

Sumber: http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/109550 

 
 

Teknologi memudahkan segalanya dalam menjalankan aktivitas kehidupan, semua serba 

praktis dan cepat. Selain itu, aplikasi teknologi memudahkan konsumen mendapatkan sejumlah 

atribut baik yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikologis. Produk 

menawarkan atribut enjoyment sehingga konsumen merasa tenggelam dalam dunia lain dan 

menyebabkan konsumen tidak memperhatikan lingkungan di sekitar konsumen itu sendiri.25   

Satu produk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sekaligus. Coba perhatikan 

produk-produk Apple dan Samsung misalnya.  Produk-produk ini dianggap sebagai ”malaikat 

kehidupan” karena bisa membantu konsumen untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajiban 

kerja termasuk untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan keasyikan dalam 

memanfaatkan atribut hiburan dalam produk. Hedonisme telah mewarnai kehidupan konsumen 

secara hampir menyeluruh dengan tidak mempertimbangkan umur, karena semua kalangan 

sepertinya menikmati menjalankan online activity.  

 

Travel Destination 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh MarkPlus Insight dengan responden kelas 

menengah di beberapa kota besar di Indonesia, diketahui bahwa tujuan travel adalah untuk 

wisata alam, wisata agama, wisata theme park, shopping dan tempat-tempat historis. Destinasi 

wisata atau travel destination juga meliputi tujuh segmen yaitu budaya dan sejarah, alam dan 

eko wisata, olahraga rekreasi misalnya berselancar, berlayar, tracking, hiking dan golf; kapal 

pesiar; kuliner dan belanja; kesehatan dan kebugaran.  

Wisata rafting misalnya, merupakan wisata yang menyusuri sungai dan bisa dianggap 

sebagai sebuah pengalaman extraordinary karena individu yang memilih wisata ini akan merasa 

bersatu dengan alam. Selain itu, individu merasa adanya peningkatan rasa percaya diri dan 
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memiliki ikatan emosi dengan sesama pengikut olahraga rafting karena dianggap bisa 

menaklukan tantangan yang tentunya ini merupakan aspek pengalaman yang bisa berbeda 

antara satu orang dan orang lain.26  

Salah satu wisata yang juga menjadi trend adalah wisata kuliner. Wisata kuliner menjadi 

trend ketika munculnya Bondan Winarno seorang ahli kuliner untuk memperkenalkan kuliner 

nusantara melalui merek sponsor Bango. Berkaitan promosi produk kuliner, konsep ini tidak 

hanya mengandalkan manfaat sebuah produk. Pemasar berharap bahwa, konsumen membeli 

produk utamanya untuk memperoleh suatu pengalaman yang belum pernah dirasakan 

sebelumnya. Pemasar dapat memberikan pengalaman pada produk kuliner baik, dalam bentuk 

visualisasi produk yang menarik maupun keterlibatan konsumen dalam memilih menu sendiri. 

Lokasi kuliner dibuat sedemikian mungkin sehingga konsumen dapat menikmati penyajian 

makanan tanpa terasa kalau konsumen sedang menunggu menu pesanan kuliner.   

Dalam melakukan konsumsi kuliner, terdapat konsep negative discounting yang mampu 

menjelaskan perilaku konsumen.  Konsep negative discounting adalah konsumen tidak segera 

membelanjakan uang yang dimilikinya.27 Konsumen menunda konsumsi sebuah produk. 

Konsep ini menunjukkan bahwa konsumen mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. Berkaitan dengan perilaku konsumen tentang kuliner, konsumen 

mampu menahan diri untuk tidak tergoda melakukan pembelian atau konsumsi kuliner dengan 

seketika.  

 Konsep negative discounting ini merupakan suatu konsep yang berada di satu titik 

ekstrim dari konsep fast food yang berada di satu titik ekstrim lainnya. Menu kuliner di daerah-

daerah tertentu di Indonesia menerapkan konsep negative discounting. Artinya, proses 

memasaknya membutuhkan waktu yang relatif lama bahkan bisa mencapai waktu setengah hari 

untuk mengolahnya. Oleh karena itu, konsumen tidak bisa segera mengkonsumsinya. Misalnya 

masakan Rendang Padang, Kue Delapan Jam Palembang, Gudeg Jogja. Di Jogja misalnya, ada 

warung makan Bakmi Godhog dan Bakmi Goreng yang memiliki banyak pelanggan. Pelanggan 

rela menunggu antrian sampai satu jam untuk bisa menikmati menu kuliner. Yang menarik 

adalah, ada beberapa menu kuliner di Jawa yang rasanya dianggap lebih enak ketika didiamkan 

satu hari. Setelah satu hari pengolahan menu tersebut, konsumen baru bisa menikmatinya.  

Hal ini menunjukkan bahwa aspek menunda dan menunggu dalam mengkonsumsi 

ternyata membawa suatu kenikmatan tersendiri dalam mengkonsumsinya pada kalangan 

konsumen tertentu. Kenikmatan dalam menunggu dan menunda dirasa jauh lebih besar 

daripada sesegera mengkonsumsinya. Hal ini meliputi proses berfantasi dari seorang konsumen 

untuk merasakan nikmatnya suatu konsumsi makanan. Kondisi ini memang relatif pada setiap 

konsumen. Namun, hal ini sudah menjadi sesuatu yang umum bagi kalangan konsumen 

tertentu. Situasi ini bisa digunakan untuk menarik perhatian konsumen lainnya sebagai suatu 

ajang promosi makanan daerah dan bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk menarik 

wisatawan di luar daerah untuk bisa menikmati kuliner yang relatif unik tersebut.  

Wisata dengan tema baru lain juga muncul di tengah marak kegiatan traveling, yaitu 

wisata syariah. Wisata syariah merupakan usulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan Majelis Ulama Indonesia untuk menjunjung nilai 

Islami.28 Pariwisata syariah ini dianggap sejalan dengan ketentuan syariah. Potensi destinasi 

wisata syariah di Indonesia adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Selain lokasi wisata syariah, beberapa lokasi di Indonesia 

telah dialokasikan untuk diprioritaskan pengembangannya pada tahun 2013, yaitu Bromo-
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Tengger-Semeru, Komodo, Wakatobi, Toraja, dan Sanur.29 Bali tetap menjadi tujuan utama 

karena sudah memiliki daya tarik yang kuat. Kegiatan travel di Indonesia mengalami 

peningkatan sesudah kemunculan berbagai kemudahan. 

Kemudahan ini merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh pemasar atau perusahaan. 

Selain adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung industri pariwisata, aspek lain yang 

mendukung adalah keberadaan maskapai penerbangan yang memberikan preferensi konsumen 

untuk memilih. Keberadaan maskapai penerbangan dengan orientasi pada low cost carrier, 

memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengadakan traveling dalam negeri. Terlebih 

dengan adanya sistem pemesanan tiket online, hal ini memberikan pilihan kepada konsumen 

untuk mencari waktu dan harga yang tepat dalam memilih penerbangan. Di samping itu, biro 

travel juga mulai meningkat jumlahnya. Biro travel ini memberikan pelayanan yang cukup 

bervariasi dari informasi yang meliputi hotel, sampai, penerbangan sekaligus tempat wisata. 

Konsumen merasa tidak memiliki kesulitan untuk mempertimbangkan tujuan wisata.   

Dengan kata lain, kegiatan traveling meliputi hiburan, wisata, dan menambah 

pengalaman. Tentu saja, konsumen yang melakukan travel merupakan konsumen yang 

menginginkan pengalaman, perasaan suka, dan berpetualang untuk mendapatkan suasana dan 

hal-hal yang baru. Tujuan traveling juga biasanya dilakukan ketika musim liburan. Traveling 

memberikan sesuatu hal yang baru untuk meninggalkan rutinitas. Dengan berpergian, individu 

bisa merasakan sebuah prestige untuk mendapatkan sejumlah manfaat, selain manfaat utama, 

juga perasaan senang, persepsi citra diri dan pengakuan sosial. Adanya Facebook telah 

memfasilitasi konsumen untuk melakukan pengunggahan foto-foto yang mendeskripsikan 

pengalaman berwisata di suatu daerah. Aktivitas ini diminati oleh konsumen karena mampu 

menunjukkan prestasi diri.  

 

Community 

Komunitas dianggap sebagai aspek yang menjadi trend saat ini. Dengan komunitas, 

individu bisa berkumpul, bertemu, berdiskusi, dan sharing mengenai ide dan pengalaman 

dengan orang lain yang memiliki kesamaan preferensi, nilai, dan motivasi. Hal ini penting 

karena komunitas bisa memengaruhi pola perilaku beli konsumen baik yang bersifat utilitarian 

maupun hedonis. Informasi yang diberikan oleh sesama anggota komunitas bisa memiliki 

kekuatan untuk memilih sebuah merek. Komunitas bisa berperan sebagai kelompok referensi 

pada umumnya. Kelompok referensi memiliki fungsi utama yaitu:30 

1. Fungsi informasi. Individu mencari informasi dalam bentuk meminta nasihat dari anggota 

kelompok. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian. Komunitas bisa menjadi referensi 

untuk memberikan saran mengenai manfaat sebuah produk atau menyarankan pilihan 

merek.  

2. Fungsi benefit atau normatif. Hal ini menunjuk pada pengaruh kelompok yang kuat sehingga  

individu yang menjadi anggotanya berusaha untuk menyesuaikan dengan norma dan 

memenuhi ekspektasi kelompok. Visibilitas menjadi penting dalam pengaruh normatif. 

Tujuannya adalah agar diterima dalam kelompok dengan baik. Komunitas bisa berfungsi 

normatif karena menganjurkan individu yang menjadi anggotanya untuk berperilaku sama 

dengan  membeli produk atau merek yang sama, sehingga bisa menjadi sebuah tata aturan 

sendiri yang harus diikuti. Apabila tidak diikuti, individu yang menjadi anggota komunitas 

akan dikucilkan.  
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3. Fungsi penggambaran nilai. Fungsi penggambaran nilai berakar dari pemikiran psikoanalitik. 

Menerima kelompok referensi merupakan cara untuk mengekspresikan konsep diri dan 

sistem nilai. Individu akan mengatakan sesuatu seperti apa yang dikatakan oleh kelompok 

referensi. Begitu juga akan mengerjakan sesuatu seperti apa yang dikerjakan oleh kelompok 

referensi. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperkuat hubungan dan meningkatkan 

citra diri.  

Studi lain juga menunjukkan bahwa komunitas bisa memberikan perasaan aman dan 

mengurangi risiko dalam memilih produk karena pengalaman komunitas menjadi referensi 

dalam memutuskan suatu pembelian produk. Daya tarik yang ada dalam komunitas 

memengaruhi individu untuk bergabung. Dengan bergabung dalam sebuah komunitas, akan 

membuat individu merasa memiliki pengakuan sosial.31 Apabila individu bergabung dalam 

komunitas tertentu yang memiliki prestige, maka individu juga ikut mendapat pengakuan sosial 

karena imbas keanggotaan. Bergabungnya dalam komunitas menyebabkan individu untuk 

meningkatkan harga diri. Ketika bergabungnya individu dalam sebuah komunitas karena 

prestige, tentu saja ini didorong adanya kebutuhan untuk hedonis.  

Komunitas tertentu bisa membawa makna simbolis yaitu berupa emosi, asosiasi, dan self-

affirmation sekaligus identifikasi. Terlebih untuk menjadi kelompok kelas atas atau elit akan 

memberikan efek psikologis tertentu pada individu. Pemasar menyadari bahwa komunitas saat 

ini bisa menjadi bagian strategi pemasaran karena dianggap lebih efektif untuk memengaruhi 

konsumen untuk memilih merek. Komunitas ini bisa berupa komunitas offline maupun online. 

Perusahaan bisa membentuk komunitas online pada merek tertentu, dengan demikian, 

perusahaan bisa membagi informasi. Komunitas bisa menjadi media untuk memberikan 

informasi terkini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google + Communities memberikan 
peluang untuk menciptakan 

komunitas secara online dan tempat 
berinteraksi dengan konsumen. Situs 

ini memberikan ruang bagi yang 
memiliki kepentingan di bidang 
tertentu. Google + Communities 

cenderung malah memungkinkan 
orang untuk berinteraksi lebih jauh 

tidak hanya terbatas pada merek 
tertentu, namun bisa berinteraksi 

lebih jauh serta bisa berbagi content 
sekaligus informasi. 

 
Sumber: 

http://www.marketing.co.id/blog/2012
/12/11/google-communities-opsi-sosial-

baru-untuk-bisnis 
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Komunitas ini menjadi word of mouth bagi individu untuk individu lainnya sehingga ini 

menjadi alternatif yang lebih efisien dan efektif untuk mengenalkan produk kepada konsumen. 

Individu yang menjadi anggotanya akan lebih mempercayai sesama anggota dalam kelompok. 

Terlebih, perilaku konsumen Indonesia dengan didominasi budaya timur, akan lebih mudah 

percaya pada kelompok, karena menganut nilai-nilai komunal atau kebersamaan. Kebersamaan 

ini dianggap sebagai perekat emosional dengan anggota yang lain. Individu akan merasa tidak 

nyaman apabila memutuskan pilihan produk yang tidak sama.  

Selain adanya komunitas online yang ditawarkan oleh Google Communities dan 

Komunitas Blackberry yang ada di Indonesia yang dianggap sebagai komunitas besar di 

Indonesia karena bisa menyediakan media untuk berkomunikasi, komunitas besar lain dan 

bergengsi adalah Komunitas Harley Davidson. Komunitas ini cenderung ekspresif dan memiliki 

prestige besar karena anggota yang menjadi komunitas ini paling tidak harus memiliki 

kendaraan Harley Davidson. Keanggotaannya akan menciptakan identitas pada diri.  

Harley Davidson sering mengadakan  kegiatan komunitas sehingga akan tercipta 

kemudahan dalam sharing berita, informasi, iklan. Pesan dapat disampaikan melalui media 

online yaitu website dan offline melalui majalah, yang dimanfaatkan untuk memperluas dan 

menambah jaringan anggota baru sepeda motor. Di Indonesia, melalui Harley Owners Group 

(HOG) Jakarta Chapter,  kegiatan HOG Jakarta Chapter meliputi sejumlah aktivitas sosial, 

misalnya melakukan touring di sejumlah kota di Indonesia. Kegiatan touring ini memang 

cenderung untuk mendapatkan experience dan sensasi dalam mengendarai motor besar. 

Aktivitas ini terkadang tidak lepas dari persepsi masyarakat pada umumnya, komunitas ini 

cenderung untuk orang kaya dan menunjukkan kelas sosial tertentu. Terkadang, cenderung 

menunjukkan perilaku yang dianggap memamerkan kesuksesan dan mengumbar kesenangan 

mengendarai motor dengan kecepatan tinggi.  

Namun demikian, kegiatan HOG ini juga menjalankan kegiatan sosial. Kegiatan ini 

meliputi antara lain sosialisasi safety riding  kepada anggota dan masyarakat, memberikan 

bantuan sosial kepada korban bencana, anak yatim dan penderita kanker, sahur on the road, dan 

kegiatan lain yang menunjang rasa solidaritas sesama komunitas. HOG ini merupakan contoh 

komunitas yang mampu mempertemukan sesama anggota. Kegiatan pemasaran lain yang bisa 

munculnya misalnya menawarkan aksesoris kepada anggota HOG. Individu yang menjadi 

anggota memiliki komitmen emosional dan pengetahuan yang baik mengenai produk atau 

atribut yang ditawarkan oleh Harley Davidson. Penelitian di bidang komunitas juga 

menunjukkan bahwa keanggotaan bisa menciptakan adanya 1) pemahaman prosedural dan 

aturan yang eksplisit mengenai sebuah merek atau produk yang digunakan; 2) keahlian dan 

kemampuan mengenai cara menggunakan produk dan 3) komitmen emosional terhadap merek 

sehingga berniat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh merek.32  
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     Sumber: www.harley-davidson.com 

 

Entertainment Preference 

Preferensi untuk menikmati entertainment merupakan wujud untuk memenuhi tuntutan 

hedonis konsumen. Dorongan untuk melakukan pembelian produk-produk yang didominasi 

oleh otak kanan konsumen. Preferensi ini muncul karena adalah sebuah kondisi yang wajar 

ketika kebutuhan utilitas utama sudah terpenuhi. Dengan demikian, ketika konsumen sudah 

terpenuhi kebutuhan, dan memiliki kemampuan lebih, preferensi yang muncul adalah 

keinginan-keinginan hedonis. Preferensi ini muncul karena dorongan alamiah untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perusahaan saat ini menawarkan produk yang 

memanjakan konsumen dengan sejumlah atribut hiburan yang melekat pada produk. Menurut 

sebuah penelitian lama, aspek hiburan merupakan bagian dari manfaat konsumsi yang bersifat 

hedonis. Hiburan dapat berupa sesuatu yang berkaitan dengan menggembirakan, mendebarkan, 

lucu, maupun permainan video game yang dapat membahagiakan orang. Hiburan bisa 

memberikan manfaat untuk melepaskan rutinitas dan mengoptimalkan waktu agar individu 

mendapatkan semangat untuk beraktivitas kembali.33 Produk televisi misalnya, perusahaan 

sudah menawarkan sejumlah atribut tidak hanya memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk mendapatkan informasi, namun dengan televisi, konsumen bisa melihat hiburan lainnya, 

misalnya melihat film seperti di layar bioskop dan bermain video game.  

 

 

Sumber: www.lg.com/id 



21 
 

Buying Aspiration 

Membeli sebuah produk atau merek merupakan kegiatan yang bisa didorong oleh 

sejumlah faktor. Membeli sebuah produk bisa saja untuk memenuhi kebutuhan utama, namun 

tidak selamanya konsumen hanya melakukan pembelian produk, konsumen melakukan lebih 

dari itu. Membeli produk memiliki makna atau tujuan lain. Konsumen bisa melakukan rekreasi, 

sosialisasi, atau menghilangkan rutinitas. Di kota-kota besar, konsumen cenderung tidak hanya 

melakukan pembelian, namun lebih dari itu, yaitu kegiatan belanja. Kegiatan belanja ini 

dipermudah dengan sejumlah fasilitas misalnya keberadaan mall dan melakukan transaksi 

pembayaran.  

Berdasarkan sebuah penelitian, membeli sebuah produk tidak sekedar membeli produk, 

namun berkaitan dengan konsep belanja. Melakukan belanja produk memiliki aspek yang lebih 

luas daripada sekedar membeli. Pola belanja terbentuk karena adanya pengaruh internal dalam 

diri individu. Aspek internal ini merupakan kepribadian yang memengaruhi konsumen 

melakukan belanja. Dengan adanya pengaruh ini, pola belanja konsumen cenderung stabil bila 

memutuskan untuk memilih sebuah produk. Pola belanja konsumen cenderung bertahan lama 

dalam diri individu karena merupakan karakteristik atau sifat yang tidak bisa terjadi dalam 

waktu singkat. Pola perilaku konsumen dalam belanja ini mudah diprediksi dan menjadi pusat 

utama dalam memengaruhi pembuatan keputusan.34  

Aspek kepribadian yang memengaruhi konsumen dalam belanja terbagi menjadi dua 

yaitu aspek sensory dan aspek kognitif.35 Aspek sensory berkaitan dengan aktivitas fantasi, 

melamun, dan mencari pengalaman yang mendebarkan. Aspek sensory ini juga menghendaki 

adanya evaluasi secara menyeluruh dan lebih memfokuskan visual. Individu yang melakukan 

belanja tanpa mempertimbangkan pencarian informasi lebih lanjut. Aspek kepribadian lainnya 

adalah aspek kognitif. Aspek ini mendeskripsikan bahwa individu menikmati berpikir, bersedia 

untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi dan mencari jalan terbaik dari sebuah 

permasalahan. Individu yang didominasi oleh aspek kognitif akan mencari informasi dan 

mengeksplorasi melalui media massa, surat kabar, melakukan pencarian lewat internet, 

menanyakan pada teman atau keluarga. Pencarian informasi lebih lengkap dan mendasarkan 

pada aspek verbal. Dalam aspek kognitif, persepsi risiko juga memengaruhi dalam membuat 

keputusan belanja. 

 

 
Trend permintaan TV layar besar terus meningkat. Data dari Growth for Knowledge 

mencatat pertumbuhan pasar front projection television dengan layar di atas 46 inci 

tumbuh 60% pada semester 1 tahun ini, jika dibandingkan periode yang sama tahun 

2011. Keinginan menghadirkan suasana seperti menonton di bioskop dalam rumah 

dari para pengguna TV merupakan pemicunya. Produk dari LG misalnya memiliki 

keunggulan layar lebar  dengan kualitas tayangan 3D yang nyaman karena inovasi 

teknologi yang digunakan yaitu FPR (film patterned retarder) yang memberikan 

kenyamanan saat menonton 3D tanpa memberikan efek pusing dan mata lelah. Selain 

itu, ada pula fitur teknologi OLED (organic light emitting diode). 

Sumber: Mulai Berebut di TV Layar Lebar Marketing.co.id/09/XII/September 2012 Andri 

Darmawan 
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Aspek kognitif menjelaskan perilaku  konsumen dalam  melakukan belanja  yaitu: 36 

1. Kesadaran akan kualitas. Belanja dilakukan berdasarkan aspek kualitas produk yang dipilih. 

Kualitas merupakan pertimbangan manfaat utama sebuah produk. Merek-merek yang 

menjadi masuk dalam top brand akan menjadi pilihan konsumen.  

2. Kesadaran harga atau nilai. Melakukan belanja didorong juga dengan ada pertimbangan 

harga atau nilai. Konsumen terkadang perlu mempertimbangkan pencarian merek, karena 

akan mendapatkan informasi mengenai produk yang memiliki nilai unggul.  

3. Adanya dorongan untuk mengurangi risiko, konsumen sering terjebak dalam usaha mencari 

produk atau merek secara terus-menerus. Dalam kondisi ini, konsumen sulit untuk 

memutuskan dengan segera agar melakukan pembelian. Konsumen membutuhkan waktu 

panjang sebelum melakukan belanja.  

Selain itu, konsumen yang didorong oleh aspek sensory akan mempertimbangkan belanja 

berdasarkan lima aspek.  

1. Kesadaran merek. Konsumen yang didorong adanya kesadaran merek, sepertinya memiliki 

pengetahuan baik mengenai merek-merek yang dianggap baik pula. Dengan demikian, 

merek-merek yang terkenal dan memiliki kualitas sekaligus mampu meningkatkan citra 

konsumen, akan menjadi pertimbangan konsumen.  

2. Novelty atau fashion consciousness. Konsumen dalam belanja seringnya didorong untuk 

mencari hal-hal baru. Belanja didorong oleh keinginan untuk merasakan adanya apresiasi 

oleh orang lain, bangga mampu membeli barang baru, dan adanya rasa senang untuk jalan-

jalan melihat barang baru dan bagus.  

3. Rekreasi atau hedonistic consciousness. Belanja juga bisa dijadikan sarana untuk penghilang 

stres atau tekanan hidup. Dengan belanja, bisa membuat hati bahagia dan senang.  

4. Impulsif. Ada sejumlah konsumen yang meluangkan waktunya dengan belanja. Mall di kota 

besar sering mengadakan acara sale yang memudahkan konsumen melakukan belanja tanpa 

adanya perencanaan terlebih dahulu.  

5. Habitual. Konsumen yang melakukan belanja bisa disebabkan oleh adanya kebiasaan untuk 

window shopping dalam kurun waktu tertentu. Belanja menjadi rutinitas dalam hidup 

konsumen.   

Fenomena buying aspiration di Indonesia diwarnai dengan tumbuhnya mal-mal di kota 

besar. Pertumbuhan mal ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan belanja 

yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mal menjadi tempat yang multiguna, dari 

tempat berkumpul, rekreasi, bermain, belanja, makan, sosialisasi, dan mencari tempat hiburan. 

Masing-masing mal berusaha menawarkan produk atau jasa yang mengutamakan aspek sensory 

artinya strategi pemasaran yang ditawarkan oleh perusahaan cenderung menyebabkan 

konsumen tertarik dan tidak dapat menghindari godaan untuk belanja. Dari strategi diskon, 

penataan produk, lay-out, kemudahan membayar, dan kartu keanggotaan, hal ini membuat 

konsumen yang tidak memiliki kontrol baik dalam diri sendiri akan mudah terpengaruh untuk 

melakukan belanja.  
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Health and Well-Being  

Perkembangan konsep health and well-being telah ditelaah secara akademis. Dalam 

sebuah penelitian, terdapat istilah objective well-being dan subjective well-being. Objective well-

being berkaitan dengan kekayaan, materi dan kesehatan fisik; sedangkan subjective well-being 

berkaitan dengan kondisi psikologis yaitu berupa kebahagiaan, ketenangan, kepuasan batin.37  

Secara umum well-being bisa diukur melalui indeks health well-being (diukur melalui harapan 

hidup), economic well-being (diukur dari tingkat GDP), happiness (bersifat subjektif), human 

progress (peran perempuan dan kebebasan) dan culture progress (tingkat pendidikan dan 

peneliti).   

Perilaku sehat merupakan cerminan pilihan perilaku yang ada. Perilaku hedonis yang 

mengutamakan kesenangan jangka pendek cenderung untuk menghadapi masalah kesehatan.  

Seseorang yang merokok, meminum obat-obatan, mengonsumsi makanan berlemak, mengikuti 

gaya hidup malam tentu saja dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kesehatan 

menurun. Kehidupan di kota telah menuntut individu untuk bergerak cepat yang tentu saja 

akan berdampak bagi kehidupan dan kesehatan individu itu sendiri pula. Hal ini juga 

berdampak bagi kesiapan diri untuk bisa mengikuti tuntutan yang serba cepat. Apabila 

diperhatikan, dari aspek pemenuhan kebutuhan hidup konsumen, maka bisa didapatkan 

gambaran saat ini, banyak perusahaan memberikan kemudahan. Adanya makanan cepat saji, 

drive thru, online business, teknologi yang memberikan kenyamanan hidup konsumen 

menyebabkan individu menjadi statis artinya tidak banyak mengeluarkan energi untuk 

memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang terus-menerus ini menyebabkan kesehatan menjadi 

targetnya karena individu menjadi tidak banyak bergerak dan terdapat penumpukan kalori 

yang jarang terbakar.  

Berkaitan dengan objective well-being yaitu mengenai kesehatan, kesehatan menjadi 

ukuran kualitas hidup seseorang. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perhatian dan perilaku 

kesehatan yang mengarah untuk menjaga keseimbangan hidup dengan lingkungan. Perilaku 

kesehatan konsumen ini bisa didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan 

kebersihan diri, penjagaan kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Perilaku 

kesehatan pada satu perilaku akan memengaruhi perilaku kesehatan yang lain.38 Ada suatu 

keterkaitan antar perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan terpenting adalah bukan aspek 

kuratif,  tetapi aspek preventif agar tidak timbul suatu penyakit di kemudian hari.39 Perilaku 

kesehatan preventif bertujuan untuk menciptakan kondisi individu yang memiliki fisik, mental, 

dan kehidupan sosial yang baik pada kurun waktu yang lama.  

 

Penyakit Akibat Gaya Hidup Tak Sehat 

1. Obesitas 

Kebiasaan makan yang kurang sehat, makan terlalu banyak, jarang berolahraga, dan gaya 

hidup menetap bisa menyebabkan obesitas. Tidak hanya itu, orang yang mengalami 

kelebihan berat badan juga bisa mengalami banyak masalah lain misalnya kesulitan 

bernapas, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan lainnya. 

2. Diabetes Tipe 2 



24 
 

Obesitas menjadi penyebab penyakit lain seperti diabetes tipe II yang tidak tergantung pada 

insulin dan biasa terjadi pada orang dewasa. 

3. Arteriosclerosis 

Ini adalah penyakit yang terjadi ketika dinding pembuluh darah menebal dan menjadi tidak 

elastis. Atherosclerosis disebabkan oleh lemak yang menempel di dinding arteri dan 

menyebabkan kelainan pada aliran darah. Penyakit ini biasanya diikuti dengan sakit pada 

dada dan serangan jantung. Tidak hanya itu, atherosclerosis juga dikaitkan dengan obesitas 

dan tekanan darah tinggi. 

4. Penyakit Jantung 

Gaya hidup yang tidak sehat bisa memengaruhi otot jantung dan dinding pembuluh darah. 

Faktor penyebab utamanya adalah kebiasaan merokok, diabetes, dan kolesterol tinggi. 

5. Tekanan Darah Tinggi 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi disebabkan oleh banyak hal, termasuk stres, obesitas, 

faktor genetik, konsumsi garam yang berlebihan pada diet, dan faktor usia. 

6. Swimmer Ear 

Swimmer ear adalah sebutan untuk penyakit telinga akibat peradangan, iritasi, dan infeksi 

pada bagian luar telinga dan kanal dalam. Gejalanya termasuk telinga yang berdenging dan 

kesulitan untuk mengerti pembicaraan. Penyakit ini disebabkan seringnya mendengarkan 

musik atau suara yang keras serta terlalu sering menggunakan headphone. 

7. Kanker 

Kanker disebabkan adanya pertumbuhan sel yang tak biasa dan membahayakan kesehatan. 

Beberapa tipe kanker disebabkan oleh gaya hidup dan kebiasaan buruk seperti merokok, 

terlalu banyak di bawah matahari, dan konsumsi makanan yang mengandung karsinogen.  

Sumber: http://www.merdeka.com/sehat/11-penyakit-akibat-gaya-hidup-tak-sehat/ 

 

Oleh karena itu, saat ini mulai timbul kesadaran untuk menjaga kesehatan dan pola 

makanan. Banyak konsumen yang mulai aktif untuk bersepeda, mengikuti fitness club, 

mendaftar asuransi kesehatan, konsumsi produk kesehatan, dan melakukan check-up rutin. 

Komunitas sepeda atau fun bike community juga semakin meningkat karena mengingat akan 

kesadaran hidup lebih baik untuk menjadi sehat dengan membakar kalori tubuh. Tentu saja, 

kondisi ini akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperhatikan kesehatan. 

Kesehatan dirasakan penting sekali saat ini karena akan memengaruhi produktivitas kerja 

seluruh masyarakat. Kesehatan juga mendukung terciptanya perilaku yang positif untuk 

meningkatkan kinerja masing-masing individu. Trend mengenai gaya hidup sehat untuk 

mengatasi perilaku konsumen yang cenderung tidak sehat memberikan peluang pada 

perusahaan untuk menawarkan produk makanan yang berorientasi kesehatan, salah satunya 

Healthy Choice. 

Penyakit yang kronis akan memberikan dampak bagi kesehatan diri, keluarga, dan tentu 

saja masyarakat. Kesehatan ini mulai dipromosikan oleh banyak perusahaan melalui media 

sosial agar bisa mencapai sasaran yang tepat di semua kalangan. Selain berkaitan dengan health 

yang merupakan bagian objective well-being, kesadaran akan psychological atau subjective well-

http://www.merdeka.com/sehat/11-penyakit-akibat-gaya-hidup-tak-


25 
 

being juga sudah dirasakan oleh banyak perusahaan. Individu sebagai konsumen mulai 

mengukur well-being yang dimiliki dari mengembangkan hubungan yang baik dengan relasi, 

relaksasi, mengembangkan jejaring sosial, bahkan bekerja dengan baik dapat meningkatkan 

kondisi well-being secara psikologis.40 Berkaitan dengan teori Self Determination Ryan dan Deci,  

psychological well-being ini terdiri atas otonomi, kompetensi, dan relasi atau relatedness.41  

Penerapan konsep ini berkaitan sekali dengan keinginan untuk menunjukkan otonomi, 

kompetensi, dan kemampuan relasi. Kecenderungan ini berseberangan dengan perilaku 

hedonis, karena psychological well-being cenderung untuk memperkuat diri sendiri. Orientasi 

pada peningkatan diri sendiri, tanpa menunjukkan materialisme pada orang lain. Konsumen 

yang berasal dari kelas tertentu akan mengarahkan orientasi hidup lebih pada spiritual atau 

non-materi. Hal ini berkaitan dengan kepuasan pribadi untuk bisa mengembangkan diri sendiri. 

Misalnya kemampuan untuk memiliki keterampilan tertentu atau kemampuan untuk menjaga 

hubungan dengan orang lain dengan baik. Individu yang memiliki orientasi pada psychological 

well-being cenderung memiliki pencapaian diri yang relatif  dan bisa menciptakan kebahagiaan 

diri sendiri. Kebahagiaan tidak diukur dari materi yang dimiliki. Biasanya individu dengan 

psychological well-being akan memiliki objective well-being yang baik misalnya kesehatan tubuh. 

Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan tubuh yang baik akan memberikan ketenangan jiwa, 

dengan demikian individu akan merasakan kebahagiaan. Kondisi lain menunjukkan bahwa 

konsumen yang memiliki pola perilaku konsumen tidak sehat atau memiliki pengakit kronis 

karena gaya hidup yang tidak sehat akan membawa ketidakbahagiaan. Kondisi tubuh yang tidak 

sehat akan memengaruhi emosi jiwa seseorang.  

 

Hangout Activity 

Hangout activity ini merupakan aktivitas konsumen yang bertujuan untuk menghabiskan 

waktu di luar rumah. Hal ini bisa terlaksana dengan baik karena difasilitasi oleh pemasar 

melalui keberadaan mall dan cafe. Selain itu, hangout activity tidak hanya sampai di situ, tempat 

perkumpulan tertentu juga memberikan fasilitas untuk memudahkan individu bertemu dengan 

teman atau koleganya. Fenomena Starbuck memberikan suatu nuansa baru mengenai cafe 

flaneur.42 Hal ini menandakan adanya konsep untuk menggunakan cafe sebagai tempat 

bersosialisasi dan mengembangkan jaringan sosial dengan teman atau kolega. Konsumen bisa 

menghabiskan waktu dalam beberapa jam di Starbuck karena menyediakan sejumlah fasilitas 

bagi konsumen untuk bisa tinggal lebih lama antara lain pelayanan sempurna, wifi, tempat 

duduk nyaman, suasana yang mendukung, dan pilihan menu minuman atau makanan yang 

bervariasi.  

Aktivitas yang sifatnya menghabiskan waktu dengan mengobrol dan santai menjadi trend 

saat ini. Konsumen sepertinya merasa perlu untuk pergi ke cafe atau tempat yang 

menjadikannya lebih terbebas dari tekanan. Generasi anak muda atau millenial bahkan generasi 

Y dikenal dengan generasi couch potatoes, artinya generasi yang cenderung senang santai, 

”bermalas-malasan”, bergaul, menjadi konsumen yang setia untuk melakukan hangout activity. 

Mereka menikmati untuk berlama-lama duduk di kafe sembari mengobrol dengan teman. 

Kehidupan di kota besar juga menciptakan trend sendiri, khususnya untuk para pekerja. Mereka 

terkadang sepulang bekerja bukannya pulang ke rumah, namun mereka menghabiskan waktu 

untuk hangout bersama karena dianggap bisa mengurangi tekanan kerja atau menghilangkan 

penat.  
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Hangout activity ini merupakan perilaku konsumen yang cenderung mendominasi saat ini 

terlebih bagi konsumen yang memiliki kemampuan lebih dan didominasi oleh kepribadian 

terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Hangout activity merupakan salah bentuk perilaku 

konsumen yang cenderung memanjakan konsumen untuk menikmati waktu sehari-hari. Alasan 

yang dikemukakan adalah menghilangkan rutinitas kerja atau hidup. Hangout activity bisa 

menyebabkan individu untuk menghabiskan waktu secara berlebihan karena terkadang harus 

menghabiskan sisa waktunya hanya untuk mengobrol atau mengerjakan sesuatu yang tidak 

memberikan manfaat. Kegiatan ini bila berlebihan juga memberikan implikasi negatif pada diri 

sendiri. Selain waktu dihabiskan cenderung percuma, tubuh juga akan terkena imbas dari 

lingkungan sekitar tempat hangout karena cafe biasanya memberikan fasilitas konsumen untuk 

merokok. Tentu saja, kalau ini dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak 

negatif pada tubuh.  

 

Ringkasan 

1. Perilaku konsumen diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperoleh, 

mengonsumsi, dan mengatur barang dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas-aktivitas tersebut. 

2. Prinsip perilaku konsumen adalah perilaku konsumen memiliki motivasi; memiliki sejumlah 

aktivitas; melalui sejumlah proses; perilaku konsumen memiliki perbedaan waktu dan 

kompleksitas; masing-masing individu memiliki peran yang berbeda; perilaku konsumen 

akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya; perilaku konsumen dipengaruhi 

sejumlah faktor. 

3. Perspektif utilitarianisme menjelaskan bahwa individu memiliki kebutuhan yang bersifat 

objektif dan menekankan atribut nyata dan kontrik dari manfaat sebuah produk. 

4. Konsep hedonisme merupakan konsep yang menjelaskan sebuah kebutuhan yang bersifat 

subjektif dan experiential. 

5. Aktivitas yang cenderung bisa menggambarkan aspek hedonis saat ini adalah online activity, 

travel destination, community, entertainment preference, buying aspiration, health & well-

being, hangout activity. 

 

Pertanyaan 

1. Apa yang menjadi perbedaan utama dalam perspektif utilitarianisme dan hedonisme? 

2. Bagaimana karakteristik pembuatan keputusan hedonis? 

3. Apakah perilaku hedonis bisa dikatakan rasional? 

4. Apakah perilaku hedonis selalu memberikan implikasi negatif? 

5. Bagaimana perkembangan perilaku hedonis saat ini di Indonesia? 
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BAB 2  

Pembuatan Keputusan Hedonis 

 

Tujuan Bab 

Mahasiswa bisa memahami mengenai: 

1. Model konsumen  yang menjelaskan perilaku konsumen bisa ditinjau dari empat pandangan 

yaitu pandangan ekonomis, pandangan pasif, pandangan kognitif, dan pandangan emosional. 

2. Tiga tahapan proses pembuatan keputusan yaitu extensive problem solving, limited problem 

solving, dan routine problem solving. 

3. Hierarki pembuatan keputusan yang meliputi pembelajaran standar, keterlibatan rendah, 

dan experiential.  

4. Posisi pembuatan keputusan hedonis. 

 

Model Konsumen  

 Model konsumen yang menjelaskan perilaku konsumen bisa ditinjau dari empat 

pandangan yaitu pandangan ekonomis, pandangan pasif, pandangan kognitif dan pandangan 

emosional.1  Masing-masing pandangan ini menjelaskan dinamika perilaku konsumen. Pada 

dasarnya semua pandangan memiliki pembuatan keputusan secara umum yang kurang lebih 

sama, namun pandangan kognitif dan emosional lebih bisa menggambarkan proses pembuatan 

keputusan secara holistik dari aspek input, proses dan output. Pandangan mengenai model 

konsumen menjelaskan gambaran pemikiran konsumen membuat keputusan.  

 

Pandangan Ekonomis 

Pandangan ekonomis menjelaskan bahwa perilaku konsumen didasarkan pada aspek 

rasionalitas. Pembuatan keputusan mempertimbangkan adanya ketersediaan produk yang akan 

dibeli; membuat alternatif pertimbangan dengan memberikan urutan kepentingan produk dan 

berusaha untuk mencari alternatif terbaik.2 Konsumen berusaha mencari berbagai informasi 

untuk mendapatkan yang terbaik melalui sejumlah aspek antara lain harga optimal dengan 

benefit atau manfaat yang maksimal. Kerugian diupayakan untuk dihindari agar tidak menjadi 

biaya bagi konsumen.  

Namun dalam perkembangan yang ada, konsumen memiliki keterbatasan dalam 

pengetahuan dan keahliannya untuk mengelola sejumlah informasi. Selain itu, akses informasi 

mengenai sejumlah alternatif produk tidak dengan mudah diperoleh konsumen karena 

informasi begitu luas sehingga konsumen tidak mungkin akan mengalokasikan seluruh tenaga 

dan waktunya hanya mencari informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang paling baik. 

Konsumen sebagai manusia memiliki rasionalitas terbatas atau bounded rationality.3  Oleh 

karena itu, konsumen berusaha memudahkan keputusan untuk dapat segera memenuhi 

kebutuhan.  
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Pandangan ekonomis dianggap tidak digunakan untuk menjelaskan perilaku hedonis 

karena perilaku hedonis cenderung tidak membuat sebuah urutan dalam membuat keputusan 

beli sebuah produk. Pertimbangan mengenai segala alternatif tidak dijadikan sebagai bagian 

pembuatan keputusan karena konsumen cenderung mementingkan keputusan segera memiliki 

produk. Dorongan yang kuat untuk memiliki segera sebuah produk mengabaikan pembuatan 

keputusan secara berkelanjutan. Pertimbangan harga terkadang tidak menjadi bagian penentu 

keputusan, karena ada faktor-faktor psikologis yang tidak berkaitan dengan masalah uang atau 

ekonomi, yang bisa langsung memengaruhi pembuatan keputusan.  

 

Pandangan Pasif 

Pandangan pasif menunjukkan bahwa individu merupakan pihak yang menjadi objek 

sesuatu. Dalam hal ini, individu merupakan objek strategi pemasaran. Individu tidak memiliki 

inisiatif dan mudah dipengaruhi oleh dorongan untuk melakukan pembelian secara impulsif. 

Pembelajaran pasif ini dijelaskan sejak awal perkembangan teorinya dengan penggunaan media 

televisi.  Iklan dalam media televisi  menghasilkan tingkat ingatan yang tinggi pada sebuah 

merek, tetapi memiliki kemungkinan kecil untuk mengubah sikap merek.4  Pemirsa televisi 

dalam kondisi santai dan tidak memperhatikan isi pesan namun tampilan-tampilan yang 

bersifat visual. Pemirsa tidak mengaitkan pesan dengan kebutuhan, keyakinan merek, dan 

pengalaman masa lalu. Pesan melalui media televisi bisa memengaruhi pemirsa sebagai 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian tanpa harus memperhatikan aspek kognitif 

lebih lanjut. 

Televisi dianggap sebagai perantara keterlibatan rendah. Iklan televisi bersifat bergerak 

sementara pemirsa bersifat pasif dan  individu memiliki kesempatan kecil untuk melakukan 

refleksi atau merumuskan suatu hubungan. Di samping itu, iklan yang ditampilkan oleh televisi 

cenderung dilakukan berulang-ulang. Pengulangan pesan iklan dilakukan karena konsumen 

dengan keterlibatan rendah tidak mengaitkan pesan dengan keyakinan yang dimiliki. Oleh 

karena itu, iklan berulang ditujukan untuk memengaruhi memori konsumen. Iklan berulang 

akan menimbulkan suatu kebiasaan dalam memori konsumen. Apabila pesan iklan ditayangkan, 

maka konsumen tidak perlu melakukan evaluasi lebih lanjut tetapi memori yang ada dalam 

benak konsumen memainkan peranan di sini. Memori ini nantinya akan memengaruhi 

keyakinan konsumen.5 

Pandangan pasif bisa dijelaskan dengan konsep keterlibatan rendah atau low involvement. 

Hal ini berarti konsumen yang melakukan pembelian, tidak memperhatikan risiko yang 

berkelanjutan dan memiliki aktivitas terbatas dalam mencari informasi. Implikasi pembelajaran 

pasif pada perilaku konsumen dapat memiliki beberapa aspek.6  

1. Konsumen melakukan pembelajaran secara random. Konsumen yang tidak terlibat yaitu 

konsumen yang mempelajari iklan yang berulang, akan mengambil atau memperhatikan 

rangsangan secara sembarang dan menyimpan informasi tersebut. Berbeda dengan 

konsumen keterlibatan tinggi, konsumen akan melakukan proses kognitif yang dimulai 

dengan beberapa tahapan, yaitu kesadaran, pemahaman, dan penyimpanan dalam memori. 

Konsumen hanya menerima informasi tanpa berpikir lebih lanjut, sehingga mudah 

dipengaruhi oleh informasi yang diterima melalui televisi.  

2. Konsumen adalah penangkap informasi. Pada kasus keterlibatan rendah, konsumen adalah 

penangkap informasi. Dengan kata lain, konsumen adalah penerima informasi secara pasif. 
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Konsumen dengan keterlibatan rendah dianggap sebagai penerima informasi. Konsumen 

tersebut tidak mencari informasi secara aktif dari berbagai alternatif sumber untuk 

pembelian. 

3. Konsumen  sebagai pendengar yang pasif untuk iklan. Perspektif keterlibatan rendah 

memiliki pandangan bahwa iklan akan menjadi efektif bila berkaitan dengan segala sesuatu 

yang tidak begitu penting. Dalam kondisi ini, iklan menjadi perantara yang jauh lebih penting 

untuk mendorong perilaku membeli dalam kondisi keterlibatan rendah. Apabila seorang 

konsumen ditunjukkan iklan yang berisi pesan membujuk, maka iklan tersebut akan mudah 

memengaruhi konsumen untuk membeli produk yang diiklankan tanpa melibatkan suatu 

tahapan pemahaman dalam diri konsumen tersebut. 

4. Konsumen mengevaluasi merek sesudah pembelian. Konsumen dengan keterlibatan rendah 

membeli hanya karena ada efek pengingat. Hampir semua pembelian dilakukan tidak 

didahului dengan perencanaan. Sebagai akibatnya, konsumen sering menghubungkan antara 

kebutuhan dan merek di toko. Evaluasi merek dilakukan sesudah melakukan pembelian. 

Konsumen bisa membeli produk secara impulsif karena mudah tergoda dengan strategi 

pemasaran yang diterimanya misalnya diskon. Adanya diskon ini memudahkan konsumen 

untuk seketika melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan kebutuhan utama yang 

dimilikinya.  

5. Konsumen mencari tingkat kepuasan yang pantas daripada optimal.  Dalam kasus 

keterlibatan rendah, konsumen tidak mencari untuk memaksimalkan kepuasan merek. 

Energi yang dikeluarkan dalam pencarian produk terbaik tidak sebanding dengan kegunaan 

produk yang diinginkan. Tingkat kepuasan yang pantas cenderung diharapkan. Berbeda 

dengan konsumen dengan keterlibatan tinggi, konsumen  akan memaksimalkan 

kepuasannya dengan mengevaluasi merek secara ekstensif.  Konsumen akan 

membandingkan atribut merek, menyeleksi merek yang memenuhi kebutuhannya.  

6. Kepribadian dan karakteristik gaya hidup tidak berkaitan dengan perilaku konsumen. Tidak 

ada alasan untuk mengasumsikan bahwa variabel kepribadian dan gaya hidup berkaitan 

dengan perilaku konsumen dengan keterlibatan rendah. Hampir sebagian besar produk yang 

dibeli oleh konsumen tidak menjadi sentral dalam identitas diri. Berbeda dengan konsumen 

dengan keterlibatan tinggi, kepribadian dan gaya hidup berkaitan dengan keputusan 

pembelian.  Produk dianggap penting karena menyangkut sistem keyakinan dan identitas 

diri.  

7. Kelompok referensi memberikan sedikit pengaruh terhadap konsumen. Perspektif  

keterlibatan rendah mengasumsikan bahwa referensi kelompok memiliki pengaruh rendah 

pada konsumen. Produk-produk dengan keterlibatan rendah memiliki kemungkinan kecil 

untuk dilihat oleh orang lain dan tidak relevan dengan norma kelompok. Konsumen dengan 

keterlibatan tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh kelompok referensi karena produk 

dengan keterlibatan tinggi mungkin merefleksikan norma dan nilai kelompok. 

 

Pandangan Kognitif 

Pandangan ini menjelaskan mengenai karakteristik konsumen yang cenderung untuk 

membuat keputusan dengan memikirkan sesuatu terlebih dahulu. Pandangan kognitif 

merupakan pandangan yang berada di antara pandangan ekonomi dan pasif. Konsumen 
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cenderung mencari informasi namun di satu sisi juga menerima informasi untuk membuat 

keputusan lebih lanjut. Dalam pandangan kognitif, aspek mencari informasi menjadi penting 

karena untuk pencapaian sebuah tujuan. Pencapaian tujuan ini diupayakan agar terpenuhi 

kebutuhan. Selain itu, konsumen juga berusaha untuk menghindari adanya risiko yang 

kemungkinan besar akan merugikan konsumen itu sendiri.  

Aspek kognitif ini mengarah pada aspek utilitarian, artinya individu akan mengambil 

keputusan untuk memperhatikan aspek manfaat.7 Dalam pandangan kognitif, konsumen akan 

mencari informasi dari berbagai sumber atau media untuk mendapatkan akurasi informasi agar 

konsumen tidak sampai mengambil keputusan yang keliru. Pemikiran kognitif konsumen 

cenderung menjelaskan bahwa ada aspek fungsional sebuah produk sehingga lebih 

menekankan aspek perlu atau tidaknya melakukan pembelian. Tujuan pemikiran kognitif ini 

adalah untuk mencapai pelaksanaan perencanaan yang baik. Ada sebuah arah atau petunjuk 

untuk mencapainya. Dalam memenuhi kebutuhan yang muncul individu akan melakukannya 

dengan sungguh-sungguh karena menghindari adanya risiko.  

   

Pandangan Emosional 

Pandangan emosional menjelaskan mengenai bahwa konsumen dalam memutuskan 

sesuatu termasuk keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi atau 

pertimbangan asas manfaat, namun juga aspek berkaitan perasaan terdalam misalnya 

kebahagiaan, fantasi, harapan, atau kepemilikan sesuatu. Kepemilikan sesuatu bisa 

menunjukkan adanya sesuatu yang terjadi di masa lalu, namun ingin kembali untuk dikenang 

karena adanya memori yang indah. Perilaku yang muncul cenderung tidak ada yang 

mengarahkan karena bisa muncul tiba-tiba. Pemenuhan kebutuhan cenderung tidak didasarkan 

pada tujuan tertentu, namun sifatnya impulsif. Pembuatan keputusan sebelum pembelian ada, 

namun cukup terbatas. Pertimbangan pembelian lebih didorong adanya aspek rasa senang 

bahkan dapat memenuhi perasaan untuk meningkatkan status diri.  

Dalam pandangan emosi, terdapat komponen mood yang bisa menjadi penentu dalam 

pembuatan keputusan. Mood menunjukkan adanya respon yang sifatnya tidak tertuju pada 

suatu stimuli tertentu dan memiliki intensitas tidak kuat. Mood bisa memengaruhi dalam proses 

pembuatan keputusan terlebih terhadap adanya stimuli yang diterima dari lingkungan luar 

konsumen misalnya lingkungan belanja yang terkadang mampu memengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian.8   

Pandangan kognitif dan pandangan emosional juga bisa dijelaskan dalam rangka goal 

directed dan experiential. Perbedaan ini menjelaskan kedua pandangan tersebut. Pendekatan 

goal directed dengan menekankan pada pandangan kognitif menjelaskan bahwa: 

1. Konsumen cenderung dipengaruhi oleh aspek ekstrinsik dalam membuat keputusan. 

Keputusan didasarkan pada banyak pertimbangan dengan cara mencari berbagai informasi 

sebagai dasar pertimbangan. Informasi ini dijadikan sebagai cara untuk mengurangi 

kekeliruan dalam memutuskan sesuatu.  

2. Orientasi yang dimiliki adalah instrumental, artinya pembuatan keputusan diarahkan untuk 

mencapai sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan  bersifat fungsional atau utilitarian. 

3. Pembuatan keputusan didasarkan adanya pencarian informasi terlebih dahulu dengan 

mempertimbangkan sejumlah alternatif keputusan. 
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4. Pembuatan keputusan didasarkan adanya tujuan tertentu karena adanya asas manfaat. 

5. Aspek kognitif atau aspek berpikir melandasi dalam pembuatan keputusan.  

6. Pembuatan keputusan membutuhkan rencana pembelian misalnya dengan membuat daftar 

pilihan keputusan agar dapat mengoptimalkan hasil dan manfaat.  

Di sisi lain, pembuatan keputusan experiential dengan menekankan pada pandangan 

emosi, menjelaskan bahwa:  

1. Konsumen cenderung dipengaruhi oleh aspek intrinsik dalam membuat keputusan. 

Keputusan didasarkan pada sedikit pertimbangan dengan tidak mencari berbagai informasi 

sebagai dasar pertimbangan.  

2. Orientasi yang dimiliki adalah ritualisasi, artinya pembuatan keputusan diarahkan untuk 

mencapai sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan  bersifat rasa senang atau bahagia. 

3. Pembuatan keputusan cenderung tidak didasarkan adanya pencarian informasi terlebih 

dahulu. 

4. Pembuatan keputusan didasarkan adanya rasa senang atau mencari sesuatu yang membuat 

konsumen merasa bahagia. 

5. Aspek hedonis melandasi dalam pembuatan keputusan.  

6. Pembuatan keputusan tidak membutuhkan rencana pembelian karena pembuatan 

keputusan terkadang sifatnya bisa muncul secara tiba-tiba tanpa perlu pertimbangan lebih 

lanjut.  

 

Tabel Perbedaan antara Goal Directed dan Experiential Behavior 
 

Goal Directed Experiential  

Extrinsic motivation Intrinsic motivation 

Instrumental orientation Ritualized orientation 

Situational involvement Enduring involvement 

Utilitarian benefits Hedonic benefit 

Directed (prepurchase) search Nondirected (ongoing) search 

Goal directed choice Navigational choice 

Cognitive Affective 

Planned purchase Compulsive shopping 

   Sumber: Thomas P. Novak and Donna L. Hoffman,”The Influence of  

Goal Directed and Experiential Activities on Online Flow Experiences,”  

Journal of Consumer Psychology 13(2003): 3-16. 

 

 
Pembuatan Keputusan Hedonis 

Pembuatan keputusan hedonis bisa dijelaskan melalui pandangan pasif, emosi, dan 

kognitif. Pandangan pasif menjelaskan bahwa konsumen cenderung reaktif untuk mudah 

dipengaruhi oleh stimuli yang diterima. Konsumen mudah terpengaruh terhadap stimuli 

dengan sedikit pengolahan informasi lebih lanjut.  Konsumen cenderung menerima informasi 

terbatas untuk membuat keputusan. Pembuatan keputusan hedonis  memfokuskan pada  

periode jangka pendek atau sesaat sehingga mempertimbangkan masukan atau input dari yang 



35 
 

lain terbatas. Dorongan impulsif yang mewarnai perilaku konsumen cukup dominan sehingga 

faktor eksternal dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan strategi agar mudah 

memberikan pengaruh konsumen  dan konsumen tidak perlu untuk memikirkan lebih lanjut. 

Perilaku pembelian impulsif di satu sisi, dan perilaku pembelian kompulsif di sisi ekstrim yang 

lain merupakan salah satu bentuk pandangan pasif yang bisa dikaitkan dengan pembuatan 

keputusan hedonis. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku impulsif cenderung muncul tiba-tiba 

ketika konsumen menerima stimuli.  

Pandangan emosional merupakan  pemahaman perilaku konsumen yang banyak didorong 

oleh aspek rasa suka dan memanjakan selera konsumen yang terkadang tidak mampu dikontrol 

sendiri oleh individu. Pandangan emosional ini bisa merupakan aspek yang membahagiakan 

konsumen karena tujuan dalam pembuatan keputusan untuk mencapai aspek kesenangan. 

Pembelian produk cenderung dijelaskan oleh adanya dorongan yang untuk memenuhi 

kebutuhan jangka pendek karena kebutuhan ini bersifat sesaat. 

Selain pandangan pasif dan emosional, pada titik tertentu, pandangan kognitif juga 

digunakan untuk menjelaskan pembuatan keputusan hedonis. Terkadang, konsumen dalam 

membuat keputusan hedonis juga membutuhkan adanya aspek kognitif untuk memikirkan pada 

titik tertentu untuk menentukan atribut penting misalnya kualitas atau merek  yang nantinya 

akan memberikan implikasi pada diri konsumen itu sendiri. Pemikiran ini ditujukan dengan 

pertimbangan atribut-atribut yang dipilih dapat meningkatkan citra diri.  

 

Tahap Pembuatan Keputusan Konsumen melalui Siklus Hidup Produk 

Tahap pembuatan keputusan konsumen pada umumnya juga bisa dijelaskan melalui  

siklus hidup produk. Hal ini berkaitan dengan kondisi konsumen membuat keputusan dan 

melakukan pembelian berkaitan dengan pengenalan sampai pemahaman merek atau produk 

dengan sebaik mungkin. Pada intinya, ada tiga tahapan proses pembuatan keputusan yaitu 

extensive problem solving, limited problem solving, dan routine problem solving. Pembuatan 

keputusan ini merupakan hierarki dari paling awal konsumen mengenal produk sampai 

memahami dengan baik produk yang dibeli. Masing-masing tipe pembuatan keputusan yang 

berada pada tahapan siklus hidup produk akan memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

kompleksitas proses memutuskan untuk beli.9 

 

Tabel Tiga Tahapan Pembuatan Keputusan/Penyelesaian Masalah 

Tahap Siklus Hidup 

Produk 

Tahap 1: 

Perkenalan 

Tahap 2: 

Pertumbuhan 

Tahap 3: 

Kedewasaan 

Tipe penyelesaian 

masalah 

Extensive problem 

solving 

Limited problem 

solving 

Routine problem 

solving  

Sisi psikologi Formasi konsep Pencapaian konsep Penggunaan konsep 

Kuantitas informasi 

yang digunakan 

Banyak Cukup Sedikit 

Kecepatan dalam 

pembuatan 

keputusan 

Lambat Sedang Cepat 

Sumber: J.A. Howard. Consumer Behavior in Marketing Strategy (New Jersey: Prentice- Hall Inc., 1989). 
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Pembuatan Keputusan Ekstensif 

Pada tahap perkenalan, konsumen membutuhkan banyak informasi untuk menentukan 

produk yang dibeli. Proses pencarian informasi dilakukan melalui berbagai sumber. Konsumen 

mempertimbangkan keputusan dan cenderung menentukannya dalam waktu yang relatif lebih 

lama. Pada tahap ini,  konsumen baru menentukan manfaat produk dan konsumen tidak 

memiliki pengalaman sebelumnya.  Hal ini terjadi ketika konsumen dihadapkan oleh sejumlah 

merek dari kategori produk yang tidak dikenal dengan baik. Oleh karena itu, konsumen 

membentuk konsep kategori produk. Hal ini dinamakan dengan sebagai formasi konsep.  

Pembuatan keputusan ini meliputi pencarian informasi secara ekstensif dan diikuti 

dengan evaluasi secara kompleks mengenai berbagai alternatif dan evaluasi pasca pembelian. 

Konsumen membutuhkan waktu lebih lama untuk memutuskan pembelian produk karena tidak 

memiliki pengalaman sebelumnya. Di samping itu, ada aspek risiko yang memengaruhi dalam 

membuat keputusan pembelian. Hal ini biasanya untuk konsumen yang rasional, bisa terjadi 

dalam pembelian produk-produk yang kompleks misalnya mobil, rumah, dan peralatan 

berteknologi tinggi. Dalam pembuatan keputusan kompleks, apabila seorang konsumen 

membeli produk yang mengandung risiko, maka konsumen akan mencari informasi secara 

intensif dari berbagai sumber. Sumber informasi  bisa melalui: 

1. Pemasar yang bersifat personal misalnya  sales people, telemarketing, dan trade show. 

2. Pemasar yang bersifat non-personal misalnya iklan, promosi, kemasan, in-store display. 

3. Non-pemasar yang personal, misalnya word of mouth dari keluarga, teman, atau kolega.  

4. Non-pemasar yang non-personal, misalnya editorial dan majalah konsumen.10 

 

Pembuatan Keputusan Terbatas 

Tahap kedua siklus hidup produk adalah pertumbuhan.  Pada tahap ini, konsumen sudah 

menentukan manfaat dan mengetahui sejumlah merek. Dalam hal ini, pengetahuan manfaat 

diperoleh karena konsumen sudah mengonsumsinya. Konsumen sudah memiliki pengetahuan 

mengenai manfaat sejumlah merek dengan baik, sehingga kemampuan untuk mengetahui 

keunggulan dan kelemahan masing-masing merek sudah diketahui. Oleh karena itu, manfaat 

produk atau merek tidak perlu dipelajari berulang-ulang ketika konsumen dihadapkan untuk 

memutuskan melakukan pembelian. Meskipun konsumen sudah memahami merek, konsumen 

tetap membutuhkan informasi dalam jumlah terbatas.  Konsumen sudah memiliki konsep 

mengenai produk yang ideal yang ditawarkan oleh sejumlah merek.  

Pembuatan keputusan terbatas juga dikarakteristikkan dengan aktivitas yang meliputi 

pencarian internal dan eksternal secara terbatas, mencari beberapa alternatif, 

mempertimbangkan beberapa atribut dan sedikit evaluasi pasca pembelian. Pembuatan 

keputusan ini terjadi dalam merespon beberapa kebutuhan emosional dan lingkungan misalnya 

kebosanan atau aspek situasional lain. Secara umum, pembuatan keputusan ini menyadari 

adanya masalah yang memiliki beberapa solusi. Pembuatan keputusan terbatas juga bertujuan 

untuk menyederhanakan suatu proses dan mengurangi jumlah dan variasi sumber informasi, 

alternatif, dan kriteria yang digunakan untuk evaluasi. 
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Pembuatan Keputusan Rutin/Nominal 

Tahap ketiga adalah tahap kedewasaan. Pada tahap ini konsumen sudah dihadapkan oleh 

berbagai merek. Pembelian sudah menjadi bagian rutin. Aktivitas pembelian ini melibatkan 

sebuah konsep yang dinamakan dengan evoked set. Konsep evoked set didefinisikan sebagai 

kondisi dalam memori konsumen yang memiliki  sejumlah merek yang ada, namun hanya  

merek-merek tertentu saja yang dipilih. Penyederhanaan proses pembelian produk dilakukan 

ketika dihadapkan oleh berbagai macam merek. Proses ini dinamakan dengan pembuatan 

keputusan rutin. Semua keputusan mengenai merek yang akan dipilih sudah ada dalam benak 

konsumen. Konsumen sudah membentuk konsep, citra masing-masing merek. Untuk 

memutuskan hal ini, konsumen hanya menetapkan beberapa atribut tertentu dari merek yang 

sudah dipelajari oleh konsumen. Di sini terjadi proses concept utilization.  

Pembuatan keputusan rutin atau nominal ini  menunjukkan adanya pembuatan 

keputusan yang merupakan rutinitas atau kebiasaan dan konsumen tidak membuat pencarian 

informasi lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya pengalaman penggunaan sejumlah 

produk atau merek sebelumnya, sehingga konsumen bisa mengetahui keunggulan dan 

kekurangan suatu merek. Dalam memori konsumen, informasi mengenai produk atau merek 

yang menjadi favoritnya sudah tersimpan dengan baik. Apabila muncul kebutuhan, maka 

konsumen dengan mudah untuk melakukan pembelian dengan memilih merek atau produk.  

Keputusan nominal terjadi bila adanya sedikit keterlibatan.  Keputusan nominal sering tidak 

memasukkan pertimbangan pembelian alternatif. Tahap pembuatan keputusan ini juga 

menunjukkan bahwa konsumen sudah memiliki loyalitas merek, sehingga ada indikasi untk 

melakukan pembelian ulang. Loyalitas merek ini penting karena bisa menyederhanakan 

kompleksitas pembuatan keputusan dengan cara menghindari risiko. Dengan banyaknya merek 

yang ditawarkan oleh perusahaan, konsumen tidak mengalami kesulitan untuk mencari merek 

yang terbaik berdasarkan pengalaman sebelumnya.  

 

Pembuatan Keputusan Hedonis 

Berkaitan dengan pembuatan keputusan hedonis, tiga tahapan pembuatan keputusan 

yaitu pembuatan keputusan ekstensif, pembuatan keputusan terbatas, dan pembuatan 

keputusan rutin dapat menjelaskan pembuatan keputusan hedonis. Perlu ditekankan dalam hal 

ini bahwa pembuatan keputusan hedonis memang memiliki karakteristik spesifik, namun 

secara garis besar, pembuatan keputusan hedonis memiliki alur yang  bisa dijelaskan dari 

tahapan pembuatan keputusan ekstensif terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan 

membeli sebagai pendorong pembuatan keputusan hedonis bisa diawali dengan mencari 

merek-merek yang dapat memenuhi keinginan dengan baik. Produk atau merek yang mampu 

menawarkan variasi multi sensory dari aspek kemasan, desain, atribut dengan benefit unggul 

dapat dijadikan pilihan. Tidak semua merek atau produk yang ditawarkan dapat memenuhi 

benefit untuk konsumsi hedonis.  Produk-produk yang memiliki kekhasan khusus dan mampu 

menawarkan atribut dengan benefit tentu saja menjadi pertimbangan. Konsumen akan mencari 

informasi terlebih dahulu sampai mengetahui merek yang dapat memenuhi kebutuhannya.  

Apabila konsumen sudah memahami mengenai merek yang memberikan atribut 

multisensory artinya bisa memenuhi keinginan konsumen dengan baik, maka akan diputuskan 

untuk dipilih. Biasanya produk atau merek yang memiliki atribut tambahan yang memanjakan 

indra konsumen menjadi preferensi konsumen. Pengalaman konsumen dalam memilih merek 
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menjadikan konsumen dengan mudah untuk melakukan pembelian berikutnya apabila muncul 

keinginan hedonis lainnya. Konsumen dikategorikan sebagai animal wanting, apabila keinginan 

sudah terpenuhi, maka bisa muncul keinginan yang lain.  

Tahapan selanjutnya ini memasuki pada pembuatan keputusan terbatas. Konsumen 

hanya membatasi pencarian informasi karena sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. 

Pembuatan keputusan dalam hal ini menunjukkan bahwa konsumen memahami sejumlah 

merek, produk atau jasa tertentu yang bisa menawarkan sejumlah atribut tertentu. Misalnya 

keinginan konsumen untuk membeli parfum dengan atribut tertentu. Konsumen sudah 

memiliki pemahaman sejumlah merek yang mampu menawarkan atribut wangi dan memberi 

semangat. Adanya pemahaman ini, membuat konsumen mudah memilih satu di antara 

penawaran tersebut. Pemilihan ini membutuhkan waktu sedikit untuk memilih. 

Pembuatan keputusan rutin terjadi apabila konsumen sudah memiliki pengalaman 

sebelumnya dengan sangat baik. Dalam memori konsumen sudah terdapat sejumlah merek atau 

produk yang dapat memenuhi keinginan yang muncul dengan baik. Sejumlah merek dianggap 

dapat memberikan kepuasan konsumen karena memudahkan konsumen untuk dapat 

memanfaatkan atribut produk dengan baik. Merek-merek tertentu menawarkan sejumlah 

atribut yang mampu memenuhi preferensi konsumen. Setiap muncul keinginan yang baru, 

konsumen hanya mencari merek yang dapat memuaskan keinginan. Hal ini mudah dilakukan 

karena sudah ada informasi yang baik mengenai sejumlah merek. Produk-produk berteknologi 

tinggi atau memiliki reputasi yang baik, biasanya mampu untuk menampilkan sisi lain dari 

atribut yang tidak hanya memenuhi kebutuhan utama konsumen.  

Pembuatan keputusan hedonis mudah dilakukan apabila konsumen memiliki kemudahan 

dan pengalaman sebelumnya. Keputusan hedonis cenderung impulsif, namun aspek kognitif 

masih diperlukan karena merupakan dasar informasi yang dimiliki dalam memori konsumen. 

Pengetahuan dan pengalaman konsumen sebelumnya merupakan fasilitas yang memudahkan 

konsumen untuk menentukan pilihan tanpa membuat keputusan lebih lanjut. Konsumen sudah 

memiliki banyak informasi untuk memastikan pilihan sehingga keputusan bisa dibuat seketika.  

  

Hierarki Efek Pembuatan Keputusan 

 Penjelasan pada sub-pembahasan sebelumnya menunjukkan adanya siklus hidup 

produk yang memiliki perbedaan pembuatan keputusan, baik untuk pembuatan keputusan 

pada umumnya terhadap produk-produk yang memiliki aspek utilitiarian maupun untuk 

pembuatan keputusan untuk produk-produk hedonis. Hierarki pembuatan keputusan dalam 

sub-pembahasan menjelaskan lebih spesifik mengenai pembuatan keputusan hedonis. 

Penjelasan hierarki ini memberikan informasi bahwa pembuatan keputusan hedonis lebih 

memfokuskan  pada aspek experiential yang berbeda dari pembuatan keputusan pada 

umumnya.   

 Hierarki efek pembuatan keputusan konsumen ini didasarkan pada tiga komponen 

sikap yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. 11 Aspek kognitif menjelaskan mengenai keyakinan 

konsumen mengenai objek sikap atau perilaku tertentu. Keyakinan ini berkaitan dengan 

manfaat atau benefit yang diperoleh dari objek tertentu. Selain itu, keyakinan ini juga meliputi 

evaluasi konsekuensi konsumen dalam melakukan konsumsi, sehingga hal ini berkaitan dengan 

aspek pemikiran lebih lanjut sebelum melakukan pilihan. Aspek afeksi merupakan perasaan 

konsumen terhadap objek sikap yang sifatnya relatif emosional; sedangkan perilaku merupakan 
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tindakan nyata terhadap objek sikap.  Dalam hal ini terdapat tiga hierarki sikap yang bisa 

digunakan menjelaskan perilaku hedonis yaitu hierarki pembelajaran standar (standard 

learning hierarchy), hierarki keterlibatan rendah (low involvement hierarchy), dan hierarki 

experiential (experiential hierarchy).12 

   

Hierarki Pembelajaran Standar 

Pembelajaran standar mengikuti proses bahwa individu akan berpikir (to think), 

merasakan (to feel), dan bertindak (to do). Hal ini berkaitan dengan keputusan konsumen untuk 

melakukan sesuatu dengan memulainya dengan cara berpikir terlebih dahulu. Evaluasi segala 

konsekuensi mengenai implikasi suatu perilaku menjadi pertimbangan.  Aspek kognitif 

didahului dengan pencarian informasi  yang cukup dan menentukan sejumlah kriteria untuk 

dijadikan pedoman dalam membuat keputusan. Pembuatan keputusan ini khususnya dilakukan 

oleh konsumen dalam menentukan pembelian produk yang membutuhkan banyak pengeluaran 

dan mengandung sejumlah risiko. Apabila konsumen sudah melakukan pencarian informasi 

yang cukup untuk dijadikan pertimbangan, maka konsumen akan menumbuhkan perasaan 

untuk menyukai produk atau merek yang dipromosikan. Perilaku akan diwujudkan ketika 

konsumen sudah memiliki keyakinan dan perasaan suka yang kuat untuk.  

 

Gambar Hierarki Efek Pembelajaran Standar 

 
 
 
 
 

Dari sisi pemasar yang menyediakan produk dan jasa, pemasar biasanya akan 

menggunakan media iklan untuk menciptakan kesadaran merek kepada konsumen. Melalui 

iklan, konsumen dikenalkan sejumlah atribut-atribut merek yang dianggap mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen.  Sesudah konsumen mengenal merek beserta atribut baru, pemasar 

biasanya akan menggunakan media sales promotion yang bertujuan untuk mendekatkan produk 

kepada merek. Dengan demikian, atribut-atribut merek bisa diketahui manfaatnya secara 

langsung oleh konsumen.  Pengenalan atribut melalui sales promotion  termasuk in-store 

promotion dan menggunakan media lainnya ditujukan untuk memengaruhi tindakan beli oleh 

konsumen. Proses pengenalan produk dilakukan secara terus-menerus agar menguatkan 

keyakinan dan perasaan konsumen yang akhirnya dilakukan pembelian. Pola pembuatan 

keputusan konsumen merupakan usaha pembentukan sikap berdasarkan pengolahan informasi 

secara kognitif.13 

Terlebih untuk konsumen yang belum memiliki pengalaman sebelumnya baik dalam 

penggunaan merek atau produk, konsumen dalam hal ini mengutamakan aspek kognitif. Aspek 

kognitif ini berupa pencarian informasi yang sebelumnya untuk memastikan bahwa keputusan 

pilihan produk atau merek tidak keliru.  Aspek verbal sebuah informasi dibutuhkan namun 

aspek visual dari sebuah informasi dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lengkap. 

Aspek verbal yang berupa informasi detail memberikan gambaran mengenai spesifikasi, 

kualitas, dan manfaat produk dengan demikian bisa menyakinkan konsumen untuk 

mencobanya. Produk berteknologi tinggi biasanya memberikan penjelasan mengenai 

keunggulan sebuah produk.  Namun, di satu sisi, visualisasi produk juga diperlukan, misalnya 

berkaitan dengan desain produk. 

Kogniti

f 
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Hierarki Keterlibatan Rendah  

Pembelajaran dengan keterlibatan rendah mengikuti proses bahwa individu akan 

berpikir (to think), bertindak (to do), dan merasakan (to feel). Dalam hal ini, konsumen tidak 

memiliki preferensi tunggal terhadap satu merek dari merek yang ada. Evaluasi produk 

berkaitan dengan rasa suka atau tidak dilakukan pasca pembelian. Konsumen tidak melakukan 

pencarian informasi secara ekstensif, namun hanya dilakukan pada informasi yang ada dalam 

benak konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen tidak menginginkan untuk 

mencari informasi secara ekstensif. Terkadang konsumen, hanya mengandalkan pada 

pengalaman atau kebiasaan masa lalu untuk memilih produk.  Selain itu, informasi juga 

didasarkan pada informasi yang tersedia di toko atau lingkungan retail lainnya. Apabila 

konsumen sudah melakukan pembelian, konsumen bisa memutuskan untuk menyukai produk 

atau merek yang ada. Evaluasi ini didasarkan pengalaman menggunakan produk atau merek 

sehingga bisa menguatkan sikap positif terhadap merek atau produk.   

Gambar Hierarki Efek Keterlibatan Rendah 

 
 
 
 

Konsumen dalam hierarki ini mendasarkan pada proses pembelajaran keperilakuan atau 

behavioral learning process. Artinya, konsumen memiliki suatu pembelajaran yang sudah terjadi 

di masa lalu untuk menjadi pertimbangan di masa yang akan datang. Konsep-konsep dalam 

behavioral learning process yaitu classical conditioning dan instrumental conditioning.   

Classical conditioning merupakan pengaitan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya. 

Penerapan konsep classical conditioning berupa konsep repetisi dan generalisasi stimulus.  

Konsep repetisi bisa diterapkan dalam pengulangan strategi iklan tentang atribut produk atau 

merek, sehingga konsumen tidak perlu berpikir terlalu lama atau mencari informasi lain, dan 

memungkinkan konsumen untuk segera melakukan pembelian. Pengaitan antara satu stimulus 

dan stimulus lainnya misalnya yang populer adalah merek Lux dengan wanita cantik. Iklan 

merek Lux selalu dikaitkan dengan wanita cantik. Hal ini merupakan repetisi strategi yang 

memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian agar terlihat cantik tanpa berpikir lebih 

lanjut untuk mencari merek lain.   

Selain konsep repetisi, terdapat konsep generalisasi stimulus.  Generalisasi stimulus 

bertujuan untuk mengaitkan atau mengasosiasikan suatu stimulus dari merek yang ada pada 

aspek lain. Penerapan generalisasi stimulus misalnya family branding, product line extension 

atau brand extension, atau licensing. Penerapan stimulus ini memudahkan konsumen untuk 

mengaitkan sebuah produk dengan produk lainnya tanpa berpikir lebih lanjut. Konsumen 

memiliki pengalaman sebelumnya sehingga menyimpan sejumlah informasi mengenai merek 

atau produk sebelumnya. Hal ini bagi pemasar merupakan kondisi yang memberikan 

keuntungan karena merek yang sudah diterima secara baik oleh konsumen sebelumnya, 

membuat pemasar tidak perlu bersusah payah memaksa konsumen untuk menerima merek 

yang dimilikinya. Terlebih ketika merek yang ditawarkan merupakan merek dengan kompetisi 

ketat yang ditunjukkan dengan sejumlah merek yang bersaing.  

Kogniti

f 
Perilaku Afeksi 
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Sumber: http://www.dove.co.id/id/Produk/default.aspx  

 

Selain konsep classical conditioning, konsep instrumental conditioning juga mampu 

menerangkan konsep pembuatan keputusan terbatas. Konsumen mempelajari dengan cara uji 

coba yang salah satunya hasilnya memberikan sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan. 

Pengalaman yang menyenangkan sebagai pemicu seseorang untuk mengulangi perilaku yang 

spesifik.  Dengan demikian, kepuasan masa lalu bisa menjadi dasar pertimbangan untuk 

menentukan perilaku di masa yang akan datang.  Pengalaman ini bisa menjadi sesuatu yang 

disimpan dalam memori konsumen, sehingga konsumen tidak perlu membuat keputusan lebih 

lanjut untuk mencari informasi sebagai konfirmasi sebuah keputusan. Hal ini memudahkan 

konsumen untuk mencari merek yang berkualitas sesuai dengan pengalaman masa lalu.  

 

Hierarki Experiential (Experiential Hierarchy) 

Pembelajaran dengan hierarki experiential  mengikuti proses bahwa individu akan 

merasakan (to feel),  bertindak (to do), dan berpikir (to think). Aspek kognitif diletakkan di akhir 

tidak bermaksud bahwa konsumen ketika memutuskan sesuatu tidak menggunakan pemikiran, 

namun pemikiran ada dalam bawah sadar konsumen. Selain itu, perspektif ini menguatkan 

pemikiran bahwa konsumen memiliki reaksi emosi terlebih dahulu ketika menerima stimuli 

yang ditawarkan oleh pemasaran. Reaksi emosi ini berupa rasa suka, benci,  khawatir,  sedih, 

simpati, nafsu, malu, jijik, bersalah, atau aneh terhadap berbagai stimuli. Reaksi ini biasanya 

muncul berkaitan dengan stimuli dari produk yang memengaruhi panca indra konsumen yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba.  Konsumen dalam memutuskan 

tidak memikirkan mengenai risiko tertentu, karena konsumen memutuskan untuk langsung 

menyukai tanpa berpikir lebih lanjut. 

 

Gambar Hierarki Efek Experiential 
 
 
  
 
 
Posisi Pembuatan Keputusan Hedonis 

Berkaitan dengan pembuatan keputusan hedonis, hierarki efek yang bisa menjelaskan 

lebih tepat adalah hierarki efek experiential. Berkaitan dengan produk, konsumsi yang 

berorientasi hedonis lebih memfokuskan pada aspek simbolik sebuah produk misalnya 

kenyamanan, sisi elegan, aspek komunikatif secara sosial, dan bukan pada fungsi dan atribut 

Afeksi Perilaku Kogniti

f 

Brand extension 

merupakan suatu 

mekanisme yang membuat 

konsumen tidak perlu 

berpikir lebih lanjut untuk 

mencari informasi  dalam 

memutuskan suatu pilihan 

merek atau produk. 
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utama sebuah produk misalnya volume, kualitas, atau berat sebuah produk. Setiap produk yang 

ditawarkan memiliki sisi simbolis, terlebih untuk produk hiburan, seni, atau aktivitas hiburan 

lainnya. 14 Berdasarkan task definition, konsumsi yang dilakukan oleh konsumen untuk mencari 

kesenangan, fantasi, stimulasi sensori, dan kenikmatan. Konsumen menikmati untuk 

menghabiskan waktu menikmati dengan memanjakan panca indranya.  

Berkaitan dengan tipe keterlibatan, keputusan hedonis atau experiential ini lebih 

mengutamakan keterlibatan rendah dan berorientasi pada otak kanan dengan memfokuskan 

aspek emosi. Dengan demikian, penampakan visual lebih disenangi daripada tampilan verbal. 

Aspek visual lebih memberikan aspek kemudahan menikmati stimuli daripada aspek verbal 

karena tanpa membutuhkan aspek pemikiran lebih lanjut.   

 

Aspek dalam Pembuatan Keputusan Hedonis 

Seperti yang dijelaskan dalam sub-pembahasan sebelumnya, pembuatan keputusan 

hedonis bisa dijelaskan melalui konsep experiential.  Konsep experiential berkaitan dengan 

penggunaan atau konsumsi secara langsung mengenai produk atau jasa. Konsep experiential 

marketing sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Pine dan Gilmore dalam experience 

economy dan Schmitt dalam experiential marketing. Ada aspek interaksi antara produk atau jasa 

dan konsumen secara aktif.15 Nilai experiential memberikan benefit yang bersifat ekstrinsik dan 

instrinsik16 Benefit ekstrinsik merupakan benefit yang memenuhi kebutuhan utama sebuah 

produk yang dikonsumsi; sedangkan benefit intrinsik merupakan benefit yang memberikan 

aspek pengalaman atau kegembiraan dalam mengonsumsi. 17  Kedua aspek ini dipetakan 

menjadi aspek experience yang terdiri atas  kesenangan intrinsik, escapism, visual appeal dan 

hiburan.   Konsep ini bisa diterapkan dalam  konteks belanja di lingkungan retail. Konsumen 

berbelanja tidak hanya untuk mendapatkan aspek fungsional tetapi juga aspek kesenangan.18  

Konsumen ketika memutuskan untuk melakukan pembelian produk atau memilih sesuatu, 

cenderung melakukan mengembangkan afeksi atau rasa emosional terlebih dahulu. Keempat 

aspek ini dianggap mampu menumbuhkan aspek afeksi terlebih dahulu.  

a. Kesenangan Intrinsik  

Kebahagiaan atau kesenangan bisa terjadi melalui berbagai cara. Kebahagiaan merupakan 

refleksi kepuasan dengan kehidupan. Kebahagiaan atau kesenangan dapat dijumpai dalam 

setiap aktivitas misalnya hanya dalam makan, seni, komunikasi, petualangan, dan ilmu. 

Seseorang lebih memprioritaskan konsumsi yang bersifat hedonis daripada fungsional 

karena memang menginginkan sesuatu yang lebih bersifat luas misalnya hasrat untuk 

mendapatkan kemewahan dan kesenangan.19  Di samping itu, biaya psikologis untuk 

mendapatkan konsumsi hedonis tidak nyata. Individu menginginkan sesuatu yang bisa 

meningkatkan kualitas hidup. Individu juga menginginkan untuk melepaskan diri dari 

tekanan hidup yang cenderung monoton. Konsumen yang melakukan konsumsi hedonis 

dianggap menyia-nyiakan waktu dan uang.  

Aktivitas hedonis juga mampu memberikan aspek relaksasi. Konsumen sebagai manusia 

membutuhkan aspek relaksasi dalam kehidupannya. Relaksasi dibutuhkan karena untuk 

melepaskan rutinitas yang biasa dihadapi oleh manusia.20 Relaksasi akan mengembalikan 

keseimbangan mental sehingga konsumen dapat kembali menjalankan aktivitasnya. 

Aktivitas ini juga memberikan kemudahan dalam membina hubungan dengan teman, 
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pasangan atau anggota keluarga lain. Aktivitas berkumpul atau hang out dengan rekan atau 

saudara bisa menimbulkan aspek emosional yang positif.  

b. Escapism  

Istilah escapism merupakan suatu cara untuk melepaskan diri dari sesuatu. Escapism 

merupakan suatu motivasi dan tidak didefinisikan sebagai perilaku. Banyak produk yang 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk lebih intensif dalam menggunakannya. 

Escapism merupakan pembenaman diri secara psikologis.21  Ketika konsumen menemui 

suatu tantangan tertentu yang baru dan bisa mengadaptasinya dengan baik, konsumen 

memfokuskan diri untuk konsentrasi. Konsumen akan menikmati setiap saat sehingga tidak 

memperhatikan lingkungan di sekitarnya.  

Dalam mengonsumsi produk, konsumen akan mendapatkan  hal-hal baru yang dianggap 

dapat menarik perhatiannya untuk lebih memfokuskan diri. Atribut-atribut produk yang 

baru dan menarik akan menggugah perhatian seseorang untuk dicoba lebih lanjut. Individu 

akan melibatkan diri secara aktif. 

 

 
 Sumber: http://www.nokia.com/lumia925/ 

 
 
 
 
 
c. Visual Appeal  

Visual Appeal merupakan bagian estetika pengalaman. Visual appeal ini menjelaskan 

bagaimana reaksi konsumen ketika melihat sebuah obyek fisik. Berkaitan dengan konteks 

produk, aspek visual meliputi desain, atribut, kemasan yang menarik dan unik.  Aspek visual 

ini membuat konsumen bisa melakukan pembelian tanpa memerlukan pemikiran jangka 

panjang dan bisa memiliki rasa emosional seketika.  

d. Hiburan 

Hiburan juga merupakan bagian estetika pengalaman. Nilai hiburan merefleksikan apresiasi 

terhadap produk yang mampu memberikan suatu aspek kegembiraan dalam diri seseorang. 

Aspek hiburan membuat konsumen memiliki keinginan untuk menikmati secara langsung. 

Hiburan ini bisa berupa pertunjukan musik, film, drama, atau event lainnya yang mampu 

menggugah emosi konsumen secara seketika. Hiburan merupakan aspek yang menggugah 

secara emosional. Rasa suka untuk menikmati konser musik yang ditawarkan oleh Java 

Nokia Lumia menawarkan 

sejumlah atribut yang membuat 

konsumen memiliki keinginan 

untuk mencoba semua atribut 

sehingga merasa tidak 

menyadari kehadiran orang 

lain. Dengan kata lain, 

konsumen merasakan keasyikan 

sendiri untuk mencoba semua 

atribut produk, yang 

terterkadang mengabaikan 

lingkungan sekitar.  

http://www.nokia.com/lumia925/
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Musikindo  merupakan bagian dari aspek experiential yang membuat konsumen bisa 

menikmati dengan senang. 

 

Studi  Berkaitan dengan Pembuatan Keputusan Hedonis 

Sebuah studi mengenai pengalaman mengonsumsi memberikan gambaran mengenai 

aspek experiential. Studi tersebut menjelaskan pengalaman mengonsumsi coklat yang 

merupakan interaksi antara individu, lingkungan dan situasional. Konsumsi coklat  memiliki 

aspek yang berupa motif konsumsi fungsional dan motif experiential. Perumusan kategori 

konsumsi coklat dijelaskan sebagai berikut.22 

 

Aspek Fungsional 

Medicine 

- Konteks fisiologis. Konteks fisiologis ini menjelaskan coklat sebagai pengganti makanan 

atau cemilan. Coklat diolah menjadi bahan makanan atau minuman. Coklat memiliki 

kalori dengan tingkat tertentu sehingga bisa dikonsumsi konsumen untuk menghilangkan 

rasa lapar.  

- Konteks gratifikasi sensory. Konteks grafitikasi sensory menunjukkan bahwa konsumsi 

coklat menimbulkan sebuah sensor dalam otak untuk menimbulkan rasa tenang, 

semangat, dan menimbulkan motivasi positif. Sensory yang ditimbulkan oleh coklat bisa 

berkaitan dengan penglihatan (sight), peraba (touch), pengecap (taste), dan penciuman 

(smell). Berkaitan dengan penglihatan, bentuk coklat beragam termasuk desain kemasan 

coklat yang bisa menggugah selera konsumen untuk mencobanya.  Berkaitan dengan 

peraba, coklat memiliki tekstur lembut. Berkaitan dengan pengecap, coklat memiliki rasa 

lembut, manis, dan terkadang rasa pahit yang menimbulkan rasa sensasional.  

- Konteks chocoholism. Konteks ini menjelaskan bahwa mengonsumsi coklat bisa 

menimbulkan aspek kecanduan atau ketagihan. Mengonsumsi coklat mungkin dijadikan 

sebagai cara untuk melampiaskan sesuatu atau menghindari rasa penyesalan atau 

bersalah. Terlebih untuk individu yang memiliki mood yang tidak baik.  

 

 

Aspek Experiential 

Mengonsumsi coklat selain bisa memenuhi kebutuhan utama,  juga memberikan 

kesempatan kepada konsumen untuk memenuhi hedonis atau experiential. Konsumsi ini 

memberikan penekanan pada aspek emosi atau sisi afeksi konsumen.  Pembelian atau konsumsi 

coklat bisa dimulai dari aspek afeksi tanpa membutuhkan untuk pencarian informasi atau 

pengolahan aspek kognitif lebih lanjut.  

a. Manuovering. Hal ini berarti konsumsi coklat memberikan kesempatan konsumen untuk 

berimajinasi  sesuai yang ada dalam otak konsumen.   

- Konteks escapism. Ketika mengonsumsi coklat, terkadang konsumen bisa merasakan 

melepaskan kejenuhan, stres, dan mendapatkan semangat. Trend saat ini menunjukkan 

bahwa jumlah kafe yang menawarkan minuman coklat, sehingga konsumen bisa 
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menghabiskan waktu untuk duduk bersama sambil mengonsumsi coklat. Dalam 

mengonsumsi coklat, konsumen bisa membuatnya melupakan problem dan 

mengembalikan semangat.  

- Konteks self-gift. Terkadang konsumen perlu untuk menghargai diri sendiri. Membeli 

coklat untuk dikonsumsi sendiri merupakan penguatan afeksi diri yang akhirnya 

membuat konsumen merasa bahagia dan nyaman. Dengan menghargai diri sendiri, 

konsumen menjadi  individu yang secara psikologis tenang dan termotivasi untuk selalu 

menjalankan kehidupan dengan baik.  

- Konteks memori dan nostalgia. Coklat membuat konsumen memiliki nostalgia atau 

memori di masa lalu. Hal ini terkait dengan afeksi seseorang untuk mengingat kenangan 

indah yang pernah dialami di masa lalu. Coklat meningkatkan ingatan masa lalu dengan 

baik. 

b. Ritual Enhancement 

- Konteks interpersonal gift. Coklat bisa dijadikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada 

orang lain sebagai hadiah atau penghargaan. Dalam memutuskan untuk membeli coklat, 

rasa afektif konsumen lebih mendominasi karena pemberian coklat menciptakan rasa 

suka atau sayang kepada orang yang akan diberi.  

Pembuatan keputusan hedonis juga biasa dilakukan oleh konsumen ketika seorang 

konsumen menginginkan belanja bukan melakukan pembelian. Belanja cenderung 

menunjukkan kecenderungan afektif untuk jalan-jalan dan melakukan keputusan beli produk 

berdasarkan rasa senang atau emosional. Sebuah studi kualitatif menunjukkan bahwa belanja 

menunjukkan aktivitas yang tujuannya bukan membeli produk utama.23  Belanja bisa berfungsi 

sebagai berikut. 

a. Untuk enjoyment atau senang-senang. Hal ini tidak terkecuali baik wanita maupun pria, 

belanja menjadi kegiatan yang menyenangkan sehingga terkadang akan melakukan pilihan 

produk yang tidak direncanakan sebelumnya.  

b. Aktivitas belanja dilakukan untuk menghabiskan waktu. Mall yang ada di kota-kota besar 

memberikan sejumlah fasilitas untuk konsumen memenuhi segala kebutuhan. Dari sekedar 

makan, minum, hingga bisa melakukan sejumlah pelayanan jasa yang memungkinkan 

kebutuhan konsumen bisa terpenuhi dengan optimal. 

c. Jalan-jalan di mall memungkinkan konsumen menikmati berbagai produk yang dipajang 

pada etalase toko. Ketika melakukan aktivitas ini konsumen memfokuskan pada aspek afeksi 

karena konsumen menikmati. 

 

Ringkasan 

1. Model konsumen yang menjelaskan perilaku konsumen bisa ditinjau dari empat pandangan 

yaitu pandangan ekonomis, pandangan pasif, pandangan kognitif, dan pandangan emosional. 

Pembuatan keputusan hedonis bisa dijelaskan melalui pandangan pasif, emosi, dan kognitif. 

2. Tahap pembuatan keputusan konsumen pada umumnya juga bisa dijelaskan melalui  siklus 

hidup produk. Hal ini berkaitan dengan kondisi konsumen membuat keputusan dan 

melakukan pembelian berkaitan dengan pengenalan sampai pemahaman merek atau produk 
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dengan sebaik mungkin. Pada intinya, ada tiga tahapan proses pembuatan keputusan yaitu 

extensive problem solving, limited problem solving, dan routine problem solving.  

3. Berkaitan dengan pembuatan keputusan hedonis, tiga tahapan pembuatan keputusan yaitu 

pembuatan keputusan ekstensif, pembuatan keputusan terbatas, dan pembuatan keputusan 

rutin dapat menjelaskan pembuatan keputusan hedonis. 

4. Dalam ini terdapat tiga hierarki sikap yang bisa digunakan menjelaskan perilaku hedonis 

yaitu hierarki pembelajaran standar (standard learning hierarchy), hierarki keterlibatan 

rendah (low involvement hierarchy), dan hierarki experiential (experiential hierarchy).  

5. Penjelasan hierarki ini memberikan informasi bahwa pembuatan keputusan hedonis lebih 

memfokuskan  pada aspek experiential yang berbeda dari pembuatan keputusan pada 

umumnya.   

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan emosional menjelaskan perilaku hedonis? 

2. Bagaimana implikasi manajerial dalam menerapkan pandangan emosional untuk 

memengaruhi perilaku hedonis? 

3. Bagaimana hierarki efek menjelaskan perilaku hedonis? 

4. Bagaimana pemasar menerapkan hierarki efek  untuk memengaruhi perilaku hedonis? 

5. Apa yang dimaksud dengan kesenangan instrinsik dalam perilaku hedonis? 
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BAB 3  

Konsumsi Hedonis 

 

Tujuan Bab 

Mahasiswa bisa memahami mengenai: 

1. Pembuatan definisi konsumsi hedonis. 

2. Perbedaan dalam konstruk mental, produk, penggunaan produk, dan perbedaan 

individu.  

3. Pengukuran perilaku hedonis. 

 

Pemahaman Konsumsi Hedonis 

 Konsumen membuat keputusan untuk membeli produk bukan karena dapat melakukan 

pembelian tetapi pembelian produk disebabkan oleh arti yang lebih mendalam dari produk 

tersebut. Konsumsi hedonis didefinisi sebagai perilaku konsumen yang berkaitan dengan 

multisensory, fantasi, emosi dari pengalaman seseorang. Istilah multisensory  meliputi rasa, 

suara, aroma, visual maupun citra lainnya. Perspektif hedonis menjelaskan imajinasi seseorang 

pada batas tertentu dari sebuah produk. Misalnya seseorang yang mencium parfum akan 

membuat seseorang memiliki imajinasi untuk memikirkan sesuatu di luar apa yang dipikirkan.  

 Multisensory bisa berupa aspek internal. Aspek internal ini meliputi: 

1. Historic imagery. Hal ini meliputi kemampuan mengingat kembali sebuah peristiwa yang 

sudah terjadi. Produk atau benda akan mengingatkan seseorang untuk bisa berfantasi pada 

sesuatu misalnya nostalgia. Nostalgia diartikan sebagai keinginan terhadap masa lalu, 

termasuk keinginan terhadap produk yang pernah dimiliki pada masa lalu atau beberapa 

waktu sebelumnya. Nostalgia ini meliputi 1) preferensi terhadap produk yang pernah 

dikonsumsinya; 2) produk-produk yang menjadi kenangan bisa produk yang pernah 

dikonsumsi termasuk melihat film; 3) aspek yang mengingatkan pengalaman masa lalu pada 

saat umur tertentu; dan 4) perasaan atau sikap yang sementara muncul pada objek tertentu.1 

Dengan menggunakan merek-merek terdahulu yang pernah popular pada zamannya, 

konsumen akan teringat mengenai masa lalu, sehingga akan menimbulkan kenangan masa 

lalu dan terkadang konsumen akan merasa rindu, emosional, dan bahagia mengenai 

pengalaman indah yang pernah dialami. Retro brand bisa membuat konsumen untuk 

berimajinasi mengenai kejadian di lampau dan terkadang bisa membuatnya melamun atau 

mengenang sesuatu yang diingat kembali dalam memori jangka panjang.  

2. Fantasy imagery. Hal ini terjadi ketika individu bisa memiliki fantasi yang tidak didasarkan 

pada pengalaman masa lalu. Kondisi ini berbeda dari historic imagery. Dalam hal ini, 

konsumen dihadapkan situasi mengenai masa depan atau pengandaian sesuatu yang akan 

terjadi. Konsumen memikirkan sesuatu yang akan terjadi pada dirinya andaikata ia memilih 

memakai produk atau memutuskan penggunaan produk tertentu. Imajinasi terhadap 

penggunaan produk bisa berdampak pada dua hal. Individu bisa menjadi seseorang baik 
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dalam keadaan positif maupun negatif. Ketika konsumen yang akan membeli produk pakaian 

misalnya, ia akan membayangkan bahwa dengan mengenakannya, akan membuat dirinya 

tampil beda dengan warna dan desain yang menarik. Ia akan merasa dipuji dan 

berpenampilan lebih anggun. Perasaan muncul karena konsumen berusaha membayangkan 

visualisasi pemakaian pakaian akan timbul keyakinan diri mengenai implikasi positif 

pemilihan pakaian. Perasaan positif ini akan menguatkan seseorang untuk memilih produk 

tersebut.  

Individu tidak mungkin mampu menghasilkan detail multisensory yang bersifat 

imajinatif tanpa adanya akses pengalaman nyata yang mampu menggugah perasaan atau 

imajinasi tertentu. Konsumsi hedonis berkaitan dengan emosi. Emosi ini mewakili fenomena 

dengan karakteristik neurofisiologi, ekspresif dan experiential. Hal ini bisa meliputi perasaan 

gembira, senang, takut. Aspek emosional ini memiliki peran untuk menggugah perasaan. Dalam 

pemasaran, penelitian mengenai hedonis sudah dikategorikan dalam motivation research. 

Penelitian ini dimulai tahun 1950-an dan dilanjutkan sampai tahun 1970. Pada awalnya, konsep 

simbolis belum memiliki ukuran yang valid.  

 Perspektif konsumsi hedonis menjelaskan bahwa produk dianggap sebagai sesuatu yang 

subjektif dan meliputi simbol-simbol tertentu. Perspektif hedonis bisa dijelaskan dalam bentuk 

mental construct, product classes, product usage, dan individual differences.2 

 

Mental Construct 

 Pembuatan keputusan konsumen pada umumnya memperhatikan urutan antara 

kognitif, emosi, konasi atau niat. Perkembangan teori pemasaran mengutamakan hierarki 

konsep ini yang dituangkan dalam teori multiatribut  dan teori sikap pada umumnya. 

Pembuatan keputusan konsumen cenderung menggunakan perspektif pengolahan informasi 

yang menekankan pada aspek kognitif. Informasi ini biasanya berupa verbal. Perspektif hedonis 

berusaha untuk lebih memfokuskan aspek emosi daripada aspek kognitif. Penekanan pada 

aspek kognitif lebih memfokuskan pandangan tradisional yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan pandangan ekonomis dan rasional.  Pandangan ekonomis mengabaikan 

adanya fokus pada aspek multisensory yang cenderung lebih emosional terhadap unsur-unsur 

atau atribut produk.  

 Dalam konstruk hedonis, terdapat empat proposisi utama. Pertama, hasrat hedonis 

mendominasi pilihan produk. Hal ini bisa dijelaskan dengan aspek cinta, benci, cemburu, 

senang, bahagia. Hasrat ini mengabaikan keputusan ekonomis. Ketika memutuskan sebuah 

produk, konsumen akan merasakan aspek senang, cinta, bahagia, benci, atau kondisi emosi 

lainnya. Konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian rasa emosional cenderung 

menjadi faktor utama karena hal ini memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. 

Rasa gembira, senang, menyenangkan memengaruhi dalam diri konsumen. Kondisi psikologis 

ini merupakan kondisi yang dialami sehingga menyebabkan konsumen tidak bisa menghindari 

dan enggan meninggalkan. Hampir kebanyakan konsumen akan menyukai segala hal yang 

membikin hati mereka bahagia dan terkadang bisa melupakan apakah yang membuat dirinya 

bahagia memiliki implikasi positif baik bagi diri sendiri maupun  lingkungan sekitarnya. 

Berbeda pada kondisi lain, apabila kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan, maka individu 

sebagai konsumen akan segera meninggalkannya.  



51 
 

 Segala sesuatu yang membahagiakan ini terkadang tidak ingin dilepaskan oleh 

konsumen karena konsumen akan merasakan kesedihan atau kegalauan diri. Hal ini bisa 

terlihat pada produk-produk yang memanjakan diri konsumen. Produk-produk ini merupakan 

sesuatu yang bisa membuat konsumen memiliki persepsi positif. Stimuli produk yang diterima 

oleh indra konsumen bisa dirasakan melalui indra penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, 

dan penciuman. 

 Melalui indra penglihatan, konsumen diberikan atau ditawarkan stimuli berupa produk 

dengan desain yang bagus, warna yang mencolok, kemasan yang menarik, tampilan unik. Indra 

penglihatan merupakan indra yang menampilkan visualisasi stimuli yang bisa dipersepsi baik 

atau buruk. Melihat keindahan atau kecantikan sesuatu akan membuat konsumen tertarik 

untuk mendekat, melihat, mencoba, merasakan bahkan akhirnya memilih untuk memilikinya. 

Indra pendengaran juga menciptakan sensasi sendiri. Suara yang keras atau suara merdu baik 

dari musik maupun bunyi lainnya akan menciptakan daya tarik tersendiri pada konsumen. 

Suara bisa menciptakan persepsi diri positif karena suara yang merdu didengar akan 

menciptakan energi positif pada diri seseorang agar lebih tenang dan bersemangat. Suara musik 

dari toko penyedia jasa musik membuat konsumen ingin mencoba mendekati untuk memasuki 

toko, yang pada akhirnya tidak sadar, secara emosional membuat konsumen tertarik untuk 

membeli. Begitu juga dengan indra peraba, individu mampu melakukan sentuhan produk yang 

memiliki tekstur lembut atau kasar. Tekstur lembut bisa memengaruhi konsumen untuk 

memiliki persepsi bahwa produk memiliki kualitas yang unggul. Kelembutan produk dapat 

membuat konsumen merasa senang untuk memiliki.  

Berkaitan dengan indra pengecap, makanan atau minuman yang dicicipi oleh konsumen 

bisa membuat konsumen merasakan suka atau senang dalam mengonsumsinya. Makanan yang 

enak dapat membuat konsumen tidak berhenti untuk mencobanya. Begitu juga dengan jenis 

minuman, minuman yang membuat dirinya merasa nyaman, menyegarkan, menghangatkan 

tubuh akan menjadi pilihan. Terkadang, individu dalam memilih makanan atau minuman bisa 

lupa diri karena merasakan kenikmatan atau kelezatan. Indra penciuman juga memberikan 

sensasi sendiri pada diri konsumen. Indra penciuman bisa berasal dari wangi, enak, harum 

produk makanan, minuman, parfum, atau produk lain yang menebarkan aroma menyegarkan. 

Produk-produk yang dapat menciptakan penciuman positif dari konsumen akan membuat 

konsumen merasa nyaman dan suka. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian. Kesemua indra yang dimiliki konsumen tersebut dapat memengaruhi 

konsumen secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Masing-masing konsumen memiliki persepsi 

yang berbeda-beda terhadap stimuli yang diterima.  

 Perkembangan mall yang ada di kota besar, termasuk Jakarta telah menawarkan produk 

atau jasa yang menarik untuk dikonsumsi melalui panca indra konsumen. Salah satunya adalah 

food court yang disediakan dalam mal. Keberadaan food court menciptakan daya tarik kepada 

konsumen sebagai pengunjung karena menawarkan macam cita rasa makanan dan minuman 

dengan aneka ragam yang pada akhirnya bisa menggugah panca indra untuk mencobanya.  Food 

court dari berbagai mall memberikan citra rasa sendiri mengenai berbagai kuliner baik 

makanan yang berasal dari nusantara maupun dari  negara lain termasuk menu makanan Asia, 

Eropa dan Amerika.  
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Setelah sukses dengan Food Temptation, Mal Kelapa Gading kembali 

menghadirkan Food Court penuh sensasi yang diberi nama Food Sensation. 

Mengambil tempat di Mal Kelapa Gading 1 Lantai Dasar, Food Sensation 

menghadirkan lebih dari 30 tenants makanan & minuman yang ditampilkan 

mengikuti trend mode food court modern. Beragam makanan yang variatif dan 

mengundang selera hadir disini, dari mulai Mie Aceh, Bakwan Surabaya, Lumpia 

Sulawesi, Nasi Bego, Taoge Goreng khas Bogor sampai Rujak Beubek. Seiring dengan 

perkembangan gaya hidup terkini, Food Sensation juga menampilkan interior 

menarik, dengan kombinasi antara sofa (lounge) dan kursi bar yang nyaman. 

Sehingga pengunjung bisa menikmati berbagai macam makanan dengan nyaman. 

Untuk lebih memuaskan pengunjung, Food Sensation dengan luas hampir mencapai 

1.200 m2, juga sangat memperhatikan aspek kebersihan. Terlihat dengan konsep 

ruang sewa berbentuk Open Kitchen yang diterapkan pada tenant-tenant counter. 

Dengan konsep ini, setiap pengunjung dapat melihat proses koki menyiapkan dan 

memasak makanan yang mereka pesan sehingga kesan bersih benar-benar terbukti. 

Sumber: http://www.malkelapagading.com/fooddetail 

  
 

 Kedua, konsumen memaknai produk dalam konsumsi hedonis dengan makna lebih 

subjektif pada atribut-atribut yang melekat pada produk. Aspek intangible atau aspek yang 

tidak nampak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan pembelian.  Aspek intangible 

ini cenderung melekat pada produk, yang diwujudkan dari aspek jaminan kualitas,  kepercayaan 

diri dalam  menggunakan produk atau memanfaatkan produk, citra produk, prestige, dan 

kenyamanan dalam menggunakannya. Aspek intangible ini bisa dirasakan oleh individu atau 

konsumen yang membeli produk atau jasa yang sifatnya relatif dari satu individu dan individu 

yang lainnya.  

http://www.malkelapagading.com/fooddetail
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Aspek intangible juga diwujudkan dalam bentuk simbol  tertentu yang memberikan 

makna tertentu dan berarti bagi konsumen yang memilikinya. Dalam menggunakan atau 

mengenakan produk, konsumen tidak hanya memperhatikan mengenai kepantasan suatu 

produk yang dibeli atau digunakan. Konsumen akan melakukan monitoring tidak hanya secara 

fisik, namun juga  lingkungan yang mengawasinya. Konsumen merasakan adanya representasi 

moral atau karakter atas pilihan produk yang dikenakan. Oleh karena itu, konsumen merasa 

adanya observasi lingkungan sosial atas dirinya. Objek yang dipilih menjadikan individu untuk 

memperhatikan makna lebih mendalam mengenai pilihan produk. Hal ini berkaitan dengan 

membangun citra diri dan menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain yang 

memperhatikannya.3  

Individu atau masyarakat akan mempersepsi secara abstrak dari produk yang 

dikenakan karena berkaitan dengan dunia sosial yang memiliki sejumlah persepsi dan 

memberikan makna atau arti yang luas terhadap produk.4 Produk memiliki interaksi simbolis 

artinya individu akan memperhatikan penampilan dirinya dalam lingkungan di mana dia 

berada. Keberadaan dalam lingkungan tertentu akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. 

Istilah “you are what you wear” atau “you are what you have” menjadi semboyan utama dalam 

mengarahkan individu berperilaku. Individu yang memiliki persepsi bahwa produk tidak hanya 

memenuhi hal utama, akan memilih produk secara hati-hati karena pilihan produk akan 

menentukan kemampuan diri untuk menjadi individu terbaik. Produk dipilih karena berkaitan 

dengan identitas sosial. Pilihan hati-hati mengenai produk sangat menentukan diri seseorang 

jangan sampai kelompok sosial memberikan cemohan atau celaan, namun memberikan pujian 

terhadap pilihan produk. Hal ini penting untuk meningkatkan harga diri individu dan 

kepercayaan diri.  

 Ketiga, konsumsi hedonis dikaitkan dengan konstruksi realitas subjektif.  Konsumsi 

hedonis berkaitan dengan apa yang diinginkan seharusnya realita itu terjadi, bukan pada 

sesuatu yang nyata. Konstruksi internal konsumen pada realita tidak kongruen dengan 

kenyataan. Ada aspek subjektivitas dalam menggunakan produk, sehingga akan di luar dari 

konteks objektif. Ada aspek fantasi, imajinasi, membayangkan, pengandaian yang sebenarnya 

tidak senyatanya terjadi namun hanya terjadi dalam pikiran-pikiran konsumen. Konsumen 

dalam mengonsumsi produk melakukan imajinasi seperti yang dijanjikan oleh merek. Tagline 

merek produk seringnya menyampaikan pesan bahwa dengan mengonsumsi produk akan 

memberikan kemampuan konsumen untuk mampu sebagai seseorang yang dijanjikan dalam 

pesan. Imajinasi ini penting karena bisa menjadi daya tarik seseorang untuk memilih produk.  

 Dalam aspek imajinasi, terdapat konsep self-constructed  reality. Konsep ini menjelaskan 

bahwa ada sebuah asumsi terhadap citra tertentu. Contoh konsep secara klasik ini bisa 

dijelaskan dengan menggunakan merek Marlboro. Marlboro dikaitkan dengan seseorang yang 

jantan atau macho. Dengan merokok Marlboro, individu dapat menciptakan citra positif pada 

orang lainnya dan menyakinkan diri sendiri bahwa ia bisa memiliki sifat macho seperti cowboy. 

Keinginan menjadi cowboy menguatkan seseorang untuk merokok Marlboro. Berdasarkan teori 

Classical Conditioning, dijelaskan bahwa ada asosiasi antara stimulus cowboy dan rokok 

Marlboro. Rokok Malrboro dikaitkan dengan cowboy. Citra yang melekat ini menjadikan 

seseorang memiliki pemikiran yang mengaitkan antara cowboy dan Marlboro. Keterkaitan ini 

berlangsung secara terus-menerus sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan atau analogi.  
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Sumber: www.marlboro.com 

                                      
Campaign Sony setelah Berpisah dari Ericsson 

Sony-make.believe (baca: make dot believe) merupakan representasi ide-ide Sony 

yang menjelaskan adanya kemampuan untuk berpikir, berimajinasi dan bermimpi;  

make menunjukkan keunikan perusahaan untuk mewujudkan ide menjadi realitas; 

dan dot menunjukkan inspirasi untuk mewujudkan kreativitas dan realitas. Sony 

menghasilkan sejumlah terobosan untuk pengembangan produk, content, dan 

jaringan teknologi, serta mengusung atribut experience. 5  Produk teknologi ini 

membuat konsumen merasa berada dalam dunia sendiri karena begitu menikmati 

dalam penggunaan produk Sony. Ada aspek hiburan dan pengalaman mengasyikan 

sehingga membuat konsumen merasa menikmati memanfaatkan semua fitur yang 

ada. 

Konsep make.believe ini merupakan kombinasi antara aksi dan spirit. Spirit ini 

merupakan  dimensi yang mewujudkan sebuah ide produk yang didukung dengan 

adanya imajinasi dan mimpi kemudian dinyatakan dalam aksi melalui perwujudan 

produk dengan desain yang mendukung. Sony menawarkan sebuah produk 

berteknologi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menampilkan 

konsep imajinasi. Konsumen yang menggunakan produk Sony ini tidak hanya 

berkomunikasi, namun juga play, watch, listen dan create. Setiap konsep diwujudkan 

menjadi nyata dengan perumpamaan unik dan model nyata yang dibuat sendiri 

untuk mendemonstrasikan isi dari smartphone. Sebagai contoh, untuk konsep listen, 

bentuk kreatifnya adalah gambar sebuah gitar, seperti dalam smartphone Xperia.  

Sumber: http://store.sony.com/c/S_Xperia_NXT_Series/ 

  

http://www.marlboro.com/
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Produk Sony lainnya yaitu, Windows 8 yang merupakan Vaio Touchscreen Laptop 

memberikan atribut pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen dalam 

mengoptimalkan penggunaan produk tersebut.  Produk ini memberikan kemudahan 

untuk bekerja, mengoptimalkan game, berkomunikasi hanya dengan menyentuh  

menggunakan jari. Akses cepat dapat digunakan untuk mendapatkan informasi 

melalui internet. Selain itu, konsumen dapat menghemat waktu menggunakan 

scrolling dengan cepat karena produk Vaio ini memiliki ultra-responsive touchscreen.  

Sumber: http://store.sony.com/c/Sony-VAIO-Laptops-Computers-PCs 

 

  
 

Berkembangnya dunia teknologi khususnya internet memberikan peluang bagi 

penyedia jasa untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada konsumen untuk 

mengekspresikan diri sebebas mungkin. Dunia maya atau virtual world adalah computer 

generated environment yang terdiri atas tiga dimensi dan merupakan bentuk dari 3-D. Dunia 

virtual telah berupaya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam dunia nyata.6 Konsumen 

yang memanfaatkan dunia virtual ini berupaya mengikuti suatu permainan tertentu yang 

seakan-akan berada dalam dunia nyata. Ini merupakan sebuah konstruksi realitas subjektif. 

Perusahaan-perusahaan berusaha memanfaatkan penggunaan teknologi ini agar bisa 

http://store.sony.com/c/Sony-VAIO-Laptops-Computers-PCs
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berinteraksi dengan para konsumennya. Perusahaan menyediakan pelayanan yang 

memungkinkan konsumen untuk mendapatkan pengalaman tertentu sehingga bisa 

menstimulasi keinginan untuk melakukan pembelian. Perusahaan Toyota misalnya 

memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi 3-D untuk memberikan kesempatan 

kepada konsumen melakukan test-drive dengan demikian akan memengaruhi sikap dan beli 

konsumen.7 

Hierarki kebutuhan Maslow bisa menjelaskan mengenai kaitan antara konsep 3-D dan 

konstruksi realitas subjektif.  Kebutuhan hierarki Maslow memiliki hierarki kebutuhan yang 

dimulai dari 1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan keamanan, 3) kebutuhan sosial, cinta, 4) 

kebutuhan self-esteem, dan 5) kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan ini ada dalam 

diri seseorang dan selalu muncul sebagai dorongan terhadap aktualisasi diri. Ketika kebutuhan 

sudah dipenuhi maka akan muncul motivasi berperilaku yang lebih maju. Hierarki kebutuhan 

bersifat fleksibel. Kebutuhan yang sudah dipenuhi bisa memunculkan kebutuhan yang lebih 

tinggi. Ketika kebutuhan sudah dipenuhi tersebut akan mengurangi kepuasan yang dimiliki. 

Kebutuhan konsumen akan selalu muncul dan tidak pernah vakum karena bisa didorong oleh 

struktur sosial dan lingkungan. Dunia virtual juga dianggap sebagai lingkungan yang 

memengaruhi munculnya kebutuhan. Komunitas dengan konteks dunia virtual pada akhirnya 

akan memengaruhi identitas personal seseorang.8   

Dunia virtual merupakan representasi sebuah saluran baru untuk menjadi agen yang 

memengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Selain itu, dunia virtual mampu untuk memperluas 

konsep diri atau konsep ego yang bisa terjadi jauh tidak hanya identitas utama, namun bisa 

memberikan reputasi lebih kepada konsumen. Terlebih berkaitan dengan kebutuhan, dunia 

virtual pada akhirnya mampu memengaruhi munculnya kebutuhan diri yang ingin mewujudkan 

adanya aktualisasi diri seseorang. Peran dunia virtual memudahkan individu untuk 

mendapatkan “mainan”atau “teman” baru yang mampu membuat seseorang memiliki aspek 

diferensiasi.  

Sebagai bentuk aktualiasi, dunia virtual bisa memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk memiliki sesuatu yang dimimpikan dan tidak ada dalam dunia nyata. Hal ini 

merupakan ekspresi diri untuk merasakan sesuatu yang tidak dimiliki hanya dengan memilih 

jasa tertentu misalnya Second Life atau There.9  Dengan memanfaatkan dunia virtual, individu 

akan mendapatkan kesenangan. Kesenangan ini merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa 

individu akan mendapatkan perasaan baik, menyenangkan, bahagia, dan puas.  Keinginan untuk 

mencoba dunia virtual ini juga didukung oleh karakteristik masing-masing individu. Apabila 

individu memiliki karakteristik affinity for technology, maka individu akan mencoba untuk 

selalu berusaha adaptasi dan mencoba untuk belajar menggunakan teknologi baru.10  Individu 

menjadi sangat terlibat secara psikologis dalam mencoba jasa yang ditawarkan melalui dunia 

virtual. Dunia virtual memberikan pengalaman menyenangkan yang tidak dirasakan oleh 

konsumen sebelumnya, sehingga ada tantangan sendiri untuk mencoba hal-hal baru. Ketika 

individu sudah mulai terlibat, individu bisa merasakan adanya pengalaman untuk mencoba dan 

mencoba lagi. Pengalaman ini memberikan sensasi pada individu sehingga seluruh perhatian 

menjadi tertuju pada usaha untuk mencoba fitur-fitur dalam dunia virtual.  
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Sumber: www.secondlife.com 

 
 

Keempat, aspek sensori baik emotive stimulation seeking dan cognitive information 

seeking ada dalam perilaku hedonis.11  Ada individu yang memiliki kecenderungan untuk 

memfokuskan pada emotive stimulation seeking, dan juga ada yang memiliki kecenderungan 

cognitive information seeking.  Emotive stimulation seeking merupakan kondisi psikologi 

individu yang menginginkan aspek emosi secara terus-menerus untuk mendapatkan 

kesenangan; sedangkan aspek cognitive informative seeking adalah individu dalam 

menginginkan sesuatu masih memfokuskan pada aspek kognitif untuk memutuskan sesuatu. 

Perilaku hedonis juga dijelaskan tidak hanya aspek emotive saja, namun di satu sisi memiliki 

cognitive information. Ada juga individu yang rata-rata memiliki kecenderungan untuk memiliki 

aspek emotive stimulation seeking dan cognitive information.  

 

Tingkat Stimulasi Optimum 

Aspek stimulasi adalah 1) stimulasi merupakan suatu fenomena yang dinamis dan alami, 

2) stimulasi merupakan komponen yang perlu dalam pengembangan dan fungsi organisme, 3) 

stimulus memberikan kondisi kognitif dan afektif dari organisme, 4) beberapa stimulasi pada 

tingkat menengah dianggap optimal oleh organisme.12 Konsep tingkat stimulasi optimum 

merupakan bagian teori motivasi arousal.  Tingkat stimulasi optimum merupakan sebuah 

kondisi yang menggambarkan persepsi individu terhadap stimuli lingkungan secara umum.   

Setiap individu cenderung lebih suka pada tingkat stimulasi tertentu. Jika  stimulasi lingkungan 

berada pada tingkat optimum yang terus-menerus, maka individu berusaha meningkatkan 

stimulasi. Begitu juga, ketika individu merasa bahwa, stimulasi lingkungan di atas tingkat 

optimum secara terus menerus, individu berusaha menurunkan stimulasi.  

Karakteristik stimulus tertentu memiliki potensi arousal. Karakteristik ini meliputi 

sesuatu yang baru, ketidakpastian, kejutan, kompleksitas, dan perubahan. Hubungan antara 

stimulus dan arousal bersifat terbalik. Ketika stimulus yang sama dimunculkan terus menerus, 

arousal terhadap stimulus tersebut menjadi menurun. Seseorang dengan tingkat stimulasi 

optimum yang dimiliki oleh individu menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi dan 

kecenderungan yang lebih besar untuk mengevaluasi, menerima secara simbolis, mencoba, dan 

menggunakan produk baru. Dorongan pencarian hal-hal baru dapat terjadi berkaitan dengan 

pesan iklan. Pesan iklan yang  memiliki tema sama dan ditayangkan secara terus menerus akan 

mengakibatkan kebosanan dan tidak mendapatkan perhatian konsumen. Pengembang iklan 

bisa menghindarinya dengan menampilkan pesan dengan cara yang sedikit berbeda.  Tingkat 

stimulasi optimum berkorelasi positif dengan berbagai kecenderungan perilaku yang bersifat 

Second Life merupakan 

pelayanan dunia 

virtual atau secara 

online yang 

memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen untuk 

ekspresi diri. 

 

http://www.secondlife.com/
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eksploratif, misalnya mengadopsi produk baru, berpindah merek, dan mencari informasi untuk 

memenuhi rasa ingin tahu.   

Ada hubungan antara peranan tingkat stimulasi optimum dan perilaku eksploratif. 

Perilaku eksploratif merupakan perilaku yang menjelaskan kegiatan individu untuk mencoba 

atau mencari pengalaman baru. Pengalaman ini bisa merupakan hal baru yang belum diketemui 

selama ini. Perilaku tersebut berusaha mendapatkan stimulasi dalam perilaku pembelian 

dengan cara memilih antara obyek pilihan yang dikenal baik toko maupun merek karena hanya 

sekedar melakukan perubahan. Jika konsumen mendapatkan dirinya dalam situasi kebosanan 

yang disebabkan oleh adanya stimuli toko yang menonton, maka konsumen lebih mempersulit 

proses pembelian dengan cara melakukan pencarian variasi pada toko lain untuk mendapatkan 

sesuatu yang baru dan berbeda.13 

Individu yang memiliki tingkat stimulasi optimum terus-menerus merupakan individu 

yang mudah bosan atau jenuh. Konsep kejenuhan atribut juga dapat menjelaskan kondisi 

dengan tingkat stimulasi optimum secara terus-menerus. Individu dengan kondisi tingkat 

stimulasi optimum secara terus menerus bisa dikatakan berada dalam kondisi bosan. Makin 

sering suatu unit produk dikonsumsi, makin berkurang tambahan kepuasan yang diperoleh dari 

setiap tambahan unit yang sama. Seorang konsumen tidak mungkin memilih replikasi pada unit 

yang sama.14 Hal ini disebabkan oleh kejenuhan terhadap unit yang terdahulu dan adanya 

ketertarikan pada unit lain. Kondisi ini akan mudah dialami bagi individu yang cenderung ingin 

mencoba hal-hal baru atau mencari sensasi.  

Tingkat stimulasi optimum yang merupakan bagian keinginan individu untuk melakukan 

eksploratif dalam mencari hal-hal baru dapat mengarahkan pada perilaku hedonis. Perilaku 

hedonis ini  diwujudkan dalam perilaku eksploratif. Perilaku eksploratif atau  exploratory 

behavior meliputi tujuh kategori perilaku yaitu 1) repetitive behavior proneness-kecenderungan 

untuk tetap pada respon yang sama sepanjang waktu, 2) innovativeness-keinginan untuk 

membeli atau tahu produk atau jasa baru, 3) risk-taking-preferensi untuk mengambil risiko atau 

berpetualangan, 4) exploration through shopping-preferensi untuk berbelanja dan menyelidiki 

merek, 5) interpersonal communication-mengkomunikasikan dengan teman mengenai 

pembelian, 6) brand switching-perpindahan merek khususnya untuk perubahan atau variasi, 7) 

information-seeking-minat untuk mengetahui mengenai beragam produk dan merek khususnya 

untuk ingin tahu.15 

Seseorang dengan tingkat stimulasi optimum yang lebih tinggi, diprediksi akan 

menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi dan kecenderungan yang lebih besar untuk 

mengevaluasi, menerima secara simbolis, mencoba dan mengadopsi produk baru dan fasilitas 

ritel. Sebagai tambahan, individu dengan tingkat stimulasi optimum yang tinggi akan membuat 

keputusan jangka pendek dari kesadaran sampai keinginan untuk mencoba produk baru. 

Tingkat stimulasi optimum berkorelasi positif dengan berbagai kecenderungan perilaku untuk 

mengadopsi produk baru, berpindah merek dan mencari informasi hanya untuk ingin tahu atau 

mencoba hal-hal baru dan sedikit melibatkan risiko. Tingkat stimulasi optimum memengaruhi 

individu untuk dapat berpindah dari satu produk ke produk lain bahkan produk itu sudah 

dikenal. Perilaku hedonis yang muncul karena adanya dorongan tingkat stimulasi optimum 

memiliki keterkaitan dengan konteks individu. Individu dengan keinginan untuk terus 

melakukan perilaku hedonis karena didorong oleh tiga aspek yaitu: 
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1. Kebosanan. Kebosanan dengan suatu pilihan suatu produk tertentu. Ketertarikan pada 

produk terdahulu menjadi menurun. Alternatif lain yang ditawarkan menjadi menarik. 

Response switching behavior merupakan bentuk pertama dalam model  perilaku.  

2. Kejenuhan atribut. Sejalan dengan perkembangan waktu seorang individu mungkin tidak 

hanya bosan dengan konsumsi yang berulang-ulang pada item yang sama.  

3. Rasa ingin tahu. Pada dua proses psikologis terdahulu menekankan reduksi ketertarikan 

pada produk atau atribut yang sudah dipilih. Rasa ingin tahu berkaitan dengan motivasi yang 

menekankan untuk mencari sesuatu yang belum dipilih sebelumnya.16  

 

Product Classes 

Produk dalam konsumsi hedonis berbeda dari produk dalam konsumsi tradisional. 

Produk-produk hedonis tidak hanya berkaitan dengan fokus pada produk yang memiliki 

kemasan namun  produk dalam konsumsi hedonis.  Produk dalam konsumsi tradisional 

misalnya produk-produk yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penampilan seni 

misalnya opera, balet, tarian modern, teater, lukisan, fotografi, patung, musik popular, konser 

musik, produk fashion.17 Produk-produk tradisional  tidak bermakna kuno atau lama, namun 

produk-produk ini dianggap telah memenuhi kebutuhan rutin individu sehingga akan 

menimbulkan sesuatu yang baru dan menjadi sebuah kebiasaan.  

Produk dalam konsumsi hedonis memiliki karakteristik lain. Produk ini menciptakan 

suatu sensasi. Sensasi ini merupakan bagian dari aspek persepsi yang menunjukkan adanya 

respon langsung dari indra  manusia yang berupa mata, telinga, hidung, mulut dan kulit 

terhadap stimuli utama yang diterima yaitu berupa cahaya, warna, suara, bau atau aroma, dan 

tekstur.18 Produk-produk yang menimbulkan sensasi adalah produk-produk yang diterima 

pertama kali oleh individu dan merasakan adanya ketegangan, perhatian lebih, dan rasa senang 

dalam diri individu. Produk-produk yang memberikan sensasi ini menjadi sebagai keunikan di 

antara keragaman produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen di antara 

kompetisi produk yang ada. Konsumsi hedonis menjadi sangat relevan apabila dihadapkan pada 

produk-produk yang memiliki keragaman multisensory, fantasi, dan emosional.  

Sensory marketing menjadi bagian dari perkembangan pemasaran yang mengutamakan 

adanya penawaran produk yang memengaruhi indra konsumen agar merasakan adanya 

perbedaan antar produk. Produk-produk yang memenuhi kebutuhan rutin konsumen 

dimodifikasi kembali oleh perusahaan dengan menambah atribut lain agar memberikan makna 

atau kualitas produk menjadi lebih baik dan baru. Produk-produk yang berupa makanan sampai 

pakaian diberikan atribut hedonis agar memberikan aspek sensasi dalam konsumen. Dengan 

demikian, konsumen memiliki keterlibatan secara emosional dalam mengonsumsinya. Produk-

produk yang menimbulkan sensasi untuk mengaktifkan indra individu untuk diolah lebih lanjut 

dalam memori secara lebih baik.  

 

Vision/Penglihatan 

Produk hedonis yang memfokuskan aspek sensori mata atau vision. Elemen-elemen visual 

ini dikemas dalam iklan, desain toko atau kemasan. Melalui elemen ini, perusahaan berusaha 

mengkomunikasikan setiap atribut yang ditawarkan kepada konsumen. Warna merupakan 

aspek yang menarik untuk didiskusikan lebih lanut. Warna dapat menciptakan daya tarik untuk 



60 
 

membuat konsumen memiliki perhatian lebih lanjut.19 Perusahaan banyak memanipulasi warna 

untuk membuat daya tarik melalui iklan-iklan yang membuat konsumen untuk mencoba.  

Warna menunjukkan sesuatu makna tersendiri bagi individu yang memilihnya karena 

menunjukkan identitas diri sesuai visualisasi warna dalam produk. Pilihan warna akan 

membentuk reaksi emosi yang kuat. Terlebih untuk produk-produk yang sangat kompetitif, 

warna menjadi semacam pengingat paling utama dalam benak konsumen, karena ini menjadi 

sesuatu yang ada dalam memori konsumen untuk menjadi pengingat. Dunia fashion juga 

memperhatikan aspek warna. Pilihan warna dalam desain atau kemasan akan menunjukkan 

tingkat kemewahan atau kesederhanaan pada produk. Warna lebih terang misalnya warna 

merah akan menciptakan suatu daya tarik atau gairah dan menarik perhatian bagi individu 

untuk memberikan perhatian lebih lama. Warna menyala akan lebih difokuskan. 20 

 

 
Sumber: www.revlon.com 

 
Aspek ukuran stimuli juga menjadi perhatian karena ukuran stimuli yang besar akan 

memengaruhi respon konsumen. Ukuran yang besar tentunya juga memberikan kemungkinan 

individu untuk memberikan perhatian lebih aktif. Terlebih ukuran iklan melalui online, ukuran 

yang besar dapat menarik perhatian konsumen untuk memperhatikan dengan lebih baik.21 

 

Smell/Penciuman 

Penciuman memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen. 22  Aroma memberikan 

dorongan individu untuk menciptakan ketenangan dalam perasaan seseorang. Aroma bisa 

menciptakan aspek terapi untuk mereduksi ketegangan diri individu agar menjadi lebih tenang. 

Apabila individu mencium aroma yang harum atau wangi, maka akan memengaruhi individu 

untuk secara tenang mengolah informasi lebih lanjut dan mempertimbangkan lebih lanjut untuk 

membeli produk lain yang masih dalam satu jenis kategori produk. Aroma membuat individu 

untuk memiliki ketenangan dalam mempertimbangkan lebih lama dalam menganalisis 

produk.23  

Di Indonesia, sudah banyak bermunculan tempat-tempat kuliner yang merupakan 

aplikasi perspektif experiential. Salah satu yang fenomenal adalah kehadiran Starbuck. Starbuck 

di Indonesia merupakan sebuah cafe flaneur yang merupakan sebuah konsep yang menjelaskan 

mengenai keberadaan kafe yang tidak hanya sekedar kafe.24 Cafe flaneur merupakan suatu 

eksistensi tempat yang bisa memberikan kesempatan kepada individu yang datang untuk bisa 

bersama-sama menikmati secangkir kopi dan membentuk suatu komunitas sosial yang bersifat 

temporal. Kafe menyebabkan seseorang tidak merasakan adanya suatu perbedaan antara satu 

pengunjung dan pengunjung lainnya. Kafe telah menciptakan suatu social community buzz, yaitu 

Revlon menampilkan 

visualisasi warna pada lipstick 

sehingga bisa menimbulkan 

sensasi pada konsumen. Warna 

merah lipstick dapat 

menimbulkan imajinasi berani. 



61 
 

suatu kumpulan konsumen yang berada di Starbuck untuk bersama menikmati kopi sambil 

menghabiskan waktu dengan mengadakan suatu percakapan ringan.  

Ketika konsumen datang ke Starbuck, konsumen tidak hanya memenuhi kebutuhan 

utama untuk minum kopi, tetapi konsumen juga ingin menikmati adanya suatu ambient scent 

yang sudah didesain bagus oleh Starbuck. Ambient scent merupakan suatu strategi desain 

pemasaran yang membuat konsumen merasa tertarik secara  tiba-tiba atau seketika untuk 

mencoba suatu produk tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu.25  Ambient scent secara 

detail menunjukkan aspek aroma, wewangian, suara, maupun visualisasi penglihatan yang 

ditata semenarik mungkin sehingga bisa menggoda konsumen untuk mencoba. Starbuck sudah 

menerapkan desain ambient scent. Konsumen yang lewat di gerai Starbuck pasti akan mencium 

aroma kopi yang bisa menggoda konsumen untuk membelinya. 

 

 
Sumber: www.kopiluwak.org    

 
Selain itu, aroma juga mampu meningkatkan individu untuk melakukan brand recall dan 

evaluasi khususnya untuk merek-merek yang tidak terkenal dan bisa pada akhirnya 

meningkatkan memori.26 Aroma dari sebuah retail bisa terdiri atas satu dimensi atau beberapa 

dimensi. Aroma satu produk yang khas bisa lebih mudah dipahami dan diolah informasi dalam 

otak konsumen daripada aroma yang terdiri atas beberapa dimensi. Aroma kopi merupakan 

aroma tunggal yang khas, sehingga konsumen yang mencium aroma ini akan mudah 

mengetahui bahwa aroma kopi bisa membangkitkan motivasi atau semangat. Bau kopi dianggap 

dapat meningkatkan konsentrasi. Selain aroma kopi, aroma  di retail Body Shop menawarkan 

aroma yang tunggal sehingga konsumen yang akan mencium bau parfum atau produk tertentu 

akan memiliki konsistensi pemahaman bahwa produk ini merupakan produk kecantikan. 

Apabila retail terdiri atas berbagai aroma produk, maka akan menyulitkan konsumen untuk 

pengolahan informasi.27 

 

Sound/Pendengaran 

Indra pendengaran juga menjadi stimuli untuk bagi individu dalam memutuskan perilaku 

tertentu. Suara musik yang merdu atau menenangkan akan memengaruhi persepsi konsumen 

untuk merasakan adanya hal yang menyenangkan perasaan atau hati. Suara yang menarik 

perhatian bisa memengaruhi individu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai stimuli. Suara 

musik yang menenangkan akan membuat individu mampu bereksplorasi lebih lanjut karena 

ketenangan dalam diri seseorang dapat membuatnya berpikir tenang dan bisa memunculkan 

keinginan lain. Rumah makan yang menyediakan suasana tenang misalnya fine-dining biasanya 

menyuguhkan musik klasik atau musik yang lembut sehingga individu yang mengonsumsi jasa, 

Selain Starbuck, 
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memberikan 

sensasi aroma 
bagi konsumen 

yang 
menyukainya. 

http://www.kopiluwak.org/
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merasa nyaman dan tahan untuk duduk dalam waktu yang lama. Suara musik dengan beat yang 

kuat juga menimbulkan sensasi sendiri bagi konsumen yang menikmatinya. Suara dengan beat 

yang cepat dapat menyebabkan konsumen untuk ikut bernyanyi bahkan menari karena 

mengikuti irama yang didengar melalui telinga.  

 

 
 

 
 

Sumber: http://www.vizta.co.id  

 
 

Musik dapat memberikan efek pada perilaku khususnya dalam membangkitkan emosi 

dan mood positif.28 Musik dianggap bisa mengaktifkan sisi syaraf manusia. Struktur musik bisa 

bertindak untuk mengaktifkan proses otak berkaitan dengan reaksi emosi. Musik tidak hanya 

dianggap sebagai pengeluar suara tetapi memiliki elemen kimia yang kompleks dan bisa 

dikontrol. Komponen musik mampu menimbulkan ekspresi emosi. Misalnya, nada musik yang 

lebih cepat menunjukkan suasana yang bahagia. Begitu juga, nada musik yang mengalun pelan  

menunjukkan suasana yang tenang.  

Musik dianggap dapat memberikan dampak pada dua hal yaitu non-keperilakuan dan 

keperilakukan.  Aspek non-keperilakuan bisa berupa ekspresi subjektif yaitu faktor aktivitas, 

faktor kesenangan dan faktor potensi individu. Berkaitan dengan perilaku pencarian variasi, 

musik sangat tepat untuk mempengaruhi konsumen dengan keterlibatan rendah tetapi dengan 

tingkat afeksi yang tinggi.29  Musik sangat berguna untuk memfasilitasi seseorang pada kondisi 

keterlibatan rendah. Konsumen tidak perlu untuk melakukan pencarian informasi lebih lanjut. 

Musik dapat membantu seseorang untuk berpikir dengan baik.  Pada intinya, musik dapat 

membangkitkan emosi positif dengan demikian memudahkan seseorang untuk membuat 

keputusan. Di samping itu, konsumen akan memiliki keinginan untuk melihat produk lain 

dengan baik. Ini menjadikan konsumen melakukan  konsumsi hedonis artinya menggunakan 

stimuli suara untuk memberikan perasaan senang atau bahagia.   

 

Kafe musik atau karaoke 
merupakan  tempat 

berkumpul yang 
menawarkan sensasi 

pendengaran. VIZTA Karaoke 
memposisikan sebagai 

“karaoke keluarga yang 
trendy dan selebizz”. Karaoke 

ini memang ditargetkan 
untuk memenuhi selera 

masyarakat kelas menengah 
metropolis trendy yang 

menginginkan bernyanyi, 
hang out, maupun berpesta 
pada tempat dan suasana 
yang colourful, cozy, fun, 

nyaman, sopan dan “selebriti 
abizz”, namun dengan biaya 

yang terjangkau. 

http://www.vizta.co.id/
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Touch/Peraba 

Sensasi melalui sentuhan mampu memengaruhi pengolahan informasi konsumen untuk 

menentukan pembelian produk. Sentuhan merupakan cara konsumen untuk mempersepsi 

kualitas produk.30 Biasanya dilakukan untuk menyentuh produk-produk artistik atau seni 

sehingga dapat memberikan informasi mengenai kualitas produk. Hasil seni misalnya pahatan 

patung menunjukkan tingkat kualitas tertentu.  Konsumen seringnya merasa belum yakin 

apabila belum melakukan sentuhan pada produk dalam melakukan pembelian. Kain batik atau 

sutra bisa bisa ditentukan kualitasnya apabila konsumen memegang atau merabanya. Sejumlah 

indikator untuk mengukur keinginan konsumen untuk menyentuh, telah dikembangkan oleh 

Joann Peck dan Terry L. Childers. Indikator-indikator ini dapat mengukur tingkat keinginan 

seseorang untuk menyentuh produk yang pada akhirnya akan memengaruhi untuk pembuatan 

keputusan produk. Skala yang dikembangkan dinamakan Need for Touch (haptic preference). 

Pembelian produk biasanya dilakukan di lingkungan retail. Beberapa indikator tersebut adalah: 

1. Ketika berjalan-jalan di toko, konsumen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh 

produk-produk yang dipajang. 

2. Menyentuh produk merupakan aktivitas belanja yang menyenangkan. 

3. Konsumen merasa yakin untuk membeli produk apabila menyentuh terlebih dahulu. 

4. Konsumen merasa nyaman apabila bisa memeriksa produk secara fisik sebelum melakukan 

pembelian. 

5.  Menyentuh produk merupakan cara langsung untuk mengetahui kualitas produk. 

Pembuatan keputusan konsumen dengan menekankan aspek sentuhan bisa bersifat 

instrumental maupun autotelic.31  Penekanan pada sentuhan yang bersifat instrumental 

meliputi aspek yang menunjukkan bentuk utama dari produk yang dibeli misalnya bobot, 

tekstur, ketebalan atau suhu. Pembuatan keputusan dengan fokus pada aspek instrumental 

biasanya didasarkan pada aspek utilitarian artinya pembelian produk ditekankan pada aspek 

utama yang memengaruhi pada penggunaan produk, misalnya bobot komputer yang ringan 

dirasakan lebih mudah untuk dibawa daripada bobot komputer yang berat. Di sisi lain, 

pembuatan keputusan dengan menekankan pada aspek autotelic, lebih menekankan pada aspek 

hedonis, artinya pembelian produk dengan menekankan sensasi dalam menyentuh. Hal ini 

berkaitan dengan aspek multisensory psychophysical.32 

Perkembangan teknologi di bidang internet telah memberikan kemudahan bagi 

konsumen untuk tidak hanya mencari informasi terkini. Pemasar memanfaatkan perkembangan 

teknologi ini dengan menawarkan produk-produk yang dibeli secara online tanpa melakukan 

pertemuan fisik dengan produk. Konsumen memiliki peluang untuk melakukan transaksi 

pembelian melalui internet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena ada segmen konsumen 

yang memiliki kecenderungan untuk memiliki Need for Touch yang tinggi. Antisipasi adanya 

kebutuhan ini telah memberikan peluang bagi pemasar untuk mengembangkan produk yang 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menyentuh atribut-atribut produk dengan 

mudah. Kemajuan di bidang telepon seluler telah menciptakan dunia internet menjadi lebih 

mempertimbangkan kebutuhan untuk menyentuh. Perusahaan-perusahaan bersaing untuk 

menawarkan produk telepon seluler dengan menampilkan aspek experiential yang 

memudahkan konsumen seakan-akan bisa merasakan produk langsung meskipun melalui 

gadget mereka.  
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iPad merupakan salah satu produk Apple yang memiliki kekuatan touch screen sehingga 

memberikan kemudahan konsumen untuk merasakan adanya sentuhan langsung 

terhadap tampilan gambar-gambar. Dengan demikian, ada interaksi kuat antara 

konsumen dan produk yang dilihat. 

  
 

 
 

Sumber: http://www.apple.com/ipad/features/ 

 
Taste/Pengecap 

Aspek taste atau pengecap merupakan stimulus yang diterima oleh lidah. Lidah dapat 

menyampaikan rasa asin, manis, asam, pedas, dan pahit. Berbagai paduan baik makanan 

maupun minuman dapat diterima dengan baik oleh lidah selama makanan maupun minuman 

sebagai stimuli memberikan rasa yang enak, lezat, dan nikmat. Perusahaan berkompetisi untuk 

menawarkan varian produk berupa makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Berkaitan 

promosi produk kuliner, konsep ini tidak hanya mengandalkan manfaat sebuah produk. 

Pemasar berharap bahwa, konsumen membeli produk utamanya untuk memperoleh suatu 

pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pemasar dapat memberikan 

pengalaman pada produk kuliner baik, dalam bentuk visualisasi produk yang menarik maupun 

keterlibatan konsumen dalam memilih menu sendiri. Lokasi kuliner dibuat sedemikian 

mungkin sehingga konsumen dapat menikmati penyajian makanan tanpa terasa kalau 

konsumen sedang menunggu menu pesanan kuliner. Perkembangan kuliner sudah menjadi 

suatu komoditas tersendiri. Pemasar kuliner nampaknya begitu memahami bahwa, konsumen 

sebagai individu memiliki preferensi yang beragam sehingga mengembangkan suatu strategi 

segmentasi agar membidik konsumen dengan pasti. Ada sekelompok konsumen yang 

membentuk segmen tertentu dengan preferensi sama. Pemasar tidak memfokuskan pada semua 

segmen yang ada di pasar.  

Keragaman menu kuliner dan  tempat kuliner bisa dikunjungi oleh konsumen di berbagai 

daerah. Namun demikian, preferensi konsumen mengenai kuliner tidak bisa dipetakan 

berdasarkan segmentasi yang kaku karena bisa jadi, makanan yang diposisikan berdasarkan 

segmentasi budaya bisa dinikmati oleh konsumen yang tinggal dengan budaya yang lain. 

Misalnya, menu Gudeg yang memiliki khas budaya Jawa ternyata juga diminati oleh konsumen 

di Manado dengan budaya yang berbeda. Begitu juga dengan aspek pendapatan, pendidikan, 

dan pekerjaan. Bisa jadi, menu kuliner yang mahal dengan harga relatif kurang terjangkau dapat 

dinikmati oleh konsumen dengan pendapatan relatif menengah ke bawah. Hal ini disebabkan 

http://www.apple.com/ipad/features/
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oleh kemudahan pemakaian kartu kredit. Aplikasi kartu kredit dengan menawarkan berbagai 

promosi menggunakan aspek kuliner sebagai daya tarik sehingga konsumen bisa merasakan 

sejumlah produk makanan dan memanjakan lidah.  

Media audiovisual dan cetak sebagai sarana komunikasi dan pengetahuan juga 

mempermudah konsumen untuk memahami perkembangan terkini mengenai informasi produk 

kuliner, khususnya majalah, televisi, event, dan promosi. Diketahui bahwa, konsumen Indonesia 

cenderung memiliki keterlibatan produk kuliner secara tinggi dengan cara mencari informasi 

merek produk secara terus-menerus melalui melihat tayangan televisi dan mencoba 

mengunjungi tempat-tempat kuliner. Oleh karena itu, pemasar sebaiknya mengadakan kegiatan 

bauran promosi pemasaran, misalnya iklan, pameran kuliner nusantara, seminar, dan event-

event tertentu. Acara Kecap Bango dari Unilever setiap tahunnya, merupakan ajang promosi 

bagus untuk mempromosikan kuliner nusantara. Begitu juga, acara wisata kuliner sebagai ajang 

promosi nusantara yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan konsumen mengenai keragaman kuliner yang ada di Indonesia. 

Kegiatan bauran promosi pemasaran bisa berfungsi  sebagai sumber informasi bagi konsumen 

yang menjadi pasar sasaran. Informasi yang diberikan oleh pemasar meliputi sajian aktual 

perkembangan produk kuliner beserta segala bentuk variasi. Kuliner bisa memanjakan 

konsumen. 

Selain mengenai makanan, aspek mengenai minuman juga bisa menimbulkan sensasi. 

Minuman tidak hanya menghilangkan rasa haus tetapi bisa memenuhi keinginan untuk 

menikmati sensasi pada tubuh. Minuman beralkohol pada tingkat persentase tertentu dapat 

menimbulkan sensasi tertentu. Konsumen terkadang menginginkan minum dengan tingkat 

kadar alkohol untuk menghangatkan tubuh atau menikmati untuk bersosialisasi dengan rekan-

rekan lain.  

 

Penggunaan Produk 

Penggunaan produk dalam perspektif hedonis menekankan aspek experiential dalam 

mengonsumsi produk.33 Aspek experiential menjelaskan adanya dinamika interaktif antara 

produk atau jasa yang dikonsumsi dan  konsumen.  Ada aspek resiprokal antara stimuli dan 

konsumen. Produk yang dikategorikan hedonis ini bisa dikonsumsi dengan membutuhkan 

durasi waktu lebih lama karena ada proses untuk menikmati stimuli yang dirasakan oleh indra 

konsumen. Sepanjang konsumen menikmati konsumsi produk, emosi dan afeksi konsumen 

terlibat secara aktif dan intensif.  

Proses pembuatan keputusan konsumen menurut perspektif tradisional, menekankan 

pada aspek kognitif dan cenderung pada memfokuskan pada  pengolahan informasi selama 

pembuatan keputusan. Pada pembuatan keputusan hedonis, aspek kognitif berperan kecil 

karena lebih memperhatikan pada aspek afeksi. Aspek kognitif tidak dominan dalam perspektif 

hedonis karena konsumen berusaha memanjakan aspek kesenangan atau pengalaman dalam 

mengonsumsi produk.  

Penggunaan produk dengan perspektif hedonis memiliki aspek adanya gejolak emosi 

dalam diri konsumen yang meningkat pada titik tertentu dan kemudian mengalami penurunan 

pada periode waktu tertentu. Ketika pertama kali konsumen menikmati adanya konsumsi 

produk tertentu, konsumen akan merasakan sensasi atau kesenangan dalam tubuh, namun 
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aspek sensasi ini akan mengalami penurunan tingkat kesenangan ketika konsumen sudah 

berinteraksi dengan stimuli yang dirasakan pada kurun waktu tertentu.  

 

Perbedaan Individu 

Berdasarkan perspektif hedonis, perbedaan individu memengaruhi pada perilaku 

hedonis. Perbedaan yang ada dijelaskan melalui adanya perbedaan demografi, kelas sosial, dan 

kepribadian. Perbedaan ini dijelaskan lebih lengkap pada bab selanjutnya. Perbedaan-

perbedaan ini menjelaskan tingkat  penyerapan stimuli dengan mudah oleh masing-masing 

konsumen. Tidak setiap individu sebagai konsumen mampu melakukan perilaku hedonis 

dengan mudah karena setiap individu memiliki orientasi dan kemampuan untuk mempersepsi 

adanya stimuli. Selain itu, kemampuan individu untuk melakukan perilaku hedonis juga 

didukung dengan sumber daya yang dimiliki termasuk adanya kemampuan finansial. Untuk 

konsumsi hedonis pada tingkat tertentu, individu dengan tingkat finansial yang cukup akan 

mudah memenuhi keinginan-keinginan yang muncul untuk mendapatkan kepuasan.  

Perusahaan tidak dapat memperlakukan semua konsumen memiliki aspek hedonis karena 

hanya kelompok tertentu yang menginginkan hal ini. Ada segmen tertentu yang menjadi target 

pemasar agar strategi pemasaran dapat lebih tepat. Tidak semua konsumen mudah menerima 

stimuli yang ditawarkan oleh perusahaan.  

 

Pengukuran Perilaku  Hedonis 

 Aspek perilaku hedonis memiliki dimensi yang beragam. Aspek ini meliputi  

peningkatan gejolak, pemenuhan fantasi, dan melibatkan diri.34 Perilaku hedonis merupakan 

perilaku konsumsi yang bisa memberikan kesenangan dan tidak memenuhi aspek manfaat 

utama. Perilaku hedonis juga dikaitkan dengan perilaku belanja. Belanja merupakan bentuk 

kegiatan yang bisa menciptakan kesenangan dan membuat konsumen hingga lupa diri dalam 

menghabiskan waktu.  Kegiatan belanja bisa dikaitkan dengan kegiatan rekreasi yang 

cenderung menciptakan media untuk bisa relaksasi.  Pembelian produk bisa didorong karena 

adanya aspek keinginan untuk melakukan kegiatan menawar. Dalam kegiatan menawar, ada 

perasaan senang untuk mendapatkan produk dengan cara mengusulkan sejumlah kisaran 

harga.  Ada kondisi yang memuaskan bila bisa mendapatkan kesepakatan setelah bernegosiasi. 

Pengukuran konsep hedonis biasanya dikaitkan dengan pengukuran utilitarian.35  

1. Pengukuran Hedonis: 

 Kegiatan belanja merupakan kegiatan yang menyenangkan. 

 Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa diupayakan, menghabiskan waktu 

untuk berbelanja merupakan aktivitas lebih menyenangkan. 

 Selama dalam perjalanan,  saya menikmati kebahagiaan.  

 Aktivitas belanja merupakan kegiatan yang mampu.  

 Saya menikmati terlibat dalam menggunakan produk baru. 

 Saya menikmati perjalanan belanja untuk hanya keperluan belanja saja, bukan yang lain. 

 Saya terus  berbelanja bukan karena saya harus belanja, tetapi saya merasa senang.  
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 Saya bisa menikmati banyak waktu karena saya menghabiskan waktu saya dengan 

belanja.  

 Ketika saya belanja, saya merasakan petualangan.  

 Perjalanan berbelanja, merupakan waktu yang menggembirakan. 

 Saya mampu melakukan fantasi ketika  berbelanja.  

2. Pengukuran Utilitarian 

 Saya  hanya pergi untuk berbelanja, ketika saya membutuhkan.  

 Saya berbelanja sesuai dengan kebutuhan. 

 Ketika berbelanja, saya hanya mencari barang-barang yang saya cari.  

 Saya merasa kecewa karena harus mencari barang di luar toko. 

 Berusaha pintar untuk melakukan belanja. 

 Saya memilih toko yang memudahkan saya untuk belanja dengan cepat.  

Dalam mengukur perilaku hedonis,  biasanya akan dikaitkan dengan pengukuran 

perilaku utilitarian.  Pengukuran hedonis yang lain yaitu pengukuran perilaku hedonis 

menggunakan skala yang bersifat bipolar  dan dengan rentang 1-5. Pengukuran utilitarian 

dengan skala bipolar dimulai dari berguna-tidak berguna; bernilai-tidak bernilai; berharga-

tidak berharga; bermanfaat-tidak bermanfaat; dan pengukuran hedonis dimulai dari 

menyenangkan-tidak menyenangkan; bagus-tidak bagus; bahagia-sedih; bosan-mengasyikkan.   

Pengukuran semantik bipolar lain terkait dengan pengukuran hedonis juga memiliki 12 

pengukuran. Pengukuran tersebut adalah menggemaskan-tidak menggemaskan; 

membosankan-menarik; menyenangkan-tidak menyenangkan; mengharukan-tidak 

mengharukan; menikmati-tidak menikmati; membahagiakan-tidak membahagiakan; 

menggembirakan-tidak menggembirakan; gairah-tidak bergairah; ceria-tidak ceria; semangat-

tidak semangat; sensasional-tidak sensasional; lucu-tidak lucu. Indikator-indikator ini 

memberikan pilihan kepada konsumen untuk memberikan jawaban dari rentang skala yang 

bisa ditentukan oleh peneliti. 36 

Konsumsi hedonis memiliki makna yang lain. Makna konsumsi hedonis berarti 

kenikmatan, hubungan interpersonal, dan ekspresi diri. Kenikmatan terkait dengan kondisi 

psikologis yang menyenangkan. Aspek “enjoyment” ini terkait dengan rasa senang dan bahagia 

dalam konsumsi.37 Hubungan interpersonal terkait dengan kesenangan untuk bisa bersama 

dengan orang lain. Kebersamaan yang  menjadi komunitas sendiri bisa menciptakan 

kesenangan bagi individu untuk berbagi dengan orang lain. Harmonisasi dengan individu lain 

bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kebersamaan dengan orang lain bisa menunjukkan 

adanya  ikatan emosi dan bisa saling bercerita dengan yang lain.  Ketika bersama dengan yang 

lain, pilihan dalam menggunakan produk atau jasa dapat menjadi pertimbangan sendiri. 

Individu akan memperhatikan pilihan produk atau jasa terkait juga dengan pilihan merek. 

Pilihan merek tentunya perlu memperhatikan aspek ekspresi diri. Hal ini terkait dengan pilihan 

yang bisa meningkatkan citra diri.38 Individu merasa bisa meningkatkan harga diri dalam 

pilihan produk atau merek. Selain itu, individu yang bisa menunjukkan prestasi diri merupakan 

kepuasan atau kebanggaan diri. Dengan demikian, individu tersebut berusaha untuk selalu 
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menampilkan hal yang terbaik. Kondisi ini diupayakan terus agar bisa menciptakan 

kebahagiaan.39  

Dengan demikian, aspek-aspek konsumsi hedonis meliputi sejumlah dimensi yaitu 

enjoyment, self-expression, community, addiction, danger, dan competition. Penjelasan sebagai 

berikut. 

1. Enjoyment 

 Mengonsumsi sesuatu membuatku merasa seperti di dunia lain. 

 Saya menemukan sesuatu yang bermakna. 

 Saya melarikan diri dalam dunia baru. 

 Saya mendapatkan pandangan baru. 

 Saya merasa dekat dengan teman-teman saya. 

 Saya merasa dibutuhkan oleh kelompok saya. 

2. Self-expression 

 Mengonsumsi merupakan sesuatu yang menyenangkan. 

 Mengonsumsi merupakan sesuatu yang bermakna terhadap teman-teman saya. 

 Mengonsumsi  sesuatu menjadi  mendesak terhadap teman-teman saya. 

 Ada sesuatu yang bisa dipelajari dan dikerjakan. 

 Saya merasa secara pribadi tertantang. 

 Mengelola sesuatu yang berisiko menyenangkan saya. 

 Saya menunggu tantangan yang belum pernah saya dijumpai sebelumnya.  

3. Community 

 Memiliki teman bersama merupakan sesuatu yang menyenangkan. 

4. Addiction 

 Konsumsi itu melegakan. 

 Konsumsi itu merupakan cara untuk meluapkan diri.  

 Konsumsi menciptakan ketagihan. 

 Keahlian saya diapresiasi oleh orang lain.  

5. Danger 

 Sesuatu yang membahagiakan menarik perhatian saya. 

 Konsumsi bisa meningkat adrenalin saya. 

6. Competition 

 Konsumsi produk menjadi sesuatu yang menantang. 

 Saya menyukai orang-orang  yang dekat dengan saya. 

 Saya bertemu orang dengan mendekatkan diri pada orang lain. 
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Ringkasan 

1. Konsumen membuat keputusan untuk membeli produk bukan karena dapat melakukan 

pembelian tetapi pembelian produk disebabkan oleh arti yang lebih mendalam dari produk 

tersebut. Konsumsi hedonis didefinisi sebagai perilaku konsumen yang berkaitan dengan 

multisensory, fantasi, emosi dari pengalaman seseorang. 

2. Produk-produk yang bisa memengaruhi pembuatan keputusan hedonis dipersepsi melalui  

stimuli produk yang diterima oleh indra konsumen yaitu  indra penglihatan, pendengaran, 

peraba, pengecap, dan penciuman. 

3. Pengukuran hedonis bisa menggunakan skala semantik bipolar dan Likert. 

 

Pertanyaan 

1. Mengapa perilaku hedonis bisa dikuatkan dengan stimuli multisensory? 

2. Bagaimana pemasar mengembangkan strategi untuk memengaruhi perilaku konsumen yang 

berorientasi hedonis dengan multisensory? 

3. Bagaimana penguatan perilaku hedonis terhadap indra penglihatan? 

4. Bagaimana penguatan perilaku hedonis terhadap indra pendengaran? 

5. Bagaimana penguatan perilaku hedonis terhadap indra peraba? 

6. Bagaimana penguatan perilaku hedonis terhadap indra pengecap? 

7. Bagaimana penguatan perilaku hedonis terhadap indra penciuman? 
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BAB 4  

Faktor Demografi, Psikologi, dan Sosial Perilaku Hedonis 

 

Tujuan Bab  

Mahasiswa diharapkan memahami mengenai faktor  yang memengaruhi perilaku hedonis meliputi   

1. Faktor demografi yaitu umur, jenis kelamin, dan pendapatan. 

2. Faktor  psikologi yaitu motivasi dan  kepribadian. 

3. Faktor sosial yaitu kelompok referensi dan kelas sosial. 

Studi perilaku konsumen menjelaskan bahwa, stimulus dalam model perilaku konsumen 

meliputi aspek individu atau internal dan aspek lingkungan atau   eksternal.1  Aspek internal 

dijelaskan oleh  persepsi, motivasi atau keinginan, pembelajaran, kepribadian, emosi, dan sikap; 

sedangkan aspek eksternal meliputi budaya, sub-budaya, demografi, status sosial, kelompok 

referensi, dan strategi pemasaran. Dalam hal ini, perilaku hedonis dijelaskan dalam tiga faktor 

utama yaitu faktor demografi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Faktor demografi dijelaskan oleh 

umur, jenis kelamin, dan  pendapatan. Faktor psikologi dijelaskan oleh motivasi dan kepribadian 

sedangkan faktor sosial dijelaskan oleh kelas sosial  dan kelompok referensi.   

Faktor-faktor yang menjelaskan perilaku hedonis dijelaskan secara lebih spesifik untuk 

memberikan gambaran lebih detail mengenai perilaku tersebut. Faktor tersebut dianggap sebagai 

stimulus untuk terjadinya perilaku hedonis. 

 

Faktor Demografi 

Umur 

Faktor umur menentukan pilihan sebuah produk. Umur seseorang kalau dilihat dari 

kronologi angka akan membentuk kategori umur. Menurut Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (2009), kategori umur adalah: 

 Masa balita   :  0-5 tahun 

 Masa kanak-kanak  :  5-11 tahun 

 Masa remaja awal  :  12-16 tahun 

 Masa remaja akhir  :  17-25 tahun 

 Masa dewasa awal  :  26-35 tahun 

 Masa dewasa akhir  :  36-45 tahun 

 Masa lanjut usia awal :  46-55 tahun 

 Masa lanjut usia akhir :  56-65 tahun 

 Masa manula  :  65 tahun ke atas 

 



74 
 

Kategori umur memiliki perbedaan dalam memilih sebuah produk karena sesuai dengan 

kebutuhan yang beragam. Kategori umur memilik tuntutan yang berbeda-beda sehingga 

memengaruhi dalam membeli produk. Umur menentukan pilihan produk, penentuan harga, pilihan 

media termasuk strategi konsumen membuat keputusan.2 Kebutuhan yang dimiliki umur sesuai 

dengan kategori biasanya akan dipenuhi dengan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan utama 

tersebut. Misalnya kebutuhan anak-anak adalah susu, pakaian, mainan, atau vitamin tertentu.  

Secara ideal, individu dengan kategori muda, termasuk remaja dan dewasa awal bisa 

dikatakan sebagai individu yang masih muda dan cenderung kurang berhati-hati. Hal ini 

disebabkan adanya keinginan untuk mencoba-coba tanpa mempersepsikan adanya risiko. Aspek 

kehati-hatian relatif diabaikan. Hal ini bisa dikaitkan dengan keinginan untuk membeli produk 

hedonis atau berperilaku hedonis untuk mendapatkan kesenangan masih tinggi. Di sisi lain, 

individu dengan kategori umur pada lanjut usia, cenderung sudah memiliki pengalaman banyak 

dalam kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki memengaruhi dalam penentuan produk 

atau merek. Dengan demikian, akan lebih berhati-hati untuk menentukan pilihan produk. 

Kecenderungan untuk membeli produk yang hedonis menjadi lebih rendah. Namun demikian, 

dikotomi ini tidak selamanya bisa berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bahwa individu 

dengan lanjut usiapun, masih ada yang memiliki keinginan untuk menikmati hidup dengan 

membuat keputusan hedonis.  

Pada kondisi lain, konsep umur juga berkaitan dengan umur kognitif. Umur kognitif didefinisi 

sebagai persepsi seseorang terhadap umur tertentu, dan merupakan bagian dari konsep diri 

seseorang. Umur akan dikaitkan dengan bagaimana seseorang melihat, merasakan dan 

berperilaku.3 Dengan demikian, pengaruh umur berdasar kognitif akan mudah memengaruhi 

perilaku beli hedonis karena konsumen akan membeli produk yang bertujuan untuk meningkatkan 

citranya dan menghindari produk-produk yang terkesan menunjukkan umur aslinya.   

Produk yang dibeli dianggap dapat membuat seseorang menjadi lebih bersemangat dan 

termotivasi untuk hidup atau mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Produk-produk yang dibeli 

cenderung agar menampilkan diri lebih enerjik. Fenomena yang terlihat adalah banyak orang tua 

yang secara biologis sudah tua, namun masih terlihat muda. Hal ini bisa dilihat dari pilihan pakaian 

atau make-up sehingga bisa menutup umur yang sebenarnya. Tujuan ingin tampil selalu muda 

karena berkaitan dengan masalah kepercayaan diri dan semangat. Rasa percaya diri sangat penting 

karena bisa membuat seseorang merasa semangat dan tetap dibutuhkan oleh orang lain. Dari sisi 

pemasar, produk-produk yang ditawarkan menekankan pada benefit produk yang tidak dikaitkan 

dengan usia misalnya bisa meningkatkan otonomi dan bisa terkoneksi dengan kelompok lain agar 

bisa diterima dengan baik.   

 

Jenis Kelamin 

Berkaitan dengan demografi, aspek jenis kelamin  dipandang sebagai penentu pembuatan 

konsumen yang sama pentingnya dengan umur, pendapatan, ras, dan  geografi. Otak diciptakan 

tidak hanya berorientasi pada unisex, namun otak manusia berbeda menurut jenis kelamin. 

Perempuan dan pria secara tidak sadar menggunakan perannya untuk menyaring informasi dalam 

membuat keputusan apa yang diyakini terhadap pemilihan produk, pesan merek atau lingkungan 
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penjualan. Perempuan dan pria menekankan nilai yang berbeda berdasarkan pengalaman masing-

masing. Meskipun perempuan dan pria tinggal dalam lingkungan yang sama, perempuan tinggal 

dalam budaya yang tidak sama karena memiliki standar perilaku, bahasa, prioritas dan sistem nilai 

yang kadang sulit dimengerti oleh kaum pria. Oprah Winfrey merupakan salah satu acara tv show 

yang mengedepankan nilai-nilai perempuan secara universal yang dimiliki oleh perempuan di 

dunia.  Perempuan memiliki pengalaman dan peristiwa yang sama sepanjang hidupnya namun hal 

ini tidak ada kaitannya dengan umur. Keputusan pembelian lebih didasarkan pada konteks kejadian 

yang dialaminya, jadi bukan pada kronologi umur.  

Pengembangan strategi pemasaran memfokuskan pada semua produk ditujukan pada 

konsumen yang sama baik dalam pengembangan desain, penggunaan media, dan penciptaan 

lingkungan retail tanpa memerhatikan psikologi perempuan. Namun, hal ini harus dicermati 

dengan baik, karena perempuanlah yang menentukan kesuksesan promosi produk. Meskipun 

produk itu ditujukan untuk pria, perempuan bisa saja menentukan pengaruh untuk memutuskan 

pembelian produk pada tahap selanjutnya. Perempuan memiliki kemampuan untuk memerhatikan 

pada setiap aspek produk jauh lebih rinci daripada pria. Kemampuan perempuan untuk bisa 

menuntut aspek produk yang lebih detail juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang 

dimiliki. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menganggap perempuan sebagai “alpha 

consumer” karena perempuan merupakan penentu dalam memutuskan pembelian.4  

Menurut para ahli, perbedaan otak antara pria dan perempuan terletak pada beberapa hal: 1) 

Emosi. Dalam limbic system, ikatan emosi ini lebih besar pada perempuan yang bisa menjelaskan 

mengapa perempuan lebih memiliki aspek memelihara dan perhatian pada anak; 2) Memory. 

Hippocampus pada perempuan lebih besar sehingga ini bisa menjelaskan kemampuan perempuan 

untuk mengekspresikan emosi dan memperhatikan lebih detail pada setiap aspek; 3) Speech. 

Perempuan cenderung menggunakan kedua bagian otak. Perempuan lebih mampu mengemukakan 

komunikasi verbal dan memiliki kosakata yang lebih banyak daripada pria. Pria cenderung untuk 

berkomunikasi langsung pada pokok permasalahan;     4) Sex. Pria memiliki kekuatan lebih besar 

pada sex daripada perempuan sehingga secara biologi menunjukkan bahwa industri berkaitan 

pornografi cenderung didominasi oleh pria; 5) Socializing. Pria cenderung memiliki aspek 

socializing yang rendah karena dipengaruhi oleh hormon testosteron yang tidak begitu aktif untuk 

aspek ini; 6) Multitasking. Perempuan memiliki koneksi yang lebih kuat pada dua otak sehingga 

perempuan memiliki kemampuan untuk multitasking dalam mengerjakan sesuatu; 7) Body 

language. Perempuan memiliki kapasitas lebih besar dalam memahami wajah dan mendengarkan 

suara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari pihak lawan bicara; 8) Spatial problem. 

Perempuan dan pria menggunakan strategi yang berbeda ketika menyelesaikan masalah. 

Perempuan lebih menggunakan aspek visual (landmark) sedangkan pria cenderung menggunakan 

aspek rasional atau petunjuk-petunjuk yang berisi tahap-tahap penyelesaian masalah (euclidean).5 

Dengan demikian, karakteristik perempuan tersebut menunjukkan perempuan lebih mudah 

untuk membuat keputusan belanja yang sifatnya hedonis karena perempuan cenderung identik 

dengan kecantikan, kebahagiaan, belanja, dan kehangatan. Oleh karena itu, perempuan dianggap 

sebagai target market yang menguntungkan oleh pemasar. Perempuan mampu untuk memutuskan 

produk yang akan dibeli. Terlebih sekarang meningkatknya jumlah perempuan pekerja di 
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Indonesia sehingga menjadi sasaran sejumlah strategi pemasaran yang selalu menawarkan produk 

baru.  

                                      
 

Berdasarkan sebuah survei, dari Marketeers, wanita sebagai konsumen di Indonesia ada 

yang dikategorikan segmen impulsive. Segmen ini dikarakteristikkan sebagai konsumen 

yang membuat keputusan dengan cepat tanpa mengolah informasi lebih lanjut.  Segmen 

impulsive ini dibagi menjadi dua yaitu retail victim dan emotional saver.  

Segmen retail victim adalah perempuan yang cenderung membelanjakan uangnya untuk 

kebutuhan rutin dan juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan bersenang-senang. Para 

konsumen ini dianggap menyukai jalan-jalan, sekaligus membuat rasionalisasi pikirannya 

untuk menutupi perasaan bersalah setelah membelanjakan uang dalam jumlah besar. 

Pendapat mereka adalah  membelanjakan uang untuk sesuatu yang belum dibutuhkan 

saat ini merupakan investasi di masa depan. Para konsumen ini mudah tergoda dengan 

promosi dan sale.  

Selain retail victim, ada kelompok emotional saver. Kelompok ini cenderung senang 

memenuhi hasrat diri, menikmati berburu barang yang menjadi koleksi atau apapun 

berkaitan dengan hobi mereka. Mereka memiliki informasi dengan baik mengenai jadwal 

sale di mall.  Mereka sangat menyukai belanja dan menggunakan kartu kredit untuk 

membelanjakan produk-produk di luar kebutuhan utama. 

Sumber: http://the-marketeers.com/archives/indonesia-most-favorite-women-brand-2012 

 

 

Perkembangan yang ada menunjukkan perbedaan jenis kelamin menjadi tidak berarti lagi. 

Fenomena metrosexual telah menjadi topik hangat untuk didiskusikan dan sebagai dasar 

pertimbangan strategi pemasaran selanjutnya.6 Metrosexual dianggap sebagai gambaran pria yang 

suka berdandan karena penampilan diri secara fisik itu penting untuk menunjukkan diri kepada 

orang lain. Para pria sudah memperhatikan aspek fashion yang berkaitan dengan produk-produk 

yang digunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penampilan menjadi pertimbangan penting 

dalam memutuskan beli produk. Pada umumnya, para kaum pria tidak begitu memperhatikan 

penampilan, namun seiring dengan perkembangan yang ada, pria mulai mempertimbangkan 

pilihan produk yang mampu menunjang tubuh atau wajah agar terlihat lebih bergaya, rapi, wangi 

dan tentu saja enak dilihat.  
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Sumber: http://www.hewdge.com/2013/02/5863/ 

 

Sejumlah kaum pria yang memiliki orientasi positif terhadap aspek metrosexual 

menyebabkan pilihan produk tidak terbatas pada produk utama yang mampu memenuhi 

kebutuhan utama, namun terlepas dari itu, produk-produk lain yang menambah percaya diri dan 

reputasi menjadi elemen pertimbangan untuk memutuskan pembelian produk. Pria menjadi tampil 

chic. Produk-produk yang dulunya ditawarkan untuk perempuan mulai ditujukan untuk para pria 

karena agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pria metrosexual memiliki 

kecenderungan untuk meluangkan waktu memperhatikan trend fashion yang berkembang, 

mengunjungi tempat olahraga agar menjaga kebugaran, dan berkeinginan untuk tampil sempurna. 

Biasanya para pria ini adalah pria yang sudah mapan secara finansial, sehingga memiliki sumber 

daya untuk melakukan pembelian produk-produk yang dapat menunjang penampilannya agar 

selalu tampak lebih menarik, up-to-date, dan bisa menarik perhatian orang lain.   

 

Pendapatan 

Pendapatan dalam hal ini merupakan discretionary income yaitu ketersediaan sumber daya 

uang yang siap dibelanjakan sesuai standar hidup. Discretionary income bisa menjadi penentu 

dalam mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Pendapatan ini menjadi dasar untuk 

memudahkan konsumen untuk membeli produk dalam memenuhi kebutuhan. Dengan peningkatan 

pendapatan, paling tidak, konsumen memiliki kemampuan untuk membeli produk dengan jumlah 

yang besar dan kualitas yang meningkat. Semakin meningkat pendapatan, semakin leluasa 

konsumen untuk membelanjakannya. Konsumen tidak memiliki kesulitan dalam mengelola dana 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Adanya keragaman pendapatan yang dimiliki oleh konsumen menjadikan perusahaan tidak 

bisa menawarkan produk yang seragam. Pendapatan yang berbeda membentuk segmen yang 

berbeda pula. Pendapatan yang terbatas pada konsumen di level tertentu akan membatasi 

pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan yang dipenuhi biasanya akan terfokus pada kebutuhan utama 

Pria juga memiliki 

penampilan yang 

mengesankan karena 

mereka berkeinginan 

untuk tampil rapi dan chic. 

Tampil keren menjadi 

pilihan agar terlihat 

menarik dan membuat diri 

seseorang merasa nyaman 

dan senang. 

http://www.hewdge.com/2013/02/5863/
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atau aspek utilitarian. Aspek utilitarian ini merupakan kebutuhan utama yang mendesak untuk 

dipenuhi. Dalam keterbatasan pendapatan yang dimiliki, konsumen diharapkan menjadi individu 

yang rasional untuk mampu mengalokasikan uang agar proporsional bisa memenuhi semua 

kebutuhan dengan baik. Namun, pada level tertentu, ketika konsumen memiliki peningkatan atau 

tambahan penghasilan, maka konsumen memiliki keleluasaan untuk membeli produk dengan lebih 

banyak atau dengan kualitas yang lebih bagus.  

Ketika konsumen memiliki pendapatan yang meningkat dan pendapatan tersebut sudah 

mampu memenuhi semua kebutuhan utama,  maka konsumen cenderung akan mengalokasikan 

pendapatan tersebut di luar kebutuhan utama.  Hal ini berkaitan dengan pembelian produk hedonis 

yang bisa memberikan kesenangan hidup. Produk yang dibeli bisa memberikan kehidupan lebih 

baik. Hal ini menjadi wajar saja karena kendala untuk melakukan pembelian menjadi hilang. 

Meskipun demikian, ada saja kelompok konsumen yang tidak terpengaruh dengan adanya kenaikan 

pendapatan. Mereka tidak melakukan pembelian produk-produk yang dirasa tidak memenuhi 

kebutuhan utama. Kondisi tersebut terpulang lagi pada karakteristik konsumen, antara lain pola 

pikir dan kepribadian. Misalnya,  karakteristik konsumen yang cenderung terbuka, ingin coba-coba, 

dan memiliki gaya hidup masa kini cenderung mengalokasikan uang untuk membeli produk-

produk yang mampu menunjukkan status diri. Dengan peningkatan pendapatan per kapita rata-

rata orang Indonesia hampir $3000 dollar, memudahkan konsumen di Indonesia untuk belanja 

merek produk yang memiliki prestige. Dengan adanya uang, konsumen bisa melakukan pembelian 

produk dengan harga-harga mahal.  

Berkaitan dengan konsep pendapatan, yang menarik adalah konsumen memiliki persepsi 

mengenai makna uang. Uang bisa dikaitkan dengan aspek psikologis yaitu kesuksesan, kegagalan, 

penerimaan sosial, keamanan, cinta, kebebasan bahkan daya tarik seks.7 Ketika individu dengan 

uang yang banyak memiliki persepsi terhadap aspek psikologis uang itu sendiri, individu akan 

berusaha untuk mendudukkan uang sebagai aspek yang menunjukkan kesuksesan dirinya. Hal ini 

akhirnya didukung dengan usaha untuk belanja produk-produk yang mampu membantunya untuk 

menunjukkan kepada orang lain kalau dia menjadi orang sukses. Tentu saja pembuatan keputusan 

beli produk cenderung bersifat hedonis karena diupayakan mampu membuatnya bahagia, merasa 

aman, dan mampu diterima dengan baik oleh lingkungan di sekitarnya.  

 

Faktor Psikologi 

 Faktor psikologi menjelaskan kondisi internal individu sebagai konsumen dalam 

memutuskan pembelian sebuah produk atau pemilihan jasa.  Pembelian produk bisa bersifat untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kondisi internal individu yang berkaitan dengan aspek 

psikologis sangat penting dalam memengaruhi konsumen. Berkaitan dengan faktor psikologi, aspek 

motivasi dan kepribadian digunakan untuk menjelaskan terjadinya perilaku hedonis.  

 

Motivasi 

Motivasi adalah kekuatan yang mendorong dalam diri individu untuk melakukan tindakan 

tertentu. Kekuatan yang mendorong ini dihasilkan oleh tekanan tertentu yang merupakan akibat 
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tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu. Individu berusaha untuk mengurangi tekanan melalui 

perilaku yang mereka antisipasi untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan utama yang mereka pilih 

dan pola tindakan yang mereka ambil merupakan akibat pembelajaran dan pemikiran individu 

tersebut. Kebutuhan umumnya pada penelitian ini merupakan primary need atau basic need dan 

acquired need atau secondary needs. Ini merupakan hasil kondisi psikologis subjektif individu.  

Tujuan yang dimiliki oleh individu bisa bersifat generic goal, namun pemasar lebih memfokuskan 

pada product specific goals.8   

Pembahasan mengenai  konsep dalam motivasi bisa dijelaskan melalui konsep means end 

analysis. Means-end analysis adalah cara memahami paradigma need-goal. Individu menentukan 

tujuan (ends) berdasarkan pada nilai personal dan memilih perilaku tertentu (means) yang mereka 

yakini akan membantu terpenuhinya kebutuhan. Pemilihan tujuan (ends) tergantung pada 

pengalaman seseorang, kemampuan fisik, nilai, dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial. 

Penjelasan motivasi seseorang untuk melakukan perilaku hedonis dijelaskan melalui 

komponen-komponen yang ada dalam konsep motivasi.  

1. Kebutuhan. Kebutuhan seseorang sebenarnya dijelaskan oleh dua aspek utama yaitu kebutuhan 

utilitarian dan kebutuhan hedonis.9 Kebutuhan utilitarian berkaitan dengan aspek objektif, 

atribut nyata dari sebuah produk. Misalnya membeli mobil untuk kebutuhan pemenuhan 

transportasi. Kebutuhan hedonis berkaitan dengan aspek subjektif dan experiential. Selain itu 

kebutuhan hedonis berkaitan dengan aspek kesenangan, keyakinan diri, atau fantasi. Berkaitan 

dengan pembelian mobil, individu akan membeli mobil yang memberikan fantasi kepadanya 

seakan-akan individu tersebut menjadi orang sukses atau berkhayal menjadi superstar. Selain 

itu, atribut mobil bisa memberikan keyakinan diri atau percaya diri. Kebutuhan utilitarian bisa 

berkaitan dengan biogenic needs, yaitu kebutuhan mendasar dalam diri seseorang; sedangkan 

kebutuhan hedonis bisa  berkaitan dengan kebutuhan acquired yaitu kebutuhan yang muncul 

karena pembelajaran terhadap budaya atau lingkungan misalnya self-esteem, prestige, afeksi 

atau kekuasaan.10 Meskipun kebutuhan hedonis berkaitan dengan aspek kesenangan atau 

fantasi, kebutuhan hedonis juga bisa dikaitkan dengan kebutuhan acquired karena kebutuhan 

mendapatkan kekuasaan, self-esteem merupakan aspek di luar kebutuhan utama dan 

memberikan kesenangan tersendiri.  

2. Tekanan. Ketika individu memiliki kebutuhan  hedonis yang begitu kuat, kebutuhan ini menjadi 

sebuah tekanan untuk mendorongnya segera memenuhinya. Kebutuhan hedonis yang kuat ini 

biasanya muncul ketika individu sudah terpenuhi kebutuhan utama atau utilitarian. Kebutuhan 

hedonis juga muncul karena karakteristik seseorang yang memudahkannya untuk menerima 

hal-hal untuk pemenuhan kebutuhan utama misalnya mudah terbuka terhadap sesuatu, 

berkeinginan untuk mencoba hal baru, dan keinginan untuk bersenang-senang.   

3. Dorongan. Tekanan kebutuhan hedonis akhirnya mendorong seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan  dengan segera.  

4. Pembelajaran. Pilihan untuk memenuhi kebutuhan hedonis melewati proses pembelajaran. 

Pembelajaran ini berkaitan dengan pengalaman sebelumnya yang pernah yang dimiliki 

seseorang dalam mengonsumsi sebuah produk. Pengalaman ini membantu seseorang untuk 

memutuskan sebuah keputusan. Apabila seseorang mengonsumsi produk dengan dorongan 
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hedonis dan memperoleh kepuasan, maka ia akan mengulang kembali untuk memilih produk 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pembelajaran memberikan informasi bagi seseorang 

untuk membuat keputusan dengan baik.  

5. Proses Kognitif. Aspek kognitif ini merupakan aspek yang menentukan untuk berpikir mengenai 

perlunya bertindak. Meskipun seseorang memiliki kebutuhan hedonis, aspek berpikir masih 

diperlukan untuk menentukan keputusan untuk pemenuhan kebutuhan hedonis.  Dalam 

membuat keputusan hedonis, individu masih menggunakan aspek kognitif. Namun yang 

menarik di sini adalah, aspek kognitif untuk pembuatan keputusan menunjukkan bahwa 

konsumsi hedonis tidak bisa dirasionalisasikan dengan uang. Artinya, konsumen terkadang 

tidak bisa mengaitkan dengan jumlah uang yang dihabiskan untuk membeli produk hedonis.11 

6. Perilaku. Sesudah individu menentukan pemenuhan kebutuhan hedonis, individu akan 

menentukan perilaku.  

7. Tujuan. Apabila pemenuhan kebutuhan sudah dilakukan, maka tujuan akan tercapai.  

8. Reduksi Tekanan. Apabila tujuan tercapai, maka tekanan kebutuhan hedonis akan berkurang. 

Kebutuhan ini akan terus muncul seiring dengan tuntutan-tuntutan yang ada dalam diri 

seseorang. Pengaruh lingkungan juga turut memengaruhi munculnya kebutuhan hedonis yang 

tidak berkesudahan. 

Gambar Alur Reduksi Tekanan 

 

Sumber: Jeffrey F. Dugree et al,”Observations: Translating  Values into Product Wants,”  Journal of 

Advertising Research 36 (1996). 

 

 Secara lebih spesifik, motivasi hedonis didorong oleh keinginan untuk mencari sebuah 

stimulasi baru dalam diri sendiri dan mendapatkan pengalaman.12 Stimulasi baru ini sebenarnya 

menjelaskan keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang baru, menyenangkan, dan 

membuat diri seseorang merasa bahagia. Belanja di toko atau mall memberikan kesenangan bagi 

konsumen karena konsumen bisa jalan-jalan, belanja, makan, bersosialisasi, atau bercengkerama 

dengan keluarga. Motivasi untuk pergi ke mall ini memiliki karakteristik yang positif atau approach 

motivation. Approach motivation ini menunjukkan bahwa keinginan pergi ke mall untuk 

Pembelajaran 

Kebutuhan Tekanan Dorongan Perilaku Tujuan 

Proses Kognitif 

Reduksi Tekanan 
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mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan sehingga individu bersedia untuk menghabiskan 

waktu atau uang lebih banyak di sebuah mall. Konsep yang lebih luas menjelaskan motivasi ini 

adalah behavioral activation system. Artinya sistem ini mengaktifkan perilaku ke arah positif untuk 

mendapatkan reward yaitu reward kebahagiaan atau kesenangan.13 

 Di satu sisi, motivasi individu pergi ke mall tidak selalu didorong oleh keinginan untuk 

mendapatkan kesenangan, namun berkeinginan untuk menghindari stres atau tekanan kerja, atau 

sedang dalam “bad mood”. Dengan demikian, individu merasa dengan jalan-jalan atau pergi ke mall, 

akan menghilangkan mood yang negatif. Dorongan ini dinamakan dengan avoidance motivation.  

Konsep escapism merupakan konsep yang menjelaskan individu untuk menghindarkan diri dari 

sebuah rutinitas agar bisa membuat diri sendiri kembali semangat. Pergi ke mall tidak selamanya 

negatif selama mampu memberikan individu perasaan lega dan kembali termotivasi untuk pada 

rutinitas. 14 

  

Kepribadian 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis internal yang menentukan dan merefleksikan 

cara seseorang merespon lingkungannya.15 Kepribadian adalah karakteristik yang permanen dan 

berakar serta mencerminkan pola perilaku yang konsisten dan berkembang sejak masa kanak-

kanak. Kepribadian merefleksikan perbedaan individu, cenderung stabil tetapi dapat berubah 

karena kemampuan dalam merespon lingkungan.  

 

Konsep Freudian 

Berkaitan dengan konsep hedonis, konsep Freudian bisa digunakan menjelaskan hal tersebut. 

Ada tiga konsep utama yaitu id, superego, dan ego. Id  adalah gratifikasi atau pemenuhan kebutuhan 

yang bersifat segera. Karakteristik id  memiliki prinsip ”kenikmatan” (libido)  yang bersifat harus 

segera. Id bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan maksimal dan menghindari rasa sakit. Id 

mengarahkan individu untuk mengerahkan secara psikis mendapatkan kenikmatan tanpa 

mempertimbangkan konsekuensinya. Misalnya,  mengontrol kebutuhan utama individu antara lain 

lapar, haus, seks. Bayi yang baru lahir dipengaruhi secara total oleh id mereka. Superego adalah sisi 

berseberangan dari id. Superego bertujuan mengarahkan individu dalam kondisi sadar dengan 

mempertimbangkan aspek rasionalitas, norma, nilai, atau aturan lainnya. Ego adalah mediator 

antara id dan superego yang bertujuan menyeimbangkan antara keduanya. Ego beroperasi dengan 

menggunakan  prinsip realitas. Ego adalah konsep diri individu dan merupakan manifestasi realitas 

objektif  karena berinteraksi dengan dunia luar. 

Berkaitan dengan perilaku hedonis, dorongan paling kuat adalah berasal dari id. Id 

menguasai individu untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun harus segera dipenuhi. Individu 

tidak dapat mengontrol kebutuhan yang dirasakan dan harus segera dipenuhi.  Perilaku hedonis 

yang terjadi sebenarnya didorong oleh dominasi id yang menguasai individu. Perilaku hedonis 

cenderung dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan konsekuensinya karena dorongan muncul 

pertama kali merupakan pengaruh aspek afektif.  
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Superego terkadang tidak mampu untuk membuat rasionalisasi dalam memenuhi kebutuhan 

hedonis yang muncul, ketika id begitu kuat untuk mendominasi seseorang. Perilaku hedonis 

terkadang tidak mempertimbangkan adanya alasan-alasan berkaitan dengan nilai atau sistem 

hukum yang mengatur karena berkaitan dengan aspek afeksi individu yaitu rasa senang atau tidak. 

Ketidakmampuan mengontrol id akan terlihat ketika individu terpapar dengan sejumlah strategi 

pemasaran yang menggoda sehingga kontrol diri menjadi tidak berhasil. Terkadang perilaku 

hedonis yang muncul bisa sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tidak ditolerasi oleh nilai atau 

norma tertentu.  

 

Materialisme 

Berkaitan dengan kepribadian, perilaku hedonis bisa dijelaskan dengan beberapa tipe 

kepribadian. Kecenderungan individu dalam memberikan respon terhadap stimuli akan berbeda-

beda tergantung pada karakteristik individu. Sejumlah kepribadian menjelaskan terjadinya 

perilaku hedonis, salah satunya materialisme.  

Materialisme berkaitan pentingnya kepemilikan materi bagi seseorang.16 Kepemilikan 

menjadi sebuah aspek yang penting dan menjadi pusat perhatian bagi seseorang. Makna 

materialisme sebenarnya bisa berkaitan dengan enjoyment atau kenikmatan dan ikatan 

interpersonal. Kesenangan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memberikan kebahagiaan, 

menciptakan  aktivitas yang membahagiakan, relaksasi, dan kenyamanan. Selain kesenangan, 

materialisme berkaitan dengan  ikatan interpersonal yaitu bersifat simbolis, hadiah, simbol riwayat 

keluarga.17  

Aspek materialisme juga berkaitan dengan aspek kesuksesan, sentralitas, dan kebahagiaan.18  

Aspek kesuksesan menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan kebendaan 

yang bisa dilihat dan mengagumkan. Kebendaan menjadi ciri atau karakter individu sebagai aspek 

demonstrasi bahwa dirinya berhasil mendapatkan prestasi atau penghargaan. Dengan adanya 

prestasi ini menyebabkan individu menjadi bahagia dan merasa puas. Selain itu, aspek kepemilikan 

sesuatu menjadi terus diupayakan dalam hidup seseorang karena itu menjadi pusat perhatian yang 

terus-menerus diadakan dan menjadi tujuan hidup. Bekerja keras untuk mendapatkan materi bisa 

berupa rumah, mobil, atau perhiasan menjadi motivasi utama. Materi yang mengarah kemewahan 

juga menjadi sesuatu yang selalu didambakan. Aspek materialisme lainnya juga berkaitan dengan 

masalah kebahagiaan. Kebahagiaan dikaitkan dengan sesuatu yang bisa dimiliki. Apabila tidak 

memiliki uang banyak atau materi lainnya, individu merasa tidak berarti dan mungkin bisa menjadi 

tidak berdaya. 

Perilaku hedonis lebih banyak didorong oleh aspek materialisme. Keinginan untuk memiliki 

barang-barang bagus atau mewah menjadikan individu untuk membeli produk untuk memenuhi 

rasa bahagia atau senang, meskipun implikasinya hanya sesaat. Kepemilikan ini hanya memenuhi 

rasa puas sesaat. Materi yang dimiliki cenderung membuat individu tidak bahagia, karena individu 

terus memiliki keinginan mendapatkan barang atau produk yang menjadikan dirinya penting dan 

terus merasakan senang. Terkadang individu tidak merasakan bahwa di rumah sudah terdapat 

tumpukan barang atau produk yang dibeli yang sebenarnya tidak memiliki fungsi utama, hanya 

lebih sekedar pajangan. 
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Materialisme merupakan kecenderungan mengembangkan hubungan dengan objek yang 

menjadikan dirinya bahagia semu.19 Materialisme relatif cenderung membuat individu sebenarnya 

tidak mendapatkan kepuasan hidup yang sebenarnya, karena bersifat fana. Materialisme memang 

membuat individu merasa suka namun sifatnya cenderung negatif. Ketika individu berusaha untuk 

membeli produk atau jasa yang sifatnya hanya menyenangkan sesaat tidak bisa menciptakan 

kepuasan hidup secara keseluruhan. Kesenangan memang diinginkan rata-rata semua individu 

karena memang membuat hidup menjadi lebih nyaman dan terhindar dari kesedihan atau 

kesusahan.  

Selain itu, aspek materialisme juga berkaitan dengan rasa iri hati atau cemburu.20 Rasa iri hati 

atau cemburu menunjukkan bahwa individu cenderung tidak menyukai benda atau produk yang 

dimiliki oleh orang lain. Ada rasa cemburu apabila individu tidak bisa menyamai kepemilikan orang 

lain. Upaya yang dilakukan adalah berusaha untuk menyamai kepemilikan orang lain. Dengan 

demikian, ia akan merasa bahagia. Perilaku hedonis ini akan terus dilakukan selama situasi tertentu 

memungkinkan individu memiliki kebahagiaan.  

 

Consumer Innovativeness 

Consumer innovativeness merupakan individu yang memiliki karakteristik terbuka untuk ide-

ide baru dalam berusaha mencoba produk baru, jasa atau hal-hal baru. Karakteristik individu yang 

mudah terbuka ini cenderung berusaha untuk mendapatkan kesempatan menikmati hal-hal baru 

dan memberikan pengalaman yang belum pernah dimiliki sebelumnya.21 Karakteristik ini bisa 

mendorong seseorang untuk mempersepsi stimulus secara positif artinya individu mudah untuk 

menerima hal-hal baru. Adanya keinginan untuk mendapatkan tantangan baru memudahkan 

individu untuk mencoba produk baru dan menanggung risiko dengan tingkat tertentu.  

Data Consumer Confidence Index berdasarkan survei Nielsen  menjelaskan bahwa ada segmen 

konsumen Indonesia yang berani melakukan pembelian karena mereka memiliki kecenderungan 

untuk berani menerima tantangan.  Segmen konsumen di Indonesia juga ada yang dikategorikan 

sebagai I Dare to Buy.22  Karakteristik konsumen ini bisa dijelaskan oleh kepribadian yang 

dimilikinya. Konsumen dengan karakteristik ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung berani 

untuk mencoba membeli produk-produk yang baru. Kemudahan dalam melakukan pembelian 

makin memfasilitasi konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Terlebih lagi adanya 

promo-promo produk dengan harga murah makin juga memudahkan konsumen untuk 

membelinya.  

Adapun yang bisa diklasifikasikan sebagai consumer innovativeness adalah consumer 

innovativeness,  optimum stimulation level, dan sensation seeking.23  Karakteristik konsumen seperti 

ini dianggap memiliki kecenderungan untuk berperilaku hedonis karena individu ini mudah 

memiliki ketertarikan hal baru dan cenderung bosan untuk memiliki produk atau barang dalam 

kurun waktu lama. Konsumen memiliki ketertarikan untuk mengenal hal baru karena apabila tidak 

mencoba, maka akan merasakan penyesalan.  

1. Consumer Innovativeness. 
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Consumer innovativeness bisa dikaitkan dengan salah satu konsep kepribadian five factors 

yaitu openness to new experience. Konsep kepribadian ini menjelaskan sebuah usaha yang  

secara proaktif dan mencari  pengalaman untuk   kepentingan sendiri. Individu berusaha untuk 

mencari dan menggali  sesuatu yang baru dan tidak biasa ditemui sebelumnya.24  Individu muda 

tergoda dan terpesona oleh hal baru atau produk  inovasi. Berkaitan dengan perilaku hedonis, 

konsumen dengan kepribadian ini akan mudah untuk mengganti produk lama dengan produk 

baru. Konsumen dengan mudah untuk membeli produk dengan mempertimbangkan risiko yang 

relatif tidak terbatas. Rasa keinginan untuk mendapatkan pengalaman atau sensasi dari produk 

baru mendorong konsumen untuk segera memiliki produk.  

Karakteristik consumer innovativeness bisa dijelaskan dengan salah satu konsep fashion 

innovativeness. Karakteristik ini menunjukkan afeksi konsumen dalam melakukan kegiatan 

belanja. Konsumen memiliki keinginan untuk mengetahui model atau trend pakaian terkini. Hal 

ini termasuk dalam usaha untuk mencoba online retail. Online retail memberikan pilihan kepada 

konsumen sejumlah variasi produk terkini sehingga hal ini memudahkan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Kegiatan ini bisa menciptakan rasa senang dalam mencari informasi baru 

mengenai produk. 25 Terlebih untuk konsumen dengan tingkat innovativeness yang tinggi 

menunjukkan mereka bersedia untuk menanggung risiko untuk membeli produk tanpa perlu 

memegang produk. Mereka percaya bahwa tanpa menyentuh produk tidak memberikan 

implikasi negatif pada pembelian produk. Hal ini biasa terjadi kalau melakukan pembelian 

melalui online retail. 26 

Beberapa indikator untuk menunjukkan bahwa individu merupakan konsumen memiliki 

karakteristik innovativeness yaitu:27 

1) Berapa sering anda bersedia mencoba ide baru dalam model pakaian terbaru? 

2) Berapa sering anda mencoba model pakaian pada trend selanjutnya? 

3) Berapa sering anda menjadi orang pertama untuk mencoba model pakaian terbaru? 

Apabila konsumen cukup sering melakukan pembelian model terkini, maka bisa 

dikategorikan sebagai individu yang inovatif.  

2. Optimum Stimulation Level-Tingkat Stimulasi Optimum.  

Konsep tingkat stimulasi optimum sudah dibahas dalam Bab 3. Namun, dalam hal ini, 

aspek tingkat stimulasi optimum disinggung berkaitan dengan aspek kepribadian. Tingkat 

stimulasi optimum merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan persepsi individu terhadap 

stimuli lingkungan secara umum28.   Setiap individu cenderung lebih suka pada tingkat stimulasi 

tertentu. Jika  stimulasi lingkungan berada pada tingkat optimum yang terus-menerus, maka 

individu berusaha meningkatkan stimulasi. Begitu juga, ketika individu merasa bahwa, stimulasi 

lingkungan di atas tingkat optimum secara terus menerus, individu berusaha menurunkan 

stimulasi29. Seseorang dengan tingkat stimulasi optimum menunjukkan kesadaran yang lebih 

tinggi dan kecenderungan yang lebih besar untuk mengevaluasi, menerima secara simbolis, 

mencoba, dan mengadopsi produk baru. Tingkat stimulasi optimum berkorelasi positif dengan 

berbagai kecenderungan perilaku yang bersifat eksploratif, misalnya mengadopsi produk baru, 

berpindah merek, dan mencari informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu.30   
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Konsep kejenuhan atribut juga dapat menjelaskan kondisi dengan tingkat stimulasi 

optimum secara terus-menerus. Individu dengan kondisi tingkat stimulasi optimum secara terus 

menerus bisa dikatakan berada dalam kondisi bosan. Oleh karena itu, individu dengan tingkat 

stimulasi optimum  secara terus-menerus cenderung berusaha mencari hal-hal baru untuk 

memberikan kepuasan atau kebahagiaan. Berkaitan dengan kepemilikan produk, jika konsumen 

menggunakan suatu produk dengan atribut tertentu secara terus-menerus, maka pada waktu 

tertentu, konsumen akan mengalami kebosanan. Konsekuensinya, konsumen akan mencari 

produk dengan atribut lain yang lebih menarik. 

3. Sensation Seeking. 

Karakter sensation seeking   juga dijelaskan  sebagai sesuatu sifat atau karakter individu 

yang berkeinginan untuk mencari pengalaman yang mengandung risiko, baru, dan cenderung 

mau berkorban dalam bentuk risiko  fisik maupun sosial.31  Ada empat aspek yang merupakan 

sensation seeking.  Empat aspek ini merupakan penjelas perilaku hedonis karena adanya 

dorongan dalam diri seeorang untuk mencoba sesuatu yang baru, menantang, dan berbeda yaitu 

thrill & adventure seeking, experience seeking, disinhibition,  dan boredom susceptibility.  

1) Thrill and Adventure Seeking. Aspek ini mengukur keinginan untuk melakukan sesuatu yang 

menantang, berisiko, dan aktivitas berpetualangan misalnya  parachute jumping, motorcycle 

riding, dan mountain climbing. Sejumlah indikator yang mengukur konsep ini sebagai berikut.  

 Saya berkeinginan menjadi pendaki gunung.         

 Saya ingin melakukan sesuatu yang sedikit menakutkan.         

 Saya ingin melakukan olahraga ski air.         

 Saya ingin belajar mengendarai papan luncur.         

 Saya ingin belajar menerbangkan pesawat.         

 Saya ingin menyelam lautan.         

 Saya ingin mencoba lompat dari parasut.        

 Saya ingin menyelam dari tempat yang tinggi.         

 Saya ingin berlayar dalam jarak jauh.         

 Saya merasa bahwa saya sangat menikmati sensasi bermain ski yang sangat cepat dari 

ketinggian gunung.   

2) Experience Seeking.  Aspek ini mengukur pencarian arousal melalui pikiran dan indra. 

Sejumlah indikator yang mengukur konsep ini sebagai berikut.  

 Saya suka mengeksplorasi kota yang aneh meskipun berarti saya akan hilang.    

 Saya ingin mencoba marijuana.         

 Saya suka mencoba sesuatu obat baru yang mampu memproduksi halusinasi.    

 Saya suka mencoba makanan baru yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya.    
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 Saya ingin mencoba perjalanan yang tidak direncanakan.     

 Saya ingin memiliki teman yang aneh seperti kalangan artis.        

 Saya ingin bertemu dengan orang yang homosexual.         

 Saya terkadang menemukan keindahan pada teknik melukis yang tidak biasa.  

 Orang-orang harus memiliki cara sendiri meskipun jika berdampak pada sesuatu yang 

aneh. 

3) Disinhibition.  Aspek ini mengukur pelepasan sesuatu misalnya minum, pesta, judi dan seks.  

Sejumlah indikator yang mengukur konsep ini sebagai berikut.  

 Saya menyukai pesta yang liar.          

 Saya menyukai bekerja pada sebuah perusahaan raksasa.     

 Saya terkadang mengkonsumsi produk (miras, marijuana) dalam jumlah tinggi.   

 Saya menyukai sesuatu pengalaman dan sensasi baru yang tidak konvensional dan 

terkadang tidak legal.         

 Minum miras yang banyak adalah kunci pesta yang baik.         

 Saya sangat menikmati adegan sexy dalam sebuah film.   

4) Boredom Susceptibility. Aspek ini  mengukur sesuatu yang bertolak belakang dengan rutinitas 

misalnya pengalaman repetitif. Sejumlah indikator yang mengukur konsep ini sebagai 

berikut.  

 Saya tidak tahan menonton TV yang sudah pernah saya tonton sebelumnya. 

 Saya merasa bosan melihat wajah orang-orang yang sama.   

 Manakala saya dapat memprediksi segala sesuatu yang orang-orang akan katakan, maka 

saya akan merasa bosan.         

 Saya merasa tidak nyaman manakala saya mampu memprediksi akhir dari sebuah film.  

 Saya menyukai teman-teman yang tidak bisa diprediksi.         

 Saya merasa bosan istirahat di rumah.        

 Saya tidak tahan dengan orang yang membosankan. 

 

 

Faktor Sosial 

Kelompok Referensi 

Kelompok referensi merupakan orang atau kelompok orang yang memengaruhi perilaku 

seseorang. Kelompok referensi memberikan standar dan nilai yang menentukan bagaimana 

seseorang berpikir dan berperilaku. Kelompok referensi juga sebagai seseorang atau kelompok 



87 
 

yang memberikan poin perbandingan untuk individu dalam membentuk nilai spesifik atau umum, 

sikap atau petunjuk spesifik dalam berperilaku.32 Kelompok referensi merupakan poin referensi 

untuk individu dalam pembentukan keyakinan, sikap dan perilaku. 

Kelompok referensi bisa dibagi menjadi dua utama yaitu kelompok referensi yang bersifat 

normatif dan komparatif. Kelompok referensi normatif menuntut anggota yang ada di dalamnya 

untuk mengikuti apa yang sudah menjadi nilai yang berlaku atau norma yang ada; sedangkan 

kelompok komparatif adalah kelompok yang menjadi contoh atau yang ditiru. Kelompok normatif 

biasanya berasal dari keluarga atau kelompok terdekat.  

Keluarga menjadi panutan dalam memengaruhi anggotanya untuk berperilaku. Sosialisasi 

nilai keluarga menjadi sangat penting karena mengajarkan nilai-nilai yang diyakini oleh individu 

untuk bersikap dan berperilaku.33  Dalam menjalankan sosialisasi nilai-nilai, keluarga berperan 

untuk memberikan dukungan moril kepada anggota keluarga.34 Dengan demikian, anggota keluarga 

akan merasa aman dan mendapatkan perlindungan. Selain dukungan emosi ini yang  akan 

menguatkan anggota keluarga, gaya hidup keluarga juga memengaruhi anggota keluarga. Kebiasaan  

konsumsi atau belanja orang tua akan memberikan ajaran kepada anak untuk diikuti. Gaya hidup 

orang yang cenderung lebih konsumtif menjadi role-model untuk dianggap sebagai gaya hidup yang 

benar. Anak-anak yang mengobservasi orang tua akan memiliki keyakinan bahwa yang dilakukan 

oleh orang tua adalah sesuatu yang benar. Observasi ini merupakan bentuk pembelajaran kognitif 

yang diyakini dapat memengaruhi perilaku anak-anak.35 Orang tua yang mengajarkan belanja 

konsumtif akan dianggap sebagai sesuatu yang perlu ditiru. Oleh karena itu, anak-anak yang 

menjadi konsumen masa depan akan memiliki pengalaman dalam memorinya bahwa gaya hidup 

itu akan menjadi pegangan individu ke depan. Mereka memiliki kemampuan berpikir bahwa hal 

tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Anak-anak ini biasanya masuk dalam kategori 

umur kurang dari delapan tahun. Pada umur tersebut, anak pada umumnya masih melakukan 

observasi. 

Pola asuh keluarga juga memengaruhi pola berpikir anak, khususnya pola komunikasi.  

Terlebih bila komunikasi dalam keluarga bersifat sosial. Komunikasi yang menekankan aspek sosial 

adalah jenis komunikasi ditujukan untuk menjunjung kehormatan,   harmonisasi,  dan kerukunan 

antar anggota dalam keluarga.36 Anggota  keluarga ini diharapkan untuk tidak menciptakan konflik  

dan berusaha untuk mengikuti ajaran dan nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua. Berkaitan 

dengan pola konsumsi, apabila orang tua memiliki pola belanja yang cenderung mengikuti gaya 

hidup saat ini, maka orang tua akan memengaruhi persepsi anak mereka. Keluarga merupakan 

kelompok normatif yang menekankan adopsi keyakinan atau nilai, sehingga mau tidak mau harus 

menjadi panutan dalam bertindak. Pola asuh keluarga yang cenderung menekankan materi juga 

akan memengaruhi pola pikir anak-anak. Kebiasaan orang tua untuk berhemat atau 

menghamburkan uang akan menjadi contoh bagi anak-anak. Terlebih untuk anak-anak yang belum 

beranjak dewasa, pengaruh keluarga sangat kuat dibandingkan dengan anak-anak yang sudah 

menginjak usia remaja.  

Selain keluarga sebagai kelompok referensi, teman terdekat bisa menjadi kelompok referensi 

yang bersifat normatif. Remaja banyak dipengaruhi oleh kelompok lain yaitu teman-teman yang 

menjadi kelompok referensi. Anak-anak sudah mulai beranjak dewasa sehingga frekuensi untuk 

keluarga rumah cukup tinggi, dengan demikian pengaruh keluarga menjadi berkurang. Teman 
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kelompok terdekat menjadi berpengaruh dalam berpikir dan bertindak. Penelitian yang berkaitan 

dengan kekuatan  kelompok referensi  menjelaskan pengaruhnya pada pembuatan keputusan 

individu secara umum. Pengaruh kelompok sosial membawa dampak seorang individu untuk mau 

melakukan adopsi produk berdasarkan keinginan mendapatkan hadiah dari kelompok tersebut.37 

Teman sebagai kelompok referensi yang memiliki kredibilitas tinggi seperti keahlian tertentu akan 

menyediakan sumber informasi yang akurat  menyebabkan individu untuk menuruti apa yang 

dikatakan kelompok referensi dengan harapan untuk menghindari hukuman tertentu.38 Hukuman 

ini bisa berupa individu bisa merasa dikucilkan atau merasa tidak enak bila tidak memiliki sesuatu 

yang sama dengan anggota kelompok lain.  

Pengaruh teman yang bersifat normatif cenderung agak memaksa sehingga pilihan merek 

atau produk  memengaruhi pembuatan keputusan. Apabila anggota kelompok tertentu 

menggunakan satu merek yang sedang menjadi trend, semua anggota kelompok juga menggunakan 

merek yang sama. Individu yang memiliki aspek conformity cukup tinggi akan cenderung mengikuti 

kemauan kelompok.39 Kelompok referensi yang cenderung untuk mengutamakan aspek pembelian 

produk untuk citra atau identitas akan mengarahkan pada perilaku hedonis. Dengan demikian ada 

kesamaan antar anggota kelompok. Kecenderungan untuk memiliki homogenitas bisa jadi untuk 

menunjukkan bahwa kelompok memiliki kekuatan jati diri sehingga bisa menguatkan keyakinan 

dan kebanggaan diri. Kelompok ini biasanya berada dalam komunitas merek yang secara psikologis 

menuntut anggotanya untuk memiliki kesamaan merek. Menurut Harvey Leibenstein, keinginan 

untuk mengikuti kelompok agar identik dinamakan sebagai bandwagon effect.  

 

 

Sumber: www.detik.com  

 

Secara teoritis, pengaruh kelompok referensi yang kuat agar bisa identik dengan 

kelompoknya bisa dijelaskan melalui teori identitas. Teori identitas sosial atau social identity yang 

dikemukakan oleh Tajfel and Turner (1979) menjelaskan bahwa identitas sosial memiliki tiga 

komponen yaitu self-categorization, self-identification, dan self-comparison.40 Self-categorization 

menunjukkan bahwa seseorang akan  menunjukkan diri sebagai bagian kelompok tertentu. Self-

identification menunjukkan bahwa ketika  seseorang sudah menjadi bagian kelompok tertentu, ia 

akan menunjukkan identitas sebagai bagian kelompok sehingga bisa diketahui dengan baik. 

Sosialita ini menjadi 

kelompok referensi bagi 

pemilihan produk. 

Kecenderungan pengaruh 

lebih pada identitas dan 

membuat diri merasa 

nyaman berada dalam 

suatu kelompok. 

http://www.detik.com/


89 
 

Identitas ini bisa banyak hal misalnya logo, simbol, nilai, motto, warna, atau keyakinan. Setelah 

memiliki sebuah identitas, proses selanjutnya adalah self-comparison. Artinya, individu yang 

menjadi anggota sebuah kelompok, akan memiliki perbedaan dengan anggota kelompok lainnya. 

Oleh karena itu apabila kelompok referensi cukup kuat, maka individu berusaha untuk menjadikan 

diri terlihat sebagai anggota kelompok dengan mengenakan produk atau merek yang sama; 

menunjukkan identitas diri yang menonjol dan menunjukkan perbedaan yang kuat dari kelompok 

lain.  

Selain bersifat normatif, teman  terdekat merupakan sumber inspirasi dan motivator untuk 

membuat sebuah keputusan. Berkaitan dengan perilaku hedonis, teman sebagai kelompok 

referensi bisa memiliki fungsi sebagai value-expressive.  Value expressive ini berkaitan dengan citra 

diri.41  Pembelian produk tidak selamanya memenuhi kebutuhan utama.  Penilaian teman atau 

kelompok lain menjadikan pertimbangan dalam memutuskan produk. Produk yang dipilih akan 

menjadi penilaian terhadap diri seseorang sebagai individu yang baik, menarik, atau trendy. 

Terlebih produk yang dipilih memiliki aspek visibility yang tinggi. Artinya produk yang dimiliki bisa 

dilihat oleh orang lain. Produk sehari-hari yang digunakan oleh konsumen cenderung bisa dilihat 

oleh orang lain. Ketika individu menggunakan produk tersebut, maka pujian terhadap penggunaan 

produk oleh orang lain menjadi pertimbangan. Pilihan merek yang mendukung pencitraan diri oleh 

orang lain menjadi pertimbangan lebih lanjut.  

Produk pakaian misalnya merupakan produk yang memiliki tingkat visibility yang tinggi. 

Produk pakaian memang ditujukan untuk membuat tubuh manusia untuk tidak merasa kedinginan 

atau kepanasan, namun produk pakaian menjadi sebuah alat untuk menunjukkan identitas diri dan 

memiliki makna simbolis. Produk pakaian bisa meningkatkan self-esteem seseorang.42 Produk bisa 

menjelaskan karakteristik diri seseorang  yang sebenarnya.43  Makna simbolis semakin penting 

ketika ada pengaruh teman yang memiliki peran kuat untuk mempersepsikan dirinya. 44 

Produk-produk yang memiliki nilai kemewahan juga menjadi pertimbangan ketika pengaruh 

kelompok referensi begitu kuat. Produk-produk dengan nilai kemewahan menjadikan individu 

merasa penting, dipuji, dan dianggap sebagai individu yang sukses oleh orang lain. Pilihan produk 

menjadi ekspresi diri atau presentasi diri ketika pengaruh teman sebagai kelompok referensi 

menjadi dominan.  

Dalam konteks lain, pilihan individu pada kesempatan berikutnya berbeda dari pilihan 

terdahulu ketika berada dalam suatu kelompok bisa saja terjadi. Mereka cenderung melakukan 

suatu variasi pemilihan.45 Individu menjaga citra diri atau “jaim alias jaga image” kalau membeli 

sebuah produk yang sifatnya konsisten sama dikhawatirkan menjadi individu yang tidak menarik 

dan kuno. Implikasinya, individu akan memilih produk yang bervariasi atau berbeda agar dinilai 

menjadi individu yang menarik. Pilihan ini tentu saja bersifat tidak akan memenuhi kebutuhan 

utama individu tersebut, namun berusaha untuk memenuhi tuntutan orang lain. Tujuan yang 

hendak dicapai adalah agar meningkatkan citra diri dan rasa senang. Hal ini tentu saja merupakan 

perilaku hedonis karena tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan utama. 

Kelompok referensi tersebut biasanya merupakan kelompok referensi yang berupa teman 

sekolah, teman kerja, komunitas tertentu, kelompok belanja, atau kelompok pertemenan tertentu. 
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Kelompok ini memiliki pengaruh yang baik bersifat normatif, komparatif, informatif, maupun value 

expressive.   

 

Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah merupakan pembagian anggota masyarakat dalam sebuah hierarki kelas 

status yang berbeda sehingga masing-masing anggota dalam kelas yang sama memiliki status yang 

sama.46  Kelas sosial juga sering dikaitkan dengan kelas status.  Individu yang berada dalam kelas 

tertentu akan menunjukkan pembelian produk untuk menunjukkan status. Produk-produk yang 

dibeli merupakan produk yang berbeda antar kelas. Paling tidak produk yang dibeli menunjukkan 

status dari kelas status. Individu dari satu kelas sosial akan membandingkan dengan individu kelas 

lainnya. Proses untuk menunjukkan status dilakukan dengan mengonsumsi produk yang 

menunjang status artinya produk yang dibeli mampu menunjukkan bahwa individu berasal dari 

kelas sosial atas atau kelas sosial tertentu.47 Oleh karena itu, produk yang dipersepsi untuk kelas 

sosial di luar kelas individu tersebut akan dihindari. 

Pembelian produk-produk yang cenderung menunjukkan kelas sosial tertentu merupakan 

produk hedonis karena produk yang dibeli biasanya tidak memenuhi kebutuhan utama. Produk 

yang dibeli merupakan produk prestige untuk menunjukkan identitas diri jika individu  berasal dari 

kelas sosial atas. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan senang sehingga konsumsi 

produk yang bersifat hedonis terus-menerus diupayakan. Selain itu, konsumsi hedonis ini juga 

menunjukkan kekuasaan atau kesuksesan diri. Semakin seseorang menginginkan adanya konsumsi 

untuk menunjukkan status sosial, semakin ia berkeinginan untuk membeli produk-produk yang 

menonjolkan identitas diri dengan kuat. Menurut Thorstein Veblen, konsumsi produk ditujukan 

untuk menunjukan status atau kekayaan atau dinamakan conspicuous consumption value.  

Indikator kelas sosial yang digunakan adalah pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Ketiga 

aspek ini merupakan indikator yang seringnya bersamaan digunakan untuk menunjukkan kelas 

sosial seseorang.  Selain ketiga indikator tersebut, terdapat indikator kepemilikan barang yang 

diajukan oleh ahli sosiologi yaitu Chapin’s Social Status Scale yang menjelaskan adanya barang 

misalnya furnitur dan kondisi ruangan di rumah konsumen.  

Kelas sosial atas yang biasa disebut affluent consumer merupakan kelas yang memiliki 

kecenderungan untuk membeli produk luxury. Produk luxury sebenarnya bisa bermakna beragam. 

Hal ini bisa dikaitkan dengan sesuatu yang mahal, mewah, sesuatu yang berharga, memilih produk 

yang berkualitas, berpenampilan menarik, mementingkan sesuatu dengan nilai dan berkualitas 

prima, dan sesuatu yang berada di atas standar.48 Produk-produk yang biasa dibeli oleh kelompok 

sosial ini adalah emas, perhiasan, jam tangan, kapal pesiar, produk atau barang seni, travelling, dan 

menjadi anggota klub olahraga.49 

Kelas sosial memiliki mobilitas yang tinggi, artinya, individu yang berasal dari kelas sosial 

tertentu bisa bergeser ke kelas sosial yang lebih atas. Pergeseran kelas sosial ini disebabkan oleh 

sejumlah kemudahan misalnya adanya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik atau adanya 

kartu kredit. Kemudahan ini memberikan aksesibilitas kepada individu yang berasal dari kelas 

sosial lebih rendah untuk membeli produk atau mengonsumsi jasa.  
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Ringkasan 

1. Faktor demografi yaitu umur, jenis kelamin, pendapatan. Faktor umur menentukan dalam 

pilihan sebuah produk. Umur yang bersifat kognitif memengaruhi pilihan produk yang bertujuan 

meningkatkan citra. Berkaitan dengan demografi, aspek jenis kelamin  dipandang sebagai 

penentu pembuatan konsumen yang sama pentingnya dengan umur, dan pendapatan. 

Perempuan dan pria cenderung bisa berkelakuan hedonis. Ketika konsumen memiliki 

pendapatan yang meningkat dan pendapatan tersebut sudah mampu memenuhi semua 

kebutuhan utama,  maka konsumen cenderung akan mengalokasikan pendapatan tersebut di 

luar kebutuhan utama.   

2. Faktor  psikologi yaitu motivasi dan kepribadian. Pembelian produk bisa bersifat untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kondisi internal individu yang berkaitan dengan aspek 

psikologis sangat penting dalam memengaruhi pembuatan keputusan hedonis.  

3. Faktor sosial yaitu kelompok referensi dan kelas sosial. Kelompok referensi  dan kelas sosial 

mampu memengaruhi dalam  membuat keputusan hedonis agar bisa diterima oleh kelompoknya 

dan sesuai dengan statusnya.    

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana faktor umur memengaruhi perilaku hedonis? 

2. Apakah ada perbedaan dalam pendapatan dalam melakukan perilaku hedonis? 

3. Bagaimana kondisi internal konsumen memengaruhi perilaku hedonis? 

4. Bagaimana kelompok referensi memengaruhi perilaku hedonis? 

5. Bagaimana strategi pemasaran saat ini dalam memahami keinginan konsumen untuk melakukan 

perilaku hedonis? 
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BAB 5 

Faktor-Faktor Eksternal Perilaku Hedonis 

 

Tujuan Bab  

Mahasiswa diharapkan memahami mengenai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku 

hedonis meliputi strategi pemasaran produk, harga, tempat  atau retail, dan promosi.  

 Konsumen merupakan target pemasar. Strategi pemasaran diupayakan terus-menerus 

untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Tugas pemasar adalah memang untuk 

melakukan identifikasi pasar potensial, melalui segmentasi dan targeting pasar dengan baik. Ketika 

sudah mendapatkan target pasar, pemasar berusaha untuk menawarkan produk atau jasa yang 

sesuai target pasar. Pemasar berusaha untuk terus-menerus menginformasikan kepada target 

pasar dengan mengembangkan strategi pemasaran dan sumber daya yang optimal agar target 

pasar bisa memilih produk atau jasa. Pemasar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui 

perbaikan maupun review strategi secara terus menerus. 

 Strategi pemasaran yang terus-menerus ini pada titik tertentu akan menciptakan sisi 

negatif yaitu masyarakat konsumen atau consumer society, artinya masyarakat menjadi sekelompok 

individu yang memiliki preferensi untuk melakukan pembelian.1,2   Strategi yang dikembangkan 

oleh pemasar berkaitan dengan penawaran produk, perubahan harga, desain retail, penggunaan 

media, penawaran kartu kredit. Strategi pemasaran ini dianggap sebagai cara untuk membuat 

konsumen menjadi hedonis atau memiliki rasa bahagia. Pembelian produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh pemasar bertujuan untuk mendapatkan kesenangan atau pleasure. 

 Informasi yang diberikan oleh pemasar yang terus-menerus dalam menawarkan keragaman 

produk merupakan sebuah stimulus untuk memengaruhi konsumen melakukan pembelian. 

Informasi yang diterima oleh konsumen bisa diakses dalam waktu 24 jam sehari, tanpa ada kendala 

untuk melakukan akses. Perkembangan teknologi yang luar biasa memudahkan konsumen untuk 

melakukan akses informasi produk baru dengan mudah.  

 

 Strategi Produk 

Karakteristik produk merupakan ciri-ciri yang melekat pada produk beserta atribut.  

Karakteristik produk dapat dijadikan pertimbangan bagi konsumen untuk memilih suatu produk. 

Penjelasan mengenai karakteristik produk tersebut yang bisa memengaruhi perilaku membeli. 

Karakteristik produk dibagi menjadi dua kategori faktor yaitu karakteristik produk objektif dan 

subjektif. Karakteristik produk objektif meliputi karakteristik produk konkrit yang tidak bervariasi 

dari satu individu ke individu lain. Karakteristik produk ini meliputi jumlah alternatif yang tersedia 

dan standar produk utama yang mampu memenuhi kebutuhan utama konsumen. Di sisi lain, 

karakteristik produk subjektif lebih  cenderung dijelaskan oleh faktor intrinsik konsumen, sehingga 

lebih bervariasi antar satu konsumen dan konsumen lainnya. Hal ini meliputi persepsi konsumen. 

Karakteristik produk subjektif meliputi keterlibatan dengan merek atau produk, loyalitas merek, 
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risiko yang dirasakan dari kelas produk, dan pentingnya sensasi produk.  Selain karakteristik 

produk objektif dan subjektif, juga terdapat beberapa aspek yaitu tingkat keterlibatan, frekuensi 

pembelian, perbedaan antar merek yang dipersepsikan, fitur hedonis, kekuatan preferensi 3 4;  

kemasan produk yang menarik,5 dan   keragaman pilihan. 6   

 Karakteristik produk baik secara objektif maupun subjektif bisa memengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian produk dengan menekankan aspek hedonis. Keragaman produk 

ditunjang dengan kemajuan teknologi dan tingkat persaingan yang luar biasa sehingga menuntut 

perusahaan senantiasa inovatif untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang memiliki 

keunikan di mata konsumen.  

 

Karakteristik Produk Objektif 

1. Jumlah Alternatif Produk  

Jumlah alternatif produk adalah keragaman produk yang mampu memenuhi kebutuhan 

utama konsumen dalam satu industri. Perkembangan industri di segala bidang sangat pesat. 

Industri hiburan misalnya banyak produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Industri hiburan bisa berupa produk smartphone, kafe, karaoke, film, home theatre, 

tempat wisata, hiburan 4D, musik, game station, pentas seni, diskotik, televisi, radio, 

pertunjukan seni termasuk teater, dan orchestra. Dengan demikian, konsumen sebagai individu 

dapat melakukan pilihan produk secara mudah dan disesuaikan dengan preferensi yang dimiliki.  

Keragaman alternatif produk dapat dengan mudah menjadi pilihan yang dipertimbangkan 

oleh konsumen dengan disesuaikan preferensi dan kemampuan konsumen. Tawaran yang 

beragam ini mampu memanjakan indra konsumen untuk memilih. Produk yang bisa 

memberikan ketenangan dan kesenangan jiwa akan menjadi pilihan. Keragaman alternatif 

produk dari satu industri memberikan pilihan yang banyak bagi konsumen sehingga konsumen 

tinggal menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan. Produk yang 

beragam tersebut memberikan variasi yang banyak sehingga bisa memanjakan konsumen untuk 

memilih produk. Masing-masing produk dipilih dengan menyesuaikan preferensi konsumen. 

Sejumlah produk tersebut memberikan penguatan pada atribut-atribut yang membuat 

konsumen merasa senang atau memiliki pengalaman sendiri. Berkaitan dengan keragaman 

produk dalam industri hiburan, tentu saja aspek hedonis melekat pada setiap produk mampu 

membuat konsumen merasa nyaman dan senang.  

2. Keragaman Pilihan/Atribut 

Keragaman pilihan pada produk menyebabkan seseorang akan mencoba produk tersebut.7 

Keragaman pilihan ini didefinisikan sebagai variasi atribut yang memberikan benefit yang 

berbeda pada satu merek atau atribut yang berbeda dari merek lain untuk kategori produk yang 

sama. Variasi atribut ini menyebabkan individu dapat dengan mudah memilih produk 

berdasarkan preferensi yang dimiliki. Saat ini bisa dibayangkan bahwa satu merek untuk 

kategori produk memiliki keragaman atribut.      
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Produk dengan atribut yang relatif stabil cenderung menciptakan kondisi  monoton 

sehingga akan menyebabkan kebosanan dalam diri konsumen. Atribut yang sama dari waktu ke 

waktu akan dipersepsi negatif oleh konsumen karena aspek yang relatif sama tidak akan 

menimbulkan sensasi. Perilaku hedonis cenderung dimunculkan bila ada aspek yang relatif baru 

dan menarik.  Ketika produk dengan merek tertentu menawarkan banyak variasi atribut akan 

meningkatkan loyalitas konsumen lain untuk tidak berpindah pada merek lain karena sudah 

dipenuhi berbagai kebutuhan akan benefit oleh merek produk tersebut.  

Berdasarkan sebuah  penelitian, konsumen akan lebih melakukan pilihan produk dengan  

sensory attributes pada satu merek daripada pada merek lain. Sensory attributes yang cenderung 

dipilih oleh konsumen adalah bisa berupa variasi rasa, bentuk dan ukuran yang berbeda dalam 

satu merek. Keragaman atribut bisa ditampilkan dalam bentuk penyusunan display produk. 

Berkaitan dengan penyusunan display, sebuah penelitian menunjukkan bahwa  keragaman 

pilihan berbagai produk dalam rak toko mampu mendorong konsumen tertarik untuk 

melakukan pemilihan produk dan pencarian variasi.8  

Keragaman pilihan produk dalam satu merek yang diatur secara rapi akan menimbulkan 

rasa senang konsumen untuk mengambil produk yang ada pada rak toko.  Jika  seorang 

konsumen ditawari dengan berbagai rasa yogurt, mereka mungkin akan lebih melakukan 

konsumsi daripada hanya ditawari dengan satu rasa. Para psikolog berpendapat bahwa 

peningkatan assortment variety (variety didefinisikan sebagai perbedaan karakteristik warna, 

rasa atau ukuran) akan meningkatkan konsumsi karena adanya suatu kebosanan terhadap 

Sunsilk 

Produk sabun dan shampoo 

misalnya, memiliki keragaman 

atribut yang menawarkan 

sejumlah benefit. Produk merek 

Sunsilk memiliki keragaman 

atribut yang tidak hanya dari 

untuk shampoo urang aring, 

tetapi juga atribut lainnya 

misalnya nourishing soft and 

smooth, black shine, anti 

dandruff, friz and weather 

defense, damage hair therapy, 

hair fall solution, clean and fresh. 
 

Sumber: 

http://sunsilk.co.id/produtcs 
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sensory-specific satiety. Sebuah penelitian menekankan bahwa struktur assortment dan juga 

variasiktual memengaruhi persepsi variasi yang sebaliknya akan mempengaruhi utilitas 

konsumsi dan pada akhirnya mempengaruhi kuantitas konsumsi. Aspek assortment berkaitan 

dengan  organisasi dan ukuran assortment.  Variasi penampilan yang tidak terorganisasi dengan 

rapi akan  dapat membuat konsumen sulit untuk mengenal dan memahami suatu konteks variasi 

penawaran produk yang lebih luas. Ukuran assortment yang cukup luas dan penataan yang rapi, 

akan   dipersepsikan memiliki variasi yang besar.9 

Simpulannya adalah variasi aktual pada susunan kuantitas produk  akan meningkatkan 

kuantitas produk yang dikonsumsi. Jika penyusunan produk diorganisasi dan diatur dengan 

baik, berapapun jumlah pilihan yang ditawarkan, maka konsumen akan cenderung melakukan 

konsumsi lebih banyak.  Begitu pula sebaliknya, jika penyusunan produk tidak diatur dengan 

baik, maka produk ini tidak akan mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi. Dilihat dari 

aspek psikologis, penyusunan produk yang diatur dengan baik memengaruhi persepsi 

konsumen dan  aspek kognitif konsumen. Ada sejumlah bukti bahwa konsumen cenderung 

merasa kaget untuk menemukan berapa banyak produk yang mereka konsumsi atau berapa 

besar sebuah faktor tertentu mempengaruhi konsumsi mereka. Salah satu alasan mengapa 

faktor ini memiliki pengaruh yang tidak diketahui karena pengaruh ini ada pada level perseptual 

dan kognitif. Baik mekanisme persepsi dan kognitif memengaruhi konsumsi pada situasi yang 

berbeda.  

 

  

Sumber: http://poutprettty.blogspot.com/2012/09/visit-to-loccitane-store-at-south-city.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

Product assortment yang menarik dari L’Occitane menggugah 

konsumen untuk mencoba produk. Produk-produk ditata secara 

menarik sehingga menguatkan visualisasi produk.  

http://poutprettty.blogspot.com/2012/09/visit-to-loccitane-store-at-south-city.html
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Selain penataan atribut produk yang beraneka ragam, perlu diketahui bahwa atribut yang 

tidak beragam cenderung monoton. Kejenuhan sensori dari atribut yang spesifik telah 

ditemukan menjadi sebuah ukuran yang kuat. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi 

sebuah makanan akan mengurangi rasa suka terhadap makanan tersebut bila memiliki atribut 

yang sama.10 Namun, makanan dengan komposisi nutrisi yang sama tetapi dengan kualitas 

atribut yang berbeda tidak akan mengurangi kesukaan terhadap produk.  Memang diakui bahwa 

kejenuhan sensori dari atribut yang spesifik lebih berdasarkan sensory daripada berdasarkan 

macronutrient tertentu.  

 

 

 

Temuan penelitian physiobehavior menunjukkan bahwa konsumen melakukan variasi 

pada atribut yang berinteraksi dengan indra mereka, terlebih untuk indra perasa yang berkaitan 

dengan flavor atau rasa. Pemahaman pemikiran mengenai konsep attribute-level didasarkan 

pada kebosanan konsumen pada atribut yang disediakan oleh alternatif yang dipilih dan 

menyebabkan ketidakinginan individu untuk segera membelinya. Aspek hedonis dalam produk 

dimunculkan dengan menawarkan berbagai atribut produk, terkait makanan, akan ditampilkan 

berbagai variasi rasa. Rasa yang menggugah selera untuk tidak sekedar memenuhi rasa lapar 

mulai diperhatikan oleh pemasar karena bisa memberikan pemenuhan keinginan sensasional 

atau cita rasa dalam makanan.  

Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan oleh pemasar untuk menerapkan strategi 

berkaitan dengan pengembangan atribut-atribut pada produk yaitu 1) atribut yang 

dikembangkan harus bisa memengaruhi perilaku  hedonis dan 2) efek atribut lebih bersifat 

Sushi Tei merupakan 

jaringan franchise masakan 

Jepang yang menawarkan 

keragaman menu makanan. 

Keragaman ini cukup 

menggugah selera konsumen 

untuk memenuhi 

keinginannya.  
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tahan lama.  Implikasi hasil penelitian dalam pengembangan strategi pemasaran adalah bisa 

berupa pengembangan lini produk. Konsumen menunjukkan kecenderungan untuk melakukan 

pemilihan yang besar dalam rasa daripada hanya sekedar merek produk makanan, atau merek 

lain, pemasar sebaiknya harus menemukan cara untuk mengisi lini yang kosong agar tidak 

kehilangan konsumen mereka. Konsumen cenderung untuk berpindah pada rasa secara intensif. 

Merek yang bisa menawarkan rasa unik, berbeda dan dapat diterima akan mendapatkan 

keuntungan dengan mempertahankan konsumen yang ada di bawah satu merek. Keinginan 

mencoba menu baru atau atribut produk, atau bahkan merek baru bisa didukung semata-mata 

untuk memenuhi keinginan hedonis yang secara alami muncul dalam diri individu.  

Keragaman atribut juga  membantu dalam manajemen kategori. Pengelolaan retail 

misalnya bisa dengan cara mengoptimalkan susunan produk yang ditawarkan agar mencakup 

tingkat variasi tertentu. Retail  dapat menetapkan jumlah dan jenis stock keeping unit.  Manajer 

toko dapat menambah variasi rasa dalam stock keeping unit tersebut. Display produk dengan 

berbagai pilihan variasi misalnya rasa dan diatur dengan menarik dapat menstimulasi 

konsumen untuk melakukan variasi pembelian.11 

3. Standar Produk 

Standar produk merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk agar 

mencapai kenyamanan, keamanan, atau kepantasan dalam menggunakannya.12 Merek-merek 

produk yang memiliki ISO atau International Organization for Standardization 9000, dianggap 

telah memberikan suatu jaminan kepastian mengenai kualitas produk yang sifatnya akan 

konsisten dari waktu ke waktu. Konsistensi penawaran produk atau jasa yang memenuhi ISO 

diharapkan dapat menjamin kepuasan dan keselamatan konsumen.  

Berkaitan dengan produk hedonis, penerapan standar produk relatif diharapkan karena 

dalam mengonsumsi produk juga membutuhkan aspek kenyamanan dan keamanan. Namun, 

terkadang dalam konsumsinya, konsumen cenderung emosional sehingga cenderung 

mengabaikan aspek-aspek yang sifatnya lebih rasional.  Oleh karena itu, sudah perlu bagi 

perusahaan yang menawarkan sejumlah produk yang memberikan kesenangan, hiburan, atau 

berkaitan dengan memanjakan indra konsumen, tetap memperhatikan aspek ISO atau standar 

mutu, karena akan menciptakan kelanggenan konsumen dalam menggunakan merek atau 

produk yang ada.  

Produk-produk yang memanjakan indra konsumen tetap diharapkan memenuhi adanya 

prosedur yang ada. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kepuasan konsumen. Kepuasan 

konsumen dalam mengonsumsi produk hedonis menjadi ukuran penting karena biasanya 

konsumen akan memberikan tuntutan yang lebih tinggi. Mereka cenderung memiliki 

kecenderungan untuk mengamati sesuatu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan utama tetapi 

juga mampu memenuhi kebutuhan di luar itu, yaitu kebutuhan psikologis dan sosial. Produk 

yang ditawarkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

Standar produk ini sebenarnya dukungan dari para pemasok di sub-bidang tertentu yang 

sudah memiliki standard baku. Standar baku diharapkan tidak menyimpang karena diharapkan 

dapat mendukung kinerja sebuah produk. Produk-produk dengan tingkat teknologi tertentu 

biasanya menuntut adanya ketentuan spesifikasi  teknis yang harus diikuti agar produk yang 
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ditawarkan kepada konsumen bisa memiliki kinerja yang tidak hanya memenuhi kebutuhan 

utama saja, namun mampu membuat konsumen mendapatkan benefit lain di luar dari 

kebutuhan utama.  

 

 

Sumber: http://www.apple.com/ios/ios7/features/ 

 

 

Apple 

iOS 7 merupakan aplikasi fitur dalam produk Apple, khususnya iPhone yang memiliki 

sejumlah fitur baru misalnya Control Center, AirDrop for iOS, and smarter multitasking, 

Notification Center, Camera, Foto, Safari, iTunes Radio, Siri, Apps Near Me, Find My iPhone, 

iOS in the Car. Aplikasi-aplikasi ini menjadi sebuah standar baku dalam produk Apple yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Paling tidak, produk-produk yang 

menjadi standard Apple merupakan aplikasi yang mendukung konsumen mampu 

menikmati pengalaman dalam menggunakan produk iPhone dengan tidak hanya sekedar 

menggunakan untuk menelpon, namun konsumen memiliki pengalaman hedonis untuk 

menikmati fitur-fitur produk. 

 

 

4. Desain 

Desain produk dianggap sebagai suatu kombinasi antara seni, teknologi, dan ilmu 

pengetahuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bisa berubah setiap saat 

untuk mengikuti perubahan trend yang terjadi di luar perusahaan. Desain dipertimbangkan 

dalam pembuatan produk dengan memperhatikan beberapa aspek berdasarkan aspek 

fungsional atau utilitarian. Desain merupakan aspek estetika yang bisa dilihat baik secara 

subjektif maupun  objektif.13  Desain produk ini merupakan aspek yang bisa membangkitkan 

ketertarikan emosional yang sebenarnya diwujudkan dengan persepsi sensory konsumen yaitu 

penglihatan  (ophthalmoception), suara  (audioception), perasa (gustaoception), penciuman 

(olfacoception or olfacception), dan peraba (tactioception).14 Desain yang baik diharapkan bisa 

menimbulkan persepsi sensory konsumen yang positif. Selain itu, desain yang baik diharapkan 

dapat mengoptimalkan unity atau kesatuan dengan prototypicality yaitu sejauh mana sebuah 

produk mampu menunjukkan fungsinya sesuai kategori produk.15  Dengan demikian, produk 

memiliki aspek yang multi manfaat tidak hanya dilihat aspek pemenuhan kebutuhan utama, 

http://www.apple.com/ios/ios7/features/
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namun dari sisi tampilan bisa menciptakan rasa nyaman dan senang dalam diri konsumen ketika 

menggunakannya. Ada kesesuaian antara desain, product sytle, dan kenyamanan.  

Secara fungsional, desain memiliki beberapa aspek. Pertama, aspek kemudahan dalam 

pemakaian. Pemakaian atau pengggunaan memudahkan konsumen dalam mengoptimalkan 

produk untuk memudahkan pemakaian. Dengan demikian, konsumen tidak merasakan kesulitan 

dalam memakainya. Kedua, desain yang ergonomis dapat memberikan aspek praktis dalam 

menggunakannya. Konsumen tidak perlu “ribet” dalam mengoperasikannya. Selain, itu 

konsumen tidak perlu mempelajari penggunaan produk sehingga hanya membutuhkan waktu 

sebentar dalam memahaminya. Ketiga, optimalisasi desain produk dapat menunjang konsumen 

dalam menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi kebutuhannya dengan baik dan cepat.  

Selain memiliki aspek utilitarian, desain produk juga memiliki aspek emosional. Dalam hal 

ini berkaitan dengan aspek kenyamanan, dan prestige dalam menggunakannya. Aspek 

kenyamanan dalam menggunakannya menguatkan keyakinan diri bagi konsumen dalam 

menggunakan produk. Desain yang unggul dapat memberikan aspek prestige tersendiri. Prestige 

di sini berkaitan dengan rasa percaya ketika konsumen menggunakan produk. Prestige produk 

berkaitan dengan aspek taste atau selera. Taste  ini dikaitkan dengan masalah keahlian 

seseorang dalam menggunakannya. Pilihan desain bisa dikatakan sebagai pilihan selera 

konsumen dalam memilih produk. Selera seseorang dalam memilih produk dengan desain 

produk unggul menunjukkan bahwa konsumen memiliki keahlian tertentu sekaligus 

menunjukkan nilai-nilai atau budaya konsumen. Kemampuan pilihan desain produk dikaitkan 

dengan tingkat budaya konsumen. Apabila budaya konsumen menjunjung aspek seni, maka  

desain produk yang dihasilkan bagus.   

Desain produk menjadi tambahan unggulan yang ditawarkan oleh pemasar untuk 

konsumen agar mendapatkan nilai lebih dari penggunaan produk. Desain yang unggul bisa 

membuat konsumen yang menggunakan merasakan adanya percaya diri. Desain produk yang 

baik menjadi nilai unggul pada setiap merek sehingga menjadikan merek produk mampu dinilai 

oleh konsumen sebagai merek yang bagus dan lebih memperhatikan perkembangan terkini. 

Produk yang ditawarkan bisa sama oleh setiap perusahaan, namun yang membedakan bisa lebih 

pada desain. Desain yang unggul menjadikan seseorang merasa nyaman dan bisa memiliki 

product style terkini.  

Perilaku hedonis dikaitkan dengan sebuah aktivitas yang mengonsumsi produk dengan 

lebih mengutamakan nilai experiential dan emosional daripada nilai fungsional.16 Dengan 

demikian, ketika melakukan konsumsi lebih mengutamakan aspek intrinsik misalnya product 

style dan tampilan.17 Aspek intrinsik dalam hal ini tampilan bisa berkaitan dengan masalah 

estetika sebuah produk. Estetika sebuah produk berkaitan dengan produk-produk yang secara 

afektif bisa dinikmati dengan baik oleh konsumen, dalam hal ini bisa berupa desain produk. 

Berkaitan dengan desain dalam perilaku hedonis, aspek estetika sangat dipentingkan. Aspek 

estetika bisa menjadi bagian atribut yang ditawarkan pada setiap produk. Produk bisa memiliki 

dimensi estetika dari yang sangat minimal sampai maksimal untuk menonjolkan kekuatan 

produk.18  
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Perkembangan online retail memberikan kesempatan kepada para pemasar untuk 

mengembangkan strategi dengan menawarkan produk-produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen melalui online. Dengan bermunculannya online retail untuk menawarkan 

produk, mau tidak mau, perusahaan perlu mempertimbangkan adanya strategi yang membuat 

konsumen memiliki ketertarikan. Ketertarikan ini penting sekali, karena konsumen tidak 

bertemu langsung dengan pemasar yang bisa diajak berkomunikasi mengenai keunggulan 

produk. Online retail makin digemari karena memudahkan konsumen bertransaksi untuk 

melakukan pembelian tanpa perlu khawatir dibatasi oleh tempat dan waktu. Selama ada 

kemampuan teknologi internet yang mendukung dan ada fasilitator pembayaran yang bisa 

diandalkan, transaksi produk akan mudah dilaksanakan kapanpun. 

Berkaitan dengan pentingnya desain, tampilan situs atau online retail membutuhkan 

strategi khusus untuk membuat konsumen tertarik melihat situs adalah mendesain online retail 

semenarik mungkin. Desain online retail yang menarik mampu membuat konsumen ingin 

melakukan pembelian.19 Desain yang menarik pada situs akan memengaruhi konsumen untuk 

memiliki rasa puas. Kepuasan ini muncul karena konsumen mendapatkan kemudahan dalam 

melakukan eksplorasi informasi produk dalam situs.  Dengan demikian kemampuan untuk 

memahami isi situs memengaruhi keinginan untuk mengunjungsi situs kembali.20 Berdasarkan  

konsep klasik S-O-R atau stimulus-organism-response dari Mehrabian Russell, desain situs dapat 

diposisikan sebagai stimulus, sedangkan  organisme adalah konsumen yang mendatangi situs 

dan respon adalah umpan balik yang dirasakan oleh konsumen. Apabila stimulus itu yang 

diterima oleh konsumen dipersepsi menarik, maka konsumen akan menumbuhkan rasa suka 

dan keinginan untuk mencobanya. Desain sebagai stimulus yang dirancang dengan 

mempertimbangkan aspek warna, background situs, icon, dekorasi, dan bentuk huruf yang 

menarik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk melihatnya. Desain yang 

menarik ini dapat memancing perhatian konsumen untuk melihat isi situs secara lebih 

mendalam dan lama. Keinginantahu konsumen menjadi semakin mendalam karena konsumen 

merasa nyaman dan senang dalam menggunakan situs. Terlebih, fitur-fitur yang ada dalam situs 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut. Proses yang 

dilalui oleh konsumen tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit, dan cenderung lebih mudah 

dan tidak rumit. Di samping itu, tampilan gambar dan pencahayaan menjadikan produk yang 

ditampilkan menjadi lebih menarik. Konsumen yang menggunakan menjadi merasa “betah” 

untuk eksplorasi situs dengan lebih intensif.  

 

 

Sumber: www.sentosa.com 

http://www.sentosa.com/
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Dalam situs www.sentosa.com, konsumen akan mendapatkan sejumlah tawaran mengenai 

hiburan yang beragam. Keragaman hiburan ditujukan untuk dapat memberikan 

pelayanan terbaik untuk konsumen yang berkeinginan menghabiskan waktu untuk 

menikmati liburan. Situs ini memberikan sejumlah keragaman atraksi yang bisa dipilih 

oleh konsumen antara lain attraction, beaches, nature, hotel & spa, dine & shop, dan golf. 

Masing-masing bagian menawarkan sejumlah tawaran hiburan misalnya attraction, 

terdiri atas Imbiah Lockout, Silosa Point, Beaches, dan Resort World Sentosa.  Dalam 

Imbiah Lockout juga terdapat sejumlah tawaran hiburan. Tampilan dan desain situs  

dibuat dengan sederhana dan mudah bagi konsumen apabila berkeinginan untuk 

mengunjungi Sentosa. Sebelum konsumen mengunjungi lokasi, konsumen bisa melakukan 

eksplorasi informasi untuk mengetahui lebih dulu. Selain itu, ada fitur untuk pemesanan 

tiket sehingga memudahkan konsumen untuk melakukan perjalanan.  

 

 

 
 

Sumber: https://www.facebook.com/ 

 
 

Desain www.facebook.com ditujukan untuk memberikan kemudahan konsumen sebagai 

pengguna untuk mengunggah informasi berkaitan dengan aspek pribadi diri sendiri atau 

pekerjaan. Fitur dalam situs memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk 

menampilkan opini, pengalaman, atau foto-foto yang menunjukkan peristiwa tertentu. 

Desain ini memudahkan konsumen untuk membuat konsumen mengeksplorasi lebih jauh 

mengenai diri sendiri atau mencari koneksi dengan kolega lainnya. Kemudahan desain 

membuat konsumen merasa nyaman dalam menggunakannya.  

 

 
5. Pelayanan 

Pelayanan dalam hal ini berkaitan dengan tambahan pemberian terhadap konsumsi 

produk atau jasa. Pelayanan ini merupakan aspek yang diberikan oleh perusahaan kepada 

konsumen agar konsumen semakin merasa memiliki kepuasan. Pelayanan merupakan sebuah 

bentuk fasilitas yang memungkinkan konsumen mendapatkan tambahan benefit atas produk 

http://www.sentosa.com/
https://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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atau jasa yang lebih. Terlebih untuk pelayanan jasa yang mengoptimalkan adanya pemberian 

benefit lebih kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasa senang.  

Untuk konsumsi hedonis yang cenderung memanjakan konsumen, tentu saja pelayanan 

tambahan menjadi aspek penting karena konsumen cenderung untuk menuntut perusahaan 

memberikan tambahan benefit dalam konsumsi. Tambahan benefit ini memberikan kepuasan 

yang lebih besar dalam memanfaatkan produk yang dibeli.  Aspek hiburan atau tawaran 

pelayanan dari perusahaan menjadikan konsumen merasa lebih memiliki kepuasan karena  

konsumsi hedonis tidak memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan utama. 

6. Kemasan 

Aspek karakteristik produk lainnya adalah kemasan produk yang menimbulkan tingkat 

afeksi positif. Produk atau jasa ditawarkan dengan cara yang lebih menyenangkan agar 

memberikan afeksi positif pada konsumen.21 Secara khusus, afeksi positif memudahkan untuk 

mengakses sesuatu yang positif dalam memori otak.  Afeksi positif memberikan kemudahan 

konsumen untuk membuat keputusan, dan memahami sesuatu. Di samping itu, afeksi positif 

membuat konsumen menjadi lebih aktif dan kreatif.  

Produk yang dikemas menarik dapat membangkitkan afeksi positif sehingga konsumen 

bisa memutuskan pembelian sesuatu. Afeksi positif bisa memperbaiki ekspektasi seseorang  

terhadap hasil dari suatu pengalaman positif. Di samping itu, afeksi positif bisa mendukung 

kemampuan seseorang untuk menguraikan dan berpikir lebih lanjut mengenai sesuatu yang 

diminati oleh individu. Pada waktu yang bersamaan, ketika individu dihadapkan pada suatu 

keragaman produk atau jasa yang bisa menimbulkan afeksi positif maka akan memudahkan 

seseorang untuk memperhatikan berbagai perbedaan tersebut. Hal ini kemudian meningkatkan 

kesadaran akan perbedaan tersebut dan pada akhirnya memengaruhi seseorang untuk 

menikmati item-item yang beragam tersebut. Individu dengan afeksi positif diharapkan untuk 

menunjukkan pilihan berbagai. Afeksi positif bisa ditimbulkan bila produk ditata secara menarik 

dan dikemas secara unik. 

Kemasan memang memiliki tujuan utama untuk melindungi produk yang ditawarkan 

kepada konsumen, selain itu, kemasan mampu membuat konsumen mudah menggunakannya. 

Dengan perkembangan persaingan antar perusahaan dalam satu industri yang sama, 

perusahaan bisa memfokuskan pada kemasan untuk memberikan daya saing dengan pesaing 

yang lain. Kemasan tidak lagi memiliki fungsi utama yaitu melindungi produk, namun juga 

bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan tampilan menarik, sehingga konsumen tertarik 

untuk memiliki. Tampilan menarik ini menjadikan produk secara estetika, enak dan indah 

dikonsumsi. Tampilan menarik merupakan bentuk menarik dari sebuah merek yang 

disampaikan secara simbolis dengan sejumlah elemen yaitu warna, desain, ukuran, bentuk, 

materi fisik, dan label yang memberikan informasi.22  

Pilihan warna misalnya  dapat memberikan makna yang berbeda. Warna merah 

menyiratkan sesuatu yang aktif, memberi semangat, gairah dan keberanian. Warna oranye 

membangkitkan selera. Warna kuning menunjukkan kekuatan untuk menarik perhatian. Warna 

hijau menunjukkan kesehatan, ketenangan, dan kemakmuran. Warna biru menunjukkan 

kelembutan dan kesegaran; sedangkan warna putih menunjukkan kesucian dan kebersihan. 
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Warna merah misalnya menggugah keberanian, keaktifan, dan gairah. Warna ini dianggap 

menggugah dapat mendorong konsumen untuk merasa senang dan bersemangat. Warna-warna 

cerah ini memberi semangat dan motivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang 

menguatkan rasa senang dan  bahagia. Produk-produk yang menampilkan kemasan dengan 

warna cerah dan ceria mampu menimbulkan perasaan atau afeksi positif.  Warna-warna ini 

menjadi pertimbangan untuk dijadikan pilihan dalam membuat keputusan konsumen. Pemasar 

diharapkan mengembangkan strategi dengan lebih menguatkan warna cerah daripada warna 

gelap. Warna gelap atau dark nuance cenderung mengurangi semangat untuk memilih produk.  

Selain aspek warna,  aspek desain juga menjadi perhatian dalam mengembangkan 

kemasan. Desain kemasan diharapkan memiliki sejumlah aspek dengan menggunakan pedoman 

VIEW yaitu visibility, information, emotion appeal, dan workability.23 Visibility terkait dengan 

kemampuan desain produk untuk menarik perhatian agar dipilih untuk membeli.  Information 

berkaitan dengan instruksi penggunaan produk, slogan, dan informasi tambahan yang dicetak 

dalam kemasan. Emotional appeal berkaitan dengan desain yang menarik secara emosional 

sehingga konsumen yang memperhatikan menjadi tertarik untuk membelinya.  Workability 

berkaitan dengan produk yang mampu untuk mengkomunikasi manfaat produk itu sendiri, 

dapat bermanfaat tanpa merusak lingkungan, bisa ditempatkan di rak atau tempat penyimpanan 

dengan mudah, dan berfungsi untuk hiasan atau mudah digunakan.  

Aspek VIEW dalam kemasan diupayakan untuk meningkatkan daya tarik konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan. Produk-produk yang bertujuan untuk meningkatkan 

aktivitas belanja hedonis biasanya dikuatkan dengan aspek VIEW yang menarik dengan 

demikian bisa menjadi daya tarik untuk dipilih oleh konsumen. Aspek VIEW yang menonjol ini 

memang menguatkan sisi lain selain aspek manfaat atau benefit produk, dengan demikian akan 

memberikan suasana lain dalam konsumsi.    

 

Karakteristik Produk Subjektif 

1. Keterlibatan Konsumen 

Keterlibatan didefinisi sebagai sebuah kondisi motivasi, dorongan, dan minat.24 Konteks 

perilaku konsumen terlibat berbagai aspek terkait dengan proses konsumsi.25 Keterlibatan 

sebuah produk dikaitkan juga dengan relevansi produk dengan seseorang dan menjadi pusat 

perhatian dalam hubungan seseorang dan produk.  Relevansi produk terhadap konsumen yang 

kuat akan meningkatkan keterlibatan individu untuk memberikan perhatian yang besar.26 

Keterlibatan produk ini bisa bervariasi antar individu karena tergantung pada perhatian atau 

minat individu sebagai konsumen untuk membeli produk.  Semakin individu memiliki perhatian 

pada suatu produk, semakin intensif untuk mencari informasi dan menghabiskan waktu untuk  

mempertimbangkan sebuah produk.  

Kegiatan belanja konsumen juga dianggap sebagai sebuah proses yang menjadi sebuah 

rutinitas, hobi, atau pemenuhan kebutuhan. Untuk kegiatan belanja yang dianggap sebagai hobi 

atau kegiatan bersenang-senang, konsumen tentu akan menghabiskan waktu lebih banyak dan 

rela menghabiskan tenaga untuk mencari produk.27 Konsumen cenderung tidak merasa capek 
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atau memiliki beban, karena konsumen menikmati untuk belanja. Waktu yang dihabiskan 

menjadi sesuatu yang tidak terasa. Individu yang berbelanja dengan kondisi demikian adalah 

individu yang menganggap bahwa kegiatan belanja adalah kegiatan menyenangkan dan 

menggembirakan. Keterlibatan konsumen untuk mencari produk atau melihat barang-barang 

sangat intensif, sehingga konsumen cenderung rela untuk berlama-lama di mall untuk belanja. 

Terlebih untuk individu yang menganggap belanja sebagai aspek rekreasi, keterlibatan diri 

untuk belanja menjadi lebih intensif. Belanja menjadi kegiatan yang tidak terasa, bahkan bisa 

dilakukan dalam hitungan satu hari.  Individu yang melakukan belanja dengan aspek rekreasi 

akan mendapatkan kebahagiaan yang disebabkan oleh kegiatan belanja itu sendiri.28 

Kegiatan belanja dalam waktu yang lama secara tidak langsung akan menghabiskan 

sumber daya yang dimiliki khususnya uang, namun tentu saja, hal ini menjadi tidak dirasakan. 

Individu akan melakukan pembelian dari satu toko ke toko lain. Selain itu, pencarian informasi 

juga dilakukan secara intensif. Berbagai sumber informasi digunakan untuk mendapat informasi 

terkini mengenai gaya hidup. Sumber informasi bisa diperoleh dari sejumlah media, mulai dari 

televisi, majalah, surat kabar, media online, bahkan komunitas. Keragaman informasi ini, 

menjadikan individu merasa nyaman untuk bisa mengetahui info terkini mengenai 

perkembangan produk atau merek yang mampu mendukung penampilannya.  

Dengan demikian, frekuensi belanja untuk individu dengan keterlibatan tinggi dalam 

belanja menjadi tinggi.29 Individu yang melakukan belanja karena rutinitas pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari cenderung melakukan belanja hanya pada kebutuhan yang sudah 

menjadi agenda belanja setiap periode tertentu. Waktu yang dihabiskan cenderung terbatas dan 

frekuensi pembelian cenderung rendah. Individu hanya melakukan pembelian kebutuhan utama 

karena tidak berkeinginan untuk menghabiskan waktu,uang, dan tenaga dalam mencari 

informasi produk. Individu cenderung untuk menghindari pembelian sebuah produk di luar dari 

yang sudah direncanakan. Individu yang demikian dinamakan sebagai economic shopper.30 

Mereka cenderung memperhatikan orientasi jangka panjang.  

2. Loyalitas Merek 

Loyalitas merek juga didefinisi sebagai preferensi untuk membeli kembali produk yang 

disukai di masa yang akan datang, meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran 

yang berpotensi untuk menyebabkan perilaku berpindah.31   Loyalitas merek dijelaskan sebagai 

aspek kesikapan dan keperilakuan dari konsumen terhadap pemilihan merek atau produk 

tertentu. Aspek kesikapan ini dijelaskan dengan sikap emosi konsumen terhadap pemilihan 

merek atau produk; sedangkan aspek keperilakuan terkait dengan perilaku dalam memilih 

merek produk. Aspek kesikapan ini idealnya sejalan dengan aspek keperilakuan, namun 

terkadang berdasarkan realita tidak.  

Aspek kesikapan ini menunjukkan variasi dalam diri konsumen terhadap pilihan produk. 

Individu yang cenderung terbuka terhadap sesuatu yang baru dan selalu mencobanya 

cenderung memiliki loyalitas dengan tingkat yang bervariasi.32 Artinya, konsumen cenderung 

tidak mudah untuk memiliki loyalitas pada satu merek. Terlebih pada individu yang memiliki 

kecenderungan terbuka, akan memiliki loyalitas merek yang rendah. Hal ini bisa berkaitan 

dengan loyalitas kesikapan dan keperilakuan yang rendah pula.  
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Konsumen dengan tingkat loyalitas merek yang rendah cenderung untuk mencoba dari 

satu merek ke merek lain. Hal ini mudah memengaruhi terjadinya perilaku hedonis. Perilaku 

hedonis ini cenderung terjadi karena dorongan untuk memilih hal baru yang cenderung 

menimbulkan sensasi. Merek baru yang lebih menawarkan aspek menyenangkan dan 

sensasional akan mudah mendapatkan perhatian oleh konsumen yang ingin mencoba hal baru.  

Loyalitas merek yang rendah menjadi pertimbangan sendiri dalam pengembangan strategi 

pemasaran. Sejumlah konsumen yang memiliki tingkat loyalitas merek yang rendah menjadi 

target market sendiri. Dengan demikian, aspek keperilakuan menjadi pertimbangan. Pemasar 

akan mengembangkan strategi pemasaran yang memudahkan bagi para konsumen yang ingin 

mencari produk-produk baru. Loyalitas merek yang rendah cenderung menguntungkan bagi 

para pemain atau perusahaan yang menawarkan merek-merek baru dan berusaha masuk ke 

dalam industri dengan para pemain yang sudah mapan.  Merek-merek yang baru terkadang 

mampu menawarkan hal-hal baru yang tidak ditawarkan oleh merek-merek lama.  

 

 
 

 

Ford 

Mobil Ford mengalami sebuah repositioning yang luar biasa dalam perkembangan lima 

tahun terakhir ini. Produk Ford dulunya cenderung ditujukan untuk target market 

dengan umur di atas 40 tahun. Warna dan produk didesain cukup klasik. Warna 

cenderung menggunakan warna gelap dan desain produk ditujukan dengan ukuran besar 

dan pemakaian bahan bakar yang boros. Sejalan dengan tingkat persaingan mobil-mobil 

keluaran Asia terutama Jepang di Amerika, hal ini mau tidak mau mengubah peta 

strategi Ford untuk mengubah desain mobil yang menyasar target market baru yaitu 

anak muda. Warna dan desain lebih cerah, dengan demikian, Ford menampilkan sisi 

dinamis dan berbeda dari tampilan produk sebelumnya. Produk  mobil Ford lebih 

ditujukan untuk anak muda dengan semangat baru dan mendukung terciptanya 

keceriaan  para penggunanya. 33 
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3. Persepsi Risiko 

Persepsi risiko memengaruhi dalam pembuatan keputusan hedonis. Persepsi risiko  

adalah keyakinan untuk mempertimbangkan adanya konsekuensi negatif dari konsumsi sebuah 

produk. Hal ini terjadi sejumlah risiko terkait dengan biaya atau konsekuensi sosial tertentu. 

Pertimbangan yang perlu dilakukan karena terkait dengan kekhawatiran akan menentukan 

pilihan keliru.34 Persepsi risiko yang lebih relevan dengan pembuatan keputusan hedonis adalah 

bisa berupa persepsi keuangan dan persepsi psikologis. Persepsi  keuangan adalah persepsi atas 

kehilangan uang atas pembelian sebuah produk. Namun, dalam pembuatan keputusan hedonis, 

korelasi dengan persepsi keuangan bersifat negatif, artinya, konsumen yang melakukan 

pembelian produk hedonis cenderung tidak memperhatikan risiko keuangan, karena konsumen 

lebih mementingkan aspek kesenangan yang didapat dari proses konsumsi. Dengan demikian, 

konsumen yang membuatan keputusan hedonis, cenderung tidak memperhatikan biaya yang 

sudah dikeluarkan untuk mendapatkannya.  

Konsumen yang melakukan pembelian produk di luar aspek utamanya cenderung 

memiliki kemampuan pembiayaan yang lebih besar. Bagi konsumen yang melakukan pembelian 

produk hedonis, pertimbangan utama yang dimiliki adalah berkaitan dengan persepsi risiko 

psikologis. Persepsi risiko psikologis terkait dengan kondisi psikologi konsumen yang 

menafsirkan adanya perasaan bersalah atau menyesal. Persepsi risiko psikologis ini berkorelasi 

secara positif dengan pembuatan keputusan hedonis. Semakin kuat kekhawatiran penyesalan 

atau perasaan bersalah, semakin kuat keinginan untuk melakukan pembelian keputusan 

hedonis. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam 

mengonsumsi produk hedonis.  

 

Strategi Pemasaran Price 

 Strategi price atau harga juga memengaruhi pembuatan keputusan hedonis. Harga selain 

memiliki penentuan nilai suatu produk, harga juga memiliki aspek psikologis artinya, harga 

memiliki aspek  persepsi yang bisa bervariasi antar satu konsumen dan konsumen lainnya. Harga 

psikologis menunjukkan bahwa ada keterkaitan dengan  harga dan kualitas produk. Kualitas 

produk yang baik memiliki korelasi positif dengan harga, karena konsumen akan memiliki persepsi 

bahwa  produk ditawarkan oleh perusahaan dengan keunggulan tertentu.  

 Pada harga tertentu, terkadang konsumen mempersepsikan bahwa harga tidak masuk akal 

karena terlewat tinggi, sehingga tidak sepadan dengan usaha untuk mendapatkannya. Namun, 

terkadang juga suatu produk dengan harga yang murah, cenderung dipersepsi tidak memiliki 

keunggulan sama sekali. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menentukan harga seoptimal 

mungkin yang pada akhirnya bisa memberikan keuntungan pada perusahaan. 
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Starbuck 

Kasus menaikkan harga menjadi contoh unik dari produk Starbuck. Konsumen Starbuck 

dianggap tidak memiliki sensitivitas harga. Ketika Starbuck menaikkan harga produk, 

angka penjualan cenderung mengalami peningkatan. Konsumen ternyata tidak hanya 

membeli produk, namun juga membeli Starbuck termasuk value proposition lainnya di 

luar benefit utama, yaitu aspek prestige, pengalaman, dan lingkungan atmosfir. Dengan 

demikian, konsumen bisa menikmati tidak hanya kopi atau minuman lain, namun juga 

aspek di luar produk utama. Kenaikan harga menjadi tidak dirasakan karena konsumen 

mempersepsikan adanya tambahan nilai yang diterima.35  

 

 

 Konsumen yang menginginkan adanya pengalaman yang menyenangkan cenderung 

bersedia untuk mengalokasikan uang lebih besar karena pengalaman yang menarik itu lebih 

berharga dan tidak bisa diukur dengan uang. Pengalaman yang belum pernah dimiliki sebelumnya 

memengaruhi konsumen untuk berusaha membayar lebih. Tidak tanggung-tanggung uang yang 

dikeluarkan hanya untuk mendapatkan pengalaman yang menggembirakan. Kesenangan-

kesenangan akan konsumsi produk yang memberikan nilai lebih untuk konsumen yang memiliki 

preferensi untuk menikmati misalnya pergi liburan ke tempat jauh,  atau ikut kapal pesiar.  

 

Strategi Pemasaran Place 

Strategi pemasaran berkaitan dengan place adalah lokasi atau tempat yang dipilih oleh 

konsumen untuk melakukan pembelian. Place ini merupakan bagian dari distribusi produk yang 

memudahkan konsumen untuk membuat keputusan memilih produk. Istilah place yang mudah 

dikenal misalnya tempat belanja atau mall. Perkembangan mall di kota besar cukup signifikan 

sehingga memudahkan konsumen mencari produk. Pemasar memiliki pemahaman bahwa 

konsumen yang melakukan belanja di mall atau lokasi lain memiliki orientasi belanja yang berbeda. 

Orientasi belanja konsumen merupakan kecenderungan seseorang untuk menunjukkan suatu 

tindakan berbelanja.36 Hal ini bisa ditunjukkan dari aktivitas mencari informasi, 

mempertimbangkan informasi yang ada hingga membuat keputusan. Keputusan yang dihasilkan 

merupakan bentuk sikap, minat dan opini yang bisa bervariasi antar satu individu dan individu 

lainnya. 

 Berdasarkan perspektif tradisional, orientasi belanja cenderung memfokuskan pada aspek 

kognitif, namun dalam perkembangan sekarang, orientasi belanja sudah mengarah pada fokus 

emosi, kesenangan, dan mood. Orientasi yang bersifat kognitif terkait dengan belanja yang 

didasarkan dengan aspek kebutuhan. Kegiatan belanja diarahkan pada aspek rutinitas. Namun, 

orientasi belanja mengalami perubahan ke arah aspek emosi. Dengan kata lain, orientasi belanja 

sudah mengarah ke aspek hedonis yaitu belanja untuk bersenang-senang, jalan-jalan, 

menghilangkan rutinitas atau kebosanan, dan melarikan dari situasi tertentu.37 
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Lokasi belanja juga mengalami perubahan untuk memudahkan konsumen memiliki 

kemudahan belanja.  Tempat belanja juga mulai didesain menarik sehingga membuat konsumen 

melakukan belanja seperti melakukan rekreasi. Aspek emosi banyak dipertimbangkan dalam 

desain lokasi belanja.  Pemasar juga mempertimbangkan bahwa area retail atau lokasi berbelanja 

bisa dijadikan bagian strategi komunikasi. Penggunaan bauran komunikasi tradisional terkait 

dengan iklan, sudah mengalami pergeseran. Retail bisa dijadikan sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan produk.38  Bauran komunikasi terdiri atas tiga aspek yaitu 1) tradisional 

terdiri atas iklan, publisitas, sponsorship, sales promotion, direct marketing dan personal selling; 2) 

complementary: product placement,cooperative action with trade, digital marketing, events, visual 

merchandising,  brochure/catalogue, relationship marketing; dan 3) innovative: advertainment, viral 

marketing, dan buzz marketing.39  

Visual merchandising sebagai bagian dari bauran komunikasi yang bersifat komplementer 

tersebut bisa menjadi aspek “place” untuk memengaruhi konsumen melakukan pembuatan 

keputusan beli. Komunikasi visual desain tersebut bisa dikembangkan untuk bisa menarik 

konsumen melakukan belanja. Komunikasi visual desain yang bisa diperhatikan oleh pemasar bisa 

berupa store-layout dan desain.  

Para pemasar memperhatikan aspek store layout dan desain. Aspek ini bisa meliputi 

racetrack layout; signage-digital signage, feature areas; space management-impulse merchandising;  

visual merchandising-straight ract, rounder, gondola; atmosphere-lighting, mood, color, music, 

scent.40  Aspek-aspek ini merupakan desain komunikasi visual.  

Layout sebuah produk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih produk 

yang dibutuhkan. Layout yang menarik dan didesain dengan baik akan memberikan kenyamanan 

bagi konsumen untuk mencari produk. Bahkan, konsumen bisa memutuskan pembelian produk 

yang tidak menjadi pertimbangan sebelumnya. Signage meliputi aspek yang memberikan tanda 

sebagai informasi agar konsumen mampu membuat pengolahan informasi dengan baik. Signage 

bisa berfungsi sebagai pendorong konsumen untuk berbelanja karena terkait dengan aspek 

visualisasi produk yang menarik dan bisa menggoda konsumen untuk membeli. Space management 

berkaitan dengan pengelolaan penataan produk agar produk terlihat lebih menarik. Produk-produk 

yang ditata dengan pengelolaan yang baik bisa memengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian secara impulsif artinya konsumen tidak perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu.   

 Musik dalam retail mampu  memberikan implikasi perilaku khususnya dalam 

membangkitkan emosi dan mood positif. Musik dianggap mampu  mengaktifkan sisi syaraf manusia 

karena struktur musik bisa bertindak untuk mengaktifkan proses otak terkait dengan emosi. Musik 

tidak hanya dianggap sebagai penghasil suara, namun juga  mengandung unsur kimia. Misalnya, 

nada musik yang lebih cepat menunjukkan suasana yang bahagia. Begitu juga, nada musik yang 

mengalun pelan  menunjukkan suasana yang tenang.41  Musik yang bisa menciptakan suasana hati 

yang senang akan memengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Emosi positif 

ini akan menyebabkan konsumen mudah untuk memutuskan pembelian yang tidak direncanakan 

sebelumnya.  
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Strategi Bauran Pemasaran Promosi 

Promosi merupakan sebuah strategi pemasaran yang bisa diupayakan untuk menjadi aspek  

pendorong pembuatan keputusan hedonis. Sejumlah strategi promosi yang juga menjadi bagian 

komunikasi pemasaran yang biasa disebut sebagai komunikasi pemasaran terintegrasi atau 

integrated marketing communication (IMC).  

Alat-alat IMC meliputi sejumlah aktivitas sebagai berikut.42  

1. Media advertising yang meliputi tv, radio, majalah, surat kabar. 

2. Direct response dan interactive advertising yang meliputi direct mail, telephone solicitation, dan 

online advertising. 

3. Place advertising yang meliputi billboards, bulletins, poster, transit ads, cinema advertising. 

4. Store signage dan point of purchase advertising yang meliputi external store signs, in-store radio & 

tv. 

5. Trade & consumer oriented promotions yang meliputi trade deals dan buying allowances, display 

& advertising, trade shows, cooperative advertising, sample, coupon, premium, refund/rebate, 

contest/sweepstake, promotional games, price-off deals. 

6. Event marketing & sponsorship. 

7. Marketing oriented public relations & publicity. 

8. Personal selling.  

IMC  dianggap mampu mempromosikan   produk. Definisi IMC  adalah proses yang meliputi 

perencanaan, penciptaan, integrasi, dan pelaksanaan dari beragam bentuk komunikasi yang 

meliputi periklanan, sales promotion, publisitas, event yang disampaikan terus-menerus kepada 

target konsumen dari merek perusahaan.43 Tujuan IMC  pada akhirnya adalah memengaruhi secara 

langsung perilaku target market. IMC untuk memengaruhi perilaku hedonis mempertimbangkan 

titik sentuh dari berbagai sumber dan mengupayakan semua metode komunikasi yang relevan 

pada konsumen. Untuk aspek hedonis, informasi yang disampaikan hendaknya bersifat  konsisten. 

Ada lima atribut dari IMC yaitu 1) mulai dari konsumen, 2) menggunakan bentuk kontak yang 

relevan, 3) bicara dengan satu suara,  4) membangun hubungan dan                                       5) 

memengaruhi perilaku. 

1. Mulai dari konsumen. Konsumen yang memfokuskan aspek hedonis  dianggap sebagai 

pemegang kontrol dari strategi perusahaan. Preferensi konsumen mengalami perubahan dengan 

cepat dan menginginkan adanya suatu tampilan yang menarik dan cenderung “menggoda”.  

Strategi perusahaan seharusnya menerapkan outside in approach. Kontrol konsumen terletak 

pada sejumlah penggunaan media yaitu kemudahan teknologi, digital video recorder, MP3, high 

tech cell music, podcast, Facebook, dan You Tube.  

2. Menggunakan bentuk kontak yang relevan. Kontak yang relevan saat ini adalah media internet. 

Penggunaan media internet yang mampu menampilkan suara dan gambar menjadi titik poin 

penting dalam memengaruhi konsumen untuk membeli produk-produk.  Kemudahan konsumen 
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dalam menggunakan internet memudahkan mencari produk-produk hedonis yang menarik 

sehingga bisa membuat konsumen menghabiskan waktu yang lama di internet.  

3. Bicara dengan satu suara atau satu pesan. Semua bentuk media harus memiliki satu ide yang 

sama untuk semua pesan.  

4. Membangun hubungan. Perusahaan harus menyadari bahwa lebih ekonomis untuk 

mempertahankan konsumen yang ada daripada harus mencari konsumen yang baru karena 

penggunaan komunikasi pemasaran mendorong pembelian ulang dan meningkatkan loyalitas 

merek sebaik mungkin.  

5. Memengaruhi perilaku. Tujuan komunikasi pemasaran pada akhirnya adalah memengaruhi 

perilaku target audience. Perusahaan harus terus-menerus untuk mengupayakan agar 

konsumennya selalu memilih merek yang dipromosikan. Pemasar yang mempromosikan 

produk-produk hedonis akan berusaha untuk mendesain produk semenarik mungkin agar 

tertarik untuk mencoba. 

 

Media Advertising 

Media advertising saat ini memberikan kemanjaan sensori konsumen untuk dapat menikmati 

pilihan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Perkembangan teknologi yang pesat 

dimanfaatkan oleh pemasar untuk mengoptimalkan media advertising dalam  menyampaikan 

informasi kepada konsumen. Penggunaan internet dioptimalkan untuk membuat konsumen merasa 

senang untuk melihat website dan menerima informasi. Komunikasi melalui internet memang tidak 

ada nuansa human sehingga perlu didesain agar memiliki nuansa emosi. Iklan-iklan yang 

ditayangkan lewat internet memiliki aspek emosi yang cukup kuat.  Desain website yang 

menampilkan aspek latar website dengan animasi yang bagus, warna yang cerah dan  grafik yang 

menarik menyebabkan konsumen menikmati setiap tampilan dalam website. Tampilan selain 

informasi penting ini merupakan website yang berusaha untuk menstimulasi aspek hedonis.44  

 Konsumen yang mengakses informasi atau melihat iklan melalui website akan makin kuat 

keinginan untuk melakukan pembelian terlebih apabila adanya dorongan untuk belanja atau 

rekreasi. Konsumen memiliki interaksi yang kuat dengan website sehingga bisa menguatkan adanya 

dorongan untuk melakukan pembelian. Apabila website yang dipilih memberikan kenyamanan dan 

mampu membuat konsumen merasa mudah menggunakan, maka konsumen akan memilih website 

untuk dijadikan tempat berbelanja secara terus-menerus.45 Dengan demikian, iklan yang 

ditampilkan melalui website akan mudah diterima.  
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Zalora 

Tampilan website Zalora sangat menarik. Produk yang ditawarkan melalui website ini 

terkait dengan fashion antara lain sepatu, pakaian, jam tangan, aksesoris, busana 

muslim, asesoris olahraga, dan kecantikan. Berbagai pilihan merek terkenal 

ditampilkan sehingga konsumen memiliki kemudahan untuk mengakses langsung. 

Fasilitas pembayaran juga tersedia sehingga konsumen merasa mudah untuk 

melakukan transaksi. Pilihan grafis yang bagus membuat konsumen merasa tertarik 

untuk mencari informasi lebih mudah.46  

 

 

Iklan bisa disampaikan melalui media majalah. Majalah memiliki cakupan yang cukup luas. 

Aspek visualisasi melalui majalah dapat dioptimalkan dengan menampilkan gambar, warna, 

bentuk, bahkan model sehingga konsumen bisa melihat dengan baik atribut dan manfaat produk. 

Desain komunikasi visual terkini mampu mengembangkan tampilan gambar yang prima. Dengan 

demikian, produk-produk yang perlu dikuatkan aspek visualisasinya, akan ditampilkan melalui 

majalah. 

 

Interactive Advertising  

 Interactive advertising merujuk pada teknik promosi yang meliputi elemen umpan balik dari 

individu yang menjadi target. Interactive advertising bisa berupa online dan offline. Interactive 

advertising tidak hanya sekedar banner, tetapi sudah menjadi salah satu bauran komunikasi yang 

bisa menjadi promosi kepada konsumen.47 Komunikasi interaktif ini memungkinkan untuk 

menciptakan hubungan yang sifatnya virtual tanpa perlu bertemu secara fisik. Interaksi ini 

menjadikan sebagai cara untuk berkomunikasi yang sifatnya co-create seperti dalam kehidupan 

yang nyata. Internet atau teknologi menjadikan konsumen memiliki kemudahan untuk 

mengekpresikan diri.48 

 Interactive advertising bisa dilakukan melalui mobile marketing.  Mobile marketing didefinisi  

sebagai sejumlah praktik yang memudahkan perusahaan untuk berkomunikasi dan berhubungan 
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erat dengan konsumen seinteraktif mungkin.49 Mobile marketing bisa menggunakan mobile phones 

untuk berdiskusi dengan konsumen.50  Penggunaan mobile phone untuk menginformasikan tawaran 

produk kepada konsumen bisa menciptakan aspek experience tersendiri pada konsumen.51 

Komunikasi melalui short message service menjadi memudahkan sharing informasi dalam bentuk 

gambar atau teks kepada konsumen, dengan demikian, konsumen bisa memberikan respon 

seketika.  Terlebih, aspek emoticon yang  bisa disisipkan dalam percakapan dapat membuat 

konsumen merasa senang dalam berkomunikasi. Perusahaan bisa menggunakan fasilitas ini untuk 

menginformasikan produk atau jasa sehingga konsumen bisa mengetahui seketika dan 

memberikan umpan balik. 

 

Consumer Oriented Promotions 

 Promosi biasanya diberikan kepada konsumen dalam bentuk diskon atau kupon dalam 

bentuk pemberian hadiah yang bersifat moneter. 52 Pemberian promosi ini dianggap penting bila 

dikaitkan dengan aspek pembelian yang dimotivasi dengan utilitarian. Konsumen yang membeli 

produk bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan utama cenderung memperhatikan aspek efisiensi 

dalam pembiayaan. Konsumen cenderung rasional karena mempertimbangkan adanya kemurahan 

dalam mendapatkan produk. Rasionalitas ini termasuk penghematan biaya untuk mendapatkan 

sesuai dengan kebutuhan yang ada tanpa perlu mengorbankan biaya lebih besar. Fokus yang 

menjadi perhatian utama adalah kualitas produk dan kemudahan mendapatkan produk.   

 Di sisi lain,  bentuk promosi yang dianggap bisa memengaruhi konsumen membeli adalah 

promosi yang bersifat non-moneter.53  Promosi yang bersifat non-moneter  bisa berupa free gift, 

free sample, contest atau sweepstakes. Promosi ini dianggap lebih relevan untuk memengaruhi 

pembuatan keputusan hedonis artinya bisa mengutamakan aspek pengalaman yang 

menyenangkan.54 Produk yang ditawarkan dengan aspek non-moneter bisa dijadikan sebagai 

pendorong konsumen untuk merasa senang. Pemberian hadiah bisa dianggap sebagai stimuli untuk 

membuat konsumen merasa  ingin membeli terus. Promosi dengan aspek non-moneter bisa 

menciptakan kondisi bagai konsumen untuk eksplorasi dan mendapatkan pengalaman.  

 Promosi non-moneter bisa mendorong konsumen untuk membeli produk dalam jumlah 

banyak karena ada insentif untuk mendapatkan hadiah secara terus-menerus, sehingga bisa 

bersifat aditif.  Konsumen terdorong untuk mendapatkan hadiah bukan karena pembelian produk 

yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan utama. Dorongan untuk membeli hanya untuk 

mendapatkan hadiah yang menarik atau menggoda. Semakin banyak produk yang dibeli semakin 

banyak kemungkinan hadiah yang didapat.   

 

Personal Selling/Sales People  

 Personal selling atau sales people merupakan seseorang yang memberitahukan, 

menginformasikan, dan memengaruhi orang lain untuk menerima masukan atau pendapat agar 

melakukan sesuatu. Terkait dengan pengaruh sales people, motivasi para sales people ini bisa 

beragam. Sales people dilengkapi dengan sejumlah motivasi terkait fungsional dan hedonis.55 

Motivasi yang fungsional merupakan dorongan para sales people untuk memberitahukan informasi 
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terkait dengan hal-hal utama mengenai manfaat produk.  Manfaat produk dijelaskan dari aspek 

positif dan negatif.  Di sisi lain, motivasi hedonis merupakan motivasi yang dimiliki oleh sales people 

untuk memengaruhi penerima informasi dalam hal ini konsumen dengan  orientasi jangka pendek 

dan menambahkan penguatan selain manfaat produk.   

 Setiap sales  people memiliki keragaman pengetahuan dan keahlian. Keahlian dalam 

memengaruhi juga beragam. Apabila sales people memiliki keahlian untuk memengaruhi konsumen 

dengan baik dan ditunjang dengan orientasi jangka pendek, sales people ini bisa memengaruhi 

konsumen untuk membuat keputusan hedonis. Artinya dalam hal ini, sales people dapat 

memberikan intonasi yang memperkuat informasi yang diberikan sehingga konsumen sebagai 

penerima informasi dapat merasa yakin. Terlebih, kemampuan untuk persuasi dilengkapi dengan 

pemilihan kata-kata untuk membuat konsumen merasa percaya.  

 Sales people merupakan pengirim informasi yang bisa menguatkan informasi yang sifatnya 

non-benefit misalnya iming-iming manfaat lain kenyamanan, kenikmatan, atau kesenangan 

sehingga kata-kata yang dikeluarkan cenderung mengarah pada rayuan, mampu menguatkan 

konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Terlebih, apabila sales people adalah perempuan 

yang cenderung emosional, maka akan mudah bagi konsumen untuk terpengaruh untuk menerima 

informasi.  

 

Kartu Kredit 

 Kartu kredit merupakan fasilitas dari perbankan yang dianggap dapat memberikan 

kemudahan bagi konsumen untuk memutuskan pembelian produk atau konsumsi jasa dengan 

mudah. Konsumen yang tidak memiliki kemampuan sebelumnya mampu melakukan pembelian 

dengan ber”utang” terlebih dahulu.  Dengan kemudahan pembayaran ini, konsumen tidak perlu 

merasa khawatir untuk menunda kepemilikan produk. Fasilitas perbankan cenderung memberikan 

kemudahan luar biasa kepada konsumen dengan variasi pemberian kredit yang beragam. 

Keragaman ini disebabkan oleh variasi kemampuan konsumen untuk melakukan pembayaran 

dengan mencicil.  

 Kartu kredit juga memberikan manfaat lain kepada konsumen, khususnya ketika konsumen 

memang membutuhkan uang namun pada saat membutuhkan tidak memiliki uang. Pembayaran 

dengan kartu kredit dapat mengurangi beban atau masalah kesulitan pendanaan. Penggunaan kartu 

kredit tersebut lebih memenuhi pada tuntutan kebutuhan utama. Namun, di satu sisi, kartu kredit 

juga dapat digunakan untuk berbelanja hal-hal di luar kebutuhan utama. Kartu kredit bisa memiliki 

kemampuan memanjakan konsumen secara berlebihan. Kesenangan konsumen dalam belanja 

menjadikan konsumen untuk tetap berkeinginan belanja terus-menerus. Aspek hedonis atau 

senang-senang menjadi pilihan konsumen untuk menggunakan kartu kredit untuk melakukan 

pembayaran. 

 Pada saat bersaman, kartu kredit yang dipromosikan kepada konsumen lebih pada aspek 

non-ekonomis atau non-benefit.56  Promosi kartu kredit lebih pada penguatan aspek yang 

memanjakan konsumen secara terus-menerus.  Penggunaan kartu kredit dengan batas kemampuan 

pembayaran yang cenderung tinggi menyebabkan konsumen merasa mudah melakukan 
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pembayaran. Masing-masing mall memiliki kerjasama dengan perbankan untuk memberikan 

diskon tertentu apabila menggunakan kartu kredit tersebut. Pemberian diskon bersifat sebagai 

“sweetener” bagi konsumen agar mau melakukan pembelian dengan mudah. Apabila konsumen 

yang memiliki kontrol diri yang rendah, maka akan dengan sangat mudah terpengaruh untuk 

menggunakan kartu kredit untuk membeli produk. Produk-produk fashion dianggap lebih 

menggoda apabila dibayar dengan kartu kredit.  Konsumen yang melakukan pembelian 

produk di mall terkadang sampai kehilangan kontrol untuk melakukan pembelian. Kemudahan 

dalam menggunakan kartu kredit makin memudahkan konsumen untuk menghabiskan waktu dan 

energi dalam melakukan pembuatan keputusan beli.  

 Seorang konsumen bisa saja memiliki lebih dari satu kredit selama kemampuan dia 

membayar juga sebanding.  Kepemilikan kartu kredit yang banyak memang memfasilitasi 

konsumen untuk melakukan pembelian dengan mudah, namun yang perlu diperhatikan adalah 

kemampuan untuk membayar dengan tepat waktu dan tidak terjebak dalam utang yang 

berkepanjangan.  

 

Ringkasan  

1. Perilaku hedonis bisa disebabkan oleh faktor eksternal terkait dengan strategi pemasaran.  

2. Strategi pemasaran meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. 

3. Karakteristik produk baik objektif maupun subjektif bisa mendorong untuk melakukan 

pembelian hedonis.  Selain dua hal tersebut, produk juga memiliki karakteristik yaitu keragaman 

pilihan, standar produk, desain, kemasan, keterlibatan konsumen, loyalitas merek, dan persepsi 

risiko. 

4. Faktor harga memengaruhi pembuatan keputusan hedonis.  

5. Faktor place atau distribusi memudahkan konsumen melakukan pembelian hedonis. 

6. Promosi juga memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk hedonis. Promosi 

menggunakan strategi yaitu  media advertising, interactive advertising, consumer oriented 

promotion, dan personal selling.  

7. Kartu kredit dianggap bisa menjadi fasilitas dalam mendorong perilaku hedonis.  

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pengembangan produk oleh pemasar agar memengaruhi konsumen melakukan 

pembelian hedonis? 

2. Bagaimana strategi promosi mendorong konsumen melakukan pembelian hedonis? 

3. Bagaimana retail berperan untuk memengaruhi konsumen belanja? 

4. Bagaimana peran kartu kredit mendorong konsumen belanja? 
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BAB 6 

SISI NEGATIF PERILAKU HEDONIS DAN SOLUSI 

 

Tujuan Bab  

Mahasiswa diharapkan memahami: 

1. Sisi negatif perilaku hedonis. 

2. Solusi positif.  

 

Sisi Negatif  Perilaku Hedonis 

 Perilaku hedonis memang dianggap bisa memberikan kebahagiaan bagi konsumen selama 

bisa mengupayakan untuk mendapatkan produk atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan. Namun, di sisi lain, pemenuhan kebutuhan yang terus-menerus di luar dari manfaat 

utama sebuah produk bisa menyebabkan konsumen terjebak dalam kegiatan konsumtif. Artinya, 

kegiatan untuk mengadakan sebuah barang atau jasa menjadi tidak pada tempatnya lagi. Pembelian 

produk atau jasa menjadi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sia-sia dan menghabiskan uang yang 

tidak perlu dilakukan. Aspek kesederhanaan menjadi nihil. Konsumen menjadi individu yang 

berupaya untuk terus-menerus melakukan belanja, yang belum tentu output belanja itu berguna 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

Konsumen yang melakukan pembelian produk-produk yang bersifat hedonis menjadi 

individu yang terperangkap untuk memenuhi keinginan sesaat dan tanpa memikirkan implikasi 

jangka panjang terkait dengan manfaat produk, penghematan uang, kepentingan orang lain, dan 

kebutuhan jangka panjang. Orientasi cenderung jangka pendek dan memiliki dorongan untuk 

memenuhi keinginan segera. Kontrol diri menjadi terbatas. Keinginan untuk menyegerakan 

kepemilikan sesuatu terkadang membuat individu menjadi lupa untuk mempertimbangkan 

manfaat  lebih lanjut mengenai suatu produk atau jasa. 

  

Consumer Terrorism 

 Pertumbuhan manusia di dunia ini semakin tinggi. Pertumbuhan ini tentunya perlu 

diimbangi dengan pasokan  bahan makan yang memadai. Di samping itu, kemampuan pemasar juga 

dituntut untuk bisa menyediakan produk yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dengan cepat 

dan baik. Bagi pemasar, hal ini dianggap sebagai potensi pasar yang perlu dikelola. Implikasinya, 

berbagai produk makanan yang bervariasi dilihat dari bentuk, warna, ukuran, dan jenis sangat 

tinggi.  

 Untuk menyediakan makanan yang cukup bagi konsumen tentu saja, pemasar diharapkan 

mampu memenuhinya. Namun, proses penyediaan makanan kepada konsumen juga tidak terlepas 

dari penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Dengan kata lain, 
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kemampuan pemasar untuk bisa menyediakan keragaman produk sebenarnya juga memberikan 

implikasi negatif dalam konsumsi konsumen. Produk makanan misalnya memang ditawarkan oleh 

pemasar untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen sekaligus pemenuhan kebutuhan 

konsumen peningkatan gizi, namun penggunaan bahan kimia untuk bisa mendukung pasokan 

makanan bisa mengandung residu pestisida, aspartame, GMO-genetically modified organism, dan 

merkuri. 

 Kandungan bahan kimia ini dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan dalam tubuh 

manusia sebagai konsumen. Adanya keragaman produk yang ditawarkan kepada konsumen terkait 

dengan kandungan kimia bisa menjadi bagian dari consumer terrorism. Artinya, konsumen 

mendapatkan serangan produk yang membahayakan bagi kehidupan khususnya kesehatan.  

Produk makanan memang disajikan menggugah selera konsumen sehingga konsumen dalam 

mengonsumsinya terkadang hanya untuk memenuhi keinginan untuk bersenang-senang atau 

menginginkan adanya penciptaan mood yang positif.  

 Bahasa residu pestisida yang ada pada buah atau sayur bisa membahayakan kesehatan tubuh 

manusia. Produk-produk buah impor yang memiliki tampilan menarik dengan warna menggoda 

bisa saja membuat konsumen mengonsumsinya tanpa mengetahui cara mengonsumsi yang baik 

dan benar. Produk GMO atau genetically modified organism juga memiliki potensi bisa 

membahayakan konsumen karena proses produksinya merupakan hasil rekayasa yang cenderung 

memiliki implikasi negatif bagi kesehatan manusia misalnya kemungkinan tumbuhnya sel kanker di 

otak dan saluran pencernaan.  Produk-produk minuman banyak yang menggunakan aspartame, 

khususnya untuk minuman berenergi dan karbonat. Tentu saja, konsumen biasanya mengonsumsi 

bisa untuk memenuhi rasa haus, tetapi bisa saja konsumen mengonsumsinya untuk meningkatkan 

mood atau menambah penyemangat. Kandungan aspartame yang berlebihan bisa menyebabkan 

bahaya kesehatan. Selain makanan, produk kecantikan juga memiliki implikasi negatif bagi 

kesehatan. Konsumen perempuan biasanya menginginkan adanya tampilan cantik dan menarik. 

Wajah putih menjadi idaman bagi setiap perempuan karena wajah putih dianggap lebih menarik 

dan cantik dalam waktu yang pendek. Perlu disadari ketika perempuan menginginkan wajah cantik 

dan putih, tidak menyadari untuk membeli produk kosmetik yang mampu membuat dirinya cantik 

dalam waktu yang cepat. Ada dampak negatif bila tidak memperhatikan dalam penggunaan produk 

karena produk pemutih ada yang memiliki kandungan merkuri.  

 Berkaitan dengan konsumsi makanan maupun produk lainnya, konsumen diharapkan sadar 

adanya teror dari produk yang dikonsumsi. Perlu adanya pemahaman yang baik mengenai 

kandungan pada setiap produk pada label. Konsumen yang melakukan pembuatan keputusan 

hedonis terkadang lupa karena lebih memfokuskan rasa senang tanpa memperhatikan risiko 

negatif dari mengonsumsinya.  

 

Addictive Consumption  

 Konsumsi hedonis memiliki sisi negatif lainnya yaitu menyebabkan konsumen memiliki 

ketagihan terhadap sesuatu yang berlebihan.  Ketagihan ini menunjukkan kondisi psikologis atau 

fisiologis akan tergantung pada suatu produk atau jasa. Produk yang biasa menjadikan konsumen 

mengalami ketagihan biasanya obat, alkohol atau nikotin bahkan narkoba. Namun, di sisi lain, 
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perilaku hedonis bisa membuat orang ketagihan untuk membeli produk atau jasa dalam segala hal. 

Mulai dari produk makanan, minuman, kepemilikan barang tertentu yang pada akhirnya tidak 

mampu menahan diri.  

 Perkembangan teknologi saat ini memang menciptakan situasi baru yang memungkinkan 

konsumen untuk mengalami ketagihan karena penggunaan teknologi. Ilustrasi yang diberikan oleh 

Bloomberg Businessweek berikut ini menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari bahwa kita semua kecanduan dalam menggunakan teknologi gadget canggih.1 Dalam 

satu hari terdapat 24 jam yang habis digunakan sebagian besar untuk berkomunikasi, 

menggunakan, dan mengoptimalkan menggunakan gadget konsumen, baik itu laptop, tablet, 

smartphone atau desktop. Idealnya, alat-alat teknologi tersebut digunakan untuk memudahkan 

urusan pekerjaan utama sehari-hari, namun pada akhirnya, penggunaan alat-alat teknologi itu 

menjadi berlebihan bahkan melebihi dari penyelesaian pekerjaan utama.  

 

 

  

Ketagihan terhadap penggunaan gadget ini tidak hanya terjadi di belahan dunia Amerika, 

namun di semua benua di dunia ini. Hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Penggunaan alat teknologi 

tersebut seperti tidak pernah lepas dari genggaman tangan konsumen. Hampir di setiap sudut kita 

berjalan atau bekerja, akan mudah dijumpai konsumen yang menggunakan gadget baik untuk 

bekerja, berkomunikasi, atau aktivitas lain. Tidak jarang, dalam lingkungan hidup sekitar terlihat 

adanya sekumpulan orang yang asyik menggunakan gadget dan tidak saling menyapa. Penggunaan 

gadget yang tidak berkesudahan tersebut tentunya tidak digunakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan utama, artinya penggunaan gadget digunakan untuk bersenang-senang. Terlebih gadget 

yang dikategorikan sebagai smartphone. Gadget tersebut memiliki multidimensi artinya 

memberikan aspek visualisasi dan entertainment yang bagus, sehingga konsumen menjadi 

menikmati dalam menggunakan dan bisa melupakan waktu.  
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Perilaku adiktif dari penggunaan gadget yang berlebihan tentu memiliki implikasi negatif. 

Pertama, masalah kesehatan. Ketika individu menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan 

gadgetnya, individu akan terpapar panca inderanya terhadap fitur-fitur gadget.  Mata misalnya, 

individu akan terpapar pencahayaan yang terus-menerus, sehingga bisa menyebabkan berair. Jari-

jari tangan juga akan merasa capek apabila menggunakan secara terus-menerus. Terlebih gerakan 

mekanistik yang berulang-ulang, akan menyebabkan kelelahan pada titik syaraf tertentu.  Telinga 

juga akan memiliki imbas. Apabila konsumen menggunakan earphone secara terus menerus, maka 

konsumen juga akan mengalami gangguan pada pendengaran dalam kurun waktu tertentu. 

Pendengaran menjadi tidak sensitif lagi. Kemampuan mendengarkan bisa menurun ketika usia 

masih relatif muda karena suara yang begitu memekakan telinga.  

Kedua, anti-social. Keasyikan dalam menggunakan produk gadget menyebabkan individu 

menjadi kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, karena merasa memiliki dunia 

sendiri dalam menggunakan produk. Mereka disibukkan sendiri dalam mengoperasikan gadget. 

Ketiga, adanya risiko kecelakaan fisik. Kecelakaan disebabkan oleh adanya keasyikan 

menggunakan smartphone menjadi sesuatu yang sering didengar dan ditemui dalam kehidupan 

sehari-hari. Keasyikan ini menggunakan smartphone menyebabkan seseorang harus berbagi 

konsentrasi dalam mengendarai misalnya.  

Selain penggunaan gadget, konsumsi hedonis yang bisa menyebabkan adiktif juga masih 

banyak. Konsumsi makanan juga menyebabkan implikasi yang negatif. Makanan memang 

dibutuhkan dalam kebutuhan nutrisi dan kehidupan individu. Namun, bila individu melakukan 

konsumsi secara berlebihan, maka akan berimplikasi pada kesehatan misalnya kolesterol 

meningkat atau asam urat yang tinggi. Konsumsi makanan berlebihan dianggap tidak relevan dalam 

memenuhi kebutuhan nutrisi dalam hidup. 

Begitu juga dengan obat dan alkohol akan memberikan implikasi negatif bila dikonsumsi 

berlebihan. Individu pada titik tertentu akan membutuhkan obat atau alkohol ketika memenuhi 

kebutuhan tertentu, namun konsumsi yang berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan. 

Konsumsi yang berlebihan sebenarnya hanya untuk bersenang-senang. Konsumsi alkohol atau obat 

bisa memberikan kesenangan atau kenyamanan dalam tubuh tertentu karena ada aspek “relaksasi”. 

Namun, konsumsi ini bisa menyebabkan risiko penyakit. 

 

Compulsive Consumption  

Perilaku pembelian kompulsif dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk perilaku hedonis 

yang memiliki implikasi  negatif. Perilaku kompulsif memiliki sejumlah karakteristik sebagai 

berikut. Pertama, konsumen melakukan  pembelian produk atau jasa bertujuan bukan untuk 

manfaat utama produk. Kedua, konsumen mengupayakan pembelian  produk atau jasa  secara 

terus-menerus dengan tidak mempertimbangkan implikasi  negatif dari setiap aktivitas pembelian 

produk hedonis. Ketiga, pembelian produk yang sifatnya hedonis dengan terus-menerus bisa 

memiliki dampak pada  harmonisasi keluarga dan lingkungan sosial. Keempat,  perilaku kompulsif 

cenderung bersifat hedonis dan susah dikontrol. Kelima, perilaku kompulsif disebabkan oleh 

dorongan yang besar  untuk memengaruhi individu  membeli produk dengan mengabaikan  risiko, 

misalnya keuangan, fisik atau sosial. Keenam, perilaku kompulsif cenderung dilakukan secara tiba-
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tiba tanpa mencari informasi lebih lanjut. Ketika merasakan suka terhadap sesuatu, individu 

memutuskan pembelian secara langsung. Ketujuh, pembelian suatu produk bisa ditujukan untuk 

mitigasi  kekhawatiran diri. Kedelapan, perilaku kompulsif bisa ditujukan sebagai bentuk  

kompensasi, misalnya kurangnya perhatian keluarga, belum menikah, atau menghilangkan stres. 2 3 

 Perilaku kompulsif  merupakan perilaku yang bersifat adiktif terhadap dorongan yang tidak 

mampu dikontrol untuk mendapatkan sesuatu  secara terus-menerus dan bisa membahayakan diri 

sendiri dan orang lain.4  Perilaku kompulsif dianggap sebagai perilaku hedonis yang ditujukan 

untuk mendapatkan pemenuhan kepuasan jangka pendek dan cenderung tidak mudah untuk 

dikontrol. Konsumen yang melakukan perilaku kompulsif  berkeinginan untuk terus mengonsumsi 

produk yang sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan utama namun didorong oleh adanya godaan 

tawaran produk dengan atribut, desain, kemasan, dan  warna yang berbeda. 

Perilaku kompulsif merupakan perilaku hedonis yang bertujuan untuk pemenuhan keinginan 

pribadi yang berupa kesenangan dan kebahagiaan dan  menyebabkan individu merasa untuk 

segera  memenuhi keinginan atau kebutuhan.5 Keinginan pribadi juga dikaitkan dengan usaha 

untuk terbentuknya penciptaan citra diri yang menarik dan  dipertahankan dalam lingkungan 

sosial sehingga menjadikan seseorang terus berusaha untuk menjaga penampilannya.6  Oleh karena 

itu, individu berusaha untuk mencari produk yang menunjang citra dirinya. Penciptaan citra diri 

menjadi penting ketika individu menyadari bahwa, hal ini bisa menjadikannya lebih percaya diri.7 

Keinginan untuk tampil menarik dan berbeda menyebabkan konsumen berusaha untuk mengikuti 

perkembangan mode atau gaya hidup tertentu.8  

 

Consumed Consumers 

 Consumed consumers adalah individu yang digunakan atau dieksploitasi  secara suka atau 

tidak suka diperuntukkan untuk kepentingan komersial dalam memenuhi kebutuhan seseorang.9 

Contoh consumed consumers misalnya prostitusi.  Consumed consumers merupakan sisi negatif 

perilaku konsumen yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa muncul 

selama ada kebutuhan bahkan permintaan dari sekelompok konsumen tertentu. Consumed 

consumers bisa dianggap memiliki implikasi negatif yang cenderung beragam karena melibatkan 

aspek sosial, ekonomi, psikologis bahkan merambah pada aspek kriminal. Kegiatan tersebut 

cenderung mengarah pada sisi gelap kehidupan manusia. Namun selama ada kebutuhan yang ada, 

dari sisi perusahaan, penyedia jasa, pastinya akan menganggap hal tersebut sebagai potensi pasar 

yang perlu dipenuhi. 

 Kegiatan prostitusi cenderung dianggap lebih mengutamakan aspek hedonis secara duniawi. 

Kontrol diri yang kurang menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menahan keinginan 

untuk melakukan kegiatan terkait dengan prostitusi.  Tentu saja, implikasi negatif memiliki deret 

panjang, terlepas di satu sisi dikatakan bisa memberikan lapangan pekerjaan. Di Indonesia, 

kegiatan prostitusi cenderung bersifat diam-diam dan tidak diberikan ruang oleh Pemerintah 

secara resmi. Hal ini berbeda dari negara Belanda yang memberikan peluang bagi pengusaha untuk 

memiliki bisnis atau kegiatan ekonomi terkait hal tersebut.  
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Illegal Activities 

 Kegiatan tidak legal terkait dengan perilaku hedonis adalah kegiatan-kegiatan yang 

memberikan implikasi negatif baik bagi diri individu, keluarga, orang lain dan lingkungan sekitar. 

Kegiatan tersebut misalnya terjebak utang, mencuri bahkan korupsi. Kegiatan hedonis merupakan 

aspek yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang. Konsumen terkadang tidak memiliki 

kemampuan untuk mengupayakan pembelian produk atau jasa yang dapat membahagiakannya. Hal 

ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran. Namun, dorongan untuk 

mendapatkannya sangat kuat sehingga bagi konsumen yang tidak memiliki kontrol diri, seringnya 

tidak dapat menahan diri. Dorongan kuat ini menjadikan konsumen untuk segera memenuhinya.  

 Apabila konsumen tidak mampu mengupayakannya, maka konsumen akan berusaha untuk 

mencari cara agar dapat memeroleh produk atau jasa yang diinginkan. Beberapa cara yang 

dilakukan bisa berupa sebagai berikut. Pertama, menggunakan kartu kredit  sampai mendekati 

batas yang ditetapkan. Kartu kredit memang memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian. 

Namun, dalam taraf tertentu, konsumen dapat terjebak dalam penggunaan sampai batas teratas 

dan tidak mampu melakukan pembayaran. Oleh karena itu, konsumen dianjurkan tidak terjebak 

dalam melakukan pembayaran dan dihimbau untuk rutin dalam melakukan pembayaran. Hal 

terburuknya adalah konsumen menjadi tidak mampu melakukan pembayaran dan bisa dituntut 

oleh perusahaan perbankan ke pengadilan karena tidak membayar utang.  

 Agar memuaskan keinginan bersenang-senang, konsumen bisa melakukan peminjaman uang 

kepada pihak lain. Pada titik tertentu, bisa saja konsumen terjebak untuk tidak bisa melakukan 

pembayaran karena ketidakmampuan untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban. Godaan untuk 

memenuhi rasa senang lebih kuat agar konsumen mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 

Terkadang, individu menjadi tidak memiliki rasa malu untuk meminjam uang dari berbagai pihak 

untuk memenuhi tuntutan hidup dan rasa senang sesaat.  

 Tindakan yang paling ekstrim adalah melakukan korupsi. Perilaku hedonis bisa mengarahkan 

bagi individu untuk melakukan tindakan korupsi agar mendapatkan kemudahan berupa uang atau 

fasilitas yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya 

memenuhi kesenangan atau kebahagiaan dalam jangka pendek.  Korupsi dilakukan karena memang 

menjanjikan individu untuk bisa menikmati hidup dengan senang tanpa rasa bersusah payah atau 

bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kehidupan duniawi yang cenderung dihiasi dengan 

tuntutan untuk bisa memperoleh kedudukan, barang mewah, pujian, kenikmatan menjadikan 

individu menjadi lupa dan mudah melakukan keputusan cepat tanpa memperhatikan implikasi 

negatif dari perilaku korupsi.  

 

Solusi Positif 

Pertimbangan mengenai asas manfaat dan rasional perlu dilakukan kembali agar ada alokasi 

keuangan secara bijaksana.  Perlu pembelajaran yang terus-menerus termasuk melakukan puasa 

belanja agar konsumen tidak menjadi lapar mata. Artinya, keinginan seseorang untuk membeli 

terkadang hanya godaan secara sensasional melalui panca indera. Perlu intervensi kognitif yang 



128 
 

cukup besar dan kekuatan eksternal untuk melakukan mitigasi keinginan individu dalam 

meluapkan nafsu untuk memenuhi keinginan yang tidak berkesudahan.  

 

Kontrol Diri 

 Kontrol diri merupakan tindakan untuk menahan tidak membeli produk atau jasa atau 

melakukan sesuatu yang mungkin bisa membahayakan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. 

Tindakan ini memang cukup sulit dilakukan karena membutuhkan keinginan kuat untuk tidak 

melakukan pembelian produk yang cenderung membuang banyak uang dan tenaga. Namun, ini 

membutuhkan pengalaman, latihan, dan keinginan kuat untuk menahan diri. 

 Kontrol diri oleh konsumen dapat dilakukan dengan sejumlah cara sebagai berikut. 

1. Membuat perencanaan dalam melakukan pembelian. Perencanaan bisa menghindarkan 

seseorang dari pembelian yang tidak diperlukan. Ini membutuhkan latihan terus, agar 

konsumen bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. 

2. Menyusun daftar belanja. Dengan menyusun daftar belanja, konsumen bisa membuat perkiraan 

pengeluaran dan produk yang akan dibeli.  

3. Mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Informasi ini diperlukan 

untuk mempertimbangkan manfaat atau perbandingan dengan sejumlah produk, dengan 

demikian, bisa mengetahui manfaat dan harga lebih baik.  

 

Anti Consumption 

Kegiatan anti konsumsi sudah menjadi trend.10 Ketika konsumsi terlalu berlebihan, 

konsumen bisa menjadi seseorang yang benar-benar anti konsumsi. Hal ini bisa menjadi trend yang  

bisa diikuti oleh konsumen di seluruh dunia karena didorong oleh  kesadaran untuk menjaga 

lingkungan dengan lebih baik dan menjadikan konsumen lebih arif dan agar hidup lebih baik secara 

mental dan fisik.  

Ada empat jenis anti-consumption, yaitu: 

1. Fatigue anti-consumption. Individu mengonsumsi secara lebih sederhana karena tekanan 

terhadap kompleksitas dan informasi yang berlebihan. Fatigue anti consumption menunjukkan 

bahwa pemasar hendaknya mengurangi penawaran produk-produk kepada konsumen yang 

sebenarnya terlalu berlebihan sehingga konsumen menjadi mengalami kesulitan untuk 

mempelajari fitur atau atribut dalam sebuah produk. Ketika konsumen tidak mampu 

memanfaatkannya, maka akan terjadi pemborosan. Akibatnya, konsumen akan menghindari 

produk dengan karakterisitk tersebut.11 Hal ini bisa terjadi ketika individu menyadari bahwa 

kepemilikan terhadap sesuatu yang dianggap bersenang-senang ternyata pada titik tertentu bisa 

menyebabkan kelelahan bagi individu yang menyadarinya.  

2. Trauma anti-consumption. Individu menolak konsumsi produk yang spesifik karena pengalaman 

atau prasangka negatif. Konsumsi hedonis tidak selamanya memberikan kesenangan, terkadang 

bisa membawa dampak negatif, misalnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya 
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terjebak utang atau memiliki ketagihan terhadap sesuatu hal.  Pengalaman yang negatif ini bisa 

menyebabkan individu merasa tidak akan mengulangi kembali karena dirasa merugikan 

kehidupannya.  

3. Enlightment anti-consumption.  Individu mengurangi konsumsi secara keseluruhan agar 

memperbaiki kehidupan masyarakat. Hal ini terkait untuk penguatan kontrol diri agar tidak 

terjebak dalam kehidupan yang dapat merugikan diri sendiri.  Individu bisa melakukan perilaku 

mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang lama agar bisa digunakan kembali.  

4. Activist anti-consumption. Individu melakukan protes terhadap produk atau perilaku tidak etis 

dari perusahaan. Activist anti consumption berkaitan dengan tindakan untuk melakukan protes 

terhadap perusahaan yang merusak lingkungan atau melakukan demonstrasi untuk 

mempersuasi konsumen untuk tidak melakukan belanja. Kegiatan activist anti-consumption bisa 

ditunjukkan dengan adanya cultural jamming atau subvertising.12  Konsep ini menjelaskan 

mengenai adanya protes terhadap kapitalitasi mengenai produk atau jasa kepada konsumen 

yang sifatnya terus-menerus sehingga konsumen merasa jenuh dan tidak menyukai adanya 

tawaran produk atau jasa. Bentuk protes ini bisa berupa demonstrasi, memasang poster, atau 

menyampaikan orasi. Globalisasi ini memungkinkan individu untuk mendapatkan keragaman 

informasi mengenai produk dan jasa terkini. Individu terkadang merasa bosan terhadap 

tawaran yang tidak berkesudahan.  

 

Lateral Cycling 

Konsekuensi perilaku hedonis tidak lepas dari  bagian mata rantai pembuatan keputusan 

konsumen. Konsekuensi perilaku hedonis memiliki implikasi negatif yaitu menyisakan barang atau 

produk yang tidak berguna secara berlebihan. Implikasi dari hal ini adalah perlunya ada kegiatan 

yang bisa melakukan daur ulang kembali  atau lateral cycyling. 13 Lateral cycling adalah aktivitas 

yang memberikan barang-barang yang tidak digunakan  oleh orang lain agar bisa dimanfaatkan 

kembali dengan pertimbangan masih layak pakai. Implikasinya, barang yang tidak dipakai lagi oleh 

konsumen dapat dioptimalkan manfaatnya oleh orang lain tanpa dibuang secara sia-sia. 14 

Lateral cycling dianggap sebagai  bentuk perhatian konsumen terhadap lingkungan, karena 

apabila hanya terjadi penumpukan barang di rumah atau dibuang maka akan memberi dampak 

yang negatif. Penumpukan barang di rumah tentu tidak ekonomis, karena akan memakan ruang 

rumah, terlebih bila ukuran rumah kecil. Barang yang sudah tidak dipakai, meskipun masih 

memiliki kualitas bagus, apabila terbuang, maka akan menjadi barang yang rusak. Apabila dibuang, 

maka akan menjadi barang rongsokan dan tidak bisa dipakai. Terlebih, apabila barang tersebut 

tidak bisa didaur ulang, maka barang tersebut akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan.  

 Bentuk lateral cycling sudah ditampung melalui bisnis tradisional maupun modern. Flea 

market atau pasar loak merupakan bentuk dari lateral cycling.  Pasar Klithikan di Yogyakarta 

merupakan contoh pasar yang menerapkan lateral cycling. Rantai pembuatan keputusan konsumen 

menunjukkan bahwa kegiatan  akuisisi yang diupayakan untuk mencari produk ditujukan untuk 

mencari barang  yang masih memiliki nilai ekonomi bagus meskipun umur produk sudah lama. 

Meskipun sudah usang, produk tetap diminati selama masih memberikan manfaat utama dalam 
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pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen dapat bertransaksi dengan melakukan negosiasi atas 

produk yang dibeli. Akuisisi produk ini juga diwarnai dengan aktivitas sosial, karena antar 

konsumen bisa bertemu untuk berkomunikasi mengenai manfaat barang.  Berkaitan dengan 

disposisi, konsumen yang tidak lagi menggunakan produk, bisa menjualnya di pasar tersebut, 

dengan demikian, konsumen tidak membuang produk, tetapi bisa dioptimalkan untuk diberikan 

kepada orang lain agar dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhannya.  

 Pasar loak tersebut merupakan tempat untuk transaksi khususnya untuk masyarakat kelas 

bawah dan sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang sifatnya underground. Transaksi ini bisa 

menunjang kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain dengan baik. Namun, banyak juga, 

masyarakat dari kelas menengah atas untuk membeli produk-produk di pasar loak karena adanya 

dorongan psikologis, misalnya keinginan untuk mendapatkan barang lama karena aspek nostalgia 

atau mencari koleksi produk lama untuk dijadikan kenang-kenangan atau hobi.   

 Bentuk lateral cycling yang lebih modern adalah penawaran produk bekas secara online 

atau “used product”. Penawaran ini berkaitan dengan produk-produk yang sudah tidak dipakai oleh 

pemiliknya, tetapi ditawarkan melalui online business. Harga produk yang dijual cenderung lebih 

murah, namun masih memiliki kualitas yang baik. Amazon atau online community lainnya termasuk 

Kaskus juga menjadi media penawaran produk-produk yang sudah dipakai dan ditujukan kepada 

orang lain yang membutuhkan. Perkembangan media sosial juga dijadikan tempat individu untuk 

menawarkan produk-produk yang dimiliki dan tidak digunakan kembali.  Biasanya hal ini akan 

diawali oleh ritual dari pemilik produk dengan membersihkan produk yang dijual dengan baik, 

kemudian mengambil gambar produk, dan diunggah melalui media sosial. Dengan demikian, 

produk lama bisa tambil baru dan bisa digunakan oleh orang lain. Konsumen yang membelinya 

cenderung memfokuskan pada aspek biaya yang murah dan mudah untuk mendapatkannya.  

Secara tidak langsung, aktivitas konsumen dengan memanfaatkan produk lama untuk 

digunakan oleh orang lain, merupakan  tindakan nyata untuk mendukung sustainability.  Ini juga 

bisa dikatakan sebagai bentuk kepedulian untuk berbagi dengan orang lain, di samping secara by-

product, konsumen akan mendapatkan uang dalam ukuran tertentu. Kegiatan ini merupakan bagian 

dari kepedulian kita semua untuk memanfaatkan produk yang masih memiliki nilai ekonomis 

secara relatif agar menghindari konsumsi produk baru secara berlebihan. Lateral cycling 

merupakan rantai yang tidak putus untuk dapat memenuhi kebutuhan sembari memberikan 

perhatian pada lingkungan.  Jadi, pemanfaatan sebuah produk akan cenderung bergulir secara 

terus-menerus selama masih memenuhi kebutuhan konsumen. Lateral cycling bisa dimulai dari diri 

kita dengan melakukan observasi barang yang kita miliki, apakah perlu dibuang sia-sia atau 

diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan kembali.  

 

Pemasaran Sosial 

 Pemasaran sosial merupakan sebuah program beserta kegiatan dari sebuah entitas atau 

perusahaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu ke arah yang positif.15 Perubahan 

perilaku ini diharapkan membawa implikasi baik bagi kehidupan diri sendiri, masyarakat, dan 

keseluruhan lingkungan di sekitarnya. Pemasaran sosial bisa dilakukan oleh organisasi non-profit 

maupun profit. Bahkan pemerintah bisa memiliki peran dalam menjalankan program pemasaran 
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sosial. Pemasaran sosial bisa terkait dengan sejumlah aspek yang menghimbau konsumen untuk 

bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki berupa uang, tenaga, dan waktu agar bisa 

diupayakan untuk tujuan yang memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan sekelilingnya. 

Dengan demikian, perilaku yang positif ini bisa memberikan kehidupan lebih baik terkait dengan 

optimalisasi sumber daya yang ada.  

 Program pemasaran sosial bisa diterapkan dalam kegiatan pengembangan produk atau  jasa, 

penetapan harga, distribusi dan promosi. Pengembangan produk atau jasa bisa berupa peluncuran 

program kegiatan yang memberikan dorongan konsumen untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

lebih memiliki makna dan kebaikan. Kegiatan promosi bisa terkait dengan himbauan atau dorongan 

kepada konsumen terkait dengan penerapan aktivitas yang memberikan manfaat yang baik bagi 

kehidupan. Pemasaran sosial berkaitan dengan price atau harga merupakan himbauan untuk 

mengikuti sebuah perilaku untuk menghindari sebuah risiko.  Pemasaran sosial terkait dengan 

harga meliputi aspek moneter dan non-moneter. Aspek moneter terkait dengan penghematan 

penggunaan uang yang dibayarkan untuk membeli produk; sedangkan aspek non-moneter adalah 

sesuatu yang tidak langsung berkaitan dengan pengeluaran uang, misalnya menggunakan produk 

yang didaur ulang atau bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain.  Terkait dengan perilaku hedonis, 

strategi pemasaran  sosial bisa dikaitkan dengan himbauan untuk memanfaatkan kembali barang 

yang dimiliki atau melakukan daur ulang.  

 Program-program yang bisa diberikan oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan 

pengendalian konsumsi produk yang dianggap tidak memberikan manfaat yang positif bisa terkait 

dengan sejumlah hal, misalnya: 

1. Memberikan himbauan untuk belanja hemat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan program 

pemasaran yang bertujuan untuk mendorong konsumen untuk belanja dengan lebih banyak dan 

sering melalui pemberian sejumlah diskon. Namun, perusahaan bisa saja memberikan himbauan 

untuk memanfaatkan uang dengan bijaksana, dengan demikian bisa mengarahkan konsumen 

untuk tetap mengutamakan pembelian produk berdasarkan manfaat.  

2. Menyarankan untuk menggunakan sumber daya lain dengan lebih hemat. Hal ini bisa berkaitan 

dengan penghematan penggunaan misalnya air, listrik, waktu, tenaga, maupun sumber lainnya. 

Konsumen bisa memainkan waktu.  Misalnya,  konsumen bisa menyia-nyiakan waktu  dengan 

cara menggunakannya untuk “nongkrong di kafe”, “ngobrol”, atau menggosip yang terkadang 

membuat konsumen melupakan waktu. Hal ini tentu saja akan membuat konsumen cenderung 

untuk mengutamakan kesenangan daripada melakukan kegiatan lain yang memberikan manfaat.  

3. Himbauan untuk  hidup sederhana. Program yang diluncurkan oleh perusahaan bisa himbauan 

untuk membeli produk yang tidak berlebihan dan cenderung untuk sederhana. Hal ini bertujuan 

agar konsumen tidak terlalu menghambur-hamburkan uang yang dimiliki untuk membeli 

produk atau jasa yang tidak berguna.  

Aktivitas merokok juga dianggap sebagai kegiatan hedonis. Merokok dianggap sebagai 

kegiatan yang cenderung relatif negatif. Artinya, kegiatan merokok memiliki kecenderungan yang 

lebih mendatangkan risiko daripada manfaat. Merokok mungkin di sisi lain menciptakan 

kenyamanan, kenikmatan, dan kebahagiaan bagi targetnya, namun di sisi lain memberikan 

ketidaknyamanan bagi  individu lain yang tidak merokok. Implikasi merokok bisa memberikan 
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lingkungan di sekitarnya perasaan tidak nyaman.  Untuk mengurangi aktivitas merokok, 

perusahaan bisa melakukan kampanye sebagai bagian dari pemasaran sosial yaitu menghimbau 

konsumen untuk mengurangi rokok atau menghindari kegiatan merokok.  

Himbauan dalam mengkomunikasikan individu untuk berperilaku yang baik bisa dalam 

tataran kognitif, afektif, konatif dan tindakan. Himbauan dalam bentuk kampanye memang mudah 

dalam bentuk kognitif atau afektif. Aspek kognitif terkait dengan informasi yang bertujuan untuk 

mengubah cara berpikir dan memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait dengan pentingnya 

berperilaku yang baik. Aspek afektif dikuatkan melalui program pemasaran yang bertujuan untuk 

memengaruhi rasa suka atau preferensi konsumen untuk memilih atau mengikuti program. Begitu 

juga dengan aspek konatif bahkan tindakan,  komunikasi sosial bisa ditujukan untuk benar-benar 

mengubah perilaku konsumen untuk tindakan yang positif.  

 

Sosialisasi Keluarga Sejak Dini 

Proses sosialiasi merupakan aktivitas untuk mempelajari keahlian, pengetahuan, sikap 

terkait dengan keputusan untuk melakukan pembelian.16 Individu mendapatkan informasi terkait 

dengan aktivitas pembelian bisa berasal dari keluarga, teman maupun media. Terkait dengan 

perilaku belanja, peran keluarga dirasa sangat penting dalam menanamkan nilai dan moral. 

Penguatan apa yang pantas dan tidak pantas perlu diajarkan dari kecil sehingga anak-anak bisa 

mempelajari dan memahami nilai moral yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan di setiap 

bidang, termasuk dalam keputusan belanja.17  

Terkait dengan pembuatan keputusan belanja, para orang tua bisa mengajarkan anak-anak 

untuk bisa melakukan penghematan uang dengan cara menabung sejak dini dan tidak melakukan 

pembelian produk atau jasa yang sebenarnya tidak perlu. Orang tua terkadang tidak bisa menahan 

diri untuk membelikan anak-anak mereka produk mainan. Seorang anak cenderung tidak mampu 

menahan melakukan pembelian dan belum bisa memahami makna penghematan.  

Perilaku anak masa kecil akan memengaruhi keyakinannya untuk semakin kuat bahwa apa 

yang terjadi di masa kecil itu benar. Hal ini tentunya akan menguatkan ingatan dalam memori anak 

kecil tersebut untuk meyakini bahwa tindakan yang dilakukan untuk berbelanja adalah tindakan 

tepat.  Ingatan ini akan terbawa hingga anak kecil beranjak dewasa. Pengalaman di masa lalu akan 

memengaruhinya dalam membuat keputusan, terutama dalam melakukan belanja.  

 
Penguatan Organisasi Sosial 

 Organisasi sosial dianggap sebagai sebuah aktor yang bisa memberikan peringatan, 

himbauan, dukungan, atau motivasi baik bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk tetap hati-

hati dalam membuat sebuah keputusan. Bagi pelaku usaha, organisasi sosial bisa menjadi 

pengontrol pada setiap program atau kegiatan pemasaran yang ditujukan kepada konsumen. Bagi 

konsumen,  organisasi sosial ini bisa menjadi media untuk menyalurkan keluhan atau bisa menjadi 

advokasi bagi konsumen agar memiliki sikap hati-hati dalam membuat keputusan belanja. 
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 Di Indonesia, terdapat organisasi sosial ini yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.  

Yayasan ini didirikan pada 11 Mei 1973 yang diawali dengan keprihatinan terhadap ibu-ibu yang 

memiliki kegemaran untuk membeli produk dari luar negeri waktu itu.18 Tentu saja ini terkait 

dengan booming minyak bumi pada waktu tersebut sehingga untuk sekelompok masyarakat 

menjadi berkah berlebihan. Adanya hal tersebut memengaruhi keinginan untuk melakukan belanja 

berlebihan.  Peristiwa ini mendorong YLKI untuk memiliki kepedulian agar mulai mencintai produk 

dalam negeri. Selain itu YLKI bertujuan untuk membuat perlindungan dan menciptakan 

kesejahteraan konsumen.  

 Salah satu peran YLKI adalah memberikan himbauan kepada konsumen untuk memiliki 

kehati-hatian dalam membuat keputusan. Dalam situs YLKI terdapat kolom Berita dan Media. Ada 

artikel mengenai tips dan triks mengenai belanja. Himbauan ini penting untuk memberikan arahan 

bagi konsumen untuk hati-hati dalam berbelanja, misalnya menyikapi adanya diskon.  Tips yang 

bisa dipelajari antara lain adalah membuat perencanaan sebelum melakukan pembelian, 

membandingkan harga produk lain, mengajak teman atau saudara untuk berbelanja sehingga ada 

pengontrol.  

 Penguatan dukungan dari organisasi ini dianggap penting karena bisa menjadi penyeimbang 

dalam konsumsi konsumen. Himbauan yang kuat dalam bentuk seminar,  workshop atau program 

aktif lainnya dapat memberikan informasi yang kuat bagi konsumen untuk menyadari pentingnya 

dalam mengutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan utama. Dengan demikian, konsumen 

bisa lebih arif dalam menentukan pilihan dan tidak terjebak oleh godaan untuk membeli lebih 

banyak. 

 

Kebijakan Pemerintah 

 Kegiatan belanja konsumen dianggap sebagai aktivitas konsumsi yang memberikan 

keuntungan bagi pemerintah. Kegiatan belanja yang tinggi dianggap menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi yang positif. Dengan demikian, tercipta adanya keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran.  Pemerintah memberikan kemudahan untuk dibukanya investasi bagi para pengusaha 

dengan cara pemberian izin pendirian mall, akses masuk produk impor, dan kemudahan 

pembayaran melalui kartu kredit.  

Di sisi lain,  pemerintah berusaha untuk mengendalikan ekonomi dengan menciptakan aliran 

produk dan jasa agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam skala lebih luas. Berbagai kebijakan 

dirumuskan untuk bisa mengendalikan konsumsi konsumen sekaligus untuk melindungi  

konsumen agar tidak terjebak dalam belanja yang berlebihan. Peraturan ini diupayakan untuk 

menjadikan konsumen memahami dalam berbelanja dengan baik. Hal ini mengingat bahwa 

konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan dalam membuat 

keputusan belanja. Salah satu peraturan terkait perlindungan konsumen adalah Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut.  

Pasal 4 terkait dengan Hak-hak Konsumen adalah: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
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2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 sebagai berikut.  

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

Selain adanya peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi 

konsumen, perlu adanya sebuah undang-undang yang bisa mengelola penggunaan kartu kredit. 

Penggunaan kartu kredit dianggap sebagai cara untuk memudahkan konsumen melakukan 

pembelian produk tanpa perlu kesulitan untuk membayarnya. Apabila keinginan untuk membeli 

produk muncul, maka konsumen bisa dengan mudah untuk mendapatkannya hanya dengan 

menggesek kartu kredit. Penggunaan kartu kredit saat ini intensif sekali dipromosikan sehingga 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan akses pembelian produk atau pemanfaatan jasa 

tertentu. Tidak sedikit kasus penggunaan kartu kredit sehingga bisa menyebabkan konsumen 

terjebak dalam pembelian produk secara berlebihan. Adanya kemudahan pembayaran 

memengaruhi konsumen untuk terus melakukan pembelian tanpa merasa khawatir tidak mampu 

membayar.  

   

Ringkasan 

1. Bab ini menjelaskan bahwa perilaku hedonis memiliki implikasi negatif yang perlu menjadi 

perhatian bersama.  Perilaku hedonis berlebihan dan terus-menerus bisa menimbulkan 

consumer terrorism,  addictive consumption, compulsive consumption, consumed consumers, dan  

illegal activities.  
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2. Perlu bagi konsumen, pemasar, dan pemerintah untuk menjaga konsumen agar tidak terlibat 

jauh dalam perilaku beli hedonis.  

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana Anda sebagai seorang konsumen melakukan kontrol diri untuk tidak melakukan 

belanja produk secara berlebihan? 

2. Bagaimana pihak pemerintah mengendalikan aktivitas belanja masyarakat? 

3. Bagaimana idealnya seorang pemasar untuk menerapkan strategi pemasaran yang beretika? 
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