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4 Karakteristik Konsumen
di Indonesia

Konsumen adalah aset perusahaan—begitulah kira-
kira persepsi para pebisnis sukses di Indonesia. Tanpa 
mereka, sebuah usaha tidak akan bisa berkembang. 
Konsumen lah yang menjadi tolok ukur, pendukung, 
sekaligus penggguna produk.

Bagi seorang Jack Ma—founder situs e-commerce 
Alibaba—konsumen harus diutamakan. Tak 
mengherankan, pebisnis asal negeri Tiongkok ini 
berhasil membuat jutaan konsumen setia kepada produk 
di Alibaba.

Mengenal karakteristik konsumen; inilah upaya yang 
bisa dilakukan untuk memikat hati mereka. Menurut 
Handi Irawan—Pimpinan Frontier Consulting Group—di 
Indonesia terdapat empat karakter konsumen. Berikut 
ini ulasan selengkapnya:
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1. Lebih Suka Membeli Produk Luar Negeri
Menyukai produk luar negeri—itulah karakteristik 
sebagian konsumen di Indonesia. Sebagai contoh, Anda 
ingin membeli satu dari dua merek smartphone di toko. 
Smartphone pertama dibuat oleh negara asing dengan 
harga relatif mahal. Sementara smartphone kedua, 
diproduksi oleh pabrik dalam negeri yang harga jualnya 
lebih murah.

Meski mahal, smartphone pertama memiliki spesifikasi 
lengkap ketimbang yang kedua. Manakah pilihan Anda? 
Bagi penggemar produk luar negeri, tentu memilih 
smartphone yang pertama.

Itu baru produk smartphone; bagaimana dengan jenis 
barang lain di Indonesia? Meskipun tidak semuanya 
berkualitas rendah, sebagian besar lebih memilih produk 
buatan luar negeri. 

Sejatinya, ini menjadi koreksi bagi pebisnis dalam negeri 
agar mengutamakan kualitas. Jangan hanya mengincar 
keuntungan, tetapi mengesampingkan pelanggan. Seperti 
kata Steve Jobs—mantan CEO Apple Inc, “Kualitas lebih 
penting daripada kuantitas. Satu home run jauh lebih baik 
daripada dua doubles.”

2. Konsumen di Indonesia Menyukai Promosi yang 
Menarik
Karakteristik kedua—konsumen di Indonesia kerap 
memberikan apreasiasi tinggi kepada perusahaan yang 
melakukan promosi terbaik. Mereka menilai kualitas produk 
dari sampel yang diperkenalkan saat itu. Jadi, ketika ada 
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penurunan mutu barang pascapromosi, customer itu akan 
cepat mengetahuinya.

Hampir 50 persen konsumen di Indonesia memiliki 
karakteristik demikian. Ini dibuktikan melalui riset 
SurveyOne yang melibatkan 1.800 responden. Hasilnya, 
sekitar 37,6 persen peserta survei cenderung melakukan 
pembelian setelah melihat iklan. Tapi, mereka akan 
berpaling jika produk pascapembelian tidak sesuai 
promosinya.

Kesimpulannya, para pebisnis mesti tetap menjaga 
kualitas produk pascapromosi. Hal yang perlu Anda ingat 
adalah konsumen zaman kekinian sudah cerdas dalam 
memilih barang.

3. Konsumen Indonesia Kerap Memilih Produk dengan 
Manfaat Jangka Pendek
Anda pernah mendapatkan tawaran asuransi berulang 
kali? Asuransi merupakan salah satu produk yang 
memberikan efek jangka panjang. Beda dengan produk 
kosmetik atau makanan—manfaatnya bisa dirasakan 
saat itu juga.

Nah, kebanyakan konsumen lebih menyukai produk yang 
manfaatnya langsung dirasakan. Jadi, kalau ingin cepat 
mendapatkan keuntungan, Anda harus menjual barang 
tersebut.

Meski begitu, produk jangka panjang tetap memiliki 
peluang diterima konsumen. Asalkan, Anda bersedia 
melakukan promosi berulang. Semisal, lewat iklan di 
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televisi, dengan mengadakan event, atau bagi-bagi 
hadiah. Bisa juga dengan menyewa artis atau model untuk 
mempromosikannya.

4. Konsumen di Indonesia Cenderung Tertarik pada 
Barang-Barang Berkelas
Anda ingin memperoleh keuntungan besar dengan hanya 
menjual satu barang? Cobalah memasarkan produk 
berkelas, semisal mobil, motor, atau properti. Bisa juga 
berupa emas, berlian, dan aneka perhiasan.

Lalu, bagaimana caranya agar produk Anda cepat diterima 
konsumen? Mudah saja; Anda bisa mendatangi kelompok 
mereka untuk mempromosikan barang tersebut. Nah, 
biasanya, kalau ada satu anggota yang membeli, teman 
lain cenderung mengikuti.

Nah, sekarang sudah tahu, kan? Empat karakteristik 
konsumen di Indonesia yang harus Anda kenali. Seperti 
apa pun perilaku pelanggan Anda, berikan perlakuan 
istimewa. Kata Bob Sadino,

“Pembeli adalah raja. Jadikan keluhan konsumen 
sebagai langkah perbaikan.”
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Ingin Mengenal Konsumen di Era 
Digital? Ini 7 Karakteristiknya

Tahun 2000-an awal, gadget masih menjadi hal tabu di 
Indonesia. Namun, kondisi itu berubah dengan cepat 
di tahun-tahun berikutnya. Dimulai dengan masuknya 
GPRS, Blackberry, hingga Android.

Seperti apakah kondisinya saat ini, tak perlu ditanya lagi. 
Tidak kurang dari 132 juta rakyat Indonesia menggunakan 
internet. Ternyata, perubahan itu pun memengaruhi banyak 
hal, termasuk perilaku belanja orang Indonesia. Antonny 
Liem—generasi Millenials yang menjadi CEO Merah 
Cipta Media Group—membenarkan pergeseran tersebut. 
Lalu, bagaimana perilaku konsumen di era digital? Simak 
penjelasan berikut ini:

1. Suka Belanja Online
Kehadiran era digital dibarengi dengan kemunculan 
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berbagai jenis smartphone canggih. Adanya teknologi 
ini mengubah pola belanja masyarakat. Mereka tak lagi 
mengandalkan pasar dan pusat perbelanjaan sebagai 
tempat membeli barang. Justru, para konsumen ini lebih 
suka belanja di toko online atau marketplace.

Fakta itu diungkapkan oleh Google melalui risetnya, bahwa 
belanja online sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. 
Penelitian Google tersebut membuktikan jumlah pelaku 
belanja daring mencapai angka 81 juta jiwa.

2. Mengetahui Detail Produk
Konsumen era digital didominasi oleh generasi Z dan 
Millenials. Mereka cenderung cerdas dan mengetahui 
banyak hal, termasuk soal pemilihan produk. Informasi 
sesaat tidak lagi memengaruhi keputusan belanja 
generasi ini. Pasalnya, mereka selalu meneliti barang 
yang ditawarkan atau mencari tahu lewat internet.

Selain itu, konsumen Millenials dan generasi Z senantiasa 
mempertimbangkan kualitas ketimbang harga. Mereka 
berpikir, lebih baik membeli produk mahal dengan mutu 
tinggi daripada murah tapi gampang rusak.

3. Lebih Suka Menonton Video
Jika Anda sering membuka YouTube, pasti memahami 
model promosi yang sangat disukai konsumen era digital. 
Ya, tepat sekali, mereka lebih senang menonton video 
ketimbang membaca tulisan.

Coba perhatikan, video iklan di YouTube lebih sering 
dikunjungi pengguna internet daripada landing page 
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produk. Anda punya kesempatan empat kali lipat lebih 
besar jika promosi menggunakan video.

4. Konsumen di Era Digital Sering Menggunakan Fitur 
Voice Command
Voice command merupakan salah satu fitur bawaan 
Google yang bisa digunakan untuk mencari objek atau 
situs tertentu. Selama dua belas bulan terakhir di tahun 
2017, MinMeld menemukan fakta—pemakaian perintah 
suara meningkat hingga 60 persen.

Survei MinMeld mengungkapkan—voice command kerap 
digunakan konsumen untuk mencari berbagai produk. 
Hanya dengan satu kali mengucapkan nama barang yang 
diinginkan, mesin pencari memberikan banyak pilihan.

5. Memiliki Fitur Aplikasi Percakapan
Sekitar 10 tahun silam—terhitung sejak tahun 2018—
Blackberry menjadi satu-satunya aplikasi percakapan 
instan. Kala itu, digandrungi generasi Millenials yang 
beranjak dewasa. Seiring waktu, kejayaan Blackberry 
tergeser oleh WhatsApp.

Setelah kemunculan WhatsApp, beberapa aplikasi 
percakapan lain pun mulai diluncurkan. Namun, fungsinya 
tidak hanya untuk mengirim pesan secara cepat. Aplikasi 
tersebut juga digunakan sebagai media jualan. Sebagai 
contoh, LINE—antarmukanya dikemas untuk berbagai 
aktivitas daring.

Melalui LINE, konsumen bisa mencari produk-produk 
yang disukai. Mereka juga dapat melakukan transaksi 
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pembelian lewat aplikasi ini. Bahkan, tersedia e-wallet 
untuk menyimpan saldo nontunai.

6. Terbiasa Berkomunikasi dengan Chatbot
Luasnya jangkauan internet kerap kali membuat pebisnis 
kewalahan. Bisa jadi, setiap hari menerima ratusan 
konsumen dari berbagai daerah. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, dihadirkan chatbot—robot customer service.

Sepertinya, kehadiran chatbot disambut hangat oleh 
konsumen era digital. Meski semula asing dengan 
teknologi ini, pada akhirnya mereka terbiasa. Bahkan, 
sudah mengetahui, pertanyaan apa saja yang pasti 
dijawab oleh chatbot.

7. Suka Membeli Barang Murah dalam Jumlah Banyak
Hermawan Kartajaya—Presiden ACSB—menggolongkan 
konsumen era digital ke dalam beberapa kategori. Salah 
satunya adalah konsumen berkarakter dumb. Menurutnya, 
customer ini suka membeli barang murah dengan jumlah 
banyak. Mereka tidak memedulikan kualitas barang. Bagi 
konsumen ini, yang terpenting harganya miring. Saat ada 
diskon atau promo, customer tersebut rela mengantre 
demi mendapatkan barang tertentu.

Itulah tujuh karakter konsumen di era digital yang mesti 
Anda pahami. Meski teknologi mengubah perilaku mereka, 
bukan berarti Anda harus bergantung padanya. Seperti 
kata Bill Gates—orang terkaya di dunia, “Teknologi hanya 
sebuah alat. Dalam hal membuat anak-anak bekerja 
sama dan memotivasi mereka, akan tetapi guru lah yang 
terpenting.”  
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Tips Menjalin Hubungan Baik
dengan Konsumen

Anda punya produk bagus, tetapi belum laku di pasaran? 
Tunggu dulu; jangan buru-buru menyalahkan karyawan atau 
pesaing bisnis. Mungkin, permasalahannya bersumber dari 
diri sendiri. Mengapa bisa demikian?

Jack Ma—founder Alibaba—pernah memberikan nasihat 
kepada para pebisnis agar fokus pada pelanggannya. Jika 
sampai detik ini ada produk belum terjual, bisa jadi Anda 
kurang peka terhadap kebutuhan konsumen. Mungkin juga, 
mereka tidak memercayai perusahaan Anda. Karena itulah, 
Anda harus menjalin hubungan baik dengan konsumen. 
Bagaimana caranya? Simak ulasan berikut ini.

1. Mengenal Konsumen secara Mendalam
Tips pertama, cobalah untuk memahami konsumen Anda. 
Mereka cenderung menyukai pebisnis yang ramah dan rendah 
hati. Sesekali, ajaklah calon pelanggan mengobrol seputar 
kegiatannya. Mungkin, Anda bisa menyelipkan beberapa 
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pertanyaan mengenai kehidupan pribadi customer. Saat 
mengajak konsumen mengobrol, upayakan lebih banyak 
mendengarkannya. Kalau perlu, catat hal-hal penting yang 
dia sampaikan. Sedikit pun, jangan pernah mendominasi 
pembicaraan dengan menceritakan tentang kehebatan 
Anda atau perusahaan. Kecuali, konsumen menginginkan 
informasi mengenai itu secara detail.

Lalu, apa lagi yang bisa dilakukan untuk mendekati 
konsumen secara personal? Ketika ada acara khusus di 
rumah atau kantor Anda, cobalah mengundang mereka. 
Dengan begitu, customer merasa dianggap sebagai 
teman—bukan target bisnis semata.

2. Bersikap Jujur dan Komitmen pada Konsumen
Siapa bilang, sikap jujur dalam bisnis itu merugikan? Justru, 
sikap jujur bisa membangun kepercayaan konsumen 
terhadap perusahaan Anda. Hal ini juga yang menjadi titik 
awal untuk meraih kesuksesan.

Seperti kata Jack Ma, bahwa perusahaan Alibaba 
dibangun atas dasar sikap saling percaya antara pebisnis, 
rekan, serta konsumen. Dia terus berupaya menjaga 
kepercayaan itu dengan berkomitmen dan bersikap jujur.
Sebagai contoh, konsumen memesan sebuah produk dari 
perusahaan Anda. Dia memberi waktu seminggu untuk 
memenuhi permintaan tersebut. Namun, di tengah jalan, 
terjadi masalah di perusahaan yang membuat barang 
pesanan tidak diproduksi.

Agar konsumen tetap memercayai Anda, katakan hal yang 
sesungguhnya. Jangan takut dianggap tidak profesional 
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selagi hubungan dengan konsumen bisa tetap baik. 

3. Pahami Kebutuhan Konsumen dengan Baik
Setiap orang pasti memiliki kebutuhan berbeda. Namun, 
menurut Abraham H. Maslow, kebutuhan dasar manusia 
tetap sama. Pakar psikologi ini mengelompokkan kebutuhan 
menjadi lima, yaitu fisiologi, safety, love needs, harga diri, 
dan aktualisasi.

Kaitannya dengan konsumen; jika Anda bisa memenuhi 
satu saja dari kebutuhan dasar itu, mereka pasti senantiasa 
setia. Nah, untuk mengetahui kebutuhan konsumen secara 
detail, cobalah menghimpun data-datanya. Bagaimana 
cara memperoleh data tersebut? Mudah saja; Anda cukup 
melakukan survei kecil terhadap beberapa pelanggan. 
Ajukan pertanyaan yang sekira bisa mengungkap kebutuhan 
mereka. Setelah itu, simpan data-datanya di tempat 
yang aman. Semisal, save di Dropbox, buku manual, dan 
komputer. Jadi, Anda bisa mengaksesnya kapan saja di 
berbagai lokasi.

4. Sesekali, Berikan Hadiah untuk Konsumen yang Setia
Seperti yang dijelaskan sebelumnya—harga diri adalah 
salah satu kebutuhan manusia. Artinya, semakin Anda 
pandai menghargai konsumen, kesetiaannya pun 
bertambah. Bentuk penghargaan itu beragam, semisal 
dengan memberikan hadiah bagi konsumen terlama. Anda 
juga dapat mengadakan undian berhadiah setiap bulan. 
Jangan tanggung; berikan rewards terbaik agar konsumen 
makin setia. Anda bisa teladani sikap Jack Ma—pebisnis 
yang selalu mempersembahkan gift spesial untuk pelanggan 
produk di situs Alibaba.



5. Melayani dan Bersikap Empati kepada Konsumen
Melayani, berarti berusaha memenuhi apa pun yang 
dibutuhkan konsumen saat membeli produk di tempat 
Anda. Mereka sangat senang diperlakukan sopan, santun, 
dan ramah. Meskipun sedang tidak enak hati, upayakan 
tidak menunjukkan itu di hadapan konsumen.

Percayalah, mereka hanya memedulikan diri sendiri 
ketimbang harus mengerti sikap Anda. Jadi, apa pun 
kondisinya, hadapi konsumen dengan senyuman. 
Sesekali, perlihatkan sikap empati atas masalah yang 
menimpa mereka. Beberapa konsumen mungkin 
berkarakter cerewet saat melakukan pembelian. Namun, 
itulah risiko Anda sebagai pebisnis—tetap hadapi dan 
bersikap profesional.

Dari 5 tips di atas, tentunya Anda sudah bisa merealisasikan 
bagaimana caranya membuka bisnis dan menjalin 
hubungan yang baik dengan konsumen. Bisnis pun tidak 
terlepas dari modal yang dibutuhkan untuk membangun 
bisnis tersebut. Dengan produk Kredit Cepat dan Aman 
(KCA) dari Pegadaian, Anda bisa mendapatkan pinjaman 
dana dengan cepat dan aman cocok untuk modal usaha 
Anda. Jaminannya pun bermacam-macam, mulai dari 
emas batangan, emas perhiasan, sampai dengan barang 
elektronik yang Anda miliki.

Persyaratan KCA pun mudah, dengan memberikan 
fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dan barang 
jaminan yang ingin digadaikan. Hanya dalam 15 menit, 
dana pinjaman mulai dari 50 ribu bisa didapatkan secara 
tunai atau transfer. Terlebih Anda tidak perlu memikirkan 
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lamanya angsuran yang Anda harus bayarkan setiap bulan, 
karena Anda dapat melunasinya kapan pun ketika sudah 
memiliki uang tersebut. 

Demikian beragam tips menjalin hubungan baik dengan 
konsumen yang harus Anda pelajari serta bagaimana 
mendapatkan modal usaha yang mudah, cepat, dan aman. 
Jika hari ini gagal, jangan lekas menyerah di esok hari. Siapa 
tahu, hari-hari berikutnya menjadi periode emas bagi bisnis 
Anda. Semoga bermanfaat!


