
Putri Rifdah F. 11:49 pm on April 14, 2017 
TUGAS KELOMPOK 
TEORI PERILAKU KONSUMEN 
Nama Kelompok 3 : 
-Agnes Anggi R. 5545161021 
-Hesti Solekhah 5545160739 
-Kirana Aliyah P. 5545161009 
-Nur Refma S 5545160669 
-Putri Rifdah F. 5545160303 
-Seftya Aziz A. 5545160613 
HASIL KESIMPULAN FAKTOR PENGALAMAN DALAM PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN 
A. Faktor Pengetahuan yang Mempengaruhi Pengembalian Keputusan 
1. Pengetahuan Produk 
Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi 
mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, 
terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produkdan kepercayaan 
mengenai produk. 
Pengetahuan konsumen terbagi dalam 3 macam: 
• Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk 
• Pengetahuan tentang manfaat produk 
• Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen 
2. Pengetahuan Pembelian 
Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi 
produk di dalam toko dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam 
toko tersebut. 
3. Pengetahuan Pemakaian 
Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan 
kepuasan yang tinggi, maka produsen berkewajiban untuk memberikan 
informasi yang cukup agar konsumen mengetahui cara pemakaian suatu 
produk. 
B. Organisasi Pengetahuan 
Organisasi pengetahuan merupakan sesuatu untuk mengatur atau struktur 
organisasi untuk mengelompokan sesuatu, organisasi ini dibuat untuk 
membuat memudahlan penggunaan dokumen atau pengetahuan itu sendiri 
atau juga mendeskripsikan dokumen, isi, fitur dan tujuan, serta membuat 
dokumen-dokumen dan bagian yang dapat diakses oleh orang-orang 
dalam mecari pesan yang isinya meliputi pengetahuan. 
C. Pengukuran Pengetahuan 
Cara yang paling nyata dalam mengukur kemampuan pengetahuan adalah 
menilai secara langsung isi ingatan. Beberapa indikator pengukur 
pengetahuan antara lain : 
1. Pengukuran Pengetahuan Objektif (Objective Knowledge) 



2. Pengukuran Pengetahuan Subjektif (Subjective Knowledge) 
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Nur Refma Sela 12:00 am on April 15, 2017 
1. Manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Merupakan 
pengertian dari manfaat produk… 
A. Manfaat psikologis 
B. Manfaat fungsional 
C. Manfaat dasar 
D. Manfaat sosial 
Jawaban: B 
2. Doni seorang pegawai swasta, ia ingin membeli sebuah mobil untuk 
keperluan pribadi dan keluarganya. Doni pun mencari informasi mengenai 
mobil yang akan ia beli sesuai kualitas yang diinginkannya. Dari contoh 
tersebut, Doni menggunakan sikap pengetahuan… 
A. Pengetahuan pembelian 
B. Pengetahuan pemakaian 
C. Pengetahuan pemasaran 
D. Pengetahuan produk 
Jawaban: D 
3. Organisasi pengetahuan dapat diartikan sebagai… 
A. Kegiatan mendokumenkan, pengindeksan, dan klasifikasi yang di 
lakukan di perpustakaan 
B. Kegiatan pengukuran manfaat produk yang diterima oleh konsumen 
C. Kegiatan perkumpulan produsen untuk mengetahui sejauh mana 
konsumen merasakan kepuasan atas produk yang dibuat 
D. Kegiatan konsumen untuk membandingkan antar produk satu dengan 
produk yang lain 
Jawaban: A 



  Reply 
 

 
Putri Rifdah F. (5545160303) 12:01 am on April 15, 2017 
1. Yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen adalah …. 
A. Informasi mengenai harga-harga dan kualitas produk yang akan dibeli 
B. Semua informasi yang dimiliki konsumen untuk memilih produk yang 
baik 
C. Semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 
produk, serta informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 
konsumen 
D. Informasi yang dimiliki pembeli untuk memudahkan pembuatan 
dokumen serta mendeskripsikan dokumen 
Jawaban : C 
2. Berikut adalah alasan mengapa pengetahuan konsumen dapat 
mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan, yaitu …. 
A. Karena konsumen sudah memiliki pengetahuan mengenai kualitas 
berbagai macam produk 
B. Karena apa yang dibeli, berapa banyak, kapan dan di mana akan 
membeli tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai berbagai 
macam produk 
C. Karena pengetahuan mendorong konsumen untuk mencari informasi 
mengenai produk yang akan dibeli 
D. Karena konsumen akan mencari informasi tentang produk sebelum 
mengambil keputusan 
Jawaban : B 
3. Pengetahuan apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam 
pegambilan keputusan …. 
A. Pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan 
pemakaian 
B. Pengetahuan produk, pengetahuan pemasaran, dan pengetahuan 
pembelian 
C. Pengetahuan pemasaran, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan 
pemakaian 
D. Pengetahuan harga, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan 
pemakaian 
Jawaban : A 
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Agnes Anggi Riyanti 12:02 am on April 15, 2017 
Pertanyaan (Agnes Anggi Royanti, 5545161021) : 
1. Berikut ini yang merupakan bentuk manfaat fungsional konsumen, 
setelah mengkonsumsi produk yaitu … 
A. Menggunakan ponsel merk terbaru agar di cap sebagai orang yang 
update. 
B. Laptop mempermudah penulis dalam mengembangkan karya tulis nya. 
C. Seseorang memakai earphone merk tertentu agar merasa nyaman. 
D. Vanesa selalu memakai pakaian yang berbeda setiap hari agar di cap 
sebagai Bintang kampus. 
Jawaban : B 
2. Apakah pengertian dari usage knowladge? 
A. Suatu produk yang memberikan manfaat kepada konsumen setelah 
produk tersebut dipakai. 
B. Suatu produk yang memberikan kesan tersendiri bagi produsen. 
C. Suatu produk yang dapat bersaing aktif di pasaran. 
D. Suatu produk yang di cap memiliki nilai lebih dikalangan masyarakat. 
Jawaban : A 
3. Hal terpenting dalam mengambil keputusan pembelian, yaitu … 
A. Konsumen menyukai produk yang di pasarkan. 
B. Konsumen tertarik pada produk yang di pasarkan. 
C. Konsumen membutuhkan produk yang di pasarkan. 
D. Konsumen mengetahui detail produk yang dipasarkan. 
Jawaban : D 
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Nim: 5545160669 
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Kirana Aliyah Pramesti (5545161009) 12:05 am on April 15, 2017 
1. Nina sangat gemar memasak, karena kegemarannya memasak maka ia 
pun gemar membeli peralatan memasak. Ketika ia ingin membeli sebuah 
oven, ia tidak kebingungan lagi untuk mencari toko yang menjual alat 
masak dengan kualitas baik, karena ia telah mempunyai toko langganan. 
Dari kasus tersebut bahwa Nina telah menerapkan salah satu 
pengetahuan konsumen, yaitu…. 
A. Pengetahuan produk 
B. Pengetahuan pembelian 
C. Pengetahuan pemakaian 
D. Pengetahuan produsen 
Jawaban : B 
2. Aspek psikologis dan aspek sosial yang dirasakan konsumen setelah 
mengkonsumsi suatu produk, merupakan pengertian dari manfaat 
produk…. 
A. Manfaat fungsional 
B. Manfaat produk 
C. Manfaat psikologis 
D. Manfaat pemasaran 
Jawaban : C 
3. Pengukuran pengetahuan direfleksikan oleh pengukuran yang 
menyadap persepsi konsumen mengenai banyaknya pengetahuan sendiri. 
Merupakan pengertian dari… 
A. Pengukuran pengetahuan objektif 
B. Pengukuran pengetahuan subjektif 
C. Pengukuran pengetahuan produsen 
D. Pengukuran pengetahuan organisasi 
Jawaban : B 
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Seftya Azis Anggara 12:07 am on April 15, 2017 
1. Yanti memiliki kulit yang agak gelap, ia berkeinginan untuk memiliki kulit 
yang lebih putih. Maka dari itu ia mencari serum pemutih, setelah ia 
mendapatkannya manfaat yang diperoleh Yanti merasa lebih putih tapi 
kemudian ia merasakan gatal gatal setelah pemakaian berikutnya. Dari 
kasus tersebut Yanti mendapatkan manfaat.. A. Fungsional 
B. Psikologis 
C. Negatif 
D. Positif negatif 
Jawaban : c 
2. Anto gemar mendaki gunung, untuk mendaki gunung diperlukan 
berbagai macam barang yang harus ia miliki untuk mendukung hobinya 
tersebut. Maka dari itu Anto melihat kualitas barang sebagai hal yang 
utama. Dari contoh tersebut Anto menerapkan salah satu pengetahuan 
konsumen, yaitu… 
A. Pengetahuan pemakaian 
B. Pengetahuan produsen 
C. Pengetahuan produk 
D. Pengetahuan pembelian 
Jawaban : c 
3. Pengukuran pengetahuan yang menyadap apa saja yang benar benar 
sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan merupakan pengertian 
dari… 
A. Pengukuran pengetahuan subjektif 
B. Pengukuran pengetahuan objektif 
C. Pengukuran pengetahuan pembelian 
D. Pengukuran pengetahuan pemakaian 
Jawaban : b 
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Hesti Solekhah (5545160739) 12:36 am on April 15, 2017 
1. Tono pergi ke apotik untuk membeli obat sakit gigi, pada saat dirinya 
akan minum obat tersebut, Tono membaca terlebih dahulu cara 
pemakaiannya yang ada pada kemasan obat tersebut. Dari kasus tersebut 
bahwa Tono telah menerapkan salah satu pengetahuan konsumen, yaitu 
pengetahuan… 
A. Pengetahuan kemasan 
B. Pengetahuan produk 
C. Pengetahuan pemakaian 
D. Pengetahuan pembelian 
Jawaban : C 
2. Pengetahuan konsumen yang terdiri atas pengetahuan tentang toko, 
lokasi produk di dalam toko dan penempatan produk yang sebenarnya di 
dalam toko tersebut adalah pengetahuan… 
A. Pengetahuan produsen 
B. Pengetahuan produk 
C. Pengetahuan pemakaian 
D. Pengetahuan pembelian 
Jawaban : D 
3. Pengukuran pengetahuan yang merupakan pengukuran yang menyadap 
apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan… 
A. Pengukuran pengetahuan subjektif 
B. Pengukuran pengetahuan objektif 
C. Penguruan pengetahuan organisasi 
D. Pengukuran pengetahuan produsen 
Jawaban : B 
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