
Muhammad Fazrin Oktarianto 12:15 am on April 15, 2017 
Nama: Muhammad Fazrin Oktarianto 
NIM: 5545162340 
Prodi: PKK 
1. Menurut kotler ada 4 faktor yang mempengaruhi keputusan, yaitu? 
a. Budaya, sosial, politik, pribadi 
b. Budaya, politik, psikologis, pribadi 
c. Psikologis, budaya, lingkungan, pribadi 
d. Budaya, sosial, pribadi, psikologis 
Jawaban: d 
2. Proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan, faktor perbedaan individu, proses psikologi? 
a. Engel, blackwell, miniard 
b. Kotler 
c. Arroba 
d. George R terry 
Jawaban: a 
3. Proses pengambilan keputusan menurut kotler ada 6, salah satunya 
adalah? 
a. Situasi perorangan yang sedang erlangung saat ini 
b. Kelompok acuan 
c. Identifikasi masalah 
d. Status dan harapan financial 
Jawaban: c 
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rahmat saputra hidayat 12:18 am on April 15, 2017 
1.Masalah yang bersifat pengulangan dan 
rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ? 



A.Terprogram ✓ 
B.tidak terprogam 
C.formal 
D.non formal 
2.Kebudayaan,Kelompok acuan perubahan dalam kelompok dapat 
mengubah hal diinginkan,Ciri-ciri keluarga, Status atau harapan financial 
adalah proses pengambilan keputusan menurut ? 
A.Max Webber 
B.Kotler 
C.Munandar A.S ✓ 
D.Cohen 
3. respon yang sama cenderung berulang- 
ulang untuk stimulus yang sama adalah pengertian dari ? 
A.Sikap 
B.Persepsi 
C.Simbol Pergaulan 
D.Kebiasaan ✓ 
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Putri Andini Utami 12:26 am on April 15, 2017 
Putri Andini Utami (5545160476) 
1. Yang bukan termasuk ke dalam faktor perbedaan individu adalah… 
a. Status sosial 
b. Kebiasaan 
c. Simbol Pergaulan 
d. Kewajiban ( jawaban yang benar ) 
2. Sesuatu yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan 
proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Merupakan 
pengertian dari 



a. Sikap 
b. Persepsi ( jawaban yang benar ) 
c. Motif 
d. Kognitif 
3. Yang bukan merupakan sumber pribadi dari pencarian informasi 
adalah… 
a. Keluarga 
b. Teman 
c. Agen ( jawaban yang benar ) 
d. Tetangga 
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Putri Andini Utami 12:57 am on April 15, 2017 
Kelompok 4 ( Materi 7) 
• Putri Andini Utami ( 5545160476 ) 
• Adelia Mutia. K ( 5545160558 ) 
• Fifi Trisnawati ( 5545161119 ) 
• Rahmat Saputra ( 5545161326 ) 
• Asyifah Firdayani ( 5545162238 ) 
• Muhammad Fazrin. O ( 5545162340 ) 
Kesimpulan dari materi faktor-faktor perbedaan individu yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan 
a) Faktor sikap dalam pengambilan keputusan 
Engel, Blackwell, dan Miniard menjelaskan bahwa proses pengambilan 
keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perbedaan 
individu dan proses psikologi. 
b) Faktor Pengukuran 
Pengukuran dalam perbedaan individu untuk mengambil keputusan terdiri 
dari 3 bagian, yaitu : 
1. Menentukan peristiwa atau percobaan yang dapat diamati oleh panca 
indra (pengamatan empiris). 
2. Menggunakan variabel atau simbol yang bisa berupa angka atau nilai 
untuk mengambil keputusan. 
3. Memberikan hubungan antara variabel yang dibuat dan pengamatan 
yang dilakukan. 
c) Interval waktu 
Yang dimaksud interval waktu individu dalam mengambil keputusan ialah 
jangka waktu atau proses individu untuk menentukan keputusan tersebut. 



Proses tersebut dimulai dari: 
• Pengenalan masalah. Contoh : misalnya dorongan memenuhi rasa lapar, 
haus yang mencapai ambang batas tertentu. Sedangkan rangsangan 
eksternal misalnya seseorang melewati toko kue dan melihat roti yang 
begitu enak sehingga terangsang rasa laparnya. 
• Pencarian informasi 
• Evaluasi alternatif. 
• Keputusan pembelian. 
• Perilaku pasca pembelian. 
d) Pengalaman 
Dasar-dasar Pengambilan Keputusan 
George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan 
yang berlaku, antara lain : 
a. Intuisi 
b. Pengalaman 
c. Fakta 
d. Wewenang 
e. Rasional 
e) Pengaruh Sosial 
Pengaruh sosial merujuk pada perubahan sikap atau perilaku, sebagai 
hasil dari interaksi dengan orang lain. Pengaruh sosial juga berpengaruh 
pada perilaku komunikasi, baik secara individual maupun komunikasi 
dalam kelompok. Seberapa jauh dan mendalamnya pengaruh sosial 
terhadap sikap, perilaku dan komunikasi. Berikut pembahasannya. 
a. Tingkatan Pengaruh Sosial 
b. Menerima Pengaruh Orang Lain 
c. Bentuk-Bentuk Pengaruh Sosial 
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Fifi Trisnawati 12:57 am on April 15, 2017 
Fifi Trisnawati (5545161119) 
PKK 2016 (SIE 1) 
1. Intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional termasuk kedalam 
klasifikasi … 
a. Pengaruh sosial 
b. Interval waktu 
c. Pengalaman 
d. Faktor pengukuran 
Jawaban : c. Pengalaman 
2. Konsep objek dan skala adalah salah satu klasifikasi faktor … 
a. Faktor sikap dalam pengambilan keputusan 
b. Pengalaman 
c. Interval waktu 
d. Faktor pengukuran 
Jawaban : d. Faktor pengukuran 
3. Apa saja yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk pengaruh sosial … 
a. Konformitas, kepatuhan, dan kekuasaan sosial 
b. Pengaruh normatif dan pengaruh informasional 
c. Acceptance, parsial, dan compliance 
d. Objek dan skala 
Jawaban : a. Konformitas kepatuhan, dan Kekuasaan sosial 
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Asyifah Firdayani Pratiwi 7:18 am on April 15, 2017 
Soal TPK 
Asyifah Firdayani Pratiwi 
PKK Sie1 
1. George R.Terry menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan 
diantarannya, yaitu… (jawaban C ) 
a. Fakta, Masalah, Intuisi 
b. Pengalaman, Kejadian, Fakta 
c. Intuisi, Pengalaman, Fakta 
d. Intuisi, Masalah, Pengalaman 
2. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang 
cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Merupakan dasar-dasar 
pengambilan keputusan, yaitu… (jawaban b ) 
a. Pengalaman 
b. Fakta 
c. Intuisi 
d. Wewenang 
3. Proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan menejer 
berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termaksud 
pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif. 
Merupakan pendapat pengambilan keputusan dari ahli… (jawaban a ) 
a. Cllause S.George 
b. G.R Terry 
c. J.Reason 
d. Harold dan Cyril O’Donnel 
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