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SIMPULAN 

Pembahasan yang ada menghasilkan simpuian sebagai berikut: 

1. Analisa suatu proses pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan yang 

diambil oleh seorang konsumen. Perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengarr,bilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut men.:pakan 

sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk 

membeh suatu barang atau jasa dalam l11cmenuhi kcillginan dan 

kcbutuhannya. 

Perilakll konsumcn melibatkan SC!11ua individu dalam Illcnilal, l11cnd;lj)atkan 

dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku yang 

berbeda dari tiap-tiap individu, akan menghasilkan penilaian, eara 

mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis 

Perusahaan memerlukan pemahaman terhadap perilaku konsumen, sebab 

perilaku konswnen memiliki pengaruh terhadap keputusan penentuan proses 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 

:3. Perubahan lingkungan mendorong perubahan pada perilaku dan selcra 

konsumen. Perubahan lingkungan yang berupa peningkatan tingkat 

pendidikan dapat meningkatkan pendapatan yang mendorong meningbtnya 

frekuensi pembelian serta taraf hidup yang pada akhimya mampu 

25 



26 

rnendatangkan pengaruh hubungan sosial yang serna kin rneluas, yang secara 

tidak langsung rnenyebabkan atau memungkinkan perubahan perilakLl dan 

selera PQfa konsurnen itu. 

4. Motivasi adalah pendorong seseorang uutuk berperilaku tertentu. Dengan 

pernahaman motivasi, terutama perubahan pada motivasi, diharapkan dapat 

diprediksi bagaimana perubahan perilaku dimasa yang akao datang, dimana 

prediksi ini amat penting untuk menentukan strategi perusahaan. HaJ ini 

didukung dengan adanya dasar teori faktor motivasi atribut. Dalam fak:tor 

motivasi atribut difokuskan pada orientasi konsumen ke arah kcjadian 

ekstemal Iingkungan. Dorongan untllk merencanakan apa sebab sesualu hal 

terjadi, 1I1engetahui sebab-scbab kejadian p~nting dan mengcrti Gunia 

seseorang 
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