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TERHADAP KONSUMEN



Memahami Konsumen dan
Praktik Bisnis yang Merugikan

§ Pemahaman yang benar mengenai konsumen akan
memberikan masukan yang berharga bagi pemasar
agar dapat menyusun strategi pemasaran dengan
lebih baik.

§ Pemasar harus bisa mengkomunikasikan produk
yang dihasilkan oleh produsen agar dapat
dimengerti dan dipahami oleh konsumen.



Lanjutan…

§ Pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen
akan memberikan manfaat bagi produsen, tetapi
terkadang juga dapat menjadi senjata bagi produsen
untuk memanipulasi konsumen.

§ Kelemahan konsumen dimanfaatkan untuk
memanipulasi perilaku konsumen sehingga
konsumen tidak sadar telah dikelabui oleh praktik
bisnis yang curang.



Kepentingan Produsen & Konsumen

§ Walaupun kebutuhan dan keinginan setiap
konsumen berbeda, tetapi semua konsumen
melakukan hal yang sama yaitu mengkonsumsi
barang/jasa à kepentingan konsumen

§ Konsumen memerlukan pasar dimana dia bisa
membedakan yang baik dan buruk, namun sering
terjadi ketegangan antara konsumen dengan
produsen karena memiliki kepentingan yang berbeda
à sumber ketegangan antara produsen dan
konsumen



Praktik Penjualan Makanan yang 
Merugikan Konsumen

1. Manipulasi harga
2. Promosi pengurangan harga yang tidak benar
3. Biaya kemasan
4. Shortweighting and slackfilling
5. Penempatan produk yang mentah atau rusak
6. Manipulasi timbangan
7. Pemberian harga yang ganjil
8. Tanpa tanggal kadaluwarsa
9. dll



Konsumen dan Keamanan Makanan

§ Banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait
dengan keamanan makanan yang dikonsumsi

§ Kasus-kasus tersebut menggambarkan betapa
rentannya konsumen terhadap keselamatan jiwanya. 
Dalam posisi seperti ini, pihak yang dirugikan adalah
konsumen dan ironisnya lagi, penyelesaian kasus
seringkali tidak pernah tuntas.

§ Lalu, kepada siapa konsumen harus memperjuangkan
hak-haknya?



Konsumen dan Industri Ma-Min

§ Manusia dari semua kelompok usia adalah
konsumen terbesar produk makanan dan minuman.

§ Konsumen bukan saja menuntut tersedianya
makanan dan minuman dalam jumlah yang cukup, 
tetapi juga berkualitas à menjadi perhatian
konsumen saat ini

§ Perkembangan teknologi pengolahan, di satu sisi
membawa hal positif, namun di sisi lain kehawatiran
konsumen juga semakin tinggi



Undang-undang dan Peraturan yang 
Melindungi Kepentingan Konsumen

§ Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan
pernah dihebohkan dengan danya berita produk
makanan yang salah satu bahannya adalah lemak
babi.

§ Salah satu bentuk reaksi yang merugikan produsen
adalah konsumen muslim menghentikan pembelian
produk-produk makanan yang dicurigai
terkontaminasi lemak babi untuk beberapa saat.

§ Produsen dan pemerintah harus mempertimbangkan
hak-hak konsumen.



Lanjutan…

§ Walaupun berbagai hukum, perundang-undangan
dan peraturan mengenai makanan telah dikeluarkan, 
berbagai macam lembaga didirikan untuk
melindungi konsumen, namun tanggung jawab
utama dalam memilih dan menentukan makanan di
pasar adalah sepenuhnya terletak pada konsumen.

§ Konsumen harus tetap memperhatikan hak-haknya, 
mencari informasi, mengolah informasi, dan
melakukan penilaian terhadap mutu makanan yang 
dipilihnya.




