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ERNERST KRETSCHMER



“
Peramah dan suka berbicara, tenang
dan suka humor, pendiam, baik hati, 

praktis energetik

Tipe Piknis

Bentuk badan bulat, anggota badan pada 
umumnya agak pendek, dan wajahnya 

bulat lebar



“
Karakter : angkuh dan idealis

Tipe
Leptosom

Bentuk tubuh agak kecil dan lemah, bahu
tampak kecil, leher dan anggota badan

menunjukkan kesan kurus panjang



“
Karakter : banyak gerak tetapi

penampilan kalem, jarang humor, 
tidak lekas percaya dan kaku

Tipe Atletis

Bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar dan
pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, 
badan berotot dan kekar. Wajah bulat telur atau

lonjong



JOHNSTONE



Pembeli Pria

◉ Mudah terpengaruh oleh bujukan penjual
◉ Seing tertipu karena tidak sabaran untuk memilih

dulu sebelum membeli sesuatu
◉ Punya perasaan kurang enak jika memasuki toko

tanpa membeli sesuatu
◉ Kurang begitu berminat untuk berbelanja shg sering

terburu-buru mengambil keputusan membeli
◉ Mudah dipengaruhi oleh nasihat yang baik, 

argumentasi yang objektif



Pembeli Wanita

◉ Tidak mudah terbawa arus atau bujukan penjual.
◉ Lebih bayak tertarik pada warna dan bentuk, bukan pada

kegunaannya, karena wanita lebih perasaan daripada pria
◉ Selalu mengikuti tren terbaru
◉ Mementingkan status social
◉ Mudah meminta pandangan, pendapat, ataupun nasihat

dari orang lain
◉ Senang berbelanja, sehingga sering kali sukar untuk cepat

menentukan barang mana yang akan dibelinya



Pembeli Remaja

◉ Remaja amat mudah terpengaruh oleh
bujukan penjual

◉ Mudah terbujuk iklan.
◉ Tidak berpikir hemat
◉ Kurang realistis dan impulsive



Pembeli Lanjut Usia

◉ Memiliki pola berpikir yang sesuai dengan
pengalaman hidupnya

◉ Tidak bisa mengikuti perkembangan jaman
◉ Tidak terburu-buru dalam mebeli barang
◉ Kehidupan sekarang dirasakannya amat

tidak menyenangkan
◉ Bersikap tenang dan ramah, terutama kaum

wanitanya cenderung menunjukkan rasa 
keibuannya kepada yang lebih muda



Pembeli Pendiam

◉ Ada rasa malu
◉ Adakalanya pembeli tidak mau atau segan

berbicara
◉ Biasanya jika pembeli tidak dapat

memusatkan pikirannya pada suatu barang, 
sering dapat menunjukkan kesan gugup



Pembeli yang Suka Berbicara

◉ Cirinya suka berbicara tentang 1001 
masalah samabil memasuki toko, tapi tanpa
menyinggung tujuannya memasuki toko.

◉ Cara menhadapinya, penjual harus secara
bijaksana harus dapat mengalihkan
perhatiannya kepada barang yang akan
dibelinya.



Pembeli yang Gugup

◉ Usahakanlah setenang mungkin dalam 
menghadapi pembeli ini. 

◉ Jangan sekali-kali mencoba menawarkan
barang melebihi apa yang dimintanya

◉ Jangan menunjukkan kesan “tahu” bahwa
pembeli berada dalam kondisi gugup



Pembeli yang Ragu-ragu

◉ Kondisi keuangan yang kurang
memungkinkan secara cepat memutuskan
sesuatu sehingga pembeli harus berpikir dua
kali

◉ Barang yang dibeli adalah untuk orang lain



Pembeli Pembantah

◉ Jika memasuki toko sering membuat gaduh
◉ Menganggap dirinya adalah yang paling 

pandai
◉ Segan mendengarkan argumen orang lain 

tentang suatu jenis barang



Pembeli Pendatang

◉ Kadang-kadang akan dijumpai kesulitan
jika menghadapi pembeli yang datang dari
daerah pedesaan

◉ Cara menghadapi : perlu mengalokasikan
banyak waktu bagi tipe pembeli ini



Pembeli yang Sadar

◉ Pembeli yang yakin terhadap dirinya sendiri
dan sudah mengetahui apa yang akan
dibelinya

◉ Efisiensi waktu pembelian



Pembeli yang Angkuh

◉ Kesenangan membual
◉ Mudah dikenal karena apa yang mereka

lakukan serba berlebihan, congkak
◉ Mencoba untuk memaksa menjatuhkan

harga barang
◉ Biasanya ingin menggagalkan terjadinya

penjualan dengan cara yangpicik



Pembeli yang Curiga

◉ Pembeli yang selalu mencari kesalahan pada
barang-barang yang akan dibelinya atau
kesalahan-kesalahan dari penjelasan
pelayan toko

◉ Orang yang tidak tenang dan selalu merasa
curiga akan diperas atau ditipu
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Sofyan’s book review

1. SIAPKAN MENTAL 

2. MULAI PEMBICARAAN      

DENGAN YNG RINGAN
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Thanks!


