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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Di zaman yang serba modern seperti saat ini berbagai kemajuan dalam bidang teknologi 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. kita dapat  melihat pada semakin canggihnya 

perkembangan teknologi yang ada pada berbagai sarana dan prasarana di berbagai bidang 

kegiatan-kegiatan yang dulunya semakin terasa berat. Seiring dengan berputarnya waktu internet 

semakin berkembang pesat tidak hanya pada bidang komunikasi, melainkan hampir semua 

menyentuh kegiatan manusia. saat ini kita bisa melakukan dengan instan dan real-time meskipun 

berada pada jarak yang sangat jauh sekalipun. Generasi milenial merupakan generasi yang tumbuh 

seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya internet dan gadget.  

memanfaatkan data dan informasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan telah ramai menjadi 

topik pembahasan di bidang knowledge management (KM). Hal ini terjadi karena KM dianggap 

memainkan peran penting untuk meningkatkan nilai kolaborasi bisnis di dalam perusahaan. 

Pemanfaatan teknologi berbasis data seperti robotics, kecerdasan buatan, serta digitalisasi 

memungkinkan pelanggan untuk memperoleh pelayanan personal serta mengoptimalkan proses 

bisnis perusahaan pada saat bersamaan[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJUAN PUSTAKA  

Perilaku Konsumen 

Pada dasarnya perilaku konsumen adalah tindakan atau perilaku yang termasuk didalamnya 

mempunyai aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan yang berhubungan dengan usaha untuk 

mendapatkan sebuah produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. perbedaan itu 

disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang. Perilaku konsumen juga mempunyai 

hubungan dengan kualitas sebuah barang atau jasa tersebut. Kegiatan atau peristiwa yang berupa 

merancang, memperhitungkan dan mempertanyakan barang sebelum membeli juga termasuk ke 

dalam perilaku konsumen. 

Generasi milenial 

Generasi milenial merupakan generasi yang mempunyai ketergantungan dengan subuah 

teknologi seperti: video games, media sosisal dan lain-lain. generasi milenial ini dipengaruhi oleh 

banyak sekali factor seperti: factor geografis, budaya dan lain-lain. Selain itu orang-orang dalam 

populasi tersebut gambaran yang mengalami peristiwa penting yang sama dalam jangka waktu 

tertentu. 

Generasi milenial lebih suka mencari/mendapatkan suatu informasi dengan mencarinya ke 

google atau media sosial supaya mereka tetap up-to-date. Dengan semua serba digital dan online 

generasi ini dapat melihat dunia tidak dengan secara langsung, mengetahui perkembangan ilmu 

dan teknologi hanya dengan berselancar didunia maya, sehingga tidak bisa tau segalanya.  

Perilaku konsumen generasi milenials dalam belanja online 

Terdapat laporan yang popular dimana generasi millennial memiliki prinsip “want it all” dan 

“wat it now” dengan factor pendorong yang dimana mereka menginginkan barang secara varian 

dengan akses barang dengan cepat. Generasi milenial memiliki sifat tidak sabar dengan 

kemampuan membelinya dan mereka sangat suka menghabiskan uang atau barang mereka beli 

melalui industry retail dan online untuk memenuhi kepuasan mereka saja. memasarkan produk 

melalui media sosial juga memberikan kesan yang efektif bagi generasi tersebut mereka hidup 

didunia digital memberikan potensial tinggi untuk menyampaikan pesan melalui media sosial.  

 



BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Untuk mengukur sebuah peneltian ini dapat dilakukan dengan cara melakukan studi literature 

dan kuesioner untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Bentuk 

kuesioner menggunakan sekala likert digunakan untuk mengukur pendapatan, sikap dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial. Sekala likert menggunakan empat tingkat dengan keterangan 

sebagai berikut: 

1. Sangat setuju : 4 

2. Setuju  : 3 

3. Tidak setuju : 2 

4. Sangat tidak setuju : 1 

Dengan sekala likert tersebut, pengukuran data dari suatu kuesioner dapat kita lakukan dengan 

mudah dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pengertian Perilaku Konsumen 

Pada dasarnya perilaku konsumen adalah tindakan atau perilaku yang termasuk didalamnya 

mempunyai aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan yang berhubungan dengan usaha untuk 

mendapatkan sebuah produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. perbedaan itu 

disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang. Perilaku konsumen sangat berkaitan erat 

dengan proses pembelian. Proses pembelian ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian 

hingga mengevaluasi sebuah produk atau jasa. Perilaku konsumen juga mempunyai hubungan 

dengan kualitas sebuah barang atau jasa tersebut. Kegiatan atau peristiwa yang berupa merancang, 

memperhitungkan dan mempertanyakan barang sebelum membeli juga termasuk ke dalam 

perilaku konsumen. 

Pada zaman sekarang konsumen sudah dimanjakan dengan berbagai barang atau produk yang 

dapat mereka pilih untuk memenuhi kebutuhannya. Para produsen dapat mengendalikan 

konsumen yang telah berlalu dan telah digantikan dengan konsumen yang dapat memegang 

kendali. Konsumen dapat mendikte produk apa yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan. 

Perusahaan harus fokus pada konsumen, konsumen adalah bagian yang terpenting dari sebuah 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengerti bagaimana dari konsumen berperilaku.  

Pengertian generasi milenial  

Generasi milenial merupakan generasi yang mempunyai ketergantungan dengan subuah 

teknologi seperti: video games, media sosisal dan lain-lain. generasi milenial ini dipengaruhi oleh 

banyak sekali factor seperti: factor geografis, budaya dan lain-lain. Selain itu orang-orang dalam 

populasi tersebut gambaran yang mengalami peristiwa penting yang sama dalam jangka waktu 

tertentu. Generasi milenial muda yang berusia sekitar antara 18-35 tahun hidup dalam dunia yang 

dipenuhi dengan peralatan elektronik dan jaringan online. Oleh karena itu sebagian besar dalam 

bersosialisasi dengan temannya lewat daring. 

Generasi milenial lebih suka mencari/mendapatkan suatu informasi dengan mencarinya ke 

google atau media sosial supaya mereka tetap up-to-date. Dengan semua serba digital dan online 



generasi ini dapat melihat dunia tidak dengan secara langsung, mengetahui perkembangan ilmu 

dan teknologi hanya dengan berselancar didunia maya, sehingga tidak bisa tau segalanya.  

Perilaku konsumen generasi milenials dalam belanja online 

Perkembangan tren saat ini berpengaruh dalam konsumsi masyarakat dan terus berubah 

dibagian industry dan makanan. Generasi ini telah memasuki dunia kerja dan telah membangun 

perilaku membeli dari pemasukan yang didapatkan oleh generasi milenial yang terus 

meningkatkan karir mereka.  

Perbedaan generasi milenial dengan generasi sebelumnya mereka lebih memprioritaskan 

kenyamanan pada saat mereka berbelanja dan terdapat beberapa factor pendorong generasi 

milenial dalam berbelanja secara online : 

 Generasi milenial ini memilih lokasi yang lebih dekat untuk dijadikan preferensi berbelanja 

mereka  

 Harganya yang rendah, bebas biaya kirim dan fleksibel pengembalian barang khususnya 

barang online  

 Pengiriman dihari yang sama Merupakan factor penting juga untuk generasi milinial dalam 

memilih barang dionline   

Terdapat laporan yang popular dimana generasi millennial memiliki prinsip “want it all” dan 

“wat it now” dengan factor pendorong yang dimana mereka menginginkan barang secara varian 

dengan akses barang dengan cepat. Generasi milenial memiliki sifat tidak sabar dengan 

kemampuan membelinya dan mereka sangat suka menghabiskan uang atau barang mereka beli 

melalui industry retail dan online untuk memenuhi kepuasan mereka saja. memasarkan produk 

melalui media sosial juga memberikan kesan yang efektif bagi generasi tersebut mereka hidup 

didunia digital memberikan potensial tinggi untuk menyampaikan pesan melalui media sosial.  

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP  

KESIMPULAN  

Perilaku konsumen adalah tindakan atau perilaku yang termasuk didalamnya mempunyai 

aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan 

sebuah produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

Generasi milenial merupakan generasi yang mempunyai ketergantungan dengan subuah 

teknologi seperti: video games, media sosisal dan lain-lain. Dengan semua serba digital dan online 

generasi ini dapat melihat dunia tidak dengan secara langsung, mengetahui perkembangan ilmu 

dan teknologi hanya dengan berselancar didunia maya, sehingga tidak bisa tau segalanya. 

Perkembangan tren dalam konsumsi masyarakat terus mengalami perubahan dibagian industry dan 

makanan. Generasi saat ini telah memasuki dunia kerja dan telah membangun perilaku membeli 

sehingga mendapatkan pemasukan didapatkan oleh generasi milenial yang terus meningkatkan 

karir mereka. Perbedaan generasi milenial dengan generasi sebelumnya mereka lebih 

memprioritaskan kenyamanan pada saat mereka berbelanja sehingga mereka tidak khawatir 

dengan produk yang mereka ingin dibelinya. 
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