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SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : I 
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 
I. Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 

mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen sebagai 
individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan proses 
pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen organisasi), 
sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi kesempatan dan pola 
tingkah laku konsumen dengan tepat untuk menyususn strategi yang 
tepat 

 
II. Kompetensi Dasar  : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaakan  
                                       maksud dan pentingnya pemahaman Perilaku  
                                       Konsumen     
III. Indikator  :  
1. Mhs mampu memakai dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
perilaku konsumen, mengapa perlu mempelajarinya dan bagaimana serta 
mengapa perilaku konsumen disusun sebagai sebuah teori dan disiplin 
terapan. 
 2. Mhs memberikan gambaran umum bagaimana perusahaan dapat 
menerapkan prinsip-prinsip perilaku konsumen untuk pemasaran strategis. 
3. Dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip perilaku konsumen 
menyediakan kerangka, konsep dan arahan strategis untuk organisasi laba 
dan non laba dalam segmentasi pasar, penentuan sasaran pasar dan 
posisi orang. 
 
IV. Materi Ajar  :  
Pendahuluan 
 1. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen 
2. Mengapa mempelajari perilaku konsumen 
3. Peranan penelitian konsumen 
4. Penerapan prinsip-prinsip perilaku konsumen pada  marketing strategik: 
- Pengembangan konsep pemasaran 
- Orientasi produk VS orientasi pasar 
- Segmantasi pasar, targeting dan penempatan produk 
- Peranan perilaku konsumen dalam perencanaan strategis. 
 
 



V. Metode/Strategi Pembelajaran : - Penjelasan dan tanya jawab 
      - Memberikan  Contoh nyata  
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini, 
menjelaskan cakupan materi, penilaian dan aturan 
main. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 
 menjelaskan pengertian perilaku konsumen 
 Menjelaskan arti penting memahami perilaku 
konsumen. 

 Menjelaskan peranan penelitian konsumen dan 
penerapan prinsip-prinsip perilaku konsumen 
pada marketing strategis. 

Mahasiswa : 
 menyimak penjelasan dosen. 
 Dilakukan tanya jawab antara dosen dengan 
mahasiswa untuk memperjelas hal-hal yang 
kurang dimengerti oleh mahasiswa 

 Menjawab pertanyaan pertanyaan terkait 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan tugas membaca 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur wajib dan tambahan 
 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberikan contoh 
 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan dan 
memberikan contoh 
 
 
 
 



SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : 2 
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 
I. Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 

mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen sebagai 
individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan proses 
pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen organisasi), 
sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi kesempatan dan pola 
tingkah laku konsumen dengan tepat untuk menyususn strategi yang 
tepat 

II. Kompetensi Dasar  : 
1. Mampu memahami dan menjelaskan teori segmentasi pasar 
2. Mampu mempraktekan teori segmentasi pasar dan memberikan 

gambaran bagaimana pemahaman perilaku konsumen membantu 
dalam menyusun baik kerangka konsep maupun arahan strategis 
untuk melakukan segmentasi pasar 

3. Mampu menjelaskan metode dalam melakukan riset perilaku 
konsumen   

III. Indikator  :  
1. Dapat menjelaskan pengertian segmentasi pasar 
 2. Dapat menjelaskan dasar-dasar untuk melakukan segmentasi pasar 
 3. Dapat memahami dan menjelaskan kriteria segmen pasar yang efektif 
dan melakukan evaluasi dalam contoh nyata 
4. Dapat menjelaskan tahap-tahap segmentasi pasar. 
5.Dapat memahami, menjelasakan metode dan arti penting riset konsumen 
dan mempraktekan dalam lingkup kecil. 
 
IV. Materi Ajar  :  
1. Apa yang dimaksud segmentasi pasar 
 2. Dasar-dasar untuk melakukan segmentasi pasar 
 3. Kriteria segmen pasar yang efektif 
4. Tahap-tahap segmentasi pasar. 
5.Riset konsumen. 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh nyata  
- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah untuk 
membuat rangkuman materi sesuai yang ditugaskan. 
 
 
 



 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 
 Mereview materi sebelumnya 
 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

segmentasi pasar, dasar-dasar untuk melakukan 
segmentasi dengan memberikan contoh-contoh. 

 Menjelaskan kriteria segmantasi pasar yang 
efektif dan tahap-tahap segmentasi pasar. 

 Menjelaskan metode dan artipenting riset 
konsumen dan menugaskan untukmelakukan 
riset konsumen yang sederhana 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Memberikan contoh-contoh  
 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 

ditugaskan dosen. 
 Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan  

 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah untuk 

merangkum bab sesuai yang ditentukan untuk 

perkuliahan berikutnya 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 
A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur wajib dan tambahan 
 
 
 
 
 



VIII. Penilaian: 
 
A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberikan contoh 
 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : 3 s/d 7 
Alokasi Waktu     : 5 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi : 
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu:  (1)  
mengenal segmen pasar konsumen sebagai individu,konsumen 
dalam lingkungan sosial budaya dan proses pengambilan 
keputusan konsumen (termasuk konsumen organisasi), sehingga  
(2) mahasiswa mampu mengidentifikasi kesempatan dan pola 
tingkah laku konsumen dengan tepat untuk menyususn strategi 
yang tepat 

 
  

 
II. Kompetensi Dasar  : 
1. Mampu memahami gambaran umum dari psikologi konsumen 
2. Mampu menjelaskan konsep psikologi dasar yang diperhitungkan 

dalam studi perilaku konsumen 
3. Mampu menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut 

mempengaruhi perilaku individu dalam berkonsumsi 
4. Mampu menjelaskan bagaimana konsumen menerima ataupun 

dipengaruhi oleh informasi pemasaran 
 
 
 
 



III. Indikator  :  
1. Mahasiswa memahami konsep kebutuhan dan motivasi konsumen 

sehingga dapat: 
a. Menjelaskan apa yang dimaksud motivasi dan  dinamika  berbagai 

motivasi konsumen 
b. Memahami jenis dan sistem kebutuhan konsumen dengan cara 

memperkirakan perilakunya 
c. Memahami pengukuran motif dan penelitian motivasi serta pola motivasi 

dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. 
2. Mahasiswa memahami konsep kepribadian dan perilaku konsumen 

sehingga dapat: 
a. Menjelaskan berbagai teori kepribadian 
b. Meprediksi perilaku konsumen lewat pengetahuan tentang 

kepribadiannya 
c. Memahami pengaruh kepribadian terhadap pengambilan 

keputusan konsumen  dan kaitannya dengan segmentasi pasar 
3. Memahami konsep persepsi konsumen sehingga dapat: 
a. Menjelaskan arti dan dinamika persepsi 
b. Menjelaskan pemahaman imej konsumen 
c. Menjelaskan risiko-risiko yang ditanggung konsumen dan strategi 

konsumen dalam menghandel risiko. 
4. Memahami konsep belajar dan keterlibatan konsumen, sehingga 

dapat: 
a. Menjelaskan arti belajar 
b. Menjelaskan teori-teori belajar 
c. Menjelaskan pentingnya pemahaman tentang teori belajar dalam 

memahami perilaku konsumen 
d. Memahami bagaimana seorang konsumen dapat dikatakan loyal 

terhadap suatu produk maupun perusahaan 
5. Memahami konsep sikap konsumen sehingga dapat: 

a. Menjelaskan berbagai komponen dan sifat dari sikap  
b. Menjelaskan struktur model sikap 
c. Menggunakan pengetahuan tentang sikap dan maksud konsumen 

untuk memperkirakan perilaku konsumen 
d. Memahami strategi perubahan sikap 

6. Memahami konsep komunikasi dan perilaku konsumen: 
a. Menjelaskan bagaimana pesan dapat digunakan untuk membujuk 

konsumen 
b. Memberikan contoh suatu pesan yang bisa digunakan untuk 

membujuk konsumen 
c. Memahami dan menjelaskan efek dari pengulangan penyampaian 

pesan terhadap konsumen 
d. Memahami, menjelaskan dan mebedakan berbagai teknik yang 

dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen 
 

IV. Materi Ajar  :  
Konsumen Sebagai Individu: 

1. Kebutuhan dan Motivasi Konsumen: 
a. Apa yang dimaksud dengan motivasi 
b. Dinamika motivasi 
c. Jenis dan sistem kebutuhan 
d. Pengukuran motif dan penelitian motivasi 

2. Kepribadian dan perilaku konsumen 



a. Apa yang dimaksud kepribadian 
b. Teori kepribadian 
c. Kepribadian dan segmentasi pasar 

3. Persepsi konsumen 
a. Apa arti persepsi 
b. Dinamika  persepsi 
c. Imej konsumen 
d. Risiko yang dirasakan 

4. Belajar dan keterlibatan konsumen 
a. Apa arti belajar 
b. Teori belajar 
c. Teori belajar kognitif 
d. Loyalitas terhadap merk 

5. Sikap konsumen 
a. Arti sikap 
b. Struktur model sikap 
c. Pengukuran sikap 
d. Perubahan sikap sikap konsumen 

6. Komunikasi dan perilaku konsumen 
a. Arti komunikasi 
b. Struktur proses komunikasi 

 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh soal 
- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah untuk 
mempresentasikan rangkuman topik yang telah dibuat. 
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : Mereview materi 
sebelumnya 

 Menjelaskan  pemahaman konsumen sebagai 
individu. 

 Menjelaskan bagaimana pemahaman konsumen 
sebagai individu untuk menggambarkan perilaku 
konsumen. 

 Memberikan kesempatan pada mahsiswa yang 
telah ditunjuk secara perorangan dan atau 
kelompok untuk mempresentasikan rangkuman 
bab/teori didepan kelas, kemudian 
mendiskusikannya 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 



 Mengajukan pertanyaan dan menjawab 
pertanyaan 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : literatur wajib dan tambahan 
 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian :- Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 
- Penilaian presentasi dan makalah 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Studi Kelayakan Bisnis 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  8 (Ujian Tengah Semester) 
Alokasi Waktu     : 95 menit 
 



I. Standar Kompetensi :  
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu:  (1)  
mengenal segmen pasar konsumen sebagai individu,konsumen 
dalam lingkungan sosial budaya dan proses pengambilan 
keputusan konsumen (termasuk konsumen organisasi), sehingga  
(2) mahasiswa mampu mengidentifikasi kesempatan dan pola 
tingkah laku konsumen dengan tepat untuk menyususn strategi 
yang tepat 
 

II. Kompetensi Dasar  :  
Kompetensi dasar dari pertemuan ke satu sampai dengan pertemuan ke 
tujuh 
III. Indikator  : Mahasiswa dapat mengerjakan soal yang diujikan 
 
IV. Materi Ujian  : 
 Didasarkan pada materi perkuliahan ke satu sampai dengan ke tujuh 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :   
- Memberikan  soal ujian yang telah di print out sesuai format yang telah 
ditentukan 
- Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan ujian   
 
VI. Tahap ujian : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  Pengkondisian mahasiswa peserta UTS Perilaku 
Konsumen 

KEGIATAN INTI  

 Membagikan berkas soal 
 Memberi kesempatan mahasiswa untuk 
mengerjakan soal dengan jujur, cermat, penuh 
percaya diri sesuai waktu ujian yang telah 
ditentukan 

 Mencatat kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan selama ujian 

 Mengisi berita acara ujian 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menerima/mengambil berkas jawaban mahasiswa 

 2 Menyerahkan berkas ke sekretariat untuk di cek 

 3 Menerima berkas jawaban untuk dikoreksi 

 4 

Menyerahkan nilai UTS dalam waktu tidak lebih dari 

satu minggu setelah mata kuliah diujikan 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Lembar soal dan lembar jawaban 
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur dari pertemuan ke satu sampai 
dengan ke tujuh 
VIII. Penilaian: 
 



A. Teknik dan instrumen penilaian : Ujian dibuat dalam format test obyektif 
tertulis 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis/mengevaluasi dan memberikan contoh dan dapat 
mengerjakan soal dengan benar serta mengambil kesimpulan dari hasil 
yang diperoleh 
 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    : 9 dan 10 
Alokasi Waktu     : 2 x 150 menit 
 
I. Standar Kompetensi :  Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 
mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen sebagai 
individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan proses 
pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen organisasi), 
sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi kesempatan dan pola 
tingkah laku konsumen dengan tepat untuk menyususn strategi yang tepat 

 
II. Kompetensi Dasar  :  

1. Mampu memberikan gambaran secara detail tentang dimensi sosial 
dan budaya dari perilaku konsumen 

2. Mampu menjelaskan bagaimana konsep sosial dan dan budaya 
mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen 

3. Mampu menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat 
diterapkan oleh praktisi pemasaran untuk mencapai tujuan 
pemasaran mereka 

III. Indikator  :  
1. Setelah mempelajari topik ini diharapkan mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan pengertian kelompok referensi 
b. Menjelaskan berbagai tipe kelompok referensi 
c. Memahami cara kelompok referensi mempengaruhi pilihan 

konsumen dan mengevaluasinya 
d. Memahami dan menjelaskan penerapan konsep kelompok  

2. Setelah mempelajari topik ini diharapkan mahasiswa dapat: 
a. Membedakan antara pengertian keluarga dengan  pengertian rumah 

tangga 
b. Menjelaskan variabel yang berpengaruh dalam pembelian oleh keluarga 
c. Menjelaskan variabel sosial yang mempengaruhi keluarga 



d. Menjelaskan pengaruh aturan individu terhadap pembelian keluarga 
e. Menjelaskasn siapa penentu keputusan pembelian dalam keluarga 
f. Membedakan FLC  

 
3. Setelah mempelajari topik ini diharapkan mahasiswa dapat: 
a. Memahami dan menjelaskan jenjang sosial yang ada dan faktor 

penentunya 
b. Mendifinisikan dan mengukur klas sosial baik untuk single variable 

maupun untuk multiple variable 
4. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa dapat: 
a. Menjelaskan pengertian kebudayaan 
b. Memahami dan menjelaskan pengaruh kebudayaan terhadap periaku 

konsumen 
c. Mendifinisikan  struktur konsumen berdasar kebudayaannya 
 
 
IV. Materi Ajar  :  
Konsumen Dalam Lingkungan Sosial Budaya: 

1. Dinamika kelompok dan kelompok acuam konsumen 
a. Pengertian kelompok 
b. Jenis kelompok 
c. Kelompok acuan 
d. Penerapan konsep kelompok acuan 

2. Keluarga 
a. Pengertian keluarga 
b. Fungsi keluarga 
c. Pengambilan keputusan keluarga 
d. Daur hidup keluarga 

3. Kelas sosial dan perilaku konsumen 
a. Arti kelas sosial 
b. Kategori kelas sosial 
c. Pengukuran kelas sosial 
d. Penerapan kelas sosial 

4. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen 
a. Pengertian budaya 
b. Karakteristik kebudayaan 

 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh soal 
- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  Lalu dilanjutkan dengan Dosen : Mereview materi 



sebelumnya 
 Menjelaskan  pemahaman konsumen lingkungan 

sosial budaya 
 Menjelaskan bagaimana pemahaman konsumen 

dalam lingkungan sosial budaya untuk 
menggambarkan perilaku konsumen. 

 Memberikan kesempatan pada mahsiswa yang 
telah ditunjuk secara perorangan dan atau 
kelompok untuk mempresentasikan rangkuman 
bab/teori didepan kelas, kemudian 
mendiskusikannya 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Mengajukan pertanyaan dan menjawab 
pertanyaan 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
B. Bahan/Sumber Belajar : literatur wajib dan tambahan 
VIII. Penilaian: 
 
A. Teknik dan instrumen penilaian : - Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 
- Presentasi dan makalah 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  11 s/d 13 
Alokasi Waktu     : 3 x 150 menit 
 

I. Standar Kompetensi :  Setelah mengikuti mata kuliah ini 
mahasiswa mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen 
sebagai individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan 
proses pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen 
organisasi), sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi 
kesempatan dan pola tingkah laku konsumen dengan tepat untuk 
menyususn strategi yang tepat 

II. Kompetensi Dasar  :  
1. Mampu menjelaskan berbagai segi yang berkaitan dengan keputusan 

konsumen 
2. Mampu menjelaskan pengaruh komunikasi sosial informal 

padapengambilan keputusan konsumen 
3. Mampu menunjukkan perspektif dan gambaran lebih luas dengan 

menggunakan model sederhana, konstribusi dan teori psikologi, 
sosiologi dan budaya pada keputusan yang berkaitan dengan 
konsumsi 

4. Mampu meriview secara singkat beberapa model komprehensif dari 
pengambilan keputusan konsumen. 

III. Indikator  :  
1. Mampu menjelaskan berbagai segi yang berkaitan dengan keputusan 

konsumen, seperti pengaruh pribadi pada proses pembentukan opini, 
difusi dan inovasi. 

2. Mampu menjelaskan pengaruh komunikasi sosial informal pada 
pengambilan keputusan konsumen 

3. Mampu menunjukkan perspektif dan gambaran lebih luas dengan 
menggunakan model sederhana, konstribusi dan teori psikologi, 
sosiologi dan budaya pada keputusan yang berkaitan dengan 
konsumsi 

4. Mampu meriview secara singkat beberapa model komprehensif dari 
pengambilan keputusan konsumen. 

 
IV. Materi Ajar  :  
Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

1. Pengaruh pribadi pada proses pembentukan opini 
a. Pembentukan opini 



b. Pengukuran opini 
c. Profil pemimpin opini (opinion leader) 

2. Difusi dan inovasi 
a. Proses difusi 
b. Proses adopsi 
c. Profil konsumen inovator 
d. Beberapa karakteristik produk yang mempengaruhi difusi 

3. Pengambilan keputusan konsumen 
a. Apa yang dimaksud dengan keputusan 
b. Empat pandangan tentang pengambilan keputusan konsumen 
c. Model pengambilan keputusan 

4. Model komprehensif pengambilan keputusan konsumen 
a. Model perilaku untuk menganalisis pembeli 
b. Model Nicosia 
c. Model Howarth-Sheth 
d. Model Engel-Kollat-Backwell 
e. Model Sheth pengambilan keputusan keluarga 

V. Metode/Strategi Pembelajaran : 
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh  
- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah, 
membuat rangkuman bab. 
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 
 Menjelaskan  pemahaman konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan 
 Menjelaskan bagaimana pemahaman konsumen 

dalam pengambilan keputusan. 
  Memberikan kesempatan pada mahsiswa yang 

telah ditunjuk secara perorangan dan atau 
kelompok untuk mempresentasikan rangkuman 
bab/teori didepan kelas, kemudian 
mendiskusikannya 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Mengajukan pertanyaan dan menjawab 
pertanyaan 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

 
KEGIATAN 1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 



AKHIR 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur wajib dan tambahan 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : - Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberi contoh 
- Presentasi dan makalah 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar 
 
 
 
 
 
 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  14 
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini 
mahasiswa mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen 
sebagai individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan 
proses pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen 
organisasi), sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi 
kesempatan dan pola tingkah laku konsumen dengan tepat untuk 
menyususn strategi yang tepat 

 
II. Kompetensi Dasar  :  

1. Mampu menjelaskan siapa-siapa yang ada dalam pasar organisasi 
2. Mampu memberikan gambaran keputusan pembelian apa yang 

dibuat oleh pembeli organisasi 



3. Mampu menjelaskan siapa-siapa yang berperan dalam pengambilan 
keputusan 

4. Mampu memahami dan menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi 
pembeli dan bagaimana pembeli membuat keputusannya 

III. Indikator  :  
1. Mampu menjelaskan siapa-siapa yang ada dalam pasar organisasi 

(Pasar industri, pasar pembelian kembali dan pasar pemerintah) 
2. Mampu memberikan gambaran keputusan pembelian apa yang 

dibuat oleh pembeli organisasi (Pasar industri, pasar pembelian 
kembali dan pasar pemerintah) 

3. Mampu menjelaskan siapa-siapa yang berperan dalam pengambilan 
keputusan (Pasar industri, pasar pembelian kembali dan pasar 
pemerintah) 

4. Mampu memahami dan menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi 
pembeli dan bagaimana pembeli membuat keputusannya (Pasar 
industri, pasar pembelian kembali dan pasar pemerintah) 

IV. Materi Ajar  : 
1. Pasar industri 

a. Yang berada dalam pasar industri 
b. Keputusan pembelian yang dibuat pembeli industri 
c. Yang berperan dalam proses pembelian industri 
d. Pengaruh yang paling penting terhadap pembeli industri 
e. Langkah keputusan pembeli industri 

2. Pasar penjual kembali 
a. Yang berada dalam pasar penjual kembali 
b. Keputusan pembeli yang dibuat pasar penjual kembali 
c. Yang berperan dalam proses pembelian penjual kembali 

3. Pasar pemerintah 
a. Yang berada dalam pasar pemerintah 
b. Keputusan pembelian yang dibuat pasar pemerintah 
c. Yang berperan dalam proses pembelian pemerintah 
d. Proses pengambilan keputusan pemerintah 

 
V. Metode/Strategi Pembelajaran : 
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  Contoh  
- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah,  
VI. Tahap Pembelajaran: 
 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 
 

KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 
 Menjelaskan  pemahaman konsumen organisasi 
 Menjelaskan bagaimana pemahaman konsumen 

organisasi untuk menggambarkan perilaku 
konsumen. 

 Memberikan kesempatan pada mahsiswa yang 



telah ditunjuk secara perorangan dan atau 
kelompok untuk mempresentasikan rangkuman 
bab/teori didepan kelas, kemudian 
mendiskusikannya 
 Mahasiswa : 

 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

 Mengajukan pertanyaan dan menjawab 
pertanyaan 

 Memperhatikan pekerjaan rumah yang 
ditugaskan dosen. 

 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

 2 Mengundang komentar Mhs lain 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Manajemen Pemasaran, Philip Kotler 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : - Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberi contoh 
- Presentasi dan makalah 

B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Perilaku Konsumen 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  15  
Alokasi Waktu     : 3 x 50 menit 
 

I. Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata kuliah ini 
mahasiswa mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen 
sebagai individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan 
proses pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen 
organisasi), sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi 
kesempatan dan pola tingkah laku konsumen dengan tepat untuk 
menyususn strategi yang tepat 

 
II. Kompetensi Dasar  :  
Mahasiswa mampu mereview konsep-konsep perilaku konsumen terkait 
dengan pengambilan keputusan konsumen khususnya  meliputi materi 
konsumen dalam lingkungan sosial budaya sampai dengan pasar 
organisasi. 
III. Indikator  :  
1. Mahasiswa mampu mereview keterkaitan faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan konsumen 
2. Mahasiswa mampu memahami berbagai hal terkait dengan pasar 
organisasi 
3. Mahasiswa mampumenjawab pertanyaan yang diajukan dosen 
IV. Materi Ajar  :  
1.  Riview materi dari pertemuan ke 9 sampai dengan pertemuan ke 15  
2.  Quiz dengan pertanyaan yang meliputi pertemuan ke 9 sampai ke 15 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :  
- Penjelasan dan tanya jawab 
- Memberikan  soal quiz  dengan soal yang mencakup materi pertemuan ke 
9 sampai dengan ke 14 
- Menugaskan mahasiswa untuk mengerjakan soal, dengan memilih 4 soal 
dari beberapa alternatif soal yang diajukan.  
 
VI. Tahap Pembelajaran : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  Dosen memberikan penjelasan bahwa materi yang 
disampaiakan telah cukup. 



KEGIATAN INTI  

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : : 
 Mereview materi sebelumnya, memberikan 

gambaran komprehensif, keterkaitan topik-topik 
yang telah dibahas terkait dengan pemahaman 
tentang perilaku konsumen  

 Memberikan kesempatan mahasiswa untuk 
bertanya. 

 Memberikan soal quiz 
 Mengkompilasi jawaban mahasiswa 

 Mahasiswa : 
 Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 

untuk melakukan  tanya jawab . 
 Mengerjakan soal quiz sesuai petunjuk 
 Mengumpulkan jawaban quiz.  

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Memberikan arahan pada mahasiswa untuk 

mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian 

 2 Menjawab pertanyaan mahasiswag 

 3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

 4 

Saling bermaafan apabila secara manusiawi terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan baik langsung maupun 

tidak langsung, kemudian menutup perkuliahan 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Infocus, Whiteboard dan spidol, serta kertas 
soal 
 

B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur wajib dan tambahan 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mhs diberikan pertanyaan 
yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan dan memberi contoh. 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis dan memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 
IKOPIN – PHP PTS  

2010 
 

 
Nama Dosen  : Giyanto Purbo S 
Program Studi    : Manajemen  
Mata Kuliah  : Studi Kelayakan Bisnis 
Kode Mata Kuliah  :  
Jumlah SKS  : 3 
Semester   :  
Pertemuan Ke    :  16 (Ujian Akhir Semester) 
Alokasi Waktu     : 95 menit 
 
I. Standar Kompetensi : Standar Kompetensi : Setelah mengikuti mata 

kuliah ini mahasiswa mampu:  (1)  mengenal segmen pasar konsumen 
sebagai individu,konsumen dalam lingkungan sosial budaya dan proses 
pengambilan keputusan konsumen (termasuk konsumen organisasi), 
sehingga  (2) mahasiswa mampu mengidentifikasi kesempatan dan pola 
tingkah laku konsumen dengan tepat untuk menyususn strategi yang 
tepat 
 

II. Kompetensi Dasar  :  
Kompetensi dasar dari pertemuan ke sembilan sampai dengan pertemuan 
ke lima belas 
III. Indikator  : Mahasiswa dapat mengerjakan soal yang diujikan 
 
IV. Materi Ujian  : 
 Didasarkan pada materi perkuliahan ke 9 sampai dengan ke 15 
 
V. Metode/Strategi Pembelajaran :   
- Memberikan  soal ujian yang telah di print out sesuai format yang telah 
ditentukan 
- Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan ujian   
 
 
VI. Tahap ujian : 
 
TAHAP  KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL  Pengkondisian mahasiswa peserta UAS SKB 

KEGIATAN INTI  

 Membagikan berkas soal 
 Memberi kesempatan mahasiswa untuk 
mengerjakan soal dengan jujur, cermat, penuh 
percaya diri sesuai waktu ujian yang telah 
ditentukan 

 Mencatat kejadian-kejadian yang tidak 
diinginkan selama ujian 

 Mengisi berita acara ujian 
KEGIATAN 1 Menerima/mengambil berkas jawaban mahasiswa 



AKHIR 

 2 Menyerahkan berkas ke sekretariat untuk di cek 

 3 Menerima berkas jawaban untuk dikoreksi 

 4 

Menyerahkan nilai UTS dalam waktu tidak lebih dari 

satu minggu setelah mata kuliah diujikan 

 
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 
 

A. Alat/Media   : Lembar soal dan lembar jawaban                
B. Bahan/Sumber Belajar : Literatur dari pertemuan ke 9 sampai dengan 
ke 15 
VIII. Penilaian: 
 

A. Teknik dan instrumen penilaian : Ujian dibuat dalam format test obyektif 
tertulis 
B. Kriteria Penilaian           : Dapat menyebutkan,menjelaskan , 
menganalisis/mengevaluasi dan memberikan contoh dan dapat 
mengerjakan soal dengan benar serta mengambil kesimpulan dari hasil 
yang diperoleh 
 
 
 
 
Keterangan  Literatur (L): 
Wajib: Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk: Consumer Behavior 
Tambahan: 

1. James F. Engel & Roger D. Blackwell & Paul W. Miniard: Consumer 
Behavior 

2. Philip Kotler : Manajemen Pemasaran 
3. John C. Mowen: Consumer Behavior 
4. Stnaton: Prinsip Pemasaran 
5. David L. Loudon & Albert J. Della Betta: Consumer Behavior 
6. Ristijanti Prasetijo dan John J.O.I. Ihalaw: Perilaku Konsumen 


