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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

Perilaku keluhan konsumen adalah salah satu bab dari disiplin ilmu 

perilaku konsumen yang tidak banyak ditelaah secara utuh. Buku teks perilaku 

konsumen yang membahas secara komprehensif tentang perilaku keluhan 

konsumen jumlahnya tidak banyak. Jurnal-jurnal penelitian berbahasa Indonesia 

tentang perilaku keluhan konsumen juga tidak banyak ditemukan. Kebanyakan 

jurnal ilmiah tentang perilaku keluhan konsumen ditemukan pada negara maju 

seperti di Eropa dan Amerika (Keng 1995). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian 

dunia pendidikan di Indonesia tentang perilaku keluhan konsumen masih rendah.  

Di lain pihak, para pelaku usaha di Indonesia telah menyadari bagaimana 

pentingnya arti keluhan konsumen bagi kelangsungan usahanya. Charles L Gould 

dalam Bauer et al 1974 menyatakan bahwa hanya perusahaan sukseslah yang 

memiliki keinginan begitu besar untuk memuaskan konsumennya, perusahaan 

seperti ini secara nyata dapat bertahan dengan terus membuat konsumennya 

bahagia. Sekarang ini semakin mudah ditemukan fasilitas bagi konsumen untuk 

menyampaikan keluhannya. Keluhan yang diterima pun jumlahnya selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Data yang dikumpulkan dari website 

www.kompas.com dan www.detik.com menunjukkan pertumbuhan jumlah 

keluhan yang diterima seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 
  Sumber : detik.com dan kompas.com 

Gambar 1 Pertumbuhan Rata-rata jumlah keluhan per hari yang ditampilkan 

di website detik.com dan kompas.com 

 

Bagi pelaku usaha, keluhan dari konsumen merupakan suatu anugerah 

karena dari keluhan yang masuk itulah para pelaku usaha mendapatkan umpan 

balik untuk dapat memperbaiki kualitas produk yang dihasilkannya. Komplain 

dari konsumen juga dapat menjadi jembatan emas bagi pelaku usaha untuk 

mendapatkan konsumen yang loyal. Keluhan konsumen jika dikelola dan 

http://www.kompas.com/
http://www.detik.com/
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ditangani dengan baik akan menjadi senjata ampuh untuk mendapatkan konsumen 

yang loyal (Mowen dan Minor 1997) 

Sebaliknya jika komplain dari konsumen tidak ditangani dengan baik, maka 

akan berpotensi menghancurkan bisnisnya dengan cepat. Hal ini didasari oleh 

kenyataan bahwa seorang konsumen yang tidak puas cenderung untuk 

menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkannya tersebut ke banyak orang 

dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada ketika seorang konsumen yang 

puas menceritakan pengalamannya (Mousavi dan Esfidani 2013).  

Dari uraian pada awal tulisan ini nampak jelas adanya ketidakselarasan 

antara dunia pendidikan dan dunia usaha di Indonesia tentang perilaku keluhan 

konsumen, dimana dunia bisnis memerlukan banyak masukan dari akademisi 

tentang perilaku keluhan konsumen tapi sayangnya tidak banyak akademisi yang 

tertarik untuk menelitinya.Berdasarkan kenyataan inilah maka dirasa perlu untuk 

melakukan suatu penelitian tentang perilaku keluhan konsumen. 

Muara dari studi tentang perilaku keluhan konsumen adalah perumusan 

recovery strategy yang tepat dan efisien bagi pelaku usaha. Memahami perilaku 

keluhan konsumen merupakan hal penting bagi pelaku usaha, namun untuk 

melakukannya tidaklah mudah karena konsumen adalah individu yang bersifat 

kompleks. Konsumen sekarang lebih terdidik dan terinformasi daripada dahulu, 

dan mereka memiliki alat untuk menguji klaim-klaim marketing perusahaan untuk 

mencari produk-produk alternatif yang unggul (Kottler 2007). Untuk menentukan 

recovery strategy yang tepat harus diawali dengan mengenal konsumen 

berdasarkan perilaku keluhannya. 

Menurut studi empiris pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa 

perilaku keluhan konsumen memiliki hubungan dengan banyak faktor.  Faktor 

pertama adalah demografi konsumen. Analisis demografi konsumen memberikan 

informasi yang berguna terkait dengan kebijakan makromarketing dalam suatu 

masyarakat dengan demikian dapat dilakukan evaluasi marketing dari perspektif 

masyarakat terhadap perilaku keluhan konsumen (Blackwell et al, 2007). 

Faktor kedua adalah kepribadian konsumen. Solomon (2011) menyatakan 

bahwa variabel kepribadian konsumen digunakan untuk menentukan segmentasi 

konsumen dan untuk memahami motivasi konsumen untuk melakukan sesuatu 

termasuk membeli produk, mengkonsumsi produk dan melakukan keluhan ketika 

mengalami ketidakpuasan. berbeda dengan analisis faktor demografi yang 

memungkinkan untuk melihat siapa konsumen yang membeli suatu produk, faktor 

kepribadian mengarah lebih kepada kenapa konsumen membeli suatu produk. 

Faktor ketiga adalah sikap konsumen terhadap pelaku usaha. Sikap 

konsumen dikatakan mempunyai peran sentral dalam teori perilaku konsumen 

(Nugroho 2002), termasuk dalam teori perilaku keluhan konsumen. Sikap 

konsumen adalah pandangan dan perasaan konsumen terhadap pelaku usaha 

dalam kaitannya dengan penanganan keluhan konsumen. 

Faktor keempat adalah atribusi penyebab ketidakpuasan yaitu interpretasi 

konsumen terhadap kinerja suatu produk yang kemudian mempengaruhi 

bagaimana konsumen merespon produk tersebut. Konsumen dapat menjadi loyal 

jika pengalamannya dalam mengkonsumsi produk tersebut menyenangkan, atau 

sebaliknya konsumen dapat melakukan komplain jika kinerja produk tersebut 

mengecewakannya dan konsumen akan menyalahkan melihat hal ini sebagai 

kesalahan penjual atau pihak lain (Robert 1997). 
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Faktor kelima adalah atribut produk. Atribut produk adalah stimuli utama 

yang mempengaruhi perilaku, kognitif dan affect konsumen (Peter dan Olson 

1999). Schiffman dan Kanuk (1997) menyatakan bahwa atribut produk tidak 

selalu tentang harga, tapi lebih dari itu adalah arti dan kenangan yang dimiliki 

oleh produk tersebut bagi konsumen, lebih lanjut arti dan kenangan itu akan 

menghasilkan personal meaning yang dimiliki konsumen setelah mengkonsumsi 

produk tersebut sehingga menimbulkan sensasi bahwa produk tersebut merupakan 

cerminan dirinya (sense of self). 

Untuk lokasi pelaksanaan penelitian dipilih area Cibubur yang merupakan 

kawasan padat ekonomi dimana pertumbuhan penghuninya tinggi dan 

perkembangan ekonominya juga tinggi ditandai dengan banyaknya pusat 

perbelanjaan baik berupa mall maupun ruko yang terus bertambah jumlahnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengidentifikasikan konsumen berdasarkan perilaku keluhannya. 

2. Bagaimana hubungan perilaku keluhan konsumen dengan berbagai faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu faktor demografi, kepribadian konsumen, sikap 

terhadap pelaku usaha, atribusi penyebab ketidakpuasan, dan atribut produk. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Seperti yang telah diuraikan dalam perumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Memetakan konsumen berdasarkan perilaku keluhan konsumen  

2. Menganalisis hubungan perilaku keluhan konsumen dengan faktor demografi, 

faktor kepribadian konsumen, faktor sikap konsumen terhadap pelaku usaha, 

faktor atribusi penyebab ketidakpuasan, faktor atribut produk 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan perilaku keluhan konsumen.Bagi dunia 

bisnis khususnya pelaku bisnis di kawasan Cibubur, penelitian ini bermanfaat 

untuk memahami peta perilaku keluhan konsumen masyarakat Cibubur dan 

hubungan perilaku keluhan konsumen dengan berbagai faktor yang 

mempengarurhi,dengan demikian pelaku bisnis diharapkan dapat merumuskan 

strategi yang tepat untuk menghadapi keluhan konsumennya masing-masing. Bagi 

dunia pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan materi untuk memperkaya 

literatur disiplin ilmu perilaku konsumen. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat 

sebagai sarana melatih kompetensi intelektual dan sebagai pelengkap prasyarat 

untuk meraih gelar magister manajemen. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan tinjauan terhadap perilaku keluhan konsumen 

terbatas pada masyarakat Cibubur yang pernah mengalami ketidakpuasan terhadap 

suatu produk secara umum dan tidak ditujukan untuk merek atau produk tertentu. 

Konteks ketidakpuasan terhadap produk tidak dibatasi apakah hal tersebut 

dikarenakan oleh produk itu sendiri ataupun hal-hal lain yang melekat pada 

produk tersebut.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

 
Perilaku keluhan konsumen adalah rangkaian ragam tanggapan konsumen 

yang sebagian atau seluruhnya disebabkan oleh ketidakpuasan konsumen setelah 

mengkonsumsi produk atau layanan yang dibelinya. Perilaku keluhan konsumen 

merupakan bagian dari perilaku pasca pembelian atau post acquisition process 

(Mowen dan Minor 1997). Pemahaman tentang perilaku keluhan konsumen 

dimulai dari pemahaman tentang ketidakpuasan konsumen. 

 

 
Ketidakpuasan Konsumen 

 

Ketidakpuasan konsumen disebabkan oleh kegagalan kinerja dan rendahnya 

kualitas dari suatu produk dalam memenuhi harapan konsumen saat 

mengkonsumsi produk tersebut. Setelah mengkonsumsi suatu produk, maka 

konsumen akan melakukan evaluasi bagaimana kinerja sesungguhnya produk 

tersebut dibandingkan dengan harapannya akan kinerja atau kualitas produk itu 

pada saat melakukan keputusan pembelian. Jika konsumen dalam evaluasinya 

merasakan bahwa kinerja dan kualitas produk tersebut berada di bawah 

harapannya, maka konsumen akan mengalami ketidakpuasan (Mowen dan Minor 

1997). Gambar 2 menerangkan  model diskonfirmasi harapan yang berguna untuk 

memahami terjadinya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen setelah 

mengkonsumsi suatu produk. 

Kualitas produk didefinisikan sebagai evaluasi konsumen secara menyeluruh 

atas baik atau tidaknya kinerja dari suatu produk. Untuk mengetahui bagaimana 

konsumen menilai kinerja suatu produk, maka perlu dipahami dimensi kualitas 

produk yang digunakan oleh konsumen dalam penilaiannya. Menurut Garvin 

(1988) dimensi kualitas produk adalah : 

1. Kinerja, merupakan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

2. Fitur, merupakan pelengkap dari karakteristik operasi dasar produk 

3. Keandalan, merupakan kecilnya kemungkinan produk gagal beroperasi atau 

beroperasi tidak semestinya. 

4. Ketahanan, merupakan umur pakai produk 

5. Layanan, mencakup kemudahan perbaikan, kecepatan, keramahanm dan 

ketepatan pegawai. 
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