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Materi #10: Siklus Keputusan 

Pembelian 

Di materi yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana membangun 

hubungan. Setelah hubungan terbentuk, orang akan mulai suka dan percaya 

kepada Anda. Kini saatnya Anda melangkah ke tahap berikutnya dari siklus 

penjualan: menggali kebutuhan. 

Bayangkan skenario berikut: 

Seandainya kita punya toko handphone. Lalu datang seorang pengunjung. Apa 

yang kita lakukan pertama kali? Langsung tawarkan HP model baru? Tentu 

tidak. Kita akan tanya dulu, cari HP yang seperti apa? Untuk dipakai apa? 

Anggaran berapa? Dan sebagainya. Setelah itu, barulah kita bisa 

menyajikan/menawarkan produk yang paling pas dengan dia.  

Nah, proses bertanya seperti inilah yang dimaksud dengan menggali 

kebutuhan. Tanpa proses ini, Anda akan seperti sales-sales yang menawarkan 

produk di mall-mall, Anda tidak butuh tapi terus dikejar-kejar, seperti apa 

rasanya? Menyebalkan bukan? Maka, menggali kebutuhan sangatlah penting. 

Terkait proses menggali kebutuhan, setiap prospek ada di level yang berbeda. 

• Ada yang belum sadar kalau mereka butuh; 

• Ada yang sudah sadar mereka butuh; 

• Ada yang sudah mulai mencari solusi; 

• Ada yang sedang membandingkan solusi-solusi yang ditemukan; 

• Ada yang sudah menetapkan pilihan solusinya. 

Agar kita memahami setiap level dengan baik, saya akan mengenalkan sebuah 

konsep sederhana yang bernama: Siklus Keputusan Pembelian. 

Proses pembelian selalu diawali dari ketidakpuasan yang dialami seseorang 

terhadap kondisinya saat ini. Entah pada produk yang ia digunakan, layanan 

yang dia pakai, atau kondisi kehidupannya. 
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Setelah ia menyadari ketidakpuasannya, ia akan mulai mencari. Saat mencari 

bisa jadi ia menemukan lebih dari satu solusi. Sehingga ia perlu 

membandingkan. Ia akan membandingkan: mana yang lebih murah, mana yang 

lebih cocok, mana yang lebih pas bagi dia. Setiap orang memiliki kriteria sendiri 

dalam memutuskan mana yang terbaik bagi dirinya. Setelah itu, barulah ia 

mengambil keputusan untuk membeli. Saat sudah membeli apakah prosesnya 

berhenti? Ternyata tidak. Setelah membeli orang akan melakukan evaluasi 

pasca pembelian. Kalau puas, siklusnya akan berhenti. Kalau tidak puas, dia 

akan mencari lagi. 

Proses ini terjadi pada setiap proses pembelian. Misalnya, malam hari kita 

lapar, ingin ngemil. Lalu kita mencari, ke Alfamart atau Indomaret misalnya. Di 

sana kita akan menemukan banyak pilihan, kita pun mulai membandingkan 

kemudian akhirnya membeli cemilan yang paling cocok bagi kita. Sampai 

rumah, kalau kita cocok dengan rasanya, mungkin kita akan beli lagi saat ingin 

ngemil lagi. Kalau tidak enak, ya kita mungkin akan mencari cemilan lainnya. 

Proses menggali kebutuhan adalah bagaimana kita bisa memunculkan 

ketidakpuasan seseorang terhadap produk yang sedang ia pakai saat ini, salah 

satu area hidupnya, kondisi hidupnya saat ini. Dan menariknya 79% orang tidak 

puas dengan produk yang ia gunakan. Hanya 5% yang puas dengan produk 

yang ia gunakan saat ini. Bahkan 10% sudah mulai mencari dan 

membandingkan lagi. Ini adalah survey dari Jolles Associate. Pertanyaannya 

adalah, bagaimana kita menggali kebutuhan seseorang sehingga ia mau 

menceritakan ketidakpuasannya? Inilah yang akan kita bahas di materi 

berikutnya. 
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