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�� Nilai Nilai –– Nilai Orientasi Diri SendiriNilai Orientasi Diri Sendiri

Nilai Nilai –– Nilai yang Berorientasikan Nilai yang Berorientasikan 

PERUBAHAN NILAI DALAM PERUBAHAN NILAI DALAM 
BUDAYA AMERIKABUDAYA AMERIKA

�� Nilai Nilai –– Nilai yang Berorientasikan Nilai yang Berorientasikan 
LingkunganLingkungan

�� Nilai Nilai –– Nilai yang Berorientasikan Hal LainNilai yang Berorientasikan Hal Lain



Nilai-Nilai Orientasi

Religius/
Sekuler

Kerja KerasMaterial

Nilai – Nilai 
Orientasi Diri 
Sendiri 

Nilai-Nilai Orientasi
Diri Sendiri

Kerja KerasMaterial

Aktifitas
Tinggi



1.1. Religius/sekulerReligius/sekuler

79% orang Amerika percaya Tuhan, 36% 79% orang Amerika percaya Tuhan, 36% 
berusaha menghadiri kegiatan berusaha menghadiri kegiatan 
keagamaan. Konsumsi positif (membeli keagamaan. Konsumsi positif (membeli 
buku dan barang keagaman), negatif buku dan barang keagaman), negatif 
konsumsi (menghindari produk dan konsumsi (menghindari produk dan 
memboikotnya).memboikotnya).memboikotnya).memboikotnya).

2.  Kerja keras 2.  Kerja keras 

Rerata seminggu bekerja adalah 39jam Rerata seminggu bekerja adalah 39jam 
dengan 28% bekerja lebih dari 40 jam dengan 28% bekerja lebih dari 40 jam 
seminggu.seminggu. Bekerja       tingkat Bekerja       tingkat 
kesenangan menurun.kesenangan menurun.



3. Material/non material3. Material/non material

Kebiasaan kerja keras, orang Amerika         Kebiasaan kerja keras, orang Amerika         
sebetulnya menukar waktu dan tenaganya unuk sebetulnya menukar waktu dan tenaganya unuk 
suatu barang dan jasa seperti mobil dan suatu barang dan jasa seperti mobil dan 
travelingtraveling

4. Aktifasi Tinggi4. Aktifasi Tinggi

Hampir semua orang Amerika melakukan Hampir semua orang Amerika melakukan 
pendekatan aktif dalam aktifitas kesenagan dan pendekatan aktif dalam aktifitas kesenagan dan 
penyelesaian masalah baik olahraga, menonton penyelesaian masalah baik olahraga, menonton 
tv, memasak dan sebagainya.tv, memasak dan sebagainya.
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Lingkungan

KebersihanTradisi/
Perubahan

Pemberdayaan
Alam/

lingkungan

Nilai-Nilai 
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1.1. KebersihanKebersihan

Orang Amerika menghargai kebersihan Orang Amerika menghargai kebersihan 
tetapi dalam keadaan tertentu tetapi dalam keadaan tertentu 
berlawananberlawanan keadaan ini akan membuka keadaan ini akan membuka 
peluang pasar dalam menjual produkpeluang pasar dalam menjual produk--
produk pembersih rumah.produk pembersih rumah.

2. Tradisi/Perubahan2. Tradisi/Perubahan

Orang Amerika cenderung menerima Orang Amerika cenderung menerima 
dengan mudah segala perubahan dengan mudah segala perubahan 
dengan tujuan memperbaiki dengan tujuan memperbaiki 
keadaan/situasi lama sehingga terjadi keadaan/situasi lama sehingga terjadi 
peningkatan kualitas.peningkatan kualitas.



3. 3. KeamananKeamanan

Keamanan yang tinggi merupakan nilai       yang Keamanan yang tinggi merupakan nilai       yang 
tetap di jaga dan dengan nilai tersebut orang tetap di jaga dan dengan nilai tersebut orang 
Amerika dapat mencapai pertumbuhan ekonomi Amerika dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang baik dan sedikitnya wiraswasta sehingga yang baik dan sedikitnya wiraswasta sehingga 
pola hidup dapat dibuat sesuai keinginan.pola hidup dapat dibuat sesuai keinginan.

4. Pemecahan Masalah4. Pemecahan Masalah

Orang Amerika bangga sebagai pemecah Orang Amerika bangga sebagai pemecah 
masalah. Mereka percaya bahwa hal maya masalah. Mereka percaya bahwa hal maya 
dapat dibuktikan berdasarkan waktu dan dapat dibuktikan berdasarkan waktu dan 
usahanya.usahanya.



5. Pemberdayaan Alam/Lingkungan5. Pemberdayaan Alam/Lingkungan

Masyarakat Amerika berusaha membuat alam Masyarakat Amerika berusaha membuat alam 
sama dengan keinginan mereka tanpa adanya sama dengan keinginan mereka tanpa adanya 
perubahan dan konskuensi negative bagi perubahan dan konskuensi negative bagi 
manusia dan alam.manusia dan alam.

6. Performa/status6. Performa/status

Masyarakat Amerika lebih mementingkan Masyarakat Amerika lebih mementingkan 
performa daripada status. Meskipun konsumen performa daripada status. Meskipun konsumen 
berkeinginan membeli barang yang berstatus, berkeinginan membeli barang yang berstatus, 
merk ini haruslah menyediakan sebuah gaya merk ini haruslah menyediakan sebuah gaya 
dan nilai fungsi tambahan berdasarkan nama dan nilai fungsi tambahan berdasarkan nama 
besar merk tersebut besar merk tersebut 
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1.1. Individualisme/KolektifIndividualisme/Kolektif

Masyarakat Amerika cenderung Masyarakat Amerika cenderung 
individualistic meskipun menghargai individualistic meskipun menghargai 
kelompoknya dengan faham kelompoknya dengan faham “doing your “doing your 
own thing”. own thing”. 

2. Keanekaragaman/keseragaman2. Keanekaragaman/keseragaman2. Keanekaragaman/keseragaman2. Keanekaragaman/keseragaman

Ketika jauh dari rasa rasial, keagamaan, Ketika jauh dari rasa rasial, keagamaan, 
etnik atau pengelompokam kelas, etnik atau pengelompokam kelas, 
budaya Amerika lebih menghargai budaya Amerika lebih menghargai 
keanekaragaman daripada keseragaman keanekaragaman daripada keseragaman 
lebih toleransi, lebih beradaptasi dengan lebih toleransi, lebih beradaptasi dengan 
lingkungan yang berbeda. lingkungan yang berbeda. 



3. Pembatasan/Keluarga tambahan3. Pembatasan/Keluarga tambahan

Pemisahan dari keluarga tradisional Pemisahan dari keluarga tradisional 
seringkali mengurangi rasa kekeluargaan seringkali mengurangi rasa kekeluargaan 
diantara anggota keluarga. Hal ini tidak diantara anggota keluarga. Hal ini tidak 
dapat dikatakan bahwa orang Amerika dapat dikatakan bahwa orang Amerika 
tidaklah mencintai keluarganya.tidaklah mencintai keluarganya.tidaklah mencintai keluarganya.tidaklah mencintai keluarganya.

4. Kompetisi/kerjasama4. Kompetisi/kerjasama

Masyarakat Amerika merupakan Masyarakat Amerika merupakan 
masyarakat kompetitif yang tercermin masyarakat kompetitif yang tercermin 
dalam dunia social, politik dan ekonomi.dalam dunia social, politik dan ekonomi.



5. Maskulin/feminism5. Maskulin/feminism

Masyarakat Amerika Masyarakat Amerika 
berorientasi maskulin dan berorientasi maskulin dan 
bertahan sudah cukup bertahan sudah cukup 
lama dan berubah seiring lama dan berubah seiring lama dan berubah seiring lama dan berubah seiring 
dengan adanya isu genderdengan adanya isu gender



Strategi Pemasaran dan Nilai Strategi Pemasaran dan Nilai --
NilainyaNilainya

1. Green Marketing

Tanggung jawab pelaku pasar: (1) pengembangan 
produk dimana produksinya, penggunaan dan 
sampah sedikit lebih membahayakan bagi 
lingkungan daripada versi tradisional produk lingkungan daripada versi tradisional produk 
tersebut; (2) pengembangan produk yang 
mempunyai dampak positif pada lingkungan; 
atau (3) berusaha membeli produk pada 
organisasi lingkungan atau pkegiatan-kegiatan 
tertentu.



2. Pemasaran yang berhubungan dengan 
adanya penyebab

Penyebab pemasaran/cause-related 
marketing (CRM) adalah pemasaran 
dimana perusahaan dan produknya 
berhubungan dengan isu-isu tertentu atau berhubungan dengan isu-isu tertentu atau 
disebabkan karena mempunyai tujuan 
yaitu meningkatan penjualan atau 
memperbaiki image perusahaan dimana 
tetap menyediakan keuntungan bagi 
penyebab terjadinya pemasaran produk.



3. Pemasaran terhadap konsumen 3. Pemasaran terhadap konsumen Gay dan 
lesbi

Sekitar 5-7% dewasa atau 11-16 juta di 
atas usia 18 tahun adalah gay. Pasar gay 
merupakan pasar yang kaya dan berstatus 
tinggi. Para gay mengeluarkan sekitar 
$610 miliar dalam populasi pada setiap $610 miliar dalam populasi pada setiap 
pembeliannya.

Pasar gay merupakan pasar yang atraktif 
untuk dikejar dan merupakan tempat 
penanaman modal besar.



4. Pemasaran berdasarkan 4. Pemasaran berdasarkan GenderGender

Perubahan aturan gender membuat Perubahan aturan gender membuat 
bertambahnya partisipasi wanita dalam dunia bertambahnya partisipasi wanita dalam dunia 
kerja, bertambahnya kesejahteraan dan kerja, bertambahnya kesejahteraan dan 
kekuatan pembelian serta bertambahnya kekuatan pembelian serta bertambahnya 
kekuasaan pada penentuan gaya gidup.kekuasaan pada penentuan gaya gidup.

Segmen pasar wanita: Segmen pasar wanita: Segmen pasar wanita: Segmen pasar wanita: 

1. 40% wanita menguasai pangsa pasar   1. 40% wanita menguasai pangsa pasar   
sepatu olahragasepatu olahraga

2. target pasar diarahkan kepada wanita 2. target pasar diarahkan kepada wanita 
dengan gaya hidup tinggi dan eksekutifdengan gaya hidup tinggi dan eksekutif

3. 5% perusahaan menawarkan barang 3. 5% perusahaan menawarkan barang 
kepada wanita dengan imingkepada wanita dengan iming--iming iming 



�� Segmentasi PasarSegmentasi Pasar

4 ciri segmen pasar wanita, yaitu:4 ciri segmen pasar wanita, yaitu:

1. Traditional Housewife1. Traditional Housewife

2. Trapped housewife 2. Trapped housewife 

3. Trapped working woman3. Trapped working woman

4. Career working woman 4. Career working woman 4. Career working woman 4. Career working woman 

�� Pasar lakiPasar laki--laki beraneka ragam baik dari segi laki beraneka ragam baik dari segi 
sikap dan tingkah lakunya terhadap aturan sikap dan tingkah lakunya terhadap aturan 
gender, pekerjaan dan aturan dalam keluarga.gender, pekerjaan dan aturan dalam keluarga.



�� Strategi ProdukStrategi Produk
Wanita target pasar berdasarkan hal berikut:Wanita target pasar berdasarkan hal berikut:
1. Wanita yang ada di rumah diharapkan naik 1. Wanita yang ada di rumah diharapkan naik 

28% pada tahun 2010 karena mereka tidak 28% pada tahun 2010 karena mereka tidak 
dapat menyikapi dengan baik jika terjadi hal dapat menyikapi dengan baik jika terjadi hal 
yang tidak diinginkan dalam rumah seperti yang tidak diinginkan dalam rumah seperti 
kerusakan alat, keselamatan dan kerusakan alat, keselamatan dan 
sebagainya dan produk yang dibuat dengan sebagainya dan produk yang dibuat dengan 
sedemikian bergaya dan befungsi dengan sedemikian bergaya dan befungsi dengan sedemikian bergaya dan befungsi dengan sedemikian bergaya dan befungsi dengan 
mudahmudah

2.Kekerasan terhadap wanita merupakan 2.Kekerasan terhadap wanita merupakan 
masalah utamamasalah utama

3. Banyak wanita bekerja melebihi waktu yang 3. Banyak wanita bekerja melebihi waktu yang 
ditentukan sehingga dapat menciptakan ditentukan sehingga dapat menciptakan 
tekanan dalam rumah tangga.tekanan dalam rumah tangga.



�� Komunikasi PemasaranKomunikasi Pemasaran

Laki Laki –– laki dan perempuan dalam merespon laki dan perempuan dalam merespon 
elemen komunikasi berbeda termasuk isu elemen komunikasi berbeda termasuk isu 
seksual, musik, media massa dan sebagainya. seksual, musik, media massa dan sebagainya. 
Karena itu dalam menampilkan iklan harus Karena itu dalam menampilkan iklan harus 
berhati berhati -- hati dalam berbagai segmen pasar hati dalam berbagai segmen pasar 
yang berbedayang berbeda

�� Strategi RetailStrategi Retail

LakiLaki--laki banyak yang berbelanja untuk produk laki banyak yang berbelanja untuk produk 
kebutuhan keluarga yang seharusnya dibeli kebutuhan keluarga yang seharusnya dibeli 
wanita dan begitu pula sebaliknya. Lakiwanita dan begitu pula sebaliknya. Laki--laki dan laki dan 
wanita bereaksi berbeda terhadap berbagai wanita bereaksi berbeda terhadap berbagai 
macam aspek retail dan jasa lingkungan.macam aspek retail dan jasa lingkungan.



KESIMPULAN: KESIMPULAN: 

�� NilaiNilai--nilai Amerika telah ditingkatkan dan terus nilai Amerika telah ditingkatkan dan terus 
berkembang Nilaiberkembang Nilai--nilai Amerika terhadap nilai Amerika terhadap 
lingkungan semakin naik.lingkungan semakin naik.

�� Nilai yang berorientasikan diri sendiri ditekankan Nilai yang berorientasikan diri sendiri ditekankan 
kepada kerja keras dan kepuasan masyarakat kepada kerja keras dan kepuasan masyarakat 
terdapat kecenderungan menginginkan terdapat kecenderungan menginginkan terdapat kecenderungan menginginkan terdapat kecenderungan menginginkan 
kepuasan secepatnya. Agama sangatlah kepuasan secepatnya. Agama sangatlah 
penting Amerika masih bersifat sekuler. penting Amerika masih bersifat sekuler. 

�� Nilai Nilai –– nilai tersebut dijadikan acuan oleh para nilai tersebut dijadikan acuan oleh para 
pelaku bisnis dalam menjual produknya pelaku bisnis dalam menjual produknya 
berdasarkan segmen pasar yang berbeda berdasarkan segmen pasar yang berbeda ––
beda, agar laku dan dapat bersaing di pasaran.beda, agar laku dan dapat bersaing di pasaran.



Thanks a Lot For Your Attention


