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Demographics

Demografi
Gambaran populasi
dalam hal ukuran, 
distribusi dan strukturdistribusi dan struktur
penduduk.



Ukuran dan Penyebaran

number of individuals across a geographic region

rural, urban, or suburban

� Tidak menyebar secara merata di
Jumlah penduduk Indonesia 
kurang lebih 219 juta

� Tidak menyebar secara merata di
seluruh provinsi Indonesia

� Sekitar 59% tinggal di pulau Jawa
dan sisanya tersebar di pulau
lainnya

� Sekitar 60% tinggal di perkotaan
dan 40% tinggal di pedesaan

Sumber: BPS 2005Sumber: BPS 2005



Struktur Penduduk

Occupation, Education, Income, Age

Economic stratification

Status/social class



Struktur Penduduk

PEKERJAAN
Pekerjaan sangat berkaitan dengan pendidikan dan pendapatan, begitu juga sebaliknya

Jenis pekerjaan mempengaruhi nilai, gaya hidup dan keseluruhan aspek dalam proses konsumsi

� Angkatan kerja di Indonesia sangat besar (68%)� Angkatan kerja di Indonesia sangat besar (68%)

� Perkembangan lapangan kerja tidak sebanding dengan penambahan
angkatan kerja setiap tahun

� Kajian Amerika: Terdapat perbedaan konsumsi pada jenis produk, 
pemilihan media, hobi / aktivitas dan pemilihan tempat belanja ditinjau
dari tingkatan / jenis pekerjaan



Struktur Penduduk

PENDIDIKAN

Pendidikan mempengaruhi individu dalam hal berpikir, mengambil
keputusan dan berhubungan dengan orang lain

Pendidikan mempengaruhi cita rasa dan pilihan seseorang dalam
mengkonsumsi, namun tidak dapat menjelaskan secara lebihmengkonsumsi, namun tidak dapat menjelaskan secara lebih
lengkap mengenai pola konsumsi individu

� Dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 
tahun: 

58,5% � Lulus SD

19% � Lulus SMP

18,4% � Lulus SMU

Sumber: Ujang Surmawan (2004) Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam PemasaranSumber: Ujang Surmawan (2004) Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran



Struktur Penduduk

PENDAPATAN

Pendapatan adalah sumber daya material untuk membiayai suatu kegiatan konsumsi

Sebagai variabel segmentasi, pendapatan lebih efektif bila dikaitkan dengan variabel
demografi lainnyademografi lainnya

Pengukuran pendapatan berdasarkan pengeluaran atau SDI (Subjective Disrectionary
Income) � Sebarapa banyak uang yang dihabiskan untuk kebutuhan non esensial



Struktur Penduduk

USIA

Individu yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk
dan jasa yang berbeda, tempat belanja, serta
memiliki cara pandang yang berbeda terhadap
kegiatan pemasaran
memiliki cara pandang yang berbeda terhadap
kegiatan pemasaran

Pemahaman terhadap kelompok usia dan generasi
memudahkan pemahaman terhadap segmentasi pasar
dan strategi pemasaran

Piramida penduduk Indonesia tergolong melebar, kelompok
BALITA dan Remaja merupakan kelompok usia terbesar.



Generasi (Age Cohort)

Adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan
pengalaman dalam situasi dan lingkungan sosial, politik dan
sejarahsejarah

Memiliki nilai dan perilaku yang spesifik � Segmentasi pasar
yang spesifik

Cohort Analysis adalah proses menggambarkan dan menjelaskan
sikap, nilai dan perilaku dari suatu kelompok umur
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Pre-
Depression 
Generation

Baby Boom 
Generation

Depression 
Generation

Generasi
Amerika

Generation Y

Millennials

Generation X



Generasi Amerika

Generasi Lahir Tahun Jumlah Karakter Strategi Pemasaran

Pre Depression < 1930 18 juta Ada perasaan tidak
berguna, kesehatan menurun
dan mobilitas rendah

Mature market (gerontographics)

Depression 1930 – 1945 32 juta Sedang atau akan pensiun, 
berada dalam posisi puncak
kerja, kakek/nenek dengan
pendapatan pribadi, kondisi
kesehatan tergolong baik
dan aktif

Mature Market, strategi pemasaran
dengan menggunakan spokeperson
yang matang dan mapan

Baby Boomers 1946 – 1964 80 juta Tk pendidikan dan
pendapatan tinggi, dual 
career-household

Mature Market, mengutamakan
produk kesehatan, olahraga dan anti-
aging



Generasi Amerika

Generasi Lahir Tahun Jumlah Karakter Strategi Pemasaran

Gen - X 1965 – 1976 45 juta Dual-career household, 
tingkat pendidikan tinggi
terutama pada wanita, 
lapangan kerja wanita besar, 

Target pasar yang penting tapi sulit, 
mengutamakan produk dan jenis iklan
yang unik, memiliki selera tinggi dan
mengungkap gaya hiduplapangan kerja wanita besar, 

banyak keluarga dengan
single parent, materialistik
dan tidak sabaran

mengungkap gaya hidup

Gen – Y 1977 – 1994 71 juta Independen, otonomi tinggi,
asertif, ekspresif secara
intelek dan emosi, inovatif
dan rasa ingin tahu tinggi

Membagi dua segmen usia, yaitu
dewasa awal dan ramaja dengan
strategi marketing yang berbeda

Millennials > 1994 ≈ 62 jt ABG Strategi pemasaran untuk anak-anak



Generasi Indonesia
Generasi lanjut usia (generasi 1920-30), adalah kelompok yang mampu melalui 

Perang Dunia II dan depresi ekonomi di tahun 30-an, serta masih signifikan 
dalam struktur penduduk Indonesia. 

Kepribadian konservatif, hemat dan mengharapkan generasi selanjutnya 
menjadi kuat, loyal, hemat, dan mempertahankan kekerabatan dalam arti luas. menjadi kuat, loyal, hemat, dan mempertahankan kekerabatan dalam arti luas. 

Generasi ini mendorong permintaan pada sarana dan pelayanan geriatri. 

Generasi dewasa menjelang tua (generasi 1940-50) menunjukkan perbedaan 
pola permintaan. Dilatarbelakangi oleh kehidupan yang serba kurang akibat 
lemahnya ekonomi Indonesia. 

Sikap dan kepribadian hampir sama dengan generasi sebelumnya yaitu 
sederhana dan kerja keras. Memasuki usia tua cenderung membentuk 
kepribadian yang konservatif. Generasi ini mendambakan kehidupan yang 
aman, nyaman dan damai.
Sumber: Sri Pamoedjo Rahardjo, Sinar Harapan, 16 Februari 2004Sumber: Sri Pamoedjo Rahardjo, Sinar Harapan, 16 Februari 2004



Generasi Indonesia
Generasi dewasa muda (generasi 1960-70) mengalami masa pertumbuhan di 

saat kondisi perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat. 
Situasi yang penuh dengan kemudahan membentuk kepribadian kurang peka 
dengan lingkungan, ambisius, kurang peka dengan pentingnya keluarga 
besar, gaya hidup kosmopolitan. Elite dari generasi ini menghasilkan sub-
kultur yuppies dengan pola pengeluaran boros. kultur yuppies dengan pola pengeluaran boros. 

Jumlah mereka secara absolut sangat besar dan dapat membentuk kekuatan 
politik dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. 

Generasi muda (generasi 1980-an) Tumbuh dalam masa terbaik dalam 
kemakmuran ekonomi. Penuh dengan idealisme dan aktif. 

Pengaruh dari pekerjaan yang semakin kompetitif mendorong permintaan 
pada sarana pendidikan yang lebih baik agar mampu bersaing di dalam 
dan luar negeri. 

Sumber: Sri Pamoedjo Rahardjo, Sinar Harapan, 16 Februari 2004Sumber: Sri Pamoedjo Rahardjo, Sinar Harapan, 16 Februari 2004
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SOCIAL STRATIFICATION

Upper
Social stratification

Pengelompokan masyarakat ke dalam
tingkatan sosial yang berbeda

Middle

Lower

Social class system

Sistem pengelompokan masyarakat yang 
bersifat hirarkis ke dalam beberapa
kelompok yang relatif homogen dan spesifik
berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan 
gaya hidup

Menggambarkan suatu konsep yang 
berkesinambungan, yaitu penggolongan
dari kelas paling rendah sampai paling atas



Socioeconomic Factors Social Standing Unique BehaviorsSocioeconomic Factors

Occupation ,Education

Ownership, Income

Heritage

Social Standing

Upper Class

Middle Class

Lower Class

Unique Behaviors

Preferences, Purchases

Consumption

Communication



� Aspek hierarkis kelas sosial penting bagi 
para pemasar. Para konsumen membeli 
berbagai produk tertentu karena produk-
produk ini disukai oleh anggota kelas sosial 
mereka sendiri maupun kelas yang lebih 
tinggi, dan para konsumen mungkin tinggi, dan para konsumen mungkin 
menghindari berbagai produk lain karena 
mereka merasa produk-produk tersebut 
adalah produk-produk “kelas yang lebih 
rendah”.

� Pendekatan yang sistematis untuk mengukur 
kelas sosial tercakup dalam berbagai 
kategori yang luas berikut ini: ukuran 
subjektif, ukuran reputasi, dan ukuran 
objektif dari kelas sosial.



Pengukuran

� Single item measures

Pengukuran dengan menggunakan satu aspek, antara lain:

� Pendidikan

� Pekerjaan

� Pendapatan� Pendapatan

� Multi-item index

Pengukuran dengan menggunakan multi variabel, umumnya untuk
memahami kelas dan strata sosial

Contoh: 

Hollongshead’s Index of Social Position (ISP) � Pekerjaan dan Pendidikan

Warner’s Index of Status Characteristic (ISC)  � Pekerjaan, Sumber pendapatan, Tipe
dan area tempat tinggal



Strategi Pemasaran
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