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The Nature of American Households
Tipe- tipe rumah tangga

Biro sensus Amerika mendefinisikan household  

(rumah tangga) sebagai semua orang yang 

meninggali satu untit hunian atau tempat tinggal

(bisa berupa rumah,apartemen, beberapa kamar

atau satu ruangan)atau satu ruangan)

Family household (Keluarga) adalah unit yang  

paling tidak terdiri dari 2 anggota yang memiliki

hubungan perkawinan, hubungan darah

ataupun adopsi yang salah satu anggotanya

adalah kepala rumah tangga



Non- family household (Rumah tangga bukan Keluarga) 

adalah orang yang hidup sendiri ataupun hidup dengan orang

lain yang tidak ada hubungan sama sekali

Di Amerika juga ada beberapa struktur keluarga, yaitu: 

blended family yaitu : keluarga yang terdiri dari pasangan, 

yang salah satu atau keduanya pernah menikah, dan salah satuyang salah satu atau keduanya pernah menikah, dan salah satu

atau kedua dari mereka memiliki anak dari pernikahan

sebelumnya

keluarga tradisional, yaitu: pasangan yang menikah dan

memiliki anak yang mereka lahirkan sendiri ataupun anak

adopsi yang tinggal bersama- sama dalam satu rumah



Roda kehidupan rumah tangga (household life cycle/ HCL)

Di definisikan sebagai suatu klasifikasi rumah tangga yang 

melewati beberapa tingkatan dalam kurun waktu yang lama 

berdasarkan usia, status perkawinan, keberadaan anak.

roda kehidupan rumah tangga menjadi alat segmentasi pasarroda kehidupan rumah tangga menjadi alat segmentasi pasar

dan mengembangkan strategi pemasaran.
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Tingkatan HCL (household life cycle)

Tingkatan

Status Pernikahan

Single Menikah

Adanya Anak di Rumah

Tidak Ada < 6 tahun > 6 tahun

Termuda (< 35)

Single I

Pasangan Menikah Muda

Full Nest I

Orang Tua Tunggal I

X X

X X

X X

X X

Usia Pertengahan (35-64)

Single II

Delayed full Nest I

Full Nest II

Orang Tua Tunggal II

Empty Nest I

X X

X X

X X

X X

X X

Tertua (> 64)

Empty Nest II

Single III

X X

X X



Tingkatan termuda < 35 tahun

Singel (lajang) : terdiri dari anak muda yang  belum menikah (18-34  

tahun), Selama periode ini mereka meninggalkan rumah dan membangun

kehidupan mereka sendiri, Tetapi ada juga yang masih tinggal dengan orang

tua (dibawah 25 tahun).

Pasangan muda tanpa anak ( Young married), Dua orang yang tinggal

bersama saling berbagi gaya hidup dan keinginan,Mereka biasanyabersama saling berbagi gaya hidup dan keinginan,Mereka biasanya

menunda kehadiran anak, keluarga pada kelompok ini kebanyakan

mempunyai dua pendapatan sehingga kebanyakan hidup mewah.

Young married with children , Hadirnya anak dalam keluarga merubah gaya

hidup dan konsumsi. Konsumsi yang meningkat adalah perlengkapan bayi, 

funiture, makanan dan produk perawatan kesehatan.



Orang tua tunggal yang masih muda (young single parent),       

Rata- rata 1 dari 3 anak lahir dari ibu yang tidak menikah, 

atau anak lahir dari pasangan yang tidak menikah, dan rata-

rata keluarga seperti ini dikepalai oleh seorang perempuan, 

Kategori ini menciptakan kebutuhan yang cukup unik, pada

perawatan anak, makanan instan dan rekreasi. Kebutuhan

untuk bekerja sekaligus membesarkan anak menciptakan

tekanan tersendiri. Mereka membutuhkan hal- hal yang 

praktis, cepat dijangkau dan yang tidak mahal. 



Tingkatan Usia pertengahan (35-64)

Middle- aged single: lajang separuh baya , Orang- orang

yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang tidak

pernah menikah ataupun menikah dan bercerai tetapi

tidak memiliki anak, Mereka tinggal sendiri dan rata- rata 

pendapatannya jauh lebih besar daripada single parent 

yang masih muda.

Delayed full- nest 1: older married with young children   Delayed full- nest 1: older married with young children   

(pasangan tua yang  menikah punya anak kecil), kelompok

yang menunda memiliki anak sampai berusia pertengahan

30-an, Perbedaan mereka dengan pasangan muda adalah

secara finansial mereka lebih bagus, punya posisi dan

profesi tetap. Mereka juga menginginkan yang terbaik dan

terbagus untuk anak- anaknya



Middle- Aged Married with Children at home (pasangan

separuh baya dengan anak dirumah), Umur anak pada

kategori ini adalah diatas 6 tahun, lebih banyak konsumsi pada

bidang pembelajaran seperti komputer, buku, piano,selain itu

terdapat juga kebutuhan sekunder akan barang mewah

seperti mobil dan rumah yang lebih luas, serta mulai

mengadakan proses tabungan.

Middle- aged single with children at home  (separuh baya

hidup dengan anak dirumah) , Mereka dikelompok ini

mengalami tekanan finansial yang serius, selain masalah

emosional dan tekanan waktu serta dukungan yang 

seharusnya didapat dari pasangannya , tetapi ada juga yang 

memilih menjadi orang tua tunggal karena dipandang sebagai

bagian gaya hidup.



Older  >65, 

Older Married Couple (pasangan tua yang menikah), Kelompok 

ini merupakan pangsa pasar yang besar pada segmen ke

butuhan barang mewah disebabkan adanya keinginan 

menyenangkan cucu mereka.

Older single (kesendirian di usia tua), Tercatat ada 15 juta Older single (kesendirian di usia tua), Tercatat ada 15 juta 

orang di AS biasanya perempuan dan 2 dari 3 older single 

tinggal sendirian, banyak juga dari mereka yang sebenarnya 

pernah memiliki pasangan, tetapi pasangan mereka 

meninggal dan akhirnya mereka hidup sendiri (hidup sendiri 

bukan pilihan tetapi karena keadaan), uniknya kelompok ini 

sangat sensitif dengan masalah harga, tidak mau mengambil 

risiko, dan senang menghabiskan waktu didepan televisi 



Marketing Strategy based on The Household life Cycle (HLC)  

(Strategi pemasaran berdasarkan roda kehidupan rumah tangga)

Konsumsi dan pengeluaran banyak dipengaruhi oleh HLC, sehingga Dari HLC inilah bisa

dikembangkan strategi pemasaran.

Family decision making (pembuatan keputusan keluarga),  Adalah proses pembuatanFamily decision making (pembuatan keputusan keluarga),  Adalah proses pembuatan

keputusan yang dilakukan oleh 2 atau lebih anggota keluarga baik secara langsung

maupun tidak langsung



Tingkatan HLC
Kategori Penghasilan

Eksekutif/ Administratif/ Teknik/ Pengrajin unskilled
Profesional elit Profesional Sales/klerk

Tunggal I

Pasangan Muda

Full Nest I

Orang Tua Tunggal I

Tunggal II

Delayed Full Nest I

Full Nest II

Orang Tua Tunggal II

Empty Nest I

Empty Nest II

Tunggal III



The nature of family purchase role (aturan dalam proses pembelanjaan uang 

keluarga)
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Keterangan:

1.  Inisiator: anggota keluarga yang pertama kali mengusulkan

proses pembelian

2.  Pengumpul informasi: individu yang memiliki keahlian ataupun

kepentingan dalam pengeluaran.

3.  Pemberi pengaruh: individu yang memberikan evaluasi, 

dengan memberikan kriteria yang diinginkan dan akhirnyadengan memberikan kriteria yang diinginkan dan akhirnya

pilihan terakhir. 

4.  Pembuat keputusan: individu yang membuat keputusan akhir, 

jelas lebih bagus jika keputusan bersama. 

5.  Pembeli/ yang mengeluarkan uang: individu yang membeli

produk tersebut, biasanya orang tua atau anak yang sudah besar. 

6.  Pemakai/ pengguna produk: individu yang menggunakan produk, 

produk bisa saja merupakan produk yang dipakai bersama- sama. 



Beberapa kategori pengambilan keputusan:

Dominasi suami

Dominasi Isteri

keputusan bersamakeputusan bersama

keputusan Individu



Determinants of Family Purchase Role (faktor yang 

menentukan aturan pembelian dalam keluarga), 

Bagaimana anggota keluarga berinteraksi dalam  

proses pembelian ini tergantung kepada budaya dan 

subbudayanya dimana keluarga itu berada, aturan subbudayanya dimana keluarga itu berada, aturan 

tersendiri dari keluarga berbeda, tingkat keterlibatan 

dan karakteristik personal dari anggota keluarga



Resolusi konflik

Ketidak setujuan antar keluarga biasa terjadi, peneliti menemukan 6 hal dalam

resolusi konflik yang biasa dilakukan dalam keluarga, yaitu:

1.  berkompromi

2.  Impression management (manajemen impresi): 

tidak memperlihatkan fakta agar pendapatnya disetujui.

3. Use of authority (menggunakan otoritas): 

keputusan ada ditangan superior 

4. memberikan alasan: menggunakan alasan logis agar pendapatnya disetujui.

5. Playing an emotion (memainkan emosi): menanggapi dengan diam atau

mengalihkan pembicaraan.

6. informasi lain: 

mendapatkan info, data atau opini pihak ketiga. 



Strategi pemasaran dan pengambilan keputusan keluarga:

Keefektifan strategi pemasaran tergantung kepada proses

pengambilan keputusan keluarga dalam mengkonsumsi

barang.

sosialisasi konsumen , 

Sosialisasi konsumen yaitu suatu proses dimana anak

memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan mengerti fungsi

mereka sebagai konsumen dalam pasarmereka sebagai konsumen dalam pasar

Isi dari sosialisasi konsumen:

1. consumer skill (ketrampilan konsumen)

2. mengkonsumsi karena pilihan/ berdasarkan kesukaan

3.  mengkonsumsi karena sikap



Proses sosialisasi konsumen

Sosialisai ini bisa dengan iklan ataupun dari teman,           

tetapi keluarga adalah sumber sosialisasi utama bagi 

anak, dilanjutkan dengan pengaruh teman dan iklan.

Dalam proses sosialisasi anak belajar dengan proses  Dalam proses sosialisasi anak belajar dengan proses  

training, modeling dan mediasi



Memasarkan barang kepada anak :

Pasar anak adalah pasar yang besar di AS,  Tercatat anak

berusia 5- 14 th membelanjakan 35 milyar $US per tahun, berusia 5- 14 th membelanjakan 35 milyar $US per tahun, 

Sumber utama dari pangsa pasar anak yaitu bahwa anak

mempunyai kemampuan terbatas dalam memproses

informasi dan memahami proses pembelian.


