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The Nature of SubculturesThe Nature of Subcultures

•• Subkultur adalah segmen Subkultur adalah segmen 
atau bagian dari satu atau bagian dari satu 
budaya yang lebih besar budaya yang lebih besar 
di mana anggotadi mana anggota--
anggotanya membagi anggotanya membagi anggotanya membagi anggotanya membagi 
nilainilai--nilai dan pola nilai dan pola 
perilaku yang berbeda.perilaku yang berbeda.

•• Bila diibaratkan United Bila diibaratkan United 
States seperti sepiring States seperti sepiring 
Salad.Salad.
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ETHNIC SUBCULTURES
• Kelompok etnis pada 

umumnya dianggap sebagai 
subkultur, tapi agama  dan 
wilayah geografis juga 
sebagai bagian dari subkultur 
yang kuat di Amerika.

• Kita semua adalah bagian 
dari beberapa subkultur, 
setiap sub kultur 
mempengaruhi aspek yang 
berbeda dari gaya hidup kita.



• Sampai tahun 2000, Biro Sensus 
menggunakan istilah hitam, putih, 
Asia/Pasifik, Islander, dan American 
Indian/Alaskan Native/Aleut dan Lainnya Indian/Alaskan Native/Aleut dan Lainnya 
untuk menggambarkan kelompok rasial. 

• Lebih dari 10 juta American menolak untuk 
menempatkan dirinya hanya pada satu 
kategori ras. 



•• Ethnic subcultures broadly as those whose Ethnic subcultures broadly as those whose 
members’ unique shared behaviors are based on members’ unique shared behaviors are based on 
common racial, language, or national common racial, language, or national 
backgroundbackground..

•• Kelompok etnis non Eropa meningkat Kelompok etnis non Eropa meningkat 
jumlahnya secara signifikan dari 32 persen pada jumlahnya secara signifikan dari 32 persen pada 
tahun 2005 menjadi 38 persen pada tahun 2020.tahun 2005 menjadi 38 persen pada tahun 2020.

•• Setiap etnis memiliki kecenderungan untuk Setiap etnis memiliki kecenderungan untuk 
bertempat tinggal  di wilayah tertentu. bertempat tinggal  di wilayah tertentu. 



• Hispanics merupakan populasi terbesar yang 
bermukim di Arizona, California, Florida, New 
Mexico, dan Texas.

• Asian American kelompok terbesar yang berada 
di Honolulu, di Honolulu, 

• African American, mayoritas berada di sebagian 
daerah selatan dan area urban di Timur laut dan 
Midwest. 

• 95 % orang kulit putih banyak berada di Maine, 
Vermont, dan Virginia Barat.



• Pertumbuhan kelompok non eropa yang cepat 
disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran dan 
imigrasi. 

• Sekitar 700.000-1.1 juta imigran legal masuk ke • Sekitar 700.000-1.1 juta imigran legal masuk ke 
Amerika setiap tahunnya. 

• Masuknya imigran dari berbagai etnis tidak 
hanya meningkatkan ukuran subcultures etnis, 
akan tetapi juga menambah perilaku-perilaku 
dan sikap yang dibawa dari budaya asalnya.



AFRICAN AMERICAN
• African american atau orang kulit 

hitam sekitar 13 persen dari 
keseluruhan populasi penduduk 
Amerika.

• Mereka terkonsentrasi di daerah 
Selatan dan daerah Metropolitan. 

• Dengan daya beli sekitar $723 
triliun dan diharapkan akan 
meningkat 30% dalam 5 tahun ke meningkat 30% dalam 5 tahun ke 
depan.

• Rata-rata, african american lebih 
muda dibandingkan kulit putih dan 
dianggap memiliki income rumah 
tangga yang lebih kecil. Sayangnya 
pendapat ini kurang akurat, bahkan 
hampir 1 dari 3 rumah tangga kulit 
hitam memiliki income yang di atas 
level median kulit putih. 



Kelompok Konsumen

• Sebuah kesalahan bila memperlakukan 
African American sebagai satu segmen.

• Market Segment Research menemukan 
bahwa ada empat segmen yang berkaitan bahwa ada empat segmen yang berkaitan 
dengan aspirasi, okupasi, pendapatan, 
dan tahap kehidupan.



Empat segmenEmpat segmen

1.1. Contented (mature, content with life, follower not Contented (mature, content with life, follower not 

leader, not status conscious).leader, not status conscious).

2.2. Upwardly Mobile (active, statusUpwardly Mobile (active, status--conscious conscious 

Professionals, financially secure, optimistic with Professionals, financially secure, optimistic with Professionals, financially secure, optimistic with Professionals, financially secure, optimistic with 

future)future)

3.3. Living for the moment (young, socially active, Living for the moment (young, socially active, 

carefree, and image conscious)carefree, and image conscious)

4.4. Living day to day (low education, and income, Living day to day (low education, and income, 

price concious, pessimistic about future)price concious, pessimistic about future)



• Marketers menemukan bahwa ada 
perbedaan yang penting terhadap brand 
and style consciousness.

• Yankelovich menemukan bahwa ada dua • Yankelovich menemukan bahwa ada dua 
segmen yang berbeda pada orang kulit 
hitam, yaitu market leaders dan market 
followers. 



Two Distinct Segments

• Market leader, selalu ingin menjadi trend setter, 
memiliki income yang lebih tinggi, ingin menjadi 
the lastest and the greatest, memiliki kebutuhan 
untuk terlihat Hip and Cool, melihat bahwa merk 
mampu menunjukkan keunikan dan identitas mampu menunjukkan keunikan dan identitas 
mereka, sehingga cenderung brand loyal.

• Market Follower, cenderung mengikuti trend 
yang sedang berkembang, kelompok ini memiliki 
keterbatasan dalam keuangan, sehingga 
menjadi terlihat lebih konservatif, lebih sensitif 
terhadap harga, dan kurang setia pada merk ttt.



Media Usage

• African American lebih banyak yang 
menggunakan media massa dibandingkan 
dengan kulit putih, memiliki preferensi yang 
berbeda dan lebih banyak terpengaruh oleh 
iklan.iklan.

• African American lebih menyukai pertunjukkan 
yang mengusung tema tentang kelompok 
mereka ataupun yang di bawakan oleh 
performer dari kulit hitam. Sebagai contoh 
dengan adanya Black Entertainment Television.



Marketing to African Americans

• Pada prinsipnya marketing kepada african 
american sama dengan dari kelompok 
yang lain.

• Namun, marketer harus mampu membaca • Namun, marketer harus mampu membaca 
dan menganalisa kondisi pasar dengan 
segala macam keunikan yang dimiliki oleh 
subculture tertentu.



Product  

• African American 
memiliki perbedaan 
warna kulit dan 
rambut dengan kulit 
putih. putih. 

• Cosmetics dan 
produk sejenis  yang 
diperuntukkan untuk 
kulit putih sering tidak 
sesuai untuk 
konsumen kulit hitam. 



• Sebagai contoh, 
L’Oreal menciptakan 
Soft-sheen-Carson 
Division untuk 
melayani wanita melayani wanita 
dalam segmen ini, 
Imans line of 
Cosmetics.



Lanjutannya…

• Hallmark dengan Mahogany Line yang 
membuat kartu ucapan yang menonjolkan 
karakter kulit hitam.

• Mattel, Tyco Toys dll yg menawarkan • Mattel, Tyco Toys dll yg menawarkan 
berbagai jenis boneka african american. 

• AG mobile yang mengeluarkan produk 
dengan segmentasi pada kaum muda kulit 
hitam.



Komunikasi

• Kesalahan yang seringkali dilakukan 
ketika berkomunikasi dengan kelompok 
etnis tertentu dengan menganggap bahwa 
mereka memiliki kesamaan dengan 
budaya yang lebih besar.budaya yang lebih besar.

• Event Marketing, dengan mensponsori 
kegiatan-kegiatan mereka.

• Honey Nuts Cheerios mensponsori The 
Soul Fest music event.



Retailing

• Retailers menyediakan barang-barang yang sesuai 
dengan kebutuhan african american. 

• JC Penney Co meraup kesuksesan dengan Butik 
Aunthetic African dikarenakan toko-tokonya terletak 
dekat dengan populasi kulit hitam.

• Survey menunjukkan bahwa perbedaan yang besar • Survey menunjukkan bahwa perbedaan yang besar 
antara pembelanja dari kulit hitam dan kulit putih dalam 
memilih Toko yaitu adanya RESPEK

• Lebih dari 60 % african American shoppers, salah satu 
alasan mereka memilih tempat belanja karena 
diperlakukan dengan hormat dan tidak diskriminatif.

• Mereka juga menjadikan Shopping sebagai bentuk dari 
rekreasi dibandingkan orang kulit putih, sehingga 
mereka cenderung mencari tempat berbelanja yang 
menyenangkan (a pleasant and fun shopping 
environment). 





HISPANICS

• The Bureau of Th Census mendefinisikan Hispanics 
adalah orang yang berasal dari Kuba, Meksiko, Puerto 
Rico, Amerika Selatan/Tengah, atau budaya Spanyol 
lainnya. 

• Pasar Hispanics sekarang merupakan etnis yang 
tumbuh paling besar dan cepat di Amerika Serikat. tumbuh paling besar dan cepat di Amerika Serikat. 

• Pada tahun 2020, diperkirakan  berjumlah  sekitar 17 
persen dari populasi di Amerika Serikat.

• Hispanics subculture tidak terdiri dari satu etnis saja, 
terdiri dari 3 etnis utama dan beberapa kebangsaan 
yang jumlahnya lebih kecil. 

• Mexican American 66%, Puerto Ricans 9%, Cubans 4% 
dan bangsa latin lainnya, kebanyakan berasal dari 
Amerika Tengah 14%.





Lanjutan ….

• Masing-masing kelompok berbicara Bahasa 
Spanyol dengan berbagai versi  dan memiliki 
nilai-nilai dan gaya hidup yang berbeda. 

• Tiap kelompok tinggal di daerah yang berbeda-• Tiap kelompok tinggal di daerah yang berbeda-
beda.

• Level pendapatan juga bervariasi di antara 
kelompok, dan Cuban Americans memiliki 
pendapatan yang paling tinggi di antara mereka.



Akulturasi, Bahasa, dan Pengaruh 
antar generasi

• Lebih dari 40% pertumbuhan Hispanics adalah 
imigran

• Level Akulturasi memainkan peranan yang 
besar dalam membentuk sikap dan perilaku besar dalam membentuk sikap dan perilaku 
konsumen Hispanics. 

• Acculturation is the degree to which an imigrant 
has adapted to his or her new culture.

• Akulturasi berkaitan erat dengan penggunaan 
bahasa dan dipengaruhi faktor generasional.



Tiga Generasi dari Hispanics 
Adults (Pew Hispanics Center)

• Generasi Dewasa Pertama (63%), dilahirkan di luar U.S. Generasi 
ini memiliki income dan pendidikan yang paling rendah, identifikasi 
diri sebagai Hispanics, menggunakan bahasa Spanyol sebagai 
bahasa utama, dan memegang nilai-nilai tradisional (maskulin).

• Generasi dewasa kedua (19 %), dilahirkan di USA dengan orangtua 
yang imigran. Mereka memiliki income dan pendapatan yang lebih yang imigran. Mereka memiliki income dan pendapatan yang lebih 
tinggi, dan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Amerika, 
Bilingual, dan kurang begitu  menyukai nilai-nilai tradisional.

• Generasi dewasa ketiga (17%), dilahirkan di USA dengan orangtua 
yang juga dilahirkan di sana, memiliki pendidikan dan income yang 
paling tinggi, lebih menyukai bahasa Inggris sebagai  bahasa utama 
hanya 22% yang menggunakan dua bahasa, 57% mengganggap 
dirinya adalah orang Amerika.    



• Hispanic Teens dipengaruhi oleh campuran dua bahasa 
dan budaya, dan dipengaruhi oleh budaya Amerika pada 
umumnya.

• Budaya Hispanics banyak dipengaruhi oleh Agama 
Roman Catholic.

• Berorientasi pada keluarga, dengan extended family • Berorientasi pada keluarga, dengan extended family 
memegang peran yang besar antar generasi.

• Mereka termasuk dalam budaya Maskulin, yang 
termanifestasi dalam kehidupan, termasuk peran suami 
yang dominan untuk mengambil keputusan dalam rumah 
tangga.

• Olahraga sangat penting bagi mereka, khususnya 
Boxing, baseball, dan sepak bola. 



• Peran jenis ditekankan secara tradisional, 
dimana seorang istri diharapkan untuk 
menyiapkan makanan untuk keluarga.

• 69% dalam rumah tangga Hispanics 
menggunakan bahasa Spanyol lebih sering, 
sekitar 83 % masih menggunakan meski sedikit.
menggunakan bahasa Spanyol lebih sering, 
sekitar 83 % masih menggunakan meski sedikit.

• Penggunaan bahasa Spanyol dalam iklan sering 
lebih efektif. 

• Univision adalah jaringan berbahasa Spanyol 
yang merupakan jaringan kelima terbesar di 
U.S. dan ada 30 jaringan station kabel yang 
menargetkan pada Hispanic market. 



Marketing To Hispanics

• Rata-rata income rumah tangga Hispanics 
relatif rendah, namun daya beli dari pasar 
Hispanics diperkirakan $686 triliyun dan 
diharapkan akan meningkat 45 persen diharapkan akan meningkat 45 persen 
dalam 5 thn ke depan.

• Konsumen Hispanics cenderung setia 
pada Brand yang mampu memenuhi 
kebutuhan mereka yang berbeda. 



Komunikasi 

• Hispanics lebih sering berbicara bahasa 
Spanyol dan lebih menyukai media yang 
menggunakan bahasa Spanyol. 

• Keberhasilan marketer apabila mampu 
menerjemahkan iklan dari versi Inggris ke versi menerjemahkan iklan dari versi Inggris ke versi 
Spanyol.

• Kaum mudanya yang berusia 14-24 tahun lebih 
menyukai tontonan dlm bhs Inggris.

• Sebagai contoh Mattel mengeluarkan 
BarbieLatina.com



Asian Americans

• Meskipun jumlahnya relatif kecil, namun 
kelompok ini terus tumbuh berkembang.

• Asian Americans memiliki pendidikan dan 
income yang plg tinggi.

• Daya beli diperkirakan $363 triliyun dan • Daya beli diperkirakan $363 triliyun dan 
diharapkan akan meningkat 45% atau lebih 
dalam 5 thn ke depan. 

• Asian American merupakan kelompok yang 
sangat beragam, dengan berbagai latar 
belakang kebangsaan, bahasa, dan agama.

• Kebanyakan banyak dipengaruhi oleh budaya 
asal mereka yaitu menganut Konfusianisme   



Latar belakang kebangsaan dari 
Asian Americans

Chinese 28 %

Filipino 22 %Filipino 22 %

Viatnamese 13 %

Korean 13 %

Japanese 9 %

Lainnya 15 %



Segmen Konsumen dan Trend

1. Traditionalists, mereka lebih tua, pensiun, identifikasi 
yang kuat dengan budaya asal, cenderung 
menggunakan bahasa ibu, tidak terlalu memperhatikan 
tentang status.

2. Established, profesional konservatif, berpendidikan 
tinggi dengan income yang tinggi, tidak begitu kuat dlm tinggi dengan income yang tinggi, tidak begitu kuat dlm 
mengidentifikasi diri dengan budaya asal, akan 
membayar mahal untuk kualitas yang baik.

3. Living For The Moment, identifikasi yang sedang 
dengan budaya asal, bilingual, spontan, impulsif, 
materialistik, dan memperhatikan pada status dan 
kualitas. 



• Jumlah Asian American terus bertambah dari tahun ke 
tahun, hal ini dipengaruhi banyaknya para imigran, 
terutama dengan masuknya para pekerja terampil dari 
Cina. 

• Sekitar 75% dari mereka bertempat tinggal di enam 
negara bagian yaitu  California, New Jersey, Hawaii, 
Texas, dan Illinois

• Trend yang berkembang adalah memfokuskan pada • Trend yang berkembang adalah memfokuskan pada 
kaum muda. Sekitar 33% dari mereka berusia di bawah 
18 tahun.

• Mereka disebut sebagai generasi kedua (generation 2.0) 
yang dilahirkan di U.S, seperti kelompok etnis lain, 
mereka terikat dengan akarnya, tapi memiliki perpaduan 
bahasa dan budaya yang dipengaruhi oleh budaya U.S 
secara umum, dan  mempengaruhi trend pakaian dan 
musik. 



Marketing to Asian Americans
• Beberapa pasar Asian Americans yang berdasarkan 

kebangsaan dan bahasa, masing-masing mempengaruhi 
segmentasi berdasarkan kelas sosial, generasi, gaya 
hidup, dan variabel lainnya.

• Konsentrasi geografis sangat membantu dalam  
pemasaran secara efisien. 

• Sebagai contoh, adanya siaran TV, radio dan koran • Sebagai contoh, adanya siaran TV, radio dan koran 
yang menggunakan bahasa asal mereka.

• Antara lain : di San Fransisco KTSF menyiarkan acara 
dalam bahasa Kanton setiap minggu. EchoStar’s Dish 
Network menawarkan Chinese Package yang disebut 
dengan “Great Wall TV Package”

• Asian American are high tech savvy dan heavy users of 
the internet. Lebih dari 85 % rumah tangga 
menggunakan komputer dan internet. Sebagai contoh : 
Sinanet.com



Komunikasi yang efektif akan tercapai 
bila marketer mampu mengadopsi 
dan memasukkan iklan dengan 
simbol budaya dan memiliki arti yang simbol budaya dan memiliki arti yang 
relevan dengan masing-masing 
segmen kebangsaan.

Lunar New Year, Moon Festival, 
Tahun Baru China sangat penting 
bagi kelompok Asian Americans.



Native Americans

• Biro Sensus di Amerika Serikat melaporkan bahwa 
native americans, adalah : 

1. Satu suku saja

2. Satu suku dengan kombinasi suku lain

3. Nomor dua ditambah dengan suku lainnya

• Hampir setengahnya tinggal di wilayah Barat, dan • Hampir setengahnya tinggal di wilayah Barat, dan 
lainnya tersebar hampir seluruh bagian di USA. 

• Diperkirakan ada 550 suku, yang memiliki bahasa dan 
tradisi sendiri. 

• Secara umum, mereka memiliki income yang terbatas, 
diperkirakan daya beli mereka sekitar 47.7% triliun dan 
diharapkan akan meningkat 38% dalam lima tahun ke 
depan.



Asian Indian AmericansAsian Indian Americans
•• Diperkirakan ada sekitar 1.7 juta orang Diperkirakan ada sekitar 1.7 juta orang 
Amerika keturunan India. Pertumbuhan Amerika keturunan India. Pertumbuhan 
mereka yang cepat ini disebabkan oleh mereka yang cepat ini disebabkan oleh 
imigrasi. imigrasi. 

•••• Mereka terkonsentrasi  di New York dan Mereka terkonsentrasi  di New York dan 
California, New Jersey, Illinois, serta California, New Jersey, Illinois, serta 
Texas.Texas.

•• Meskipun mereka beragam dalam Meskipun mereka beragam dalam 
menjalani cara hidupnya, namun ada sifatmenjalani cara hidupnya, namun ada sifat--
sifat budaya yang sama di antara mereka.sifat budaya yang sama di antara mereka.



Cultural Trait Of Asian-Indian 

• Mereka menganggap penting pendidikan, 
khususnya pada anak-anak.

• Mereka peduli pada rasa aman secara finansial 
dan perilaku menabung mereka lebih tinggi 
dibandingkan kebanyakan orang Amerika dibandingkan kebanyakan orang Amerika 
lainnya.

• Mereka tidak memiliki mentalitas “membuang/ 
throw-away”. Mereka belanja untuk hal yang 
bernilai dan mencari kualitas barang yang baik 
dan tahan lama.

• Suami cenderung memiliki peran yang dominan 
dalam pengambilan keputusan rumah tangga.



Arab AmericansArab Americans

�� Sensus tahun 2000 Sensus tahun 2000 
mengidentifikasi mengidentifikasi 
sekitar 1.25 juta jiwa, sekitar 1.25 juta jiwa, 
Arab American Arab American 
Institute melaporkan Institute melaporkan Institute melaporkan Institute melaporkan 
bahwa ada sekitar 3.5 bahwa ada sekitar 3.5 
juta jiwa. juta jiwa. 

�� 66 % adalah Kristen, 66 % adalah Kristen, 
24 % adalah Muslim.24 % adalah Muslim.



• Mereka berasal dari berbagai negara antara lain : Morocco, 
Algeria,Mesir, Libanon, Yordania, Saudi Arabia, dan Kuwait. 

• Lebih dari 80% dari Arab Americans adalah warga negara U.S. 
• Mereka lebih muda dibandingkan populasi umumnya, pendidikan 

lebih baik, dan income pendapatan yang lebih tinggi, serta banyak 
yang menjadi pengusaha.

• Banyak tinggal di daerah California, New York, dan Michigan.• Banyak tinggal di daerah California, New York, dan Michigan.
• Kebanyakan Arab Americans jengah dengan berbagai stereotipe 

dan misrepresentations negatif terhadap mereka, terutama 
diperburuk dengan Serangan Umum 11 September 2001.

• Berhubungan dengan mereka, aturan yang terpenting adalah 
memperlakukan mereka dengan Hormat dan Tepat.

• EchoStar’s Dish network menawarkan paket berbahasa Arab, 
perhatian terhadap keunikan tradisi pada komunitas mereka, bisa 
membawa keuntungan yang besar.



Religious SubCultures

• Amerika pada dasarnya adalah negara Sekuler, 
meskipun demikian tidak semua masyarkat 
memandang sekuler itu secara optimal.  

• 79% percaya pada Tuhan, 36% mengklaim 
menghadiri kegiatan keagamaan sebulan sekali, menghadiri kegiatan keagamaan sebulan sekali, 
lebih dari 50% menyatakan bahwa agama 
sangat penting dalam kehidupannya.

• Agama sangat penting dalam mempengaruhi 
perilaku, termasuk dalam hal mengkonsumsi 
produk-produk tertentu,misalnya alkohol.





Christian Subcultures

• Kebanyakan sistem nilai di Amerika, lembaga sosial dan 
politik dipengaruhi Kristen, terutama Protestan.

• Banyak Hari Libur berdasarkan libur keagamaan, 
sepertik Natal, Thanksgiving, dan Easter (paskah).

• Persentase dewasa Amerika yang mengaku Kristen 
berkurang dari 86.2% (1990) menjadi 76.5% (2000).

• Persentase dewasa Amerika yang mengaku Kristen 
berkurang dari 86.2% (1990) menjadi 76.5% (2000).

• Yankelovich membagi segmentasi berdasarkan 
psikografis dengan menyebutkan “Young religious” 
terdiri dari generasi X dan Y.

• Film The Passion Of Christ yang sangas sukses 
membawa dampak pada industri Fashion.



Roman Catholic SubcultureRoman Catholic Subculture

�� Secara kasar, sekitar 25 persen dewasa Amerika menganut Secara kasar, sekitar 25 persen dewasa Amerika menganut 
agama ini. Terkonsentrasi pada daerahagama ini. Terkonsentrasi pada daerah--daerah dengan populasi daerah dengan populasi 
Hispanics dan Timur laut.Hispanics dan Timur laut.

�� berpusat pada Paus sebagai pemilik otoritas berpusat pada Paus sebagai pemilik otoritas 
keagamaan,dengan geraja yang terstruktur dan hirarkis.keagamaan,dengan geraja yang terstruktur dan hirarkis.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghasilkan Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghasilkan �� Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghasilkan Tujuan utama pernikahan adalah untuk menghasilkan 
keturunan, oleh karena itu alat kontrasepsi dilarang.keturunan, oleh karena itu alat kontrasepsi dilarang.

�� Akibatnya ukuran keluarga mereka lebih besar dibandingkan Akibatnya ukuran keluarga mereka lebih besar dibandingkan 
ratarata--rata masyarakat Amerika, tentunya membuat mobilitas rata masyarakat Amerika, tentunya membuat mobilitas 
sosial mereka menjadi lebih sulit.sosial mereka menjadi lebih sulit.

�� Catholics bervariasi dalam komitmen dan konservatisme, Catholics bervariasi dalam komitmen dan konservatisme, 
sehingga mempengaruhi perilaku konsumsi mereka.sehingga mempengaruhi perilaku konsumsi mereka.



Protestant Subculture

• Diperkirakan 52 persen dewasa Amerika 
mengidentifikasi sebagai penganut Protestan.

• Keyakinan Protestan menekankan pada 
tanggung jawab dan kontrol.

• Mereka memiliki karakteristik pekerja keras, • Mereka memiliki karakteristik pekerja keras, 
hasrat untuk mencapai pengetahuan, keinginan 
berkorban untuk masa depan, memiliki keluarga 
yang relatif kecil. 

• Mereka memiliki kemampuan mobilitas sosial 
yang lebih baik, makmur dan memiliki 
kekuasaan.



• Banyaknya kepercayaan unik yang dimiliki 
oleh kelompok religius ini mempengaruhi 
marketer.

• Sebagai contoh : • Sebagai contoh : 
• Mengkonsumsi stimulan seperti Kafein dilarang 

oleh Gereja Mormon

• Alkohol dilarang oleh gereja Baptist Southern.



Non-Christian Subculture

• Yahudi Subculture sekitar 1.3 persen, 
terkonsentrasi di SunBelt, memiliki income dan 
level pendidikan di atas rata-rata.

• Muslim Subculture sekitar 0.5 persen dengan 
berbagai latar belakang budaya, kehidupannya berbagai latar belakang budaya, kehidupannya 
berpusat pada pekerjaan, keluarga, sekolah dan 
mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.

• Buddhist Subculture, jumlahnya hampir sama 
dengan muslim, kebanyakan merupakan Asian 
American. 



Regional Subculture

• Subkultur yang berbeda dipengaruhi oleh 
kondisi iklim, lingkungan alam dan sumber 
daya, karakteristik pendatang, dan 
dipengaruhi oleh event politik dan sosial.dipengaruhi oleh event politik dan sosial.

• Perbedaan subkulutur yang berbeda ini 
memberikan kesempatan dan tantangan 
bagi para marketer.



Contoh

• TGI Friday yang menyesuaikan menu di mana 
ada 70 menu utama dan tambahan 30 menu 
yang merupakan bersifat regional, seperti 
chicken-fried steak yang populer di Tenggara 
tapi tidak di daerah lain.

• Majalah Nasional yang menerbitkan edisi • Majalah Nasional yang menerbitkan edisi 
khusus regional, cth : The Sports Illustrated 
Boston Collection.

• Wahoo’s, restoran di Southern California dan 
Colorado yang menyediakan menu Fish Tacos 
yang terdengar aneh, tapi populer pada 
konsumen Hispanics.


