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ABSTRAK 

Modelings on consunier decision n~akilig process have been developed for 17101-e tlian 
a half of centuly b t~t  it there still eliignla on it. This article tried toreview is there 
progress on it niodeling and f i t  happens ~ l h a t  kind of yl*ogress that happens. The 
~*esults sholr~ that progress happens hut the journey to .find grand theoly of consumer 
behavior has far beyond. 
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1. PENDAHULUAN 

Konsep pemasaran dan konsep pemasaran-kemasyarakatan (societal n~al-keting) telah 
menjadi filosofi dalarn menjalankan bisnis clan membawa arah perkembangan peinasaran 
yang berorientasi kepada konsumen (Dhannmesta 1999). Dcngan kata lain, pen~ahaman 
kepada konsumen menjadi sangat penting untuk inen~alankan dan rnewujudkan kesukscsan 
dalam praktek bisnis. Perusahaan yang mengutamakan kebutuhan dan selera pelanggan 
akan menjadi sebuah cziston7er-dri1;e11 coniptrn?., yang ~nengandung pengertian ekstrem 
bahwa hidup-matinya peiusahaan 'djkendalikan' oleh pclanggannya (Dharminesta 1994). 

Studi tentang perilaku konsulnen rnencakup pemahaman tentang pikiran, perasaan dan 
tindakan konsumen (Dharminesta 2003). Salah satu usaha untuk memahami pelanggan 
adalah dengan adanya studi untuk meilghasilkan inodel pengambilan keputusan 
konsulnen yang akurat. Studi djlakukan untuk membuka 'black box' dalain proses 
pengainbilan keputusan konsuinen yang sifatnya misterius. Berbagai model 
dikembangkan, mclalui perenungan, logika maupun secara empil-ik sejak tahun 60-an 
dimulai dengan beberapa rnodel klasik yang terkcnal dari Nicosia. Howard-Sheth serta 
Engel, Kollat dan Blackwell. Berbagai model yang ada dalam yang ada dalaln sekian 
kurun waktu tersebut tentunya diharapkan terjadi akuinulasi menjadi suatu model 
kornprehensif yang secara akurat dapat digunakan dalam n~elakukan eksplanasi dan 
prediksi serta dapat dimanfaatkan oleh praktisi pemasaran. Untuk itu, al-tikel ini berusaha 
mengamati progress yang terjadi dalain model pengambilan keputusan konsumen. 
Bagian pertama artikel akan me~nbahas pengel-tian dari progress dari berbagai pel-spektif. 
Pemahaman terhadap pengertian ini penting scbagai dasar dalain mengamati bagaimana 
inodel pengambilan konsumen ber-p~+ogress. Tahap selanjutiiya adalah mengainati 




