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Sudahkah Pola Belanja 
Orang Indonesia Bergeser 
Menuju Digital?
Besarnya penetrasi internet di Indonesia merupakan pasar 
empuk bagi perkembangan e-commerce saat ini. Bagaimana 
perkembangan industri ini terkait dengan pola belanja 
masyarakat? 

Deloitte Asia Tenggara melakukan survei konsumen pada 2018 
lalu, dan berikut hasilnya!
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Pembukaan beberapa toko baru di mal-mal di Jakarta 
seakan menjadi pertanda bahwa bisnis ritel di Indonesia 
saat ini tidak hancur berkeping, seperti yang terjadi 
di Amerika Serikat. Berdasarkan Business Insider 
Singapura, di negara Paman Sam ini diperkirakan 
lebih dari 3.800 toko tutup pada tahun 2018 lalu, 
diantaranya Walgreens, Toys R Us, dan Gap. Toys R Us 
menutup seluruh tokonya di Amerika Serikat setelah 
bangkrut dan gagal dalam proses restrukturisasi bisnis, 
sedangkan Gap Inc. menutup 200 tokonya. Selain itu 
toko fesyen ternama Guess juga menutup 25 tokonya, 
seperti pada grafik berikut ini.

Bagaimana dengan di Indonesia? Bagi sebagian bisnis 
ritel yang terjadi adalah sebaliknya: musim semi industri 
ritel ternyata masih berlangsung, tercatat PT. Trans Retail 
Indonesia hingga pada akhir tahun 2018 telah membuka 
120 gerai baru. Jumlah gerai terus bertambah, hingga 
pada bulan Mei 2019 lalu, Transmart Carrefour membuka 
gerai yang ke-130 di Jambi. Sebaliknya pada tahun 2018 
PT. Hero Supermarket Tbk menutup 26 gerai dan di 
pertengahan 2019 mereka menutup enam supermarket 
GIANT.

Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Mande, industri 
ritel mengalami kelesuan sejak tahun 2015 dengan 
inflasi yang cukup tinggi di tahun 2016 (7-8%), meski 
ada kucuran dana alokasi khusus (DAK) dan kebijakan 
pemerintah lainnya,  yang diharapkan dapat mendukung 
pertumbuhan ekonomi di negara ini dan meningkatkan 
kemampuan daya beli. Namun di tahun 2018 lalu, 
setelah Lebaran pertumbuhan ekonomi pada kuartal 
kedua diperkirakan sebesar 10%. Roy juga mengatakan 
bahwa inflasi di bulan November 2018 dapat dijaga 
stabil di level 0,27%, hanya turun tipis dibandingkan 
bulan sebelumnya. Kondisi ini merefleksikan koordinasi 

antara Kementerian Perdagangan (pemerintah) dan 
pelaku industri ritel berlangsung dengan baik. Selain juga 
harga-harga berhasil dipantau terus-menerus melalui 
HET (Harga Eceran Tertinggi), sehingga pilihan produk 
semakin bervariasi. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira 
Adinegara mengatakan bahwa ritel masih tumbuh rendah 
di tahun 2018, dan hal ini masih akan berlangsung pada 
2019. Secara makro, INDEF memiliki pandangan yang 
positif, bahwa ritel akan terus tumbuh dan berkembang 
di sepanjang tahun 2019. Menurut Aviliani, salah seorang 
ekonom INDEF lain, sektor yang akan berkembang itu, 
pertama, pasti sektor ritel, karena 70 persen penduduk 
Indonesia adalah usia produktif.

Dalam situasi bisnis ritel yang tak menentu, Deloitte 
Asia Tenggara mengadakan sebuah survei konsumen 
ritel yang diadakan dan diterbitkan pada 2018. Survei 
bisnis ritel ini merupakan survei keempat yang diadakan 
Deloitte Asia Tenggara dengan topik yang sama. Ingin 
bisnis ritel tetap berdiri kokoh? Simak hasilnya untuk 
melihat dan mempelajari gambaran perilaku konsumen 
di Indonesia saat ini, untuk mengambil strategi yang 
tepat.

Konsumen Lima Kota Besar Menentukan 
Industri Ritel 
Untuk mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai 
industri ritel di Indonesia tahun 2018, survei ini diadakan 
oleh tim konsumen ritel Deloitte Asia Tenggara di 
lima kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, 
Medan, dan Makassar. Kota Makassar dipilih untuk 
mewakili kawasan timur Indonesia, karena kota tersebut 
merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan 
tersebut. Sebanyak 2.000 responden diwawancara 
dengan metode tatap muka. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 40% responden dari Jakarta, 15% responden 
dari Bandung, 15% responden dari Surabaya, 15% 
responden dari Medan, dan 15% responden lainnya dari 
Makassar. Untuk memastikan jumlah responden yang 
seimbang dan mewakili publik, dalam survei ini jumlah 
responden perempuan sama banyaknya dengan jumlah 
responden pria, dan berasal dari berbagai usia berbeda. 

Dari keseluruhan responden sebanyak 26% diantaranya 
berusia 15-24 tahun, sedangkan sejumlah 26% mewakili 
usia 25 – 34 tahun, kemudian untuk usia 35-49 tahun 
diwakili oleh 32% responden, dan untuk kategori usia 
50-64 tahun diwakili oleh 16%. Para responden tersebut 
berasal dari tujuh lapis penghasilan yang berbeda, 
yaitu: mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp1 juta  
sebanyak 38%, kedua, responden berpenghasilan antara 
Rp1-2 juta  sebanyak 32%, ketiga, yang berpenghasilan 
antara Rp2-3 juta  sebanyak 14%, dan keempat 
responden dengan penghasilan antara Rp3-5 juta 
sebanyak 10%, dan kelima adalah mereka yang memiliki 
penghasilan antara Rp5-7,5 juta sebanyak 4%, sebanyak 
1% responden berpenghasilan antara Rp7,5 - Rp10 juta, 
dan lapis penghasilan terakhir adalah responden dengan 
penghasilan lebih dari Rp10 juta sebanyak 1%. Gambaran 
bervariasinya responden yang diambil dalam survei 
cukup mewakili konsumen Indonesia pada umumnya. 
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Apakah Ekonomi Indonesia Cukup Baik? 

Salah satu faktor yang diukur dalam survei konsumen ini 
adalah tentang kondisi makroekonomi di Indonesia, oleh 
karena kondisi kesehatan ekonomi suatu negara sudah 

pasti akan mempengaruhi daya beli warga masyarakat, 
maka indikator ekonomi perlu diidentifikasi. Jadi, apakah 
sentimen positif konsumen Indonesia mengalami 
kenaikan atau penurunan? 

Dalam survei ini ditemukan bahwa pada tahun 2017, 
sentimen positif mengalami penurunan empat poin 
tahun-ke-tahun dari 85% pada 2016 menjadi 81% pada 
2017. Namun di tahun 2018 terjadi kenaikan signifikan, 
yakni sebesar delapan poin, atau 89% yang merupakan 
kondisi sentimen positif tertinggi selama tiga tahun 
terakhir, seperti terlihat dalam grafik berikut ini. 

Dengan hasil survei sentimen konsumen yang 
menggembirakan ini, nampaknya kita patut bersikap 
optimis menghadapi masa depan sektor ritel. Apalagi 
jika dilihat lebih dalam lagi seperti dalam grafik berikut, 
terdapat kenaikan yang signifikan dalam hal proporsi 
responden yang mengindikasikan secara jelas sentimen 

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Grafik 1: Sentimen konsumen secara keseluruhan pada ekonomi

Grafik 2: Sentimen konsumen berdasarkan kota

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2016, 2017 dan 2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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positif, terkait dengan mereka yang menunjukkan 
sentimen responden yang optimis secara moderat. 
Kelima kota peserta survei secara umum menunjukkan 
optimisme yang dominan. Tingkat optimisme, yang 
paling mencolok terlihat di kota Makassar dengan 
tingkat optimisme sebesar 83%, dan tingkat pesimisme 
yang hanya 3%, dan di kota Bandung yang tingkat 
optimismenya sebesar 74% dengan tingkat pesimisme 
2%. Besar kemungkinan optimisme di kedua kota 
didongkrak oleh meningkatnya investasi langsung (direct 
investment) infrastruktur skala besar di kota tersebut baik 
dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti proyek 
Makassar Trans Railway dan pembangunan New Port 
Makassar diyakini ikut mendorong kenaikan sentimen 
konsumen di kota Makassar, serta bandara Kertajati yang 
merupakan beberapa faktor yang memberikan kontribusi 
peluang pariwisata di masa depan. Selain itu keberhasilan 
penyelenggaraan Asian Games 2018 di kota Jakarta dan 
Palembang untuk pertama kalinya juga memberikan 
optimisme yang positif di berbagai kalangan di kota-kota 
lain. 
Kita dapat melihat bahwa sentimen konsumen sangat 

bervariasi diantara segmen penghasilan, pada keluarga 
dengan penghasilan menengah dan tinggi, mereka 
menunjukkan tingkat optimisme yang lebih tinggi, 
dan pada keluarga berpenghasilan rendah, mereka 
menunjukkan sentimen tingkat sedang dan pesimistis. 

Dalam kajian konsumen tahun 2018 ini tingkat 
pendidikan memainkan peranan penting dalam 
membentuk sentiment ekonomi. Konsumen dengan 
pendidikan tinggi menunjukkan optimism yang lebih 
dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. 
Pada grafik di bawah ini nampak bahwa mereka yang 
berpendidikan master dan doktoral memiliki optimisme 
100%, jika dibandingkan mereka yang tidak mengenyam 
bangku sekolah sama sekali yang hanya 5% memiliki 
optimisme, 48% memiliki sikap moderat dan 47% 
bersikap pesimis menghadapi situasi ekonomi.

Secara keseluruhan sebagian besar anggota masyarakat 
atau sebanyak 52% mengungkapkan rencana mereka 
untuk tetap berbelanja seperti biasanya, sedangkan 
33% memang merencanakan untuk menaikkan belanja, 
dan hanya 15% yang berencana untuk tidak menaikkan 
belanja mereka.

Grafik 4:  Peningkatan upah minimum berdasarkan kota

Sentimen Konsumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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Kemauan Konsumen Secara Umum untuk 
Menaikkan Pengeluaran
Pada masing-masing tingkat pendapatan terdapat 
penurunan tingkat pengeluaran bulanan rumah tangga 
yang cukup signifikan pada survei tahun 2018, kondisi 
ini merefleksikan penurunan sentimen konsumen yang 
ditemukan pada survei konsumen di tahun sebelumnya, 
yakni di tahun 2017. Pada studi ini pengeluaran bulanan 

turun antara 6% hingga 35% berdasarkan tingkat 
penghasilan konsumen. Penurunan paling rendah terjadi 
pada tingkat penghasilan antara Rp5 juta hingga di 
bawah Rp7,5 juta, seperti nampak pada tabel di bawah 
ini. Sedangkan penurunan terbesar seperti tampak 
pada grafik yaitu sejumlah 35% terjadi pada tingkat 
penghasilan antara Rp3 juta hingga di bawah Rp5 juta.

Pada pengeluaran kebutuhan dasar seperti makanan 
dan makanan kemasan, konsumen yang berpenghasilan 
di atas Rp10 juta prosentase pembelanjaan mereka 
adalah yang paling kecil (14,8%) di antara tingkat 
penghasilan lain, bahkan lebih kecil dari prosentasi 
konsumen berpenghasilan kurang dari Rp1 juta yang 
sebesar 24,6%. Sedangkan untuk keperluan dasar lain, 
seperti pakaian dan alas kaki, kelompok konsumen 
paling atas prosentase pengeluaran mereka paling 

besar atau sebesar 7,2%, sedangkan kelompok 
berpenghasilan paling kecil menghabiskan paling sedikit, 
yaitu 3,7%. Pengelolaan keuangan yang lebih baik juga 
ditemukan pada kelompok berpenghasilan paling atas 
dengan prosentase pengeluaran untuk kesejahteraan 
dan tabungan sebesar 12,2% atau paling besar di 
antara kelompok penghasilan lain. Sedangkan pada 
kelompok penghasilan paling kecil atau Rp1 juta rupiah, 
ditemukan bahwa pengeluaran untuk produk elektronik 
termasuk cukup tinggi atau nomor dua tertinggi setelah 
pengeluaran untuk makanan dan makanan kemasan, 
prosentase pengeluaran untuk produk elektronik adalah 
sebesar Rp11,6%.

Dalam survei ini, kemauan konsumen dalam hal 
menaikkan pengeluaran juga ditelaah berdasarkan kota 
masing-masing. Konsumen di kota Bandung yang hanya 
punya kecenderungan menaikan pengeluaran kurang 
dari 10% cukup besar yakni 65% untuk kebutuhan dasar, 
83% untuk  perlengkapan kebersihan pribadi dan rumah 
tangga.
 

Kecintaan Konsumen Pada Produk Lokal
Dalam survei ini ditemukan bahwa produk lokal tetap 
mendominasi pasar, walaupun ketika penghasilan 
bulanan meningkat ditemukan kecenderungan preferensi 
kepada produk impor terutama untuk minuman (alkohol), 
baju dan alas kaki, kosmetika dan produk perawatan 
kecantikan. 

Pengelolaan keuangan yang lebih baik juga 
ditemukan pada kelompok berpenghasilan paling 
atas dengan prosentase pengeluaran untuk 
kesejahteraan dan tabungan.

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2016, 2017 dan 2018)

Tingkat pendapatan rumah tangga bulanan, Rp juta
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Detail Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Kemauan Konsumen untuk meningkatkan pengeluaran berdasarkan kota

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Pertama, September 2019

48

Preferensi merek berdasarkan kategori produk dan tingkat penghasilan bulanan

Preferensi Merek Berdasarkan Kota

Produk-produk seperti minuman non alkohol, makanan 
termasuk makanan kecil dan makanan dalam kemasan 
produk pembersih rumah tangga, dan rokok dari merek 
lokal tetap mendominasi pilihan konsumen dari semua 
tingkat penghasilan bulanan di semua kota yang disurvei.

Bagaimana jika perilaku konsumen dilihat dari kota per 
kota? Hasilnya dalam survei konsumen ini cukup unik, 
konsumen Bandung memiliki semacam “fanatisme” 
tersendiri pada produk lokal. Dapat dilihat dari hasil 
survei di bawah ini, hampir seluruh konsumen memilih 
produk lokal, kecuali hanya kurang dari 5% warga 
Bandung yang memilih pakaian dan alas kaki, produk 
audio dan video, peralatan rumah tangga berukuran 
besar dari impor, sedangkan 14% memilih produk digital 
dan aksesorinya dari merek luar. Sungguh luar biasa! 
Fenomena semacam ini tidak diketemukan di kota-
kota lain yang konsumennya secara umum cenderung 
memilih produk luar negeri untuk produk elektronik 
audio dan video, peralatan rumah tangga elektronik baik 
yang berukuran besar maupun kecil, dan juga perangkat 
komputer, telepon genggam dan aksesorisnya, kecuali 
92% konsumen di kota Makassar dan 69% konsumen 
di kota Medan yang memilih peralatan rumah tangga 
elektronik sehari-hari produk dalam negeri.

Survei ini juga melihat bahwa sebanyak 15% konsumen 
Indonesia memilih produk dengan harga lebih mahal dari 
harga produk lain. Hal ini berarti tidak semua konsumen 
cenderung memilih produk dengan harga yang lebih 
murah, walaupun memang lebih banyak (atau 18%) 
konsumen lebih mempertimbangkan faktor harga dalam 

memilih produk. Namun jumlah konsumen terbanyak 
(68%) memilih harga yang sama seperti yang biasa 
mereka bayarkan untuk produk yang mereka beli.

Sedangkan untuk kemungkinan harga pembelian di masa 
mendatang, seperti terungkap dalam grafik di sebelah 
kanan atas, sebanyak 55% dari konsumen menyatakan 
bersedia memilih barang dengan harga lebih tinggi dan 
tentu dengan kualitas produk yang lebih tinggi pula.

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

(catatan: Respon konsumen terkait minuman beralkohol hanya terdapat untuk Jakarta)
Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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Konsumen Indonesia dan Produk Kosmetika Pilihannya

Produk lokal dalam survei ini ditemukan mendominasi preferensi konsumen di pasar, bahkan di bagi konsumen 
yang berpenghasilan paling atas (lebih dari Rp10 juta, sebanyak 83% responden memilih produk lokal, dan hanya 
9% yang memilih produk dari negara-negara barat, sedangkan 6% memilih produk Korea dan 1% memilih produk 
Jepang, seperti dalam grafik di bawah ini.

Kosmetik dan produk kecantikan dari Korea termasuk produk yang mulai digemari konsumen, pertumbuhan 
kecenderungan pasar pada produk ini nampak cukup signifikan, kemungkinan besar dipicu minat masyarakat 
terutama kaum muda pada musik pop Korea (K-pop) dan drama Korea (K-drama). Persaingan antara pabrikan 
kosmetika Korea Selatan dan Jepang di Indonesia memang telah terasa beberapa tahun terakhir, dan merek 
kosmetika Korea menunjukkan pertumbuhan pasar yang cukup signfifikan dari waktu ke waktu. Dalam grafik 
di bawah ini terungkap bahwa kepercayaan konsumen pada produk Korea cukup besar (7%) dibandingkan 
dengan produk Jepang (3%). Seperti dalam grafik sebelumnya konsumen menengah atas percaya pada produk 
Korea, karena dianggap memiliki inovasi (18% pada grafik di bawah). Beberapa produk unik memiliki keunggulan 
dengan memasukkan bahan alami dari pegunungan dalam masker wajah dan serum yang beberapa diantaranya 
mengandung bahan siput, ditambah dengan kuatnya strategi marketing memperkuat positioning inovasi yang 
mereka miliki.

Untuk produk lokal, nampaknya produk dengan sertifikasi halal (tidak mengandung gelatin atau kolagen) ditengarai 
sebagai unsur utama yang disukai konsumen. Hal ini nampak pada produk kosmetika, perawatan kulit dan rambut, 
Wardah, yang tetap disukai meskipun harga yang ditawarkan lebih tinggi dari produk lokal lainnya, bahkan lebih 
mahal daripada produk impor, seperti Ponds, Biore, dan Garnier.

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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Produk Cina Merajai Pasar
Seolah berlomba dengan produk lokal, produk Cina secara umum memiliki positioning sebagai produk yang dekat 
dengan konsumen yang sensitif soal harga. Baik konsumen berpenghasilan rendah maupun tinggi, sebanyak 20 
hingga 30% menunjukkan preferensi untuk membeli produk Cina, yang umumnya dipilih karena harga (30%), dan 
kedua karena kepercayaan (17%). Beberapa produk ponsel Cina yang dikenal adalah Huawei, Xiaomi, Vivo, dan 
Oppo yang produknya saat ini menggunakan operating system (OS) Android

Pendorong Pembelian Ponsel, Komputer dan Aksesoris

Dalam survei ini, tempat pembelian produk juga ditelaah, dan ditemukan bahwa minimarket menjadi pilihan utama 
para konsumen Indonesia (21%), pilihan kedua adalah warung (19%), dan hypermarket menjadi pilihan ketiga 
(19%). 

Pilihan Tempat Membeli

Melihat perbandingan dua tahun terakhir: 2017 dan 2018 pada tabel di bawah ini, kecenderungan para konsumen 
untuk lebih menyukai pembelian produk di toko moderen semakin meningkat, sebaliknya pilihan membeli barang 
di tempat perdagangan tradisional juga semakin berkurang.

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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membuktikan bahwa implementasi program tersebut 
cukup efektif, meskipun dalam survei ini ditemukan 
bahwa efektivitas program nampak sangat besar 
terutama di tingkat penghasilan rendah dan kurang 
nampak nyata di kota Jakarta (dan juga Makassar). Fakta 
ini tentu menjadi satu tantangan bagi produsen untuk 
menciptakan program loyalitas yang lebih tepat menyasar 
kalangan tingkat penghasilan tinggi dan di kota Jakarta 
(dan Makassar).

Komunikasi dengan Konsumen yang Efektif
Media komunikasi apa yang paling disukai oleh 
konsumen Indonesia dalam menerima mendapatkan 
informasi produk? Ternyata televisi masih merupakan 
sumber informasi yang disukai konsumen (24%), selain 
itu teman dan rekan kerja menjadi pilihan kedua (21%), 
dan kerabat menjadi pilihan ketiga (20%). Bagaimana 
dengan media sosial di era digital ini? Pilihan utama 
media sosial yang dimanfaatkan konsumen adalah dari 
Facebook (67%), dan sebagian kecil menerima informasi 
dari Instagram (20%).

Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Produk
Belanja daring (online shopping) merupakan fenomena 
yang tak terhindarkan. Meskipun berdasarkan laporan 
riset ini terdapat penurunan kecenderungan penggunaan 
belanja daring sebesar 1% di tahun 2018 dibandingkan 
2017, namun dengan bertambahnya orang muda sebagai 
konsumen dan pembelian per konsumen menunjukkan 
peluang pertumbuhan signifikan pada e-commerce. 
Sebagai pendorong maraknya e-commerce, ditemukan 
tiga pendorong utama, yaitu pengalaman praktis (26%), 
harga (17%), dan juga promosi (14%).

Sedangkan tiga penyebab keengganan belanja daring 
adalah pertama, karena faktor keamanan (36%), 
kedua, karena ketidaktahuan (33%), dan ketiga, karena 
keterbatasan produk (20%).

Pilihan Konsumen Berbelanja di Pasar Modern vs 
Pasar Tradisional
Meskipun sebagian besar konsumen di seluruh kota lebih 
menyukai pasar moderen, namun pasar tradisional masih 
merupakan tempat belanja yang masih cukup diminati 
oleh konsumen. Preferensi tempat belanja juga sangat 
bervariasi berdasarkan konsumen di kota-kota tertentu. 
Di kota Bandung misalnya, preferensi tempat belanja 
cukup berimbang, sebanyak 46% atau hampir setengah 
responden konsumen di kota tersebut lebih menyukai 
berbelanja di pasar tradisional. Ini merupakan persentase 
tertinggi penggemar pasar tradisional, di Medan dan 
Surabaya sebanyak 40%, ketika didalami lebih 

lanjut, ternyata alasan konsumen suka berbelanja di pasar 
tradisional adalah karena harga yang cukup miring.

Program Belanja dan Pengaruhnya Bagi 
Konsumen
Program loyalitas dan keanggotaan adalah hal yang 
sangat umum ditawarkan oleh para produser. Meski 
demikian 42% dari konsumen merasa program loyalitas 
hanya dipergunakan untuk mendapatkan manfaat saja, 
bukan karena loyal pada produsen tertentu. Sedangkan 
58% memang memilih belanja di tempat tertentu karena 
program loyalitas yang mereka miliki, seperti di bawah ini.
Program loyalitas juga mendorong 59% konsumen 
untuk memanfaatkan keuntungan program. Hal ini 

Pendorong belanja daring

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Penyebab Keengganan belanja daring

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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Serba-serbi Produk E-commerce
Produk pakaian dan alas kaki merupakan produk yang 
paling disukai oleh semua tingkat penghasilan dalam 
e-commerce. Selain itu produk lain adalah tiket, seperti 
tiket pesawat dan tiket bioskop, kosmetika dan produk 
perawatan kecantikan, dan produk digital, seperti 
kategori ponsel, komputer dan aksesori, seperti dalam 
tabel di bawah.
Di bidang e-commerce, perilaku konsumen dapat 
ditelaah berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai 
berikut:
1. Konsumen dengan segmen penghasilan terendah 

(kurang dari Rp1 juta) ternyata menghabiskan 
hampir 70% dari penghasilannya setelah membeli 
makanan dan kebutuhan lainnya langsung di toko 
fisik, membeli pakaian dan alas kaki, produk digital, 
komputer dan aksesoris.

2. Sedangkan belanja daring untuk keperluan 
rumah tangga bulanan belum menjadi kebiasaan 
di Indonesia, tapi beberapa konsumen dalam 
kelompok penghasilan tertentu mulai berkembang, 
mereka adalah konsumen dengan penghasilan 
menengah mulai dari Rp2 hingga 7,5 juta rupiah, 
biasanya mereka berbelanja untuk makanan, 
makanan kemasan dan minuman.

3. Fakta ketiga, para pembelanja daring untuk 
kosmetika dan produk hygiene umumnya adalah 
mereka yang memiliki penghasilan Rp2 juta ke atas. 
Ketika membandingkan konsumen dengan beberapa 
tingkat penghasilan tersebut, konsumen dengan 
penghasilan di atas Rp7,5 juta per bulan lebih 
cenderung untuk membelanjakan sebagian besar 
uangnya untuk produk kosmetika dan perawatan 
kecantikan dibandingkan konsumen dari tingkat 
penghasilan yang lebih rendah.

Selain itu, perilaku konsumen juga dapat ditengarai 
karakteristiknya, yakni bahwa dalam hal produk elektronik 
(kecuali ponsel, komputer, dan aksesoris), sekitar 29-41% 
dari konsumen lebih mengharapkan untuk mencek 
produk di toko sebelum melakukan pembelian online. 

Sedangkan 14-16% dari konsumen yang melakukan 
pembelian kosmetik, perawatan kecantikan, pakaian 
dan alas kaki lebih suka mencek produk sebelum 
melakukan pembelian online. Pengecekan dilakukan 
lebih untuk melihat warna, desain, dan ukuran. Dalam hal 
pembelian makanan dan makanan kemasan, sebanyak 
27% konsumen merasa wajib melihat produk langsung 
sebelum melakukan pembelian secara online. Hal ini 
utamanya dikarenakan biasanya konsumen secara 
teratur mengunjungi mal untuk melihat barang. Ini 
merupakan fakta konsumen Indonesia yang cukup unik.
 
Untuk metode pembayaran, ATM merupakan layanan 
yang masih tetap menjadi pilihan bagi semua kalangan 
usia, meski demikian di kalangan konsumen muda, 
mereka semakin terdorong untuk melakukannya, 
sedangkan pada konsumen yang lebih tua, pembayaran 
dengan menggunakan layanan internet banking justru 
semakin diminati.

Pembelanjaan online berdasarkan tingkat penghasilan bulanan

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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Metode pembayaran 
Akses perbankan warga Indonesia saat ini masih terbatas 
sebesar 36,06% dari populasi, namun preferensi 
pembayaran e-commerce umumnya berbasis perbankan, 
seperti pembayaran via ATM yang masih mendominasi 
preferensi konsumen, disusul dengan transfer bank 
melalui internet (22%), dan transfer bank melalui mobile 
banking. 

Pembayaran melalui ATM cenderung semakin diminati 
oleh orang-orang muda (65%), sedangkan orang tua 
selain menyukai pembayaran ATM (58%) juga melalui 
internet banking (26%).

Metode Pembayaran yang Diinginkan

Metode Pembayaran yang Disukai oleh Berbagai Usia

Preferensi konsumen untuk mencek barang secara langsung sebelum melakukan pembelian daring.

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)

Sumber: Deloitte Consumer Insights Survey (2018)
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Dalam hasil survei ini ditemukan bahwa di antara negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih merupakan pasar yang 
besar yang menarik. Meskipun masih belum terlalu kelihatan, namun e-commerce nampaknya akan semakin marak di 
masa mendatang. Dalam laporan survei ini, ada tiga hal penting untuk dicatat : 

1. Telah terdapat penurunan pengeluaran konsumen di berbagai tingkat penghasilan meskipun terdapat indikasi 
ekonomi yang positif. Nampaknya konsumen lebih memprioritaskan kembali pengeluaran mereka untuk kategori 
produk tertentu. Survei ini juga mengindikasikan peluang pertumbuhan yang cukup bervariasi berdasarkan 
wilayah, kategori produk dan tingkat penghasilan. Perusahaan juga menunjukkan minat yang semakin besar untuk 
meningkatkan kemampuan analitis mereka untuk mendorong pertumbuhan, hal ini menunjukkan pentingnya 
keberlangsungan pertumbuhan dan market share.

2. E-commerce merupakan topik hangat untuk harapan pertumbuhan di masa depan, meskipun ada indikasi 
penurunan minat konsumen baru dalam menggunakan e-commerce. Para pemain di bidang tersebut perlu 
memiliki prioritas yang jelas untuk memperkuat platform pertumbuhan pasarnya, contohnya dalam meningkatkan 
frekuensi kunjungan atau penggunaan, dan meningkatkan kemampuan dalam cross-selling, juga untuk 
menginvestasikan pada model e-commerce, seperti lelang.

3. Tantangan yang semakin besar dalam perdagangan tatap muka dan digital, pemusatan perhatian pada konsumen 
semakin marak, Pada program loyalitas, seringkali program tidak jelas arahnya apakah untuk mendapatkan 
keuntungan atau hanya memberikan subsidi pada konsumen. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengevaluasi 
efektivitas program loyalitasnya agar benar-benar sesuai kebutuhan konsumen dan juga mendapatkan 
keuntungan bisnis yang seimbang.

Dengan survei konsumen 2018 yang diadakan oleh Deloitte Asia Tenggara ini, sektor retail memiliki kepercayaan 
diri untuk terus tumbuh dengan membuat strategi yang tepat berdasarkan hasil pengamatan perilaku konsumen 
Indonesia, seperti yang tersaji dalam laporan survei tersebut. 

Sumber:
1. Deloitte Consumer Insight, Managing evolving shifts in Indonesia, Deloitte Southeast Asia, September 2018
2. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3871533/sektor-ritel-masih-tertekan-pada-2019-ini-pemicunya
3. https://bisnis.tempo.co/read/1165793/ekonom-sektor-ritel-terus-tumbuh-di-sepanjang-2019/full&view=ok
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Publikasi Deloitte 
Indonesia
Saat ini kami memiliki tiga publikasi tentang Indonesia. Apabila anda tertarik pada salah satu atau semua publikasi 
tersebut di bawah ini, silahkan menghubungi kami di idttl@deloitte.com.

Predictions telah dipublikasikan setiap tahun sejak tahun 2001. Untuk edisi 
terbaru, tim TMT Deloitte Asia Tenggara sekali lagi memasukkan "perspektif Asia 
Tenggara" bersamaan dengan empat prediksi TMT dari Deloitte Global. Melalui 
sebuah serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan oleh Deloitte 
Asia Tenggara bersama 77 orang generasi milenial di tiga wilayah pasar regional, 
yaitu: Indonesia, Filipina, dan Singapura, publikasi kami ini menawarkan beberapa 
pandangan tentang bagaimana perkembangan global dapat memunculkan sebuah 
jalur yang berbeda atau lintasan pertumbuhan di kawasan masing-masing karena 
keunikannya yang istimewa. Tema prediksi tahun ini lebih mengarah pada evolusi 
daripada hanya stasis. Kecepatan data yang tinggi dan daya lentur jaringan 5G yang 
rendah dapat memacu sebuah evolusi dalam mobilitas, kesehatan, manufaktur, dan 
hampir setiap industri yang bergantung pada konektivitas. Dalam laporan tersebut, 
terdapat diskusi tentang eSport dengan implikasi besar bagi perusahaan media dan 
pemasang iklan. Dalam laporan ini iuga terdapat prediksi tentang jaringan 5G yang 
akan diluncurkan pada 2019. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi 
ini.

Indonesia, sebuah negara terpadat di Asia Tenggara selalu menjadi pasar utama yang 
menarik perhatian bagi bisnis ritel. Edisi kelima laporan Deloitte Consumer Insights ini 
mengeksplorasi beberapa pola konsumsi terbaru konsumen Indonesia yang muncul 
dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018. Studi kami menunjukkan potensi 
pergeseran di pasar Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Turunnya pengeluaran telah mempengaruhi produk-produk yang diminati pada 
kelompok kebutuhan dasar, khususnya dalam kategori makanan segar dan makanan 
dalam Kemasan. Selain itu terdapat juga tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 
merek-merek dari China mungkin berhasil memposisikan diri di berbagai kelompok 
tingkat pendapatan berbeda dengan produk-produk tertentu dalam kelompok produk 
elektronik. Silakan hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini.

Publikasi berisi gagasan terdepan mengenai teknologi kesehatan (eHealth) ini 
bertujuan untuk memberikan pandangan dan rekomendasi bagi para regulator, 
pembuat kebijakan, akademisi, pemilik bisnis, dan pengguna tentang tren masa depan 
yang akan datang dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebagai sebuah negara yang 
saat ini sedang berkembang, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. 
Namun, dengan pertumbuhan yang cepat, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. 
Saat ini, Indonesia berada di tengah-tengah beberapa transisi; mulai dari epidemiologi 
demografis, sistem informasi hingga perubahan teknologi. Dengan semua perubahan 
tersebut, para pemangku kepentingan harus melihat kembali dan memperbarui 
kebijakan dan sistem yang ada agar sejalan dengan penyesuaian yang harus dilakukan 
dalam kondisi ekonomi makro yang mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Silakan 
hubungi kami jika Anda tertarik dengan publikasi ini.

Apakah Anda tertarik dengan Publikasi Deloitte Indonesia kami?



Deloitte Indonesia Perspectives  | Edisi Pertama, September 2019 

57



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its 
global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred 
to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities 
are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to 
clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial 
advisory, risk advisory, tax & legal and related services. Our global network of 
member firms and related entities in more than 150 countries and territories 
(collectively, the “Deloitte organisation”) serves four out of five Fortune Global 
500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an 
impact that matters at www.deloitte.com.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm 
of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each 
of which are separate and independent legal entities, provide services from more 
than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, 
Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, 
Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo and Yangon.

About Deloitte Indonesia 
In Indonesia, services are provided by Imelda & Rekan, Deloitte Touche Solutions, 
PT Deloitte Konsultan Indonesia and KJPP Lauw & Rekan.

This communication contains general information only, and none of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, 
the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional 
advice or services. Before making any decision or taking any action that may 
affect your finances or your business, you should consult a qualified professional 
adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss 
whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2019 Imelda & Rekan


