
PELUANG PEMASARAN 
 
Gaya Hidup Konsumen saat ini semakin banyak mengalami pergeseran atau 
perubahan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap pola konsumsi dan jenis 
produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. 
 
Bagi seorang Wirausaha (Entrepreneur), perubahan gaya hidup tersebut bukan 
suatu hambatan untuk berbisnis. Perubahan gaya hidup dijadikan peluang 
untuk berbisnis. 
 
Tugas Anda adalah : 
1- Menemukan peluang-peluang pemasaran yang menarik seiring dengan 

perubahan lingkungan, khususnya gaya hidup konsumen. Lalu peluang yang 
Anda temukan ditulis pada lembar kerja yang telah disediakan. 

2- Kemudian tentukan peluang bisnis yang paling berpeluang untuk berhasil 
dengan memberi rangking peluang-peluang yang telah Anda tulis tersebut 
berdasarkan kriteria : 
a. Ketersediaan Pasar 
b. Ketersediaan Teknologi 
c. Ketersediaan Bahan Baku 
d. Kesesuaian dengan peraturan 
e. Kesesuaian dengan kebijaksanaan pemerintah 
f. Kesesuaian dengan sosial budaya. 
CONTOH:  
Anda menuliskan peluang Bisnis Sparepart Komputer. 
Peluang bisnis ini diberi rangking 1, jika memiliki potensi pasar yang luas, 
teknologi tersedia, bahan baku mudah diperoleh, peraturan mendukung, 
pemerintah mendorong pengembangannya dan tidak ada penolakan secara 
sosial budaya.  
RANGKING DITETAPKAN MASING-MASING UNTUK SETIAP 
KATEGORI PERUBAHAN. 



MENANGKAP PELUANG USAHA DARI PERUBAHAN GAYA HIDUP 
 

KATEGORI 
PERUBAHAN PERUBAHAN PELUANG PEMASARAN 

YANG DAPAT DITANGKAP RANGKING 

RUMAH, KELUARGA, 
DAN RUMAH 
TANGGA 

Anggota Keluarga sering Keluar Rumah 
 

Contoh:  
Jasa Pengamanan Rumah 

 

Sering Nonton TV Bersama 
 

  

Ukuran Rumah yang Tidak Luas 
 

  

Ukuran Rumah yang Sempit 
 

  

Anggota Keluarga Tidak Banyak (misalnya 
Catur Warga) 

  

Dual Career Family (suami istri yang sama-
sama bekerja dan punya karir 

  

POLA BELANJA Pasar Tradisional mulai tergeser oleh Pusat 
Perbelanjaan Modern 

  

Frekuensi belanja jarang, tetapi dalam jumlah 
relatif besar 

  

POLA MAKAN DAN 
MASAKAN 

Sarapan Pagi dengan nasi diganti dengan 
makanan siap saji dan mengenyangkan 

  

Pemakaian air putih sebagai air minum 
menjadi budaya baru 

  

Makan di luar rumah makin digemari 
 

  

Lebih menyukai kepraktisan dalam memasak, 
termasuk malas masak 

  



POLA BUSANA Penggunaan celana Jeans, T-Shirt dan Batik 
yang makin meluas 

  

Penggantian model pakaian yang relatif cepat 
dan variatif 

  

Pemakaian busana muslimah (wanita) dan 
muslim (pria) yang makin meluas 

  

PERSEPSI TERHADAP 
KESEHATAN DAN 
PENAMPILAN 

Kesadaran untuk hidup sehat dan bugar 
 

  

Kesadaran untuk tampil menarik, baik bagi 
wanita maupun pria 

  

Kebutuhan untuk memahami etiket dan sikap 
yang tepat dalam pergaulan 

  

POLA PENDIDIKAN Orangtua tidak memiliki cukup waktu untuk 
membimbing dan mendampingi anak-
anaknya belajar, pelajaran sekolah atau agama 

  

Kesadaran orang tua untuk mendapatkan 
lembaga pendidikan yang bermutu bagi 
anaknya semakin meningkat 

  

Meningkatnya kebutuhan tenaga terampil 
dengan masa pendidikan relatif pendek 

  

POLA KEBUTUHAN 
OLAHRAGA 

Orang lebih memilih sarana olahraga yang 
nyaman dan lengkap 

  

Orang bersedia membayar tinggi untuk 
memenuhi kebutuhan berolahraga 

  

Banyak berdiri klub-klub olahraga 
 

  

 


