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BAB I 

PENDAHULUAN   

A.  Latar Belakng Masalah  

Komunikasi merupakan alat unik yang digunakan para pemasar untuk 

membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. 

Komunikasi terdiri dari beberapa aspek diantaranya, dapat berbentuk verbal (baik 

tertulis maupun lisan), visual (ilustrasi, gambar, demontrasi produk,) atau 

kombinasi keduanya. Komunikasi juga dapat merupakan simbol (harga yang 

tinggi, pengemasan yang bermutu tinggi, logo yang mengesankan) dan 

menyampaikan arti khusus yang ingin ditanamkan oleh pemasar. 

Pada dasarnya, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat 

konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk atau jasa yang di 

tawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen  potensial agar 

berhasrat untuk masuk ke dalam hubungan pertukaran. Pada tingkatan yang lebih 

tinggi, peran komunikasi tidak hanya mendukung transaksi dengan 

menginformasikan, membujuk dan membedakan produk, tetapi juga menawarkan 

sarana pertukaran itu sendiri. 

Perusahaaan harus memutuskan kepada siapa pesan harus dikirim dan 

apa yang harus disampaikannya, dan kemudian merumuskan pesan sedemikian 

rupa sehingga artinya ditafsirkan oleh konsumen yang dibidik persis seperti yang 
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dimaksudkan. Sumber komunikasi impersonal biasanya adalah organisasi yang 

mengolah dan mengirimkan pesan yang tepat melalui departemen khusus atau 

juru bicara. 

Setiap organisasi pemasaran dalam perusahaan bertujuan untuk meraih 

konsumen agar memilih produknya dan bukan produk pesaingnya. Konsumen 

harus mempunyai keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu. Hal 

inilah yang dimaksud para pemasar dengan membangkitkan keinginan akan suatu 

produk, yang juga disebut sebagai usaha menciptakan permintaan primer ( 

primary demand ). Setiap pengenalan suatu produk baru membawa konsekuensi 

akan tanggung jawab dari sang inovator untuk membangkitkan keinginan 

konsumen secara agresif. Para pemasar dalam kategori yang telah mapan perlu 

melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan atau membangun kategori 

produk mereka 

Jika komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen akan produk 

atau jasanya, konsumen dapat membentuk sikap ( attitudes ) positif terhadap 

produk atau jasa tersebut, dan mungkin akan muncul niat ( intention ) untuk 

membeli merek tersebut, ketika timbul keinginan untuk membeli suatu produk di 

masa yang akan datang. 

Sikap (attitude) menggambarkan penilaian, perasaan, dan kecenderungan 

yang relatif konsisten dari seseorang atas sebuah objek atau gagasan (Kotler dan 

Armstrong, 2006: 218). Komunikasi yang dilakukan oleh bagian pemasaran yang 

dalam hal ini berperan juga sebagai public relation merupakan upaya penting 
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untuk mempertahankan konsumen bagi sebuah perusahaan agar tetap menang 

dalam persaingan dan mendapat tempat di hati konsumen atau pelanggan, 

sehingga akan terbentuk sikap positif atau loyal terhadap perusahaan tersebut. 

Menurut Shimp (2003:95) komunikasi sebagai proses pemikiran dan 

pemahamandisampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu. Sedangkan 

pemasaran diartikan sebagaikumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya 

mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antaramereka dengan pelanggannya. Maka apabila 

digabungkan semua unsur dalam bauran pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebar luaskan kepada pelanggana tau kliennya. 

Komunikasi antarpribadi yang ada dalam proses pertukaran jasa ini, sangat 

berperan penting terhadap persepsi pelayanan pelanggan terhadap biro jasa 

pengiriman yang mereka digunakan. Proses komunikasi berlangsung disetiap 

kegiatan yang dilakukan dalam bisnis jasa ini, baik yang dilakukan langsung 

(bagian pemasaran kepada pelanggan/pengguna jasa) maupun tidak langsung (media 

komunikasi iklan, dsb). Komunikasi antarpribadi ( interpersonal communication ) 

adalah komunikasi antara orang-orang yangs ecara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun non verbal 

(Mulyana, 2005 : 73). 

Super Courier merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengiriman barang dengan tujuan ke seluruh Indonesia. Pangsa pasar yang dituju 

meliputi pasar rumah tangga sampai dengan industri. Dengan luasnya pangsa 

pasar yang ada, maka Super Courier dapat ikut mengambil porsi keuntungan dari 
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bisnis jasa pengiriman barang ini. Sebagai perusahaan baru yang memiliki 

pesaing yang tinggi, PT. Super Courier  Surabaya memiliki komitmen 

berkomitmen untuk menjadi Forwarder  bisnis pengangkutan yang sukses. PT. 

Super Courier berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara 

pemasaran jemput bola yaitu dengan cara mendatangi konsumen yang 

berkepntingan untuk melakukan pengiriman barang, sehingga konsumen tidak 

perlu datang ke perusahaann.  Selain itu Perusahaan ini memberikan service 

pengiriman barang dalam waktu yang sangat singkat, perusahaan membantu bagi 

konsumen yang memiliki masalah ketinggalan berkas atau barang baik misalnya 

di pool taksi atau di rumah atau di manapun. Konsumen cukup mengubungi pihak 

perusahaan kemudian para petugas pengantar barang ini akan mengantarkan 

barang anda yang tertinggal di pool taksi ataupun di rumah. 

Pengiriman barang merupakan suatu perusahaan yang didirikan untuk dapat 

membantu menyelesaikan masalah di bidang pengiriman barang. Dalam 

perkembangannya Super Courier berusaha untuk memberikan solusi pengiriman 

barang guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas yang baik dalam 

suatu organisasi perusahaan. Berbagai upaya dilakukan Super Courier dalam 

meningkatkan pelayanan, diantaranya dengan didukung oleh para tenaga  

operasional yang profesional dan berpengalaman yang mempunyai kompetensi 

dalam bidangnya, oleh karena itu perusahaan harus benar-benar memahami 

bagaimana menjual jasa. Pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan oleh 

konsumen, siapa saja yang menjadi konsumen, dimana konsumen dapat 
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memenuhi kebutuhannya (membeli), mengapa konsumen membutuhkan, 

bagaimana konsumen membeli, siapa yang terlibat dalam kegiatan pemasaran 

sudah menjadi prioritas bagi perusahaan dalam meningkatkan pelayanan. 

Hal yang melatarbelakangi permasalahan, bahwa berbagai upaya yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan 

penjualan. Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa pada beberapa bulan 

terakhir konsumen yang menggunakan jasa pengiriman Super Courier mengalami 

penurunan. Hal itu terbukti dengan menurunnya jumlah pelanggan, seperti yang 

ditunjukkan data pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 
Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Jasa Pengiriman Barang 

Super Courier selama tahun 2014 

Bulan Jumlah Pelanggan Pertumbuhan (%) 
Januari 492 0 
Pebruari

 

538 9% 
Maret  576 7% 
April 586 2% 
Mei  411 -30% 
Juni 385 -6% 
Juli 372 -3% 

Jumlah 3360   
   Sumber : Super Courier Surabaya (2014) 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode Bulan 

Januari 2014 hingga bulan April 2014 jumlah pelanggan terus mengalami 

peningkatan, akan tetapi dalam tiga bulan berikutnya, tepatnya pada bulan Mei 

hingga Juli tahun 2014 jumlah pelanggan mengalami penurunan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggan tersebut 
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menunjukkan sikap konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman mengalami 

penurunan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingginya permintaan 

pelanggan tidak diimbangi dengan kinerja layanan yang diberikan, seperti 

perhatian dalam mempertahankan kualitas layanan, keluhan pelanggan, 

keterlambatan pengiriman serta kurangnya pihak manajemen dalam mengelola 

usahanya dengan baik. Sehingga sikap dan kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan berkurang. 

Perusahaan selama ini dalam menyampaiakan informasi terkait 

permasalahan pengiriman masih menggunakan telepon dan fax sehingga tidak 

semua permasalahan pengiriman keluhan pelanggan terungkap dengan jelas. 

Keluhan tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung 

terhadap kinerja perusahaan, sehingga kemampuan mendeteksi keluhan 

pelanggan harus dimiliki oleh perusahaan. Keluhan dan Permasalahan pengiriman 

tersebut yang terjadi disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 1.2 
Jumlah Proses Pengiriman yang mengalami permasalahan selama tahun 2014 

Bulan Jumlah Pelanggan 

Jumlah Pelanggan 
Yang mengalami 

permasalahan 

Jumlah permasalahan 
Pelanggan Yang Dapat 

Diselesaikan 
Januari 492 20 18 
Pebruari 538 21 19 
Maret  576 23 21 
April 586 22 20 
Mei  411 17 16 
Juni 385 15 14 
Juli 372 16 15 

Rata rata 480 19.14 17.6 
   Sumber : Super Courier Surabaya (2014) 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan yang 

memanfaatkan jasa pengiriman perusahaan dari bulan januari 2014 hingga bulan 

juli 2014 sebanyak 19.14 pelanggan. Permasalahan pengiriman yang dapat 

diselesaiakan rata rata  17.6 pelanggan. Kebijakan perusahaan terkait 

permasalahan tersebut sebenarnya setiap terjadi permasalahan dengan pengiriman 

seperti kerusakan barang kiriman, langsung dikomunkasikan dengan pelanggan 

dengan cara langsung mengganti kerusakan barang tersebut. 

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman 

dalam mengkomunikasikan produk yang akan mereka jual kepada pelanggan. 

Membina hubungan yang baik dengan calon pelanggan merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan oleh para perusahaan jasa pengiriman untuk dapat 

memperkenalkan produk jasa pengiriman yang mereka tawarkan. Di mana, 

komunikasi tatap muka menjadi prioritas utama yang dapat menunjang 

keberhasilan para perusahaan jasa pengirman untuk mendapatkan kepercayaan 

dari calon pelanggannya. Namun, terkadang upaya yang mereka lakukan masih 

mengalami hambatan untuk mendapatkan skap dan kepercayaan calon pelanggan 

Masalah yang kerap kali muncul adalah kurangnya keterbukaan perusahaan 

jasa pengiriman dalam memberikan informasi yang mendetail mengenai produk-

produk jasa pengiriman express yang akan mereka tawarkan kepada calon 

pelanggan. Informasi detail mengenai suatu produk khususnya produk jasa 

pengiriman merupakan suatu informasi vital, karena melalui informasi tersebut 

calon dapat menilai seperti apa perusahaan jasa pengiriman yang dapat mereka 
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percayakan dalam membantu menangani perlindungan kiriman paket mereka dan 

dapat membuat keputusan membeli nantinya 

Proses komunikasi antarpribadi terjalin antara bagian pelayanan pengirimn 

dengan pengguna jasa Super Courier , namun tidak hanya terjadi antara bagian pelayanan 

pengiriman dengan pengguna jasa saja, namun secara tidak langsung terjadi antara pihak 

manajemen  Super Courier dengan pengguna jasa. Hal ini terkait hal birokratis seperti, 

informasi jasa dan proses pembayaran, atau keterlibatan langsung pihak manajemen selama 

proses pengiriman barang berlangsung. Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta sikap positif terhadap kualitas 

layanan pengiriman barang. 

B. Perumusan Masalah Penelitian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara komunikasi antar pribadi terhadap sikap 

positif konsumen ? 

2. Jika ada pengaruhnya, seberapa besar tingkat pengaruhnya ?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara komunikasi antar 

pribadi terhadap sikap positif konsumen 

2. Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pengaruh antara komunikasi antar 

pribadi terhadap sikap positif konsumen 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya Public Relation yang berkaitan 

dengan penggunaan Komunikasi Perusahaan dengan sikap konsumen dalam 

menggunakan jasa perusahaan. 

2. Manfaat Praktis : 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bagi masyarakat dapat digunakan 

sebagai masukan yang sifatnya ilmiah agar masyarakat khususnya konsumen  

dapat  mendapatkan informasi yang sedetailnya tentang jasa perusahaan.. 
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