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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Agar hubungan antar manusia dapat terjalin dengan baik, maka 

dibutuhkan sebuah komunikasi. Menurut Kleijan (dalam Cangara, 2012: 1) 

dijelaskan bahwa komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan 

manusia seperti halnya bernafas, sepanjang ia hidup maka ia membutuhkan 

komunikasi. Akhirnya manusia terdorong oleh rasa ingin dari dalam diri untuk 

berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hal ini diperkuat oleh teori dasar biologi 

yang menyebutkan adanya dua kebutuhan, yakni kebutuhan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya (Cangara, 2012: 2). 

Bermula dari kebutuhan tersebut manusia terpacu untuk 

menyelenggarakan usaha (business) guna mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. Demikian halnya, usaha tersebut juga sangat membutuhkan komunikasi 

agar dapat terus berkembang. Akhirnya manusia terdorong untuk meningkatakan 

ketrampilannya dalam berkomunikasi secara otomatis melalui lambang - lambang 

isyarat, kemudian disusul dengan kemampuan untuk memberi arti setiap lambang 

itu dalam bentuk bahasa verbal. Upaya tersebut merupakan bagian dari aspek 

psikologis manusia untuk menyampaikan keinginannya dan untuk mengetahui 

hasrat orang lain yang juga sangat berguna dalam menunjang aktivitas bisnisnya. 
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Wujud dari ketrampilan manusia dalam mengembangkan komunikasi sudah 

sangat banyak dijumpai, salah satunya adalah dengan mengadakan active 

sellingproduk dalam dunia bisnisnya. Dengan mengandalkan jasa active seller 

sebagai penyalur komunikasinya. 

Active selling dikembangkan oleh pihak manajemen sebagai wujud akan 

pentingnya sebuah proses komunikasi agar Gramedia selalu berada di benak 

masyarakat. Pengembangan komunikasi melalui berbagai communication channel 

sangat diperlukan supaya terjalin komunikasi yang hangat antara perusahaan 

dengan pelanggan. Active sellingmenurut Standart ISO (PND/PNJ/05) 

mengandung makna yang terdiri atas 4S dan IT, yakni: senyum, salam, sapa, 

santun, dan terima kasih (Kompas Gramedia, 2013). Pada proses komunikasinya, 

para sales akan memberikan senyuman ramah dengan memberikan salam, 

dilanjutkan sapaan yang santun dengan menjelaskan produk dan berusaha 

mempengaruhi sampai akhirnya pembeli berminat dengan buku yang telah 

ditawarkan. Hasilnya, apakah pembeli berminat untuk membeli atau tidak, sales 

harus tetap mengucapkan terima kasih. 

Komunikasi active seller merupakan salah satu metode untuk mencapai 

sebuah hubungan yang baik, karena meskipun pelanggan tidak berminat membeli, 

sales harus tetap ramah karena mungkin pembeli akan kembali. Active 

sellingmerupakan bagian dari upaya sebuah perusahaan dalam meningkatkan 

pelayanan publik agar produk yang dijual khususnya produk yang kurang diminati 

dapat terjual. Lain halnya dengan periklanan yang komunikasinya bersifat massal, 

melalui komunikasiactive seller pelanggan merasa diperhatikan sekaligus 
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mempermudah dalam memperoleh produk sesuai keinginan dan kebutuhan. 

Akhirnya kembali pada kebutuhan dasar komunikasi bahwa komunikasiactive 

seller dibutuhkan bukan sekedar meningkatkan penjualan, melainkan untuk 

menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. 

Secara teori pada proses komunikasi dalam perspektif psikologis terdapat 

fakta perubahan psikologis baik pada diri komunikator maupun komunikan. Pesan 

komunikasi yang disampaikan mengandung aspek pesan dan lambang. Isi pesan 

adalah fikiran dan lambang adalah bahasa. Pada aktivitas komunikasi terjadi 

proses mengemas fikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator dan disebut 

encoding. Encoding tersebut selanjutnya dikirimkan kepada komunikan, 

kemudian terjadi proses decoding dalam diri komunikan yang seolah - olah 

membuka bungkus pesan tadi. Jika komunikan mengerti isi pesan komunikator 

berarti komunikasi terjadi, demikian sebaliknya (Effendy, 2003: 31). Melalui 

komunikasi active seller, tujuan komunikator seharusnya dapat lebih tercapai 

guna menumbuhkan minat pembelian, hal ini dikarenakan proses komunikasi 

active seller dilakukan dengan beberapa tahapan guna mempengaruhi persepsi dan 

minat pembelian oleh pelanggan. 

Menurut Fishbein dan Ajzen (dalam Shidiqqi, 2012) dijelaskan bahwa 

minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu dan membeli 

adalah memperoleh sesuatu pertukaran. Menurut Howard (1985: 35) dijelaskan 

bahwa minat beli merupakan bagian dari proses pembelian suatu produk dimana 

konsumen mempunyai keinginan dan kebutuhan terhadap suatu produk yang 

harus dipenuhi. Disaat pelanggan menyadari kebutuhannya, ditambah dengan 



4 
 

komunikasi oleh sales melalui active selling, maka besar kemungkinan pelanggan 

berminat untuk membeli. Berdasarkan atas definisi tersebut dapat ditentukan 

dimensi dan indikatornya agar dapat dilakukan survei kepada responden. 

Dimensi penelitian ini didasarkan pada teori struktur sikap, dimana minat 

pembelian merupakan bagian dari struktur sikap. Menurut Azwar (2013: 23-24) 

struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu komponen 

kognitif (cognitive), komponen afektif (affective), dan komponen konatif 

(connative). Namun penelitian ini menggunakan pendekatan mengenai 

ketidakpuasan atas penjelasan inkonsistensi yang terjadi diantara ketiga 

komponen kognitif, afektif, dan konatif dalam membentuk sikap. Oleh karena itu 

peneliti mengikuti pendekatan ini yang memandang perlu untuk membatasi 

konsep sikap hanya pada aspek afektif saja. Minat pembelian dialami oleh 

pelanggan setelah mengalami proses kognitif (pengetahuan) terlebih dahulu. 

Selanjutnya akan muncul minat (keinginan) pada diri pelanggan yang merupakan 

proses afektif (perasaan). Setelah proses operasionalisasi, dilanjutkan penentuan 

indikator yang dapat merefleksikan minat pembelian. 

Tingginya minat pembelian buku secara tidak langsung dapat diketahui 

melalui meningkatnya minat baca masyarakat, hal ini disampaikan oleh Zubaidah 

selaku Kepala Perpustakaan Kota Malang bahwa penambahan koleksi buku baru 

rata - rata mencapai 1.200 eksemplar pertahun, baik buku fiksi maupun non fiksi 

(Republika, 2013). Penambahan buku tersebut guna menunjang kebutuhan 

masyarakat akan minat baca pada semua lapisan baik berstatus pelajar ataupun 

bukan, mahasiswa maupun masyarakat umum, bahkan ibu - ibu rumah tangga. 
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Tingginya minat baca dan beli buku juga dapat diketahui melalui banyaknya toko 

buku di Kota Malang, seperti: Gramedia, Toga Mas, Dian Ilmu, Islamic Mega 

Store, Siswa, Wilis, Eramedia Islami, dan lain - lain. 

Ketatnya persaingan beberapa perusahaan tersebut mendorong Gramedia 

untuk meningkatkan kreativitas komunikasi kepada pelanggannya, yang juga 

merupakan salah satu toko buku terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2 

Februari 1970 (Kompas Gramedia, 2011). Program komunikasi yang diterapkan 

adalah melalui active sellingyang bertujuan untuk meningkatkan minat pembelian. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menguji secara empiris 

pengaruh komunikasi active seller terhadap minat pembelian. Hal ini didasarkan 

pada pendapat keilmuan bahwa komunikasi merupakan kumpulan pengetahuan 

yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan riset (Cangara, 2012: 13). 

Maka dengan pendekatan empiris, peneliti berusaha untuk membuktikan 

kebenaran mengenai teori komunikasi S - 0 - R (Stimulus, Organism, Response). 

Menurut teori ini perubahan sikap tergantung pada proses psikologis yang 

terjadi pada individu. Stimulus yang disampaikan komunikator kepada komunikan 

mungkin diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian 

yang diberikan oleh komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti isi pesan 

tersebut (tahapan kognitif), kemampuan komunikasi ini melanjutkan proses 

berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya. Maka terjadilah 

kesediaan untuk mengubah sikap (Effendi, 2003: 256). Perubahan sikap 

komunikan tersebut diwujudkan dalam bentuk perasaan atau minat pembelian 

(tahapan afektif). 



6 
 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ratri (2007) dengan 

judul hubungan antara citra merek dengan loyalitas merek. Sampel 214 

mahasiswa diambil dengan teknik proportional stratified random sampling. 

Analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dengan hasil bahwa brand 

image berkorelasi positif dengan loyalitas konsumen. Loyalitas merek sebesar 

25,1% dipengaruhi oleh brand image, sedang sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wuryandari (2010) berjudul pengaruh 

terpaan berita kepolisian terhadap persepsi publik tentang hubungan kepolisian 

dan masyarakat. Menggunakan teori S - 0 - R dan regresi linear sederhana, 

diperoleh hasil bahwa terpaan berita kepolisian berhubungan positif dan kuat 

dengan persepsi publik tentang hubungan kepolisian dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul "Pengaruh Komunikasi Active Seller terhadap Minat 

Pembelian (Studi pada Pembeli Toko Buku Gramedia Basuki Rachmat 

Malang)". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: "Apakah komunikasi active seller berpengaruh terhadap 

minat pembelian pada pembeli Toko Gramedia Basuki Rachmat Malang". 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian ini adalah: 

"Mengetahui adanya pengaruh komunikasi active seller terhadap minat pembelian 

pada pelanggan Gramedia Basuki Rachmat Malang". 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat 

terhadap pengembangan konsep atau teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, yakni konsep AIDA (Attenton-Interest-Action) 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penjual 

(sales) produk - produk yang masuk daftar active seller agar 

memaksimalkan kemampuannya dalam memasarkan produk active seller 

mengingat bahwa produk tersebut kurang diminati, sehingga konsumen 

tertarik untuk membelinya. 

E. Kajian Pustaka 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi (communication) berasal dari kata 

latincommunis yang berarti sama, communico, communication, atau 

communicare berarti membuat sama (to make common). Istilah 

pertama communis paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, 

yang merupakan akar dari kata - kata latin lainnya yang mirip. 

Menurut Lasswell (dalam Mulyana, 2005: 62) dijelaskan bahwa cara 

yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah 

menjawab "siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui 

saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya". Sementara Effendy 

(2003: 28) menjelaskan bahwa komunikasi berarti proses 
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penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. 

Lain halnya menurut Everett M. Rogers(dalam Cangara, 2012: 

22) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi - definisi yang 

dikemukakan diatas tentu belum mewakili semua definisi komunikasi 

yang telah dibuat oleh banyak pakar. Setidaknya terdapat gambaran 

seperti yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver (1949) bahwa 

komunikasi,adalah bentuk interaksi manusia yang saling 

mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak 

terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi 

juga dalam ekspresi muka, lukisan, Beni, dan teknologi. 

b. Proses Komunikasi 

Berdasarkan pengertian komunikasi diatas, tampak adanya 

sejumlah komponen atau unsur yang dicakup yang merupakan 

persyaratan terjadinya komunikasi. Komponen - komponen tersebut 

dalam bahasa komunikasi diantaranya adalah: 

1) Komunikator 

Semua penerima komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar 

manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga 

dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. 

Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa 

inggrisnya disebut source, sender, dan encoder. 
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2) Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu 

yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 

komunikasi. Isinya bisa berupa pengetahuan, hiburan, informasi, 

nasihat atau propaganda. Pesan dalam bahasa inggris 

diterjemahkan sebagai kata message, content, dan information. 

3) Media 

Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari pengirim ke penerima. Media dalam 

komunikasi massa merupakan alat yang dapat menghubungkan 

antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap 

orang dapat melihat, membaca, dan mendengarnya. Media ini 

dibedakan menjadi dua macam, yakni media cetak dan media 

elektronik. Media cetak seperti halnya Surat kabar, majalah, buku, 

leaflet, brosur, stiker, buletin, hand out, poster, spanduk, dan 

sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti radio, televisi, 

film, video recording, komputer, electronic board, audio cassette, 

dan semacamnya. 

4) Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber.Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa 

dalam bentuk kelompok, partai, atau negara.Penerima bisa disebut 
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dengan berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, 

komunikan, atau dalam bahasa inggrisnya disebut audience atau 

receiever.Proses komunikasi telah memahami bahwa keberadaan 

penerima adalah akibat karena adanya sumber. 

5) Efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, 

sikap, dan tingkah laku seseorang. Pengaruh dikatakan mengena 

jika perubahan (P) yang terjadi pada penerima sama dengan 

tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator (P = T), atau seperti 

rumus yang dibuat oleh Jamias (1989), yakni pengaruh (P) sangat 

ditentukan oleh sumber, pesan, media, dan penerima (P = 

S/P/M/P). 

c. Fungsi Komunikasi 

Menurut Harold D. Lasswell (dalam Cangra, 2012: 67) 

dijelaskan bahwa fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk 

memenuhi tujuan - tujuan tertentu.Komunikasi sebagai ilmu, seni dan 

lapangan kerja sudah tentu memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan 

oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Untuk memahami 

lebih jauh tentang fungsi komunikasi maka harus dipetakan terlebih 

dahulu tipe komunikasinya. Terdapat empat tipe komunikasi, yaitu: 

komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antarpribadi, komunikasi 

publik, dan komunikasi massa. 
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Pada penelitian ini komunikasi yang dilakukan adalah antara 

active seller dengan pembeli, sehingga tipe komunikasinya dapat 

dikategorikan sebagai komunikasi antarpribadi. Menurut Cangara 

(2012: 68) dijelaskan bahwa fungsi komunikasi antarpribadi ialah 

berusaha meningkatkan hubungan insan (human relations), 

menghindari dan mengatisi konflik pribadi, mengurangi ketidak 

pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan 

orang lain. Melalui komunikasi antarpibadi, kita juga dapat membina 

hubungan yang baik, sehingga menghindari konflik bahkan berfungsi 

untuk memperkuat relasi dan mempengaruhi komunikan. 

d. Prinsip Komunikasi 

Menurut Cangara (2012: 23) dijelaskan bahwa kesamaan 

dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang 

bertindih satu sama lain. 

Daerah yang bertindih itu disebut kerangka pengalaman (field 

of experience) yang menunjukkan adanya persamaan antara A dan B 

dalam hal tertentu, misalnya bahasa atau simbol. Hal ini dapat 

diilustrasikan sebagaimana tampak pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 
AB 

Gambar 2.1 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, maka dapat disimpulkan tiga 

prinsip dasar komunikasi yaitu: 
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1) Komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman 

yang sama antara pihak - pihak yang terlibat dalam proses 

komunikasi (sharing similar experience). 

2) Jika daerah tumpang tindih (the field of experience) menyebar 

menutupi lingkaran A atau B menuju terbentuknya satu lingkaran 

yang sama, maka makin besar kemungkinannya tercipta suatu 

proses komunikasi yang mengena (efektif). 

3) Tetapi kalau daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan 

menjauhi sentuhan kedua lingkaran, atau cenderung mengisolasi 

lingkaran masing - masing, maka komunikasi yang terjadi sangat 

terbatas. Bahkan besar kemungkinannya gagal dalam menciptakan 

suatu proses komunikasi yang efektif. 

e. Komunikasi Antarpribadi 

1) Tatanan komunikasi membagi tipe komunikasi menjadi dua jenis, 

yaitu: komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi. 

Komunikasi pribadi adalah komunikasi seputar dan seseorang, baik 

dalam fungsinya sebagai komunikator maupun sebagai komunikan 

(Effendy, 2003: 57). Tatanan komunikasi ini dibagi menjadi dua 

jenis, yakni komunikasi intrapribadi dan komunikasi antarpribadi. 

Komunikasi antarpribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan 

pesan - pesan antara dua orang, atau diantara sekelompok kecil 

orang - orang dengan beberapa efek dan umpan balik seketika 

(Devito dalam Effendy, 2003: 60). 
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2) Dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi 

antarpribadi dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, 

kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan. Hal ini dikarenakan 

komunikasi berlangsung secara tatap muka (face - to face), 

sehingga terjadilah kontak pribadi, pribadi komunikator menyetuh 

pribadi komunikan. Ketika komunikator menyampaikan pesan, 

umpan balik akan berlangsung seketika (immediate feedback). Saat 

itu pula komunikator mengetahui respon komunikan terhadap 

pesan yang dilontarkan oleh komunikator. Hal ini berarti telah 

terjadi proses dialog, dimana antara komunikator dan komunikan 

sama - sama aktif (terjadi interaksi) sehingga lebih baik 

dibandingkan proses monolong. Apabila umpan baliknya positif, 

artinya tanggapan komunikan menyenangkan komunikator, 

sehingga komunikator akan mempertahankan gaya komunikasinya, 

namun sebaliknya jika negatif, komunikator perlu mengubah gaya 

komunikasinya sampai berhasil. 

Oleh karna keampuhan dalam mengubah sikap, kepercayaan, 

opini, dan perilaku komunikan itulah, maka bentuk komunikasi 

antarpribadi acapkali digunakan untuk melancarkan komunikasi 

persuasif (persuasive communication) yaitu suatu teknik 

komunikasi secara psikologis manusiawi yang sifatnya halus, luwes 

berupa ajakan, bujukan, atau rayuan. Komunikasi anatarpribadi 

terdiri atas dua jenis, yaitu komunikasi diadik dimana komunikasi 
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antarpribadi yang berlangsung antara dua orang yakni seorang 

komunikator dan komunikan. Jenis yang kedua adalah komunikasi 

terjadi dimana komunikasi berlangsung antara seorang 

komunikator dan dua orang komunikan. Karena komunikasi 

antarpribadi berlangsung dengan jumlah orang yang sangat sedikit, 

maka komunikasi active seller akan sangat intens. 

 

2. Active Selling 

Active sellingmerupakan bagian dari upaya sebuah perusahaan 

dalam meningkatkan pelayanan publik agar produk yang dijual khususnya 

produk yang kurang diminati dapat terjual. Active sellingmenurut Standart 

ISO (PND/PNJ/05) mengandung makna yang terdiri atas 4T dan IS, yakni: 

Senyum, Salam, Sapa, Santun, dan Terima kasih (Kompas Gramedia, 

2013). Sales yang terealisasi di dalam active sellingdengan konsep yang 

telah disusun dapat membawa pengaruh yang sangat baik dalam kemajuan 

unit perdagangan sekaligus menjadi salah satu poin penilaian penting 

dalam Key Performance Indikator dan menjadi dasar penilaian seberapa 

mampukah karyawan front liner di dalam melaksanakan active selling. 

Pantas saja Toko Buku Gramedia menjadi salah satu toko buku 

terbesar di Indonesia, hal ini dikarenakan nilai - nilai moral yang 

terkandung sangatlah baik yang mampu mendukung keberlangsungan dan 

kemajuan perusahaan. Gramedia memiliki falsafah perusahaan yang 

merupakan pandangan hidup yang dianut oleh Kompas Gramedia, yang 
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diwariskan oleh pendiri perusahaan yaitu P.K. Ojong (alm.) dan Jakob 

Oetama, dan sekarang menjadi landasan bagi seluruh aturan, etika, dan 

kebijakan perusahaan dalam melakukan pekerjaannya (Kompas Gramedia, 

2013). 

Sementara peran active seller ini terkandung di dalam nilai 

keutamaan perusahaan. Nilai keutamaan perusahaan terdiri dari lima sifat 

yang dikenal dengan 5C (Caring, Credible, Competent, Competitive, dan 

Customer Delight) dan ditetapkan sebagai pedoman perilaku karyawan 

dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Caring (peduli terhadap sesama) 

didasarkan pada filosofi humanisme transedental, artinya 

berprikemanusiaan, berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, 

yang menyelenggarakan segala sesuatu. Salah satu bentuk caring adalah 

dengan cara melalui komunikasi active seller. 

Istilah active sellingdalam kehidupan sehari - hari lebih sering 

didengungkan oleh KH. Abdullah Gymnastiar (AA Gym). Dijelaskan 

bahwa dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia baik yang 

sudah dikenal maupun yang belum dikenal hendaknya senantiasa 

menjalankan 5S, yaitu: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kata - 

kata yang disampaikan dengan senyuman yang tulus rasanya lebih enak 

didengar disamping senyuman menambah manisnya wajah. Kemudian 

ketikaorang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasan, rasanya 

suasana menjadi cair dan tiba - tiba kita merasa bersaudara. Lalu ketika 

kita disapa dengan ramah oleh orang lain rasanya suasana jadi akrab dan 



16 
 

hangat. Dan ketika ada yang bertingkah laku sopan, rasanya kita pun ingin 

berlaku sopan pula. Dan yang terakhir kita akan berdecak kagum melihat 

orang yang mendahulukan kepentingan orang lain, ia senantiasa mengalah 

dan memberikan haknya untuk kepentingan orang lain demi kebaikan. Hal 

- hal yang dimaksud tersebut sangatlah signifikan dalam membicarakan 

mutu pelayanan kepada masyarakat (Stiawati, 2012). 

 

Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat bukan merupakan 

kemampuan yang baku untuk setiap kondisi dan tantangan. Oleh karena 

itu, setiap pelaku dituntut kreativitasnya dari waktu ke waktu. Tiada hari 

tanpa kreativitas dalam melayani masyarakat. Bersamaan waktu dan 

tantangan yang dihadapinya, seseorang akan semakin mahir dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat, yang akhirnya tercipta 

pelayanan prima. Menyadari akan pentingnya hal ini, Toko Buku 

Gramedia telah memasukkan komponen penting 4S dan 1T melalui active 

sellingke dalam nilai keutamaan perusahaan. Kemudian menerapkannya 

kepada seluruh sales agar melayani pelanggan dengan pesan yang 

terkandung di dalamnya agar tercipta pelayanan prima. Pada akhirnya akan 

terjalin komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, dan pembelipun 

tertarik untuk membeli buku khususnya yang kurang peminatnya. 

Penerapan active seller akan memberikan pelayanan bermutu, sehingga 

akan memenuhi harapan para konsumen dan merekapun memutuskan 

untuk membeli. 
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3. Minat Pembelian 

Menurut Fishbein dan Ajzen (dalam Shidiqqi, 2012) dijelaskan 

bahwa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu dan 

membeli adalah memperoleh sesuatu pertukaran.Minat beli merupakan 

bagian dari proses pembelian suatu produk dimana konsumen mempunyai 

keinginan dan kebutuhan terhadap suatu produk yang harus dipenuhi 

(Howard, 1985 : 35). Minat beli yang dimaksud disini ialah konsumen 

mempunyai respon yang menunjukkan adanya keinginan, perhatian, dan 

ketertarikan terhadap suatu produk untuk melakukan pembelian. Dapat 

dikatakan bahwa minat beli merupakan pemyataan mental dari konsumen 

yang merefleksikan pembelian sejumlah produk. 

Minat beli cenderung membeli pada suatu produk yang dilakukan 

pada jangka waktu tertentu dan secara aktif apakah menyukai dan 

mempunyai sikap positif terhadap suatu produk yang didasarkan pada 

pengalaman pembelian yang telah dilakukan dimasa lampau atau 

pembelian pertama kali atau awal. Adapun perbedaan antara pembelian 

yang benar - benar dilakukan untuk konsumen dengan minat beli. Minat 

beli lebih mempunyai kecenderungan pembelian untuk melakukan 

pembelian kembali dimasa mendatang, akan tetapi pengukuran terhadap 

kecenderungan pembelian umumnya dilakukan dengan memaksimalkan 

prediksi terhadap pembelian aktual itu sendiri. Pada penelitian ini minat 

beli merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya respon konsumen 

terhadap produk untuk melakukan pembelian. 
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Tidak kalah penting, bagi seorang pemasar harus dipahami faktor – 

faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen seperti diungkapkan 

Papindrowati (2011). 

a. Faktor budaya 
Budaya, sub budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 
pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling 
dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub budaya yang 
lebih menampakan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para 
anggotanya. Sub budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, 
dan wilayah geografis. Ketika subkultur menjadi besar dan cukup 
makmur, perusahaan Bering merancang program pemasaran secara 
khusus untuk melayani mereka. 

b. Faktor sosial 
Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor – faktor sosial antara lain: 
1) Kelompok acuan, terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap 
atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh 
langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. 

2) Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 
berpengaruh. Orientasi keluarga terdiri dari orang tua dan saudara 
kandung seseorang. Dari orang tua seseorang mendapatkan 
orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, 
harga diri, dan cinta. 

3) Peran dan status, di dalam kelompok seseorang dapat ditentukan 
berdasarkan peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang 
diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. 

c. Faktor pribadi 
Minat membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 
Karakteristik tersebut meliputi usiadan tahap dalam siklus hidup, 
pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta 
nilai dan gagal hidup pembeli. 
 

Minat beli diperankan oleh struktur sikap dari individu itu sediri, 

sikap didefinisikan dalam berbagai versi oleh beberapa ahli. Di samping 

itu, kalangan ahli psikologi sosial mutakhir mengklasifikasikan pemikiran 

tentang sikap dalam dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah 

yang memandang sikap sebagai kombinasi reaksi afektif, kognitif, dan 

perilaku terhadap suatu objek. Ketiga komponen tersebut secara bersama 
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mengorganisasikan sikap individu. Pendekatan ini, yang pada uraian di 

atas dikenal dengan nama skema triadik, disebut juga pendekatan 

tricomponent. Pendekatan kedua timbul dikarenakan adanya 

ketidakpuasan atas penjelasan mengenai inkonsistensi yang terjadi diantara 

ketiga komponen kognitif, afektif, dan perilaku dalam membentuk sikap. 

Oleh karena itu pengikut pendekatan ini memandang perlu untuk 

membatasi konsep sikap hanya pada aspek kognitif saja. 

 
a. Struktur Sikap 

Menurut Azwar (2013: 24) dijelaskan bahwa mengikuti skema 

triadik unsur, struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang 

Salingmenunjang yaitu komponen kognitif (cognitive), komponen 

afektif (affective), dan komponen konatif (connative). 

1. Komponen kognitif  
Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa 
yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Kepercayaan 
datang dari apa yang telah kita lihat atau apa yang telah kita 
ketahui. Berdasarkan apa yang telah kita lihat itu kemudian 
terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau 
karakteristik umum suatu objek. Sekali kepercayaan itu sudah 
terbentuk, maka ia akan menjadi dasar pengetahuan seseorang 
mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. 
Dengan demikian, interaksi kita dengan pengalaman di masa 
datang Serta prediksi kita mengenai pengalaman tersebut akan 
lebih mempunyai arti dan keteraturan. Kepercayaan sebagai 
komponen kognitif tidak selalu akurat. Kadang - kadang 
kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan kurang atau 
tiadanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi. 
Misalnya, hanya karena nama seseorang kurang menarik bagi 
kita, kita kemudian cenderung menyimpulkan dan percaya 
bahwa pribadi orangnya juga kurang menarik, padahal kalau 
sudah berkenalan kesan kita akan jauh berbeda. Intinya kognitif 
mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang 
dilibatkan dalam tanggapan seseorang dalam lingkungannya. 
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2. Komponen afektif 
Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif 
seseorang terhadap suatu objek sikap.Secara umum komponen ini 
disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Pada 
umumnya reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini 
banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai 
sebagai benar atau berlaku bagi objek termaksud. Sebagai contoh, 
bila kita percaya bahwa pelacuran akan akan membawa kekotoran 
dan ancaman terhadap kesehatan, maka akan terbentuk perasaan 
tidak suka atau afeksi yang tak -favorable terhadap pelacuran. 

3. Komponen konatif atau perilaku 
Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap 
menunjukan bagaimana perilaku atau kecenderungan 
berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan 
objek sikap yangdihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi 
bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi 
perilaku. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam 
situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak 
ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya 
terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara 
konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini 
membentuk sikap individual. Pengertian kecenderungan 
berperilaku menunjukan bahwa komponen konatif meliputi 
bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung 
saja, akan tetapi meliputi pula bentuk - bentuk perilaku yang 
berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh 
seseorang. Misalnya, kesimpulan bahwa seseorang mempunyai 
sikap yang positif terhadap mode rambut remaja masa kini tidak 
hares dicerminkan oleh ikut sertanya ia memotong rambutnya 
menurut mode remaja masa kini. Akan tetapi dapat disimpulkan 
dari pernyataan yang mengatakan bahwa ia mau memotongkan 
rambutnya menurut model tersebut andaikan ia masih remaja 
atau dari pernyataan yang tidak menentang mode rambut 
tersebut. 
 

Selanjutnya pengukuran atas minat beli akan dikembangkan 

berdasarkan penjelasan teori struktur sikap, tersebut. Namun, 

penelitian ini menggunakan paradigma mengenai ketidakpuasan atas 

penjelasan inkonsistensi yang terjadi diantara ketiga komponen 
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kognitif, afektif, dan konatif (perilaku) dalam membentuk sikap. Hal 

ini dikarenakan komponen konatif (perilaku) individu belum tentu 

dibentuk oleh komponen kognitif dan afektifnya. Oleh karena itu 

peneliti mengikuti pendekatan yang memandang perlu untuk 

membatasi konsep sikap, hanya pads aspek afektif dan kognitif saja. 

Komunikasi active seller diterapkan oleh Gramedia hanya pads 

beberapa produk buku yang peminatnya sedikit, diharapkan program 

ini mampu mempengaruhi pembeli (khalayak) agar berminat untuk 

membeli buku setelah terjadi interaksi komunikasi. 

4. Pengaruh Komunikasi Active Seller terhadap Minat Pembelian 

Menurut Stuart 1988 (dalam Cangara, 2012: 185) semua peristiwa 

komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni 

mempengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau efek ialah 

perbedaan antara apa yang difikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh 

penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Dalam komunikasiactive 

seller terjadi interaksi secara langsung salingbertemu muka (komunikasi 

antarpribadi). Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat 

individual dan dua arah sehingga dapat langsung meniperoleh tanggapan 

sebagai umpan balik tentang kebutuhan dan keinginan pembeli. Adanya 

interaksi langsung ini dapat dipakai oleh penjual untuk mempengaruhi 

pelanggan baik pada tahapan kognitif sampai dengan efektifnya agar 

pelanggan berminat untuk membeli produk. 
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Pada proses komunikasi terdapat fakta bahwa terjadi perubahan 

psikologis baik pada diri komunikator maupun komunikan. Pesan 

komunikasi yang disampaikan mengandung aspek pesan dan lambang. Isi 

pesan adalah fikiran dan lambang adalah bahasa. Pada aktivitas 

komunikasi terjadi proses mengemas fikiran dengan bahasa yang 

dilakukan komunikator dan disebut encoding. Encoding tersebut 

selanjutnya dikirimkan kepada komunikan, selanjutnya terjadi proses 

decoding dalam diri komunikan yang seolah - olah membuka bungkus, 

pesan tadi. Diharapkan melalui komunikasi active seller, tujuan 

komunikator dapat tercapai agar pelanggan berminat membeli produk. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi active seller mempunyai peranan 

besar dalam mempengaruhi pelanggan agar berminat membeli produk. 

Konsep AIDDA 

Menurut Lamb, Hair dan Mc Daniel (2001:159) konsep promosi AIDDA 

mengasumsikan bahwa promosi mendorong konsumen memasuki empat langkah 

berikut ini dalam proses keputusan pembelian:  

1. Awareness (kesadaran): Pemasangan iklan harus pertama kali mencapai 
kesadaran dengan target pasar. Sebuah perusahaan tidak dapat menjual sesuatu 
jika pasar tidak tahu barang atau jasa tersebut ada. 

2. Interest (minat): Kesadaran sederhana dari suatu merek jarang mengarah pada 
suatu penjualan. Langkah berikutnya adalah menciptakan minat pada produk. 

3. Desire (keinginan): Sebuah perusahaan yang berusaha untuk memaksimalkan 
penjualan harus berusaha untuk memberikan kepuasan yang maksimal, 
sehingga dalam hal tersebut usaha-usaha periklanan harus mampu mendukung 
kearah tersebut. 

4. Decision (keputusan): Pada tahap ini sikap sesungguhnya pada konsumen mulai 
terlihat. Di tahap ini konsumen mulai memutuskan untuk menyukai atau 
membenci semua produk.  
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5. Action (tindakan):  Beberapa anggota yang menjadi target pasar ini mungkin untuk 
membeli suatu produk masih harus membuat suatu keputusan pembelian.  
 

Menurut Wilbur Schram di dalam bukunya The Process and Effect of Mass 

Communications, (Abdurrachman, 2001:71) bahwa bila persuasi menghendaki efek 

yang baik, maka di dalam approachnya harus melalui apa yang disebut “A-A 

Procedure” atau proses “from attentions to attentions”. Dengan melalui proses ini, 

komunikator harus berusaha untuk terlebih daulu membangkitkan perhatian 

(attentions) komunikan terhadap usaha-usaha komunikator. Bila perhatian 

komunikan sudah bangkit, maka komunikator harus berusaha untuk menggerakkan 

komunikan agar ia berbuat atau bertindak (actions) seperti yang diharapkan oleh 

komunikator. 

Komunikasi antara atasan dan bawahan merupakan upaya bagaimana 

caranya suatu pesan yang disampaikan itu dapat menimbulkan dampak atau efek 

tertentu pada komunikan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat diklasifikasikan 

menurut efeknya, yakni: 

1. Efek Kognitif  pesan yang diterima tersebut berdasarkan segi rasionalitas dan 

tingkat kemampuan intelektualitas, serta pemahamannya akan meningkat. 

2. Efek Afektif  kadar penerimaan pesan oleh komunikan adalah lebih tinggi, 

karena bukan hanya segi rasionalitas atau pengetahuannya yang meningkat, 

tetapi juga melibatkan segi-segi perasaannya atau emosi tertentu. 

3. Efek Behavior  dalam tingkat ini, komunikasi tidak lagi sekedar ingin tahu dan 

melibatkan emosi atau perasaannya. Komunikasi juga sudah menentukan sikap 

perilaku atau memutuskan untuk bertindak dalam melakukan sesuatu. (Effendy, 

1986:7-8). 
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Efek komunikasi adalah perubahan dalam : 

a. Opini 

b. Opini pribadi ( Personal Opinion )  

c. Opini public ( Public Opinion ) 

d. Opini mayoritas ( Mayority Opinion ) 

e. Sikap dan tingkah laku ( Attitude and behavior ) 

f. Pandangan, persepsi dan ide. (Conception, perception and idea ). 

g. Kepercayaan dan citra ( Trust and image ). (Rusady Ruslan, 2003 :21 ). 

Ada dua faktor yang utama yang menjadi penentu besar tidaknya factor efek 

yang dilakukan oleh media : 

a.   Faktor individu 

Faktor individu yang ikut berpengaruh pada proses penerimaan pesan 

lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi. Factor pribadi yang ikut 

mempengaruhi proses komunikasi antara lain selective attention, selective 

perception dan selective retention, motivasi dan pengetahuan, kepercayaan, 

pendapat, nilai dan kebutuhan, pembujukan, kepribadian dan penyesuaian diri. 

b.   Faktor sosial. 

Faktor sosial yang ikut mempengaruhi proses penerimaan pesan antara 

lain umur dan jenis kelamin, pendidikan dan latihan, pekerjaan dan pendapatan, 
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agama dan tempat tinggal. (Nurudin,2003 :214 - 220 ). Sedangkan untuk model-

model efek dari komunikasi dapat dijelaskan dalam tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 

Model – Model Efek Komunikasi 

Aspek / Tahap 
Model 

AIDDA Hierarki Efek Difusi Inovasi 

Kognitif Attention 

( perhatian ) 

Awareness 

(kesadaran ) 

Knoledge 

( pengetahuan ) 

Knowledge 

( pengetahuan ) 

Afektif Interest 

 ( minat ) 

Desire  

( keinginan ) 

Decision 

( keputusan ) 

Liking  

( menyukai ) 

Preference 

 ( pilihan ) 

Conviction 

 ( meyakini ) 

Persuasion  

( persuasi ) 

Decision 

 ( keputusan ) 

Konatif Action 

 ( tindakan ) 

Purchase  

( membeli ) 

Implementation  

( pelaksanaan ) 

Konvirmation  

( konfirmasi ) 

Sumber : Belch, G.E & Belch, M.A (1990) : Introduction to Advertising and Promotion 
Management   
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F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang berusaha membuktikan kebenaran teori S - 0 - R 

dan dengan menggunakan variabel sejenis telah dilakukan sebelumnya, seperti 

penelitian oleh Sampitri (2011) yang melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

terpaan Man televisi dan persepsi merk terhadap minat beli. Metode yang 

digunakan adalah survei dengan sampel sebanyak 76 responder mahasiswa FISIP 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis korelasi product moment, korelasi ganda, regresi 

linear, dan regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara terpaan Man televisi dan persepsi 

merek produk Blackberry terhadap minat beli produk Blackberry. 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier dan 

analisis regresi berganda menunjukkan tidak adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara terpaan Man televisi terhadap minat beli produk Blackberry, hal 

ini diduga karena Man Blackberry tidak menginformasikan produknya secara 

khusus melainkan bekerjasama dengan produk lain sehingga pemahaman dan 

perhatian pada Man Blackberry sangat rendah. Tetapi terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara persepsi mereka terhadap minat beli produk 

Blackberry Serta ada pengaruh positif dansignifikan antara. terpaan Man televisi 

dan persepsi merek produk Blackberry terhadap minat bell produk Blackberry. 

Hasil analisis menunjukkan penelitian ini  

Penelitian yang dilakukan oleh Paprindowati (2011) berjudul pengaruh 

terpaan Man promo agen 1000 sunlight terhadap minat beli produk pada ibu - ibu 
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di Mujahidin Temanggung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, 

dengan metode yang digunakan adalah metode survei yang mengambil sampel 72 

responden masyarakat di Desa Mujahidin, Kabupaten Temanggung. Teknik 

analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa penilaian responden secara umum terhadap 

variabel terpaan Man adalah tinggi. Demikian juga penilaian responden pada 

variabel minat beli, menunjukkan penilaian yang tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terpaan Man secara simultan berpengaruh terhadap minat 

beli produk pada ibu - ibu. Sebesar 49,2% variabel minat beli dapat diterangkan 

oleh variabel terpaan Man. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli banyak 

dipengaruhi oleh terpaan Man. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ameliya (2012) berjudul pengaruh terpaan 

Man sensodyne rapid relief di televisi terhadap, minat beli. Jenis penelitiannya 

adalah eksplanatif kuantitatif dengan metode survei. Menggunakan teknik random 

sample diperoleh responden sebanyak 90 orang. Berdasarkan hasil pengujian 

diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil uji pearson correlation terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara terpaan Man terhadap minat beli konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diasumsikan bahwa komunikasi 

active seller yang memiliki strategi guna mempengaruhi pelanggan melalui 

komunikasi antarpribadi yang secara intenakan berpengaruh terhadap minat 

pembelian konsumen. 
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G. Pengembangan Hipotesis 

Penelitian yang berusaha menguji kebenaran sebuah teori mengharuskan 

pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hlo :  Tidak ada hubungan antara komunikasi active seller dengan 

minat pembelian. 

2. Hla :   Terdapat hubungan antara komunikasi active seller dengan minat 

pembelian. 

3. H20 :   Tidak ada pengaruh antara komunikasi active seller terhadap 

minat pembelian. 

4. H2a :  Terdapat pengaruh antara komunikasi active seller terhadap 

minat pembelian. 

 

H. Definisi Konseptual 

Berdasarkan teori atau kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka langkah selanjutnya adalah merumuskan kerangka konseptual sebagai 

suatupemikiran rasional yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan 

hasil penelitian yang akan dicapai. Maka diperlukan identifikasi terhadap variabel 

- variabel yang digunakan yang selanjutnya dari variabel tersebut dapat 

diturunkan menjadi definisi konseptual sampai dengan indikator - indikator 

penelitian. 
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1. Variabel bebas (independen) 

Merupakan gejala, faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi 

munculnya gejala, faktor atau unsur lainnya. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah "Komunikasi Active Seller". 

2. Variabel terikat (dependen) 

Merupakan akibat atau unsur yang dipengaruhi oleh variabel yang 

mendahuluinya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah "Minat 

Pembelian". 

Active seller adalah bagian dari strategi komunikasi yang diarahkan untuk 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan yang terdiri 

atas: Senyum, Salam, Sapa, Santun, dan Terima kasih. Minat pembelian adalah 

bagian dari proses pembelian produk dimana konsumen memiliki keinginan dan 

kebutuhan atas suatu produk yang hares dipenuhi. Teori dasar yang digunakan 

adalah teori S - 0 - R. Teori tersebut dapat dikaitkan pada variabel active seller 

sebagai bentuk stimulus, dan pada variabel minat pembelian sebagai bentuk 

response. Pembeli yang telah berkomunikasi dengan active seller akan berminat 

untuk membeli produk, kerangka konseptual penelitian ini tampak seperti gambar 

2.3 di bawah ini. 
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Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian  

Berdasarkan gambar 2.3 di atas dapat diketahui bahwa variabel 

komunikasi active seller berpengaruh atau memiliki hubungan kausalitas terhadap 

variabel minat pembelian. Namun variabel tersebut masih sebatas penentuan 

dimensi dari definisi konseptual. Selanjutnya adalah proses operasionalisasi 

variabel yang merupakan proses mentransfer konstruk - konstruk atau variabel 

abstrak ke dalam indikator konkrit yang dapat diamati atau diukur. 

  

Konsep AIDA 

Active Seller 

Senyum 

Salam 

Sapa 

Santun 

Terima Kasih 

ISO 

(PND/PNJ/05) 

 

Minat Pembelian 

 

Keinginan 

 

Kebutuhan 

 

Memutuskan 

 

Membeli 
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Definisi Operasional Variabel 

Variabel independen yaitu active seller yang secara konseptual 

didefinisikan sebagai bagaian dari strategi komunikasi yang diarahkan untuk 

mempengaruhi minat pembelian pelanggan yang terdiri atas 4S dan 1T: Senyum, 

Salam, Sapa, Santun, dan Terima kasih. Maka berdasarkan definisi tersebut dapat 

diturunkan komponen active seller menjadi dimensi yang terdiri atas: Senyum, 

Salam, Sapa, Santun, dan Terima kasih. 

Pada variabel minat pembelian secara konseptual didefinisikan menjadi 

bagian dari proses pembelian produk dimana konsumen memiliki keinginan dan 

kebutuhan atas suatu produk yang harus dipenuhi. Minat pembelian akan diukur 

dengan menggunakan struktur sikap yang terdiri atas: komponen kognitif dan 

afektif (Azwar, 2013: 25). Hal ini didasarkan pada paradigma ketidakpuasan atas 

penjelasan inkonsistensi yang terjadi diantara komponen kognitif, afektif, dan 

konatif (perilaku). 

Agar variabel tersebut semakin konkrit digunakan sebagai ukuran 

penelitian yang mencerminkan variabel komunikasi active seller dengan minat 

pembelian. Maka sesuai dengan definisi konseptual dan dihubungkan dengan teori 

S - 0 - R selanjutnya dapat diterjemahkan seluruh komponen variabel sampai 

menjadi indikatornya. Proses tersebut terdiri atas: definisi konseptual, dimensi 

(definisi operasional), dan indikator yang digunakan sebagaimana tampak seperti 

tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 menjelaskan urutan variabel penelitian ini sampai 

menjadi indikator secara ilmiah guna kepentingan penelitian di lapangan dengan 

dilengkapi Skala data yang akan digunakan. 
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Tabel 2.1 Proses Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
(Konseptual) 

Dimensi 
(Operasional) 

Indikator Skala 

Komunikasi 
Active 
Seller 
 

Senyum 
Senyum yang diberikan 
oleh sales 

Interval 

Salam Salam yang disampaikan 
oleh sales 

Interval 

Sapa 

Sapaan kepada 
pelanggan dan 
komunikasi pemahama 
isi buku oleh sales  

Interval 

Santun Perilaku santun yang 
ditunjukkan oleh sales 

Interval 

Terima kasih 

Ucapan terima kasih 
kepada pengunjung yang 
telah membeli maupun 
tidak 

Interval 

MinatPembelian 

Keinginan 

 

Kebutuhan 

 

Memutuskan 

 

Membeli 

 

• Memikirkan 
untukmencari informasi 
. 

• Mempertimbangkanpro
duk 

Interval 

• Tertarik untukmencoba 
produk 

• Ingin 
mengetahuiproduk , Interval 
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal 

(sebab akibat).Hubungan atau asosiasi dapat diketahui dengan menghitung 

korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi 

merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar 

dua variabel atau lebih, dimana hubungan antara variabel komunikasi 

active seller dengan minat pembelian. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas, 

maka penelitian ini dibatasi pada hal - hal yang akan diteliti. Peneliti ini 

akan meneliti mengenai bagaimana pengaruh komunikasi active seller 

terhadap minat pembelian buku pada pembeli Toko Buku Gramedia 

Basuki Rachmat Malang. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa: 

a. Terdapat beberapa buku dengan penjualan yang kurang, dan 

manajemen membuat inovasi pemasaran melalui komunikasi active 

seller yang terdiri atas: senyum, salam, saga, santun, dan terima 

kasih. Peneliti tertarik untuk menguji secara empiris mengenai 

pengaruh dari program komunikasi tersebut. 

b. Pemilihan produk buku didasarkan pada alasan karena agar lebih 

spesifik, dimana buku merupakan produk utama dengan penjualan 

tertinggi di Gramedia. Selain itu jenis buku yang dijual dengan active 

seller lebih banyak dibandingkan jenis produk lain. 
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c.  Pemilihan Toko Buku Gramedia sebagai objek penelitian ini 

dikarenakan program komunikasi active seller hanya diterapkan pada 

Toko Buku Gramedia. 

d. Pemilihan Gramedia Basuki Rachmat Malang dikarenakan Gramedia 

Basuki Rachmat merupakan Gramedia pusat, yang pertama, dan 

jumlah pengunjungnya paling banyak di Kota Malang. Selain itu 

belum terdapat penelitian secara empiris terkait dengan program 

active sellingini. 

3. Satuan Ukur 

Setelah indikator diperoleh,selanjutnya adalah menentukan skala 

pengukuran.Skala yang digunakan disini adalah interval karena kuesioner 

bersifat tertutup, hal ini dilakukan agar data dapat diuji dengan statistik 

parametrik.Bila dalam sebuah penelitian digunakan data bertipe interval 

sehingga, pengujian dapat dilakukan khusus untuk data bertipe interval. 

Terdapat bermacam-macam teknik statistik untuk menguji hipotesis 

asosiatif. Teknik koefisien mana yang akan dipakai tergantung pada jenis 

data yang akan dianalisis, data bertipe interval dan rasio akan digunakan 

statistik parametrik. Selanjutnya data yang akan diolah tersebut akan 

dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa pedoman 

pengumpulan data.  

Dalam penelitian ini satuan ukurnya adalah dari kuisioner yang 

kemudian dicari hasilnya melalui program SPSS dengan menggunakan 

pedoman buku berjudul Statistika Untuk Penelitian oleh Sugiyono tahun 

2013. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2009: 174), penelitian ini 

menggunakan: 

a. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan degan cara 

mempelajari dan mengumpulkan data melalui literatur dan sumber 

bacaan atau Internet yang mendukung penelitian. Selain itu dengan 

cara melihat brosur serta dokumen - dokumen Toko Buku Gramedia 

Basuki Rachmat Malang. 

b. Observasi 

Teknik observasi yaitu terjun secara langsung pada bagian kegiatan yang 

dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh data 

yang diperoleh dari obyek penelitian yang dilakukan ketika penyebaran 

kuesioner. 

Observasi dilakukan di Toko Buku Gramedia Basuki Rachmat Malang 

pada tanggal 20 Desember 2013 sampai 24 Desember 2013. 

c. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden, 

bisa diisi dengan didampingi periset.Kuesioner yang disusun terdiri 

atas pertanyaan dengan Skala ukur interval, sehingga responden dapat 

mengekspresikan intensitas perasaan mereka.Skala ukur interval di 

sini dibagi menjadi: 
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Sangat setuju : diberi skor 4 

Setuju : diberi skor 3 

Tidak setuju : diberi skor 2 

Sangat tidak setuju : diberi skor 1 

 

 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah pelanggan Toko Buku Gramedia 

Basuki Rachmat Malang yang jumlahnya tidak dapat diketahui.Teknik 

sampel yang digunakan disini adalah sampling non random (non 

probability sampling)yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.Jenis teknik sampel yang 

digunakan adalah incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, Jumlah sampel 

yang digunakan di sini respondennya berjumlah 50 orang.Adapun jumlah 

sampel penelitian ditetapkan berdasarkan pendapat Roscoe dalam 

Widayat dan Amirullah (2002:59) menyatakan bahwa: “Pada setiap 

penelitian, jika penelitian regional maka pengambilan sampel yang baik 

antara 30 sampai 500. Adapun jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 50 responden. 

6. Teknik Analisis Data 
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  Analisis data dilakukan dengan menggunakan angka dan 

perhitungan dengan metode statistik, sehingga data harus diklasifikasikan 

dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel tertentu, untuk 

mempermudah dalam menganalisis digunakan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) for windows version 13.0. Dengan uji 

validitas kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas, uji hipotesis dibagi 

menjadi uji korelasi product moment dan uji regresi. Setelah itu diperoleh 

kesimpulan tentang hasil penelitian. 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada penelitian ini, kuesioner merupakan instrumen penelitian utama yang 

digunakan sebagai alai ukur suatu permasalahan. Namun begitu tidak 

menutup kemungkinan terjadi keabsahan pengukuran yang disebabkan 

ketidaksesuaian antara pertanyaan dalam kuesioner dengan keadaan 

sesungguhnya dilapangan.Jika hal ini terjadi instrumen penelitian 

(kuesioner) dianggap tidak sesuai karma tidak dapat menggambarkan 

permasalahan dari penelitian.Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan 

dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir - 

butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu 

variabel.Daftar pertanyaan ini umumnya mendukung suatu 

kelompok variabel tertentu.Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan membandingkan korelasi hitung (rxy) 

dengan (rtabel) pada tingkat. Signifikansi< 0,05. 
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2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan yang sudah 

valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengujian konsisten 

bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang 

sama.Instrumen yang digunakan dalam variabel yang digunakan 

dikatakan andal apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6.  

 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi menggunakan uji statistik inferensial dengan 

tujuan untuk melihat derajat hubungan diantara dua atau lebih 

variabel. 

Tabel 1.2 Pedoman Pemberian Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 
0,20-0,399 Rendah tapi pasti 
0,40-0,70 Sedang, cukup berarti 
0,71-0,90 Kuat 

>0,90 Sangat kuat 
 

Selain itu terdapat beberapa ketentuan lain yang berlaku 

mengenai sifat hubungan (korelasi) atau r, yaitu: 

a)  Jika nilai r > 0, maka terdapat hubungan linear yang positif 

antara dua variabel. 

b) Jika nilai r < 0, maka terdapat hubungan linear yang negatif 

antara dua variabel. 
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c)  Jika nilai r = 0, maka tidak terdapat hubungan sama sekali 

antara dua variabel. 

d)  Jika nilai r, nilai yang sernpurna antara 1 dengan -1 maka 

terdapat hubungan linear sernpurna antara dua variabel. 

Pengujian korelasi (hubungan) dua variabel pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi product 

moment, dimana dinyatakan dalam rumus berikut ini: 

     
  






2222
iiii

iiii
xy

yynxxn

yxyxn
r  

Keterangan 

r = Koefisien korelasi (korelasi antara variable x dengan y) 

x = Variabel bebas 

y = Variabel terikat 

Setelah diperoleh nilai koefisien korelasi product moment, 

maka tahap selanjutnya adalah membuktikan seberapa besar 

hubungan antara komunikasi active seller dengan minat 

pembelian buku menggunakan koefisien determinasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

%1002 xrKd   

Keterangan : 

Kd = Koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi product moment 

Adapun rumus uji signifikansi korelasi product moment 

ditunjukkan pada rumus berikut ini: 
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21
2

r
nrt



 

Selanjutnya untuk menguji apakah nilai koefisien korelasi (r) 

yang diperoleh signifikan atau tidak, perlu dilakukan uji 

signifikansi.Uji signifikansi korelasi product moment dapat 

dilakukan secara langsung dengan melihat tabel distribusi t 

product moment pada taraf kesalahan 5% atau dengan melihat 

besamya probabilitas nilai signifikansi. Pengujian tersebut 

dilakukan pada hipotesis pertama penelitian ini yaitu: 

a)  H10 : Tidak ada hubungan antara komunikasi active  

  sellerdengan minat pembelian. 

b) H1a : Terdapat hubungan antara komunikasi active  

  sellerdengan minat pembelian. 

Pertimbangan atas kesimpulan hasil hipotesis yang diuji 

didasarkan pada kedua kriteria berikut ini: 

1. Membandingkan antara nilai thitg dengan ttabel 

a. Bila thitung< ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

sementara 

b. Bila thitung> ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Membandingkan nilai signifikansi (a) = 5%, maka kriteria 

penerimaan uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

a) Jika P value < 0,05 maka Ho ditolak dan H. diterima, 

yaitu ada hubungan antara komunikasi active seller 

dengan minat pembelian. 
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b) Jika P value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

yaitu tidak ada hubungan antara komunikasi active seller 

dengan minat pembelian. 

2) Uji Regresi 

Sesuai dengan hipotesis yang digunakan dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, maka teknik uji hipotesis 

yang digunakan adalah analisis regresi.Uji regresi adalah alai 

yang digunakan untuk mengukur satu variabel dependen dan 

lebih dari satu variabel independen, namun penggunaan lebih 

dari tujuh variabel independen dianggap tidak efektif. Penelitian 

ini menggunakan teknik tersebut dengan tujuan memprediksi 

besarnya pengaruh variabel bebas yaitu komunikasi active seller 

(X) terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian buku 

(Y). Teknik regresi yang digunakan di sini adalah regresi 

sederhana (ordinary least square), karena hanya terdiri atas satu 

variabel bebas, dengan formula berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y = Variabel bebas 

a = Konstanta atau X = 0 

b = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

 

bXaY   
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Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis 

mengenai ada tidaknya pengaruh variabel independen secara 

individual (secara parsial) terhadap variabel dependen. Pengujian 

tersebut dilakukan pada hipotesis kedua penelitian ini yaitu: 

1. H20 : Tidak ada pengaruh antara komunikasi active  

sellerterhadap minat pembelian. 

2. H2a : Terdapat pengaruh antara komunikasi active  

sellerterhadap minat pembelian. 

Pertimbangan atas kesimpulan hasil hipotesis yang diuji 

didasarkan pada kedua kriteria berikut ini: 

Uji F (F-test) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara active sellingberpengaruh terhadap minat 

pembelian. 

Dengan rumus: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana: 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel  

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 
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a. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti ada pengaruh secara simultan antara active selling 

terhadap minat pembelian. 

b. Jika Fhitung  Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara active selling 

terhadap minat pembelian. 


