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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mempengaruhi merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang sales 

pada konsumen. Proses seorang sales mempengaruhi konsumen harus 

dipahami tidak dalam arti lama yaitu hanya sekedar bercerita dan menjual 

tetapi dalam arti baru, yaitu memberikan kenyamanan dan memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Mempengaruhi dapat disebut dengan persuasi, menurut 

Soenarjo dan Djoenasih (1983) persuasi adalah suatu teknik komunikasi yang 

bertujuan agar komunikan bersedia menerima isi/message sedemikan rupa 

sehingga melakukan perubahan sikap, pendapat dan tingkah lakunya akan 

tetapi dalam perubahan tersebut seolah-olah atas kehendak komunikan sendiri. 

Dewasa ini bisnis kartu kredit menjadi primadona bagi perusahaan 

perbankan di Indonesia. Kartu ini tumbuh di Indonesia sebagai kartu ajaib yang 

di pelopori oleh Bank Duta di era 1980-an selanjutnya oleh Citibank dan di 

teruskan oleh Bank BCA. Kartu plastik nan eksotik yang mengesankan 

modernitas ini memberikan kemudahan-kemudahan serta kenyamanan dalam 

pelbagai layanannya di era digital seperti saat ini. Semua terasa serba instan, 

praktis, aman, dan nyaman dengannya, seperti pembayaran rekening telepon, 

listrik (PLN), air (PDAM), pembelian pulsa Hand Phone, pembiayaan 

perjalanan dinas mau pun non dinas hingga pembelian produk peralatan rumah 

tangga dapat diselesaikan dengan cukup sekali gesek di alat gesek atau disebut 

Electronic Data Capturing (EDC). Dan dapat pula di ambil tunai melalui 

Automatic Teller Machine (ATM) maksimal sesuai dengan limit atau batas 

kredit yang di tentukan oleh bank penerbit (issuer) ketika kesepakatan MoU 

dengan nasabah. (Anon, 2011) 

 



2 
 

Dunia kartu kredit merupakan bisnis paling digandrungi dan populer di 

kalangan perbankan saat ini. Dengan market share yang bagus dari kartu 

kredit, maka perusahaan perbankan melakukan sales promotion yang dirancang 

untuk mendorong atau menstimulus para nasabah untuk segera melakukan 

pembelian. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah transaksi dan 

memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Dan hal tersebut secara 

signifikan diikuti pula dengan banyaknya profesi sales kartu kredit di negeri ini 

dengan pelbagai target untuk bisa melakukan penjualan kartu kredit sebesar-

besarnya kepada seluruh calon nasabah. 

Sales kartu kredit dalam profesinya, mengharuskan setiap saat 

melakukan hubungan-hubungan baru dengan calon nasabah kartu kredit, juga 

melakukan hubungan dalam taraf follow up bagi nasabah lama. Namun 

demikian di sini hubungan dominan bukanlah hubungan antara produk dengan 

pembelinya melainkan hubungan penjual dengan pembelinya dengan 

memberikan pengaruh kepada pembeli yaitu nasabah kartu kredit. Dengan 

demikian dalam usaha mempengaruhi ini ada kekuatan untuk membujuk 

(persuasi) akan kebaikan dari produk yang ditawarkan.  

Menurut Tandjung (2004) Persuasi merupakan hal penting untuk 

membujuk pembeli terutama bagi tenaga penjual. Informasi yang rinci saja 

tidak cukup, pemasar harus berusaha untuk membujuk konsumen dengan 

penuh perasaan untuk lebih memperhatikan produk yang ditawarkan. Menurut 

Hepner (dalam As’ad, 2002) fungsi penjualan dan pengiklanan adalah sama 

dalam hal tujuan utama dari keduanya adalah untuk membujuk orang-orang di 

luar perusahaan supaya bertindak untuk kepentingan perusahaan. 

Penelitian Hastiningrum (2002), yang dilakukan di Hotel Klub Bunga 

Butik Resort Batu Malang tentang strstegi komunikasi pemasaran dilakukan 

melalui promosi yang menggunakan iklan, promosi penjualan, penjualan tatap 

muka (personal selling), pemasaran langsung (direct marketing). Dalam hal 

ini, penjualan tatap muka pelaksanaannya lebih fleksibel karena penjual dapat 

mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, usaha yang 
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sia-sia dapat diminimalkan karena dapat memilih pelanggan yang dituju, 

pelanggan yang berminat biasanya langsung membeli dan penjual dapat 

membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Informasi yang 

tepat dan bersifat persuasif, akan membuat calon konsumen percaya serta mau 

menerima keberadaan produk (jasa tersebut sesuai dengan yang diharapkan 

oleh produsen). Strategi komunikasi ini terbukti meningkatkan jumlah tamu 

hotel di Klub Bunga Butik Resort pada setiap tahunnya yang secara otomatis 

meningkat pula pendapatan pihak hotel. 

Penelitian Rumihat (2008) dengan sampel dosen FPIPS UPI yang 

menggunakan kartu kredit BNI 46, tentang pengaruh sales promotion terhadap 

keputusan pengguna kartu kredit BNI 46. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pengaruh sales promotion terhadap keputusan pengguna kartu kredit sebesar 

71,1% dengan tingkat pengaruh positif. 

Begitu pula penelitian Setiari (2008) menunjukkan adanya pengaruh 

sales promotion NISP terhadap peningkatan jumlah nasabah NISP KCU 

Cibeunying Bandung  dengan rata-rata prosentasi sebesar 3,65 yang berarti 

baik. Sedangkan hubungan dari koefisien korelasinya sebesar 0,828.  

Namun dalam memasarkan kartu kredit, seorang sales banyak menemui 

berbagai macam hambatan dan rintangan. Terkadang seorang sales 

mendapatkan penolakan sebelum sempat untuk melakukan komunikasi dengan 

menawarkan kartu kredit sehingga kinerja penawaran kartu kreditnya tidak 

dapat sukses sebagaimana yang telah ditargetkan. 

Menurut Rakhmat (2002) Percaya diri (self confidence) sangat di 

perlukan dalam proses komunikasi karena dengan adanya percaya diri yang 

tinggi maka sales tidak akan memandang situasi komunikasi sebagai hal yang 

menakutkan dan perlu dihindari tetapi malah dipandang sebagai suatu 

tantangan bagi dirinya untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjalin 

hubungan yang baik dengan konsumen. Untuk melakukan hal ini pemasar 

harus mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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Akan tetapi percaya diri yang tinggi dan berlebihan juga tidak baik. 

Menurut Simon, pemasar meski pintar baik menjual mapun membuat konsep. 

Ia juga tidak lekas puas dengan prestasinya sehingga tidak membuatnya terlalu 

sombong atau percaya diri. Simon mencontohkan peluncuran suatu produk 

minuman Naturade Gold yang tidak sukses karena percaya diri yang 

berlebihan (Swa, Juni 2005). 

Menurut Simon pemasar yang tangguh bukan berarti tak pernah gagal. 

“seorang sales harus pernah merasa kegagalan”. Ujar Simon yang pernah 

mengaku gagal ketika di Kalbe Farma. Sepandai-pandainya tupai melompat, 

sesekali gagal juga. “Tapi yang menunjukkan seberapa tangguh adalah 

kemampuan untuk bangkit dan belajar dari kegagalan untuk meraih sukses” 

(Swa, Juni 2005). 

Dalam penelitian Aristyawati (2006) meneliti tentang hubungan 

kepercayaan diri dengan persuasi pada sales sales PT. Budaya Agung Lestari 

Madiun yang bergerak di bidang pemasaran kompor gas. Di mana hasil analisis 

menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kepercayaan diri dengan 

persuasi pada sales dengan r = 0,828 dan P = 0,000. Namun demikian 

penelitian yang dilakukan oleh Aristyawati merujuk pada sales aspek produk 

manufaktur yang tergolong barang dagang nyata (tangible) sedangkan sales 

pada kartu kredit belum pernah di adakan penelitian, di mana kartu kredit 

merupakan produk jasa yang tergolong barang dagang yang tidak nyata 

(intangible). Seperti yang di jelaskan oleh Kotler (1991) dalam mendefinisikan 

jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada 

yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud (intangible). 

Percaya diri pada sales kartu kredit merupakan suatu kekuatan orang-

orang yang memiliki kualitas jati diri yang lebih tinggi dari pada orang lain, 

seperti prestasi penjualan kartu kredit sebagai ujung tombak perusahaan 

perbankan, sukses dalam jenjang kariernya, tetap semangat walau banyak 

penolakan dari calon nasabah, dan semua hal tersebut tidak akan tercapai tanpa 

ditunjang dengan rasa percaya diri yang tinggi. 
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Pada sisi lain seseorang dengan kepercayaan diri yang rendah karena 

kurang pendirian dan keyakinan yang pasti, kurang memahami potensi dirinya, 

kurang memiliki pengetahuan, kurang lugas dan tegas dalam menyampaikan 

pendapatnya, mereka akan sulit dalam mempersuasi orang lain. Jika sales kartu 

kredit memiliki kepercayaan diri yang rendah tentunya akan sulit dalam 

mendapatkan nasaabah sesuai yang ditargetkan. 

Oleh karena itu, rasa percaya diri pada setiap orang merupakan salah 

satu kekuatan jiwa yang sangat menentukan berhasil tidaknya orang tersebut 

dalam mencapai berbagai tujuan hidupnya (Hakim, 2002). Demikian pula 

bahwa seorang sales yang kepercayaan dirinya tinggi maka kemampuan 

persuasi pada calon konsumen akan juga bagus. Namun demikian Apakah 

hubungan positif antara kepercayaan diri dengan kemampuan persuasi juga 

berlaku pada sales dengan produk yang intangible seperti kartu kredit? 

Dari beberapa wacana di atas disimpulkan bahwa kepercayaan diri yang 

dimiliki sales punya arti besar terhadap kemampuannya melakukan persuasi. 

maka peneliti tertarik untuk meneliti secara empirik mengenai “Hubungan 

Antara Kepercayaan Diri dengan Persuasi pada Sales Kartu Kredit”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada 

Hubungan Kepercayaan diri dengan Kemampuan Persuasi pada Sales Kartu 

Kredit ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji “Hubungan 

Kepercayaan diri dengan Kemampuan Persuasi pada Sales Kartu Kredit” 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan ilmu Psikologi Industri dan Organisasi pada umumnya, serta 

Psikologi Konsumen dan Psikologi Komunikasi pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memberikan informasi 

kepada divisi marketing bank penerbit kartu kredit (issuer) agar memilih 

sales kartu kredit yang memiliki kepercayaan diri tinggi dengan harapan 

ketika memberikan sentuhan emosional maupun penjelasan dapat membuat 

calon nasabah segera memahami dan merasa nyaman. Sehingga tingkat 

clossing semakin cepat dan akan memberikan kontribusi positif bagi issuer. 


