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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Sejarah aktivitas manusia berkomunikasi timbul sejak manusia diciptakan 

di dunia ini. Manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan manusia lain untuk 

melangsungkan kehidupannya. Didalam berinteraksi antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. 

Manusia yang normal akan selalu terlibat komunikasi dalam melakukan interaksi 

dengan sesamanya sepanjang kehidupannya. Melalui komunikasi pula, segala 

aspek kehidupan manusia di dunia tersentuh. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami perbedaan pendapat, 

ketidaknyamanan situasi bahkan terjadi konflik yang terbuka yang disebabkan 

adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Menghadapi situasi seperti ini, 

baru akan menyadari bahwa diperlukan pengetahuan mengenai bagaimana cara 

berkomunikasi yang baik dan efektif. 

Kemampuan berkomunikasi interpersonal yang baik dan efektif sangat 

diperlukan oleh manusia agar dia dapat menjalani semua aktivitasnya dengan 

lancar. Terutama ketika seseorang melakukan aktivitas dalam situasi yang formal, 

misal dalam lingkungan kerja. Lebih penting lagi ketika aktivitas kerja seseorang 

berhadapan langsung dengan orang lain dimana sebagian besar kegiatannya 

merupakan kegiatan komunikasi interpersonal. (Devito, 2012: 133) 

Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, tidak hanya  

menggunakan strategi persaingan harga seperti yang selama ini dilakukan oleh 
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kompetitor. Perusahaan juga pperlu menambahkan value, sehingga konsumen 

merasa pantas membayar dengan harga yang ditetapkan perusahaan tersebut, 

sehingga perusahaan mampu mengumpulkan keuntungan maksimal dari 

penjualan. Keuntungan ini dapat mendorong program untuk pelayanan dengan 

mengandalkan pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Dalam hal ini sales 

counter sebagai ujung tombak sebuah perusahaan hendaknya mampu memahami 

mengenai komunikasi yang tepat terhadap konsumen. Cara berkomunikasi sales 

counter kepada konsumen menentukan kepuasan konsumen. Pengukuran tingkat 

kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan pengamatan pembelian berulang. 

 Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi 

antar pribadi dinilai ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, 

dan perilaku komunikan. Alasannya adalah komunikasi antar pribadi umumnya 

berlansung secara tatap muka (face to face). Komunikator dan komunikan saling 

tatap muka, maka terjadilah kontak pribadi (personal contact). Ketika 

komunikator menyampaikan pesan ke komunikan, umpan balik berlangsung 

seketika (immediate feedback), komunikator mengetahui pada saat itu tanggapan 

komunikan terhadap pesan yang disampaikan, dari ekspresi wajah, dan gaya 

bicara. Apabila umpan balik positif, artinya tanggapan komunikan sesuai dengan 

yang diharapkan oleh komunikator atau menyenangkan komunikator, 

komunikator sudah tentu akan mempertahankan gaya komunikasi komunikator, 

sebaliknya jika tanggapan komunikan negatir, komunikator harus mengubah gaya 

komunikasi. (Devito, 2012: 135) 
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Pemasaran modern menuntut setiap perusahaan untuk mengembangkan 

produk yang baik, menetapkan harga yang menarik serta pelayanan yang 

memuaskan, selain itu juga  perusahaan dituntut pula untuk bisa berkomunikasi 

dengan pelanggannya terutama menyangkut informasi produk yang dihasilkan. 

Dan juga perusahaan juga harus memiliki strategi komunikasi yang baik guna 

dapat memberikan kepuasan terhadap konsumennya. 

Dalam perusahaan tidak kalah pentingnya harus mempunyai perhatian 

besar pada kepuasan konsumen, banyak memfokuskan pada masalah bagaimana 

mempekerjakan dan melatih personil-personil jasa yang terampil, berpengetahuan 

dan menarik. Namun demikan pendekatan tersebut tidak lagi cukup. Hal itu 

dikarenakan konsumen yang tidak hanya mengutamakan kualitas namun juga 

mengutamakan kecepatan dalam pelayanan. 

Harapan pelanggan diyakini mempunyai peran yang besar dalam 

menentukan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan merupakan keyakinan 

pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan standar 

atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. Dalam mengevaluasi, 

pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai acuan. Dengan demikian 

harapanlah yang melatar belakangi dua arah pada industri yang sama dapat di nilai 

berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan konsumen, umumnya 

harapan merupakan perkiraan keyakinan konsumen tentang apa yang akan di 

terimanya. 

Perusahaan dituntut pula untuk bisa berkomunikasi dengan pelanggannya 

terutama menyangkut informasi produk yang dihasilkan. Dan juga perusahaan 
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juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik guna dapat 

memberikan kepuasan terhadap konsumennya. Salah satunya harus menguasai 

kemampuan komunikasi interpersonal. 

Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh 

konsumen agar mereka puas sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, bila 

pelanggan menganggap jasa yang diterimanya mempunyai kinerja yang baik, 

maka pelanggan tersebut akan merasakan kepuasan seiring dengan kualitas jasa 

yang diterimanya. 

Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki jangkauan luas di wilayah 

Nganjuk. Showroom UD Taurus Motor merupakan showroom yang dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyrakat. Terlebih masyarakat menengah ke bawah, 

UD Taurus Motor  makin berbenah diri agar lebih dekat di hati para konsumenya. 

Karena itu, UD Taurus Motor selalu mengoptimalkan layananannya agar tetap 

dipercaya konsumennya. 

Sumber data dari UD.Taurus Motor mengatakan bahwa Kepuasan 

konsumen dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendorong. Faktor pendorong 

tersebut dapat berupa informasi seperti kenyamanan konsumen, keramahan para 

pegawai pelayanan yang diberikan merupakan faktor-faktor positif yang 

mendorong tercapainya kepuasan konsumen. Pelayanan terhadap konsumen 

hendaknya bersifat berkesinambungan dan beorientasi pada konsumen yang 

berarti dalam memberikan pelayanan jasa senantiasa mendengarkan keluhan-

keluhan para pelanggan sebagai bahan intropeksi. Intropeksi yang 
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berkesinambungan dengan pelanggan disertai dengan umpan balik yang juga 

diperlukan sebagai kontrol dan tolak ukur keberhasilan perusahaan. 

Oleh karena itu berdasarkan deskripsi di atas tingkat kepuasan konsumen 

UD Taurus Motor perlu dikaji ulang untuk menjamin peningkatan kualitas 

pelayanan yang berkelanjutan, maka dibuatlah sebuah penelitian tentang 

“Kenyamana Komunikasi Interpersonal Sales Counter UD Taurus Motor 

Nganjuk Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 
Fenomena kurang baiknya komunikasi interpersonal dalam sebuah 

perusahaan menyebabkan menurunnya kepuasan konsumen, karena akan ada 

keluhan masalah tentang kurang optimalnya kualitas pelayanan konsumen, 

sehingga konsumen tidak merasa nyaman. Sales counter juga merupakan ujung 

tombak komunikasi antara perusahaan dengan pengunjung dalam hal ini adalah 

konsumen. Pentingnya menjaga loyalitas pelanggan bagi perusahaan juga menjadi 

tugas dari seorang sales counter, dimana dengan pelayanan yang baik konsumen 

akan merasa nyaman dan akan datang kembali atau bahkan akan 

merekomendasikan kenalan atau kerabatnya untuk datang ke perusahaan tersebut. 

Maka diperlukan suatu kajian hubungan antara variabel komunikasi interpersonal 

dengan variabel Kepuasan konsumen dalam upaya mewujudkan kerjasama yang 

lebih solid lagi diantara karyawan dan konsumen UD Taurus Motor Nganjuk 

sehingga pencapaian tujuan perusahaan akan berjalan. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang hendak diteliti adalah Seberapa besar pengaruh kenyamanan 

komunikasi interpersonal sales counter terhadap tingkat kepuasan konsumen UD. 

Taurus Motor Nganjuk. 

1.3  Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui besarnya tingkat pengaruh antara kenyamanan 

komunikasi interpersonal terhadap tingkat kepuasan konsumen UD. Taurus Motor 

Nganjuk. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan 

sasaran dalam meningkatkan kualitas dan mutu produk maupun pelayanan 

perusahaan. Serta berguna untuk memperbaiki komunikasi interpersonal dan 

kualitas pelayanan perusahaan sehingga dapat melakukan perubahan perubahan 

yang positif. 

2. Pihak Terkait 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan 

bahan pertimbangan atau lainnya yang mungkin dapat digunakan untuk 

penelitian lebih lanjut khususnya mengenai komunikasi interpersonal terhadap 

kepuasan konsumen UD. Taurus Motor Nganjuk. 
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3. Lain-lain 

Selain itu dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi 

perusahaan-perusahaan lain yang mengalami permasalahan yang sama. 

1.4.2 Manfaat Akademis 
1. Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembanding antara ilmu 

komunikasi yang sudah ada untuk diharapkan pada dunia usaha secara nyata 

serta dapat menguntungkan semua pihak. 

2. Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu masukan bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama, dan juga menjadi bahan 

bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai masalah 

yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal terhadap kepuasan konsumen 

UD.Taurus Motor Nganjuk. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

khususnya mengenai komunikasi interpersonal terhadap kepuasan konsumen 

UD.Taurus Motor Nganjuk sebagai perilaku yang nyata dengan menerapkan 

teori-teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan dan membandingkannya 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Serta melatih kemampuan penulis 

dalam menganalisa suatu masalah dan berpikir sistematis. 

 


