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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini bisnis perusahaan dalam bidang pembiayaan barang kredit menjadi 

salah satu bisnis yang cukup berkembang di Indonesia, khususnya di kota Malang. 

Perusahaan dalam bidang pembiayaan barang (kredit) sekarang banyak ditemui di 

hampir setiap sudut tempat di Kota Malang. Awal pendirian perusahaan dengan 

mengikuti perkembangan zaman, muncul berbagai konsep perusahaan dalam bidang 

pembiayaan cicilan kredit motor, mobil atau kebutuhan lainnya yang ditawarkan 

untuk menarik minat masyarakat pada umumnya. 

Permintaan masyarakat akan pembiayaan kredit jangka panjang semakin 

meningkat, namun kewajiban membayar yang diberikan belum sebanding, dan di 

pihak lain pelayanan kepada pelanggan yang sudah ada mungkin belum optimal. Salah 

satu program PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang 

tersebut yaitu pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat membantu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Dari kebijakan tersebut 

kemudian PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang  wajib menjaga 

dengan baik hubungan yang terjalin baik dengan masyarakat. Masalah yang sering 

timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti keadaan dimana nasabah lalai 

untuk melakukan kewajibannya membayar cicilan kredit motor, mobil atau barang 

kebutuhan lainnya. 

Pemberian kredit cicilan motor, mobil dan barang kebutuhan lain yang 

disalurkan oleh PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang, dalam 

prakteknya selalu meminta kepada nasabah untuk menyerahkan jaminan, guna 
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keamanan dalam pengembalian kredit, jika nasabah terlambat dalam melakukan 

pembayaran baik cicilan maupun bunga maka pihak FIF Malang mengirimkan 

karyawan unit bagian penagihan atau lebih kita kenal dengan Collector memang ada 

beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan menggunakan jasa Collector untuk 

menarik piutang tak tertagih.  

 Pada pengamatan peneliti yang sifatnya masih sementara mengacu pada 

prilaku Collector dengan nasabah,  pada saat melaksanakan penagihan, kendala yang 

biasa terjadi adalah kurangnya komunikasi yang baik pada saat Collector  melakukan 

proses pangihan. Nasabah kadang terlihat canggung pada saat Collector datang untuk 

melakukan tugas dari perusahaan, maka dari itu perlu adanya  komunikasi antarpribadi 

yang efektif agar terdapat satu pemahaman antar Collector dan nasabah. Hal ini juga 

perlu untuk persiapan Collector berhubungan dengan waktu, tempat, suasana dan 

sebagainya. Satu hal lagi yang terpenting dalam melakukan transaksi dengan nasabah, 

yaitu komunikasi. Menjadi Collector tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis 

atau pengalaman namun juga dalam berkomunikasi. 

 Peneliti pun beranggapan bahwa komunikasi yang dibutuhkan ketika 

melakukan transaksi dengan nasabah adalah komunikasi antar pribadi baik secara 

verbal dan non verbal, karena Collector harus mampu berkomunikasi dengan baik 

sehingga tercipta suasana yang nyaman. Kalau ini terjadi, Collector akan lebih mudah 

mengarahkan nasabahnya. Obrolan ringan dapat membuka komunikasi yang baik, 

sehingga dapat timbul kerjasama yang baik pula antara Collector dengan nasabah.  

 Dalam PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang ini terdapat 

berbagai interaksi yang terjalin diantara Collector yang kemudian bisa terlihat pada 

pola komunikasi yang dilakukan guna menyampaikan proses penarikan ke nasabah, 
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jika merujuk pada salah satu fungsi komunikasi yaitu komunikasi sebagai informasi. 

Untuk menciptakan komunikasi yang baik, sehingga pesan komunikasi dapat 

tersampaikan dibentuk hubungan serta komunikasi yang baik antara Collector dan 

nasabah. 

 Hubungan komunikasi yang terjadi dalam PT Federal International Finance 

(FIF) Kota Malang ini diartikan sebagai pola komunikasi antara Collector dengan 

nasabah. Pola Komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang 

atau lebih dalam proses pengiriman, dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan 

yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi bisa berjalan dengan adanya proses 

komunikasi antara Collector dengan nasabah, proses komunikasi yang demikian 

tersebut lebih mengarah pada komunikasi interpersonal.  

 Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses penyampaian pesan dari 

seseorang kepada orang lain/pihak lain. Menurut pemahaman seperti ini, komunikasi 

dikaitkan dengan pertukaran informasi yang mana isi pesan yang akan disampaikan 

oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Komunikasi 

interpersonal menghendaki informasi atau pesan yang dapat disampaikan dan 

hubungan di antara orang yang berkomunikasi dapat terjalin dengan baik. Oleh karena 

itu setiap individu dengan tujuan apapun, dituntut untuk memiliki keterampilan 

komunikasi interpersonal agar mereka bisa berbagi informasi, bergaul dan menjalin 

kerjasama untuk bisa bertahan hidup. Hal ini sesuai dengan beberapa pendefenisian 

komunikasi interpersonal dari beberapa ahli antara lain: 

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara 

seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang 

yang dapat langsung diketahui balikannya. (Muhammad, 2005:158-159). Menurut 
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Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih mengenai suatu pesan tertentu secara langsung, sehingga 

orang-orang tersebut dapat bereaksi terhadap komunikasi yang mereka lakukan, baik 

itu secara verbal maupun non verbal. Begitu juga William F. Glueck, dalam bukunya 

yang berjudul : Manajemen yang telah dikutip oleh A.W. Widjaya, menyatakan bahwa 

komunikasi interpersonal (interpersonal communication) merupakan "proses 

pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di 

dalam suatu kelompok kecil manusia” (Mulyana 2005:73). 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, komunikasi interpersonal dapat 

disimpulkan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain 

yang dilakukan secara tatap muka mengenai suatu masalah tertentu,dengan harapan 

adanya respon dan reaksi terhadap pesan dari komunikator dan komunikan. Dalam 

kaitannya dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti ini adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh Collector dengan nasabah baik komunikasi tersebut 

berbentuk verbal maupun non verbal. Jika menganut proses Komunikasi yang baik, 

sesuai dengan pendefenisian diatas, komunikasi interpersonal adalah adanya peran 

aktif dari komunikan dan komunikator dalam konteks verbal maupun non verbal. 

Sesuai dengan yang dikutip dari (Muhammad 2005:159-160) mengembangkan 

klasifikasi komunikasi interpersonal menjadi interaksi intim, percakapan sosial, 

interogasi atau pemeriksaan dan wawancara. a). Interaksi intim termasuk komunikasi 

di antara teman baik, anggota keluarga, dan orang-orang yang sudah mempunyai 

ikatan emosional yang kuat. b). Percakapan sosial adalah interaksi untuk 

menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi tatap muka penting bagi 

pengembangan hubungan informal dalam organisasi. Misalnya dua orang atau lebih 
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bersama-sama dan berbicara tentang perhatian, minat diluar organisasi seperti isu 

politik, teknologi dan lain sebagainya. c). Interogasi atau pemeriksaan adalah interaksi 

antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang meminta atau bahkan menuntut 

informasi dari yang lain. Misalnya seorang karyawan dituduh mengambil barang-

barang organisasi maka atasannya akan menginterogasinya untuk mengetahui 

kebenarannya d). Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di 

mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya atasan 

yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu 

pekerjaannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut : Bagaimana proses komunikasi interpersonal Collector dengan nasabah pada 

PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang  ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Bagaimana proses komunikasi interpersonal Collector dengan nasabah pada PT 

Federal International Finance (FIF) Kota Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan komunikasi antarpribadi yang efektif.  

1.4.2 Secara praktis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

pengetahuan, gambaran dan informasi akan keseimbangan hubungan komunikasi 

antarpribadi dalam membangun kualitas hubungan antara Collector dengan nasabah 

pada PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang  

 


