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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah melahirkan adanya inovasi-inovasi baru yang dapat ditemukan 

dalam berbagai produk. Karena itu, konsumen akan melakukan tindakan yang 

lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menghadapi persaingan 

yang sangat kompetitif, setiap perusahaan harus berusaha keras untuk menarik 

dan merebut simpati calon kosumen agar mau membeli produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan yaitu, dengan melakukan strategi pemasaran. 

Strategi pemasaran dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara beriklan 

di media. Melalui iklan di media, diharapkan calon konsumen akan menjadi tahu 

dan kenal akan produk perusahaan tersebut yang kemudian akan mempengaruhi 

konsumen untuk mencari, membeli, dan menggunakan produk yang ditawarkan. 

Dalam pelayanan proses jual beli produk, beberapa perusahaan besar 

menggunakan salesperson atau salesman1 sebagai wakil perusahaan untuk 

mencari dan melayani secara langsung (tatap muka) calon konsumen yang 

berminat untuk membeli produk perusahaan. Pada dasarnya, tugas dari salesman 

adalah mencari calon customer kemudian menjelaskan, menawarkan, membujuk, 

dan meyakinkan customer akan keunggulan-keunggulan dari produk perusahaan 

sehingga mereka melakukan pembelian. 

Berdasarkan observasi penulis, salesman sering disamakan dengan SPG 

(sales promotion girls)2. Ketika penulis menyebutkan kata salesman yang mereka 

pikirkan adalah SPG. Pekerjaan dari salesman dan SPG memang sama, yaitu 

                                                 
1 Salesperson atau salesman, sebutan untuk setiap perusahaan berbeda, tergantung pada kebijakan 
perusahaan. 
2 Berdasarkan wawancara dengan Nia, mahasiwa UKSW pada hari Minggu 11 Desember 2011 
2 Berdasarkan wawancara dengan Bp. Joko, pegawai pajak pada hari Selasa 10 Januari 2012 
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melakukan promosi penjualan, akan tetapi mereka adalah beda. SPG melakukan 

penawaran produk secara langsung kepada orang yang mereka temui akan tetapi 

untuk beberapa produk, mereka tidak melayani sampai pada proses penjualan. 

Sedangkan salesman mereka menawarkan produk hingga melayani proses 

penjualan bahkan juga sampai pada layanan purna jual. 

Perbedaan antara SPG dan salesman pun dapat dilihat dari keterlibatan 

konsumen dalam memproses informasi produk hingga akhirnya melakukan 

keputusan pembelian. SPG menjual produk berharga jual murah yang dalam 

proses pengambilan keputusannya dilakukan oleh konsumen dengan mudah tanpa 

harus melakukan kontak yang intens dengan SPG yang menawarkan (Low 

Involvement) seperti produk rokok dan makanan ringan. Sedangkan salesman  

menjual produk yang berharga jual tinggi dan dalam proses pengambilan 

keputusannya dilakukan oleh konsumen dengan pertimbangan yang matang 

setelah melakukan kontak dan komunikasi dengan salesman secara intens untuk 

menanyakan informasi-informasi yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan 

(High Involvement) seperti rumah dan kendaraan bermotor. 

Salesman menjual produk yang termasuk dalam kategori high 

involvement, karena itu dalam menjalankan tugasnya, mulai dari melakukan 

penawaran hingga sampai pada proses penjualan, mereka dituntut untuk bisa 

berkomunikasi dengan baik. Proses komunikasi yang terjadi di sini bertujuan 

untuk menginformasikan dan membuat konsumen menyadari atas keberadaan 

produk yang ditawarkan yang kemudian mengarahkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Selain itu, apabila komunikasi terjalin dengan baik maka, 

hubungan atau relasi antara sales dan customer pun terjalin dengan baik. Tidak 

hanya hubungan dengan sales secara pribadi, tetapi hubungan antara customer 

dan perusahaan pun dapat terjalin baik. Karena itu, salesman dituntut untuk bisa 

berkomunikasi dengan baik, tidak hanya secara verbal tetapi juga secara non 

verbal. Dalam penampilan, bahasa tubuh, ekspresi, dan juga nada berbicara serta 

kata-kata yang digunakan. 
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Salesman merupakan komponen penting perusahaan, dapat disebut juga 

sebagai wajah dan ujung tombak dari perusahaan3. Salesman bertemu langsung 

dengan calon customer dan berusaha membujuk, mempengaruhi, dan meyakinkan 

customer untuk melakukan pembelian. Jika seorang salesman tidak dapat mencari 

celah untuk menyakinkan customer melalui pesan yang dia sampaikan maka, 

pembelian pun tidak akan terjadi. Padahal salesman dituntut untuk bisa 

menjualkan produk perusahaan sesuai target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan tujuan komunikasi tersebut maka, proses komunikasi yang 

terjadi antara salesman dan customer memegang peranan yang penting dalam 

kemungkinan terjadinya keputusan pembelian, karena itu setiap salesman 

seharusnya memiliki kemampuan untuk menerapkan strategi komunikasi agar 

dapat menyampaikan pesan, membujuk serta meyakinkan customer, dan 

mengatasi keberatan customer sehingga terjadi pembelian. Di samping harus 

memiliki kemampuan pribadi seperti menguasai product knowledge, salesman 

juga menghadapi berbagai persaingan yang tentunya membutuhkan kemampuan 

terutama dalam strategi komunikasi. 

Dengan banyaknya customer yang mereka temui dan kemungkinan noise 

atau gangguan yang terjadi, mereka harus bisa menentukan pendekatan seperti 

apa yang dapat diterapkan untuk dapat mengambil hati calon customer tersebut. 

Selain itu, mereka juga harus menentukan dengan bentuk media apa, agar mereka 

dapat berkomunikasi dengan customer dan para customer ini tetap “terjaga” dan 

tidak lari ke perusahaan lain karena menurut observasi peneliti, tidak semua 

customer mau ditemui secara tatap muka oleh salesman, fakta ini ditemukan 

berdasarkan hasil observasi penulis bahwa customer terkadang takut dikejar terus-

terusan oleh salesman untuk membeli hanya karena mereka bertanya mengenai 

                                                 
3 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Daniel Goenawan, Sales Manager Honda Salatiga Jaya, 
pada tanggal 23 Januari 2013. 
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informasi produk4. Karena itu, dalam penelitian ini strategi komunikasi salesman 

tersebut akan menjadi bahan penelitian penulis.  

Honda Prospect Motor merupakan produsen mobil, sepeda motor, dan 

skuter asal Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1948. Dan dalam 

perkembangannya kini Honda telah sukses menjadi salah satu produsen mobil 

terbesar di Asia untuk kalangan menengah ke atas. Sebagai perusahaan besar, 

Honda terus berkarya menciptakan produk-produk yang baru dan mendirikan 

cabang-cabang perusahaan di beberapa kota untuk mempermudah pelayanan di 

tiap kota.  

Perusahaan Honda memiliki beberapa salesman yang mereka sebut 

sebagai Sales Representatif  di setiap cabang showroomnya. Penamaan sales 

representatif ini didasari dengan harapan seluruh sales Honda dapat me-

represent, yaitu membawa diri sebagai wakil dan gambaran dari perusahaan 

Honda itu sendiri. Selain itu mereka juga diharapkan untuk bisa menguasai 

product knowledge dari setiap produk Honda sehingga mereka dapat melakukan 

presentasi kepada customer yang mereka temui. Tidak hanya asal menjual, tetapi 

mereka juga dapat menanggapi secara langsung pertanyaan dan keluhan dari 

pihak konsumen5. 

Honda membagi sales representatif nya menjadi dua bentuk yaitu, sales 

representative counter dan sales representative lapangan. Hal ini juga berlaku 

pada cabang perusahaan Honda di kota Salatiga yaitu Honda Salatiga Jaya. Sales 

representative counter bertugas untuk melayani dan menghandle customer yang 

memang berminat pada produk honda dan datang ke showroom atau dealer 

Honda. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menawarkan produk Honda tipe 

lainnya kepada customer yang datang untuk service di dealer mereka. Sedangkan 

sales representative lapangan bertugas mencari calon konsumen di mana saja 
                                                 
4 Berdasarkan hasil wawancara dengan drg. Irene Tjondromartono, Dokter Gigi, pada tanggal 27 
Januari 2013. 
5 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Daniel Goenawan, Sales Manager Honda Salatiga Jaya, 
pada tanggal 23 Januari 2013. 
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(masih area segmen dealer) untuk mengenalkan, membujuk, dan meyakinkan 

konsumen tersebut untuk membeli produk Honda. 

Adapun subyek yang menjadi target penelitian ini adalah sales 

representative Honda Salatiga Jaya. Pemilihan subyek ini didasari dengan alasan 

bahwa sales representative merupakan komponen penting dalam perusahaan yang 

tiap pribadinya memiliki strategi komunikasi dalam menjalankan tugasnya, dan 

penulis memilih melakukan penelitian di perusahaan Honda karena Honda 

merupakan perusahan otomotif besar yang telah memiliki brand image dan 

dikenal oleh masyarakat luas. Di samping itu, Honda Salatiga Jaya sebagai 

pesaing baru mobil kelas menengah ke atas yang masuk di kota kecil Salatiga 

telah memegang peringkat ke tiga dalam penjualan mobil non komersial di tahun 

2012 (sampai bulan Oktober) dan peringkat pertama dalam kategori penjualan 

mobil kelas menengah ke atas di Salatiga6. Selain itu pemilihan lokasi penelitian 

juga didasari dengan alasan kedekatan lokasi dengan peneliti sehingga 

memudahkan pelaksanaan penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Strategi Komunikasi 

Sales Representative Honda Salatiga Jaya”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah strategi komunikasi sales representative Honda Salatiga 

Jaya? 

 

 

                                                 
6 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Daniel Goenawan, Sales Manager Honda Salatiga Jaya, 
pada tanggal 23 Januari 2013. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui strategi komunikasi sales representative Honda Salatiga 

Jaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibedakan atas manfaat 

teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

bidang marketing khususnya mengenai strategi komunikasi sales 

representative dalam menentukan jenis pendekatan dan bentuk media 

komunikasi, sehingga dapat membandingkan antara teori yang telah 

diperoleh dalam proses belajar selama kuliah dan aplikasi di lapangan. 

Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi penyusunan rencana strategi komunikasi sales 

representative yang lebih baik di masa yang akan datang khususnya bagi 

produk mobil Honda. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas mengenai strategi 

komunikasi sales representative Honda Salatiga Jaya. Sehubungan dengan ini 

dilakukan pembatasan sebagai berikut: 

1. Strategi komunikasi dalam penelitian ini adalah strategi atau taktik 

yang digunakan oleh sales representative dalam berkomunikasi 
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dengan customer pada proses planning, approaching/making 

appointment, prospecting, presentation, handling objection & 

negotiation, dan after sales service. 

2. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh staff sales representative 

Honda Salatiga Jaya. 

 


