
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap unit aktivitas organisasi baik non profit maupun profit 

membutuhkan apa yang disebut keunggulan dan percapaian kinerja terbaiknya. 

Kinerja berbasis sumber daya atau Performance based resources sebuah 

pencapaian penting bagi banyak perusahaan atau lembaga atau organisasi (Cater 

dan Cater 2009:187). Untuk mendapatkan kinerja superior setiap perusahaan 

harus terus berupaya mengali potensi diri, untuk kemudian menjadi yang terbaik 

dengan potensi yang ada pada diri perusahaan (Theriou et al 2009:180). Tidak 

terkecuali bagi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 

(BBTPPI), jika ingin mencapai kinerja yang superior, maka mereka harus 

menggali potensi yang ada. 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) sendiri, 

merupakan sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian, 

dimana dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 47/M-

IND/PER/6/2006 berada di bawah naungan Badan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian 

dan Pengembangan Industri. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa,  BBTPPI memiliki 

tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, 

 



 

pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi dalam teknologi 

pencegahan pencemaran industri. 

Pada prinsipnya tujuan dari semua perusahaan adalah mempertahankan 

dan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang cukup baik pada 

pelanggan. Dengan kata lain kesuksesan perusahaan diukur dari kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui produk 

mereka (Ramani dan Kumar, 2008:27). Apabila setiap perusahaan harus 

melakukan apa yang direkomendasikan oleh Ramani dan Kumar, (2008:27), lalu 

Bagaimana Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 

(BBTPPI), harus memulai untuk mencapai keunggulan dan percapaian kinerja 

terbaiknya? Lahirnya pertanyaan tersebut, adalah sebuah hal yang wajar, karena 

menimbang fakta yang terungkap pada penelitian , Chumpitaz dan Paparoidamis, 

(2004:235) 

1. Penerapan strategi di dalam suatu perusahaan senantiasa selalu berubah 

sejalan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan industri yang 

ada. Perubahan tersebut memaksa perusahaan untuk terus menyesuaikan 

diri dengan perkembangan di lingkungan sekitarnya 

2. Strategi diciptakan untuk dapat memenangkan persaingan dengan 

menawarkan konsep yang jelas dari produk serta keunggulan khas yang 

ada di dalamnya. 

3. Pengembangan kapabilitas dan kualitas layanan pada perusahaan 

dimaksudkan untuk memposisikan kembali prioritas kompetitifnya untuk 

menghadapi lingkungan dinamis. 
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Salah satu penyebab kesuksesan atau kegagalan perusahaan dalam 

mendorong minat konsumen, adalah komunikasi. Paradigma baru hubungan 

antara perusahaan dengan stakeholders (konsumen, pemasok, pesaing, 

pemerintah, masyarakat), dewasa ini banyak organisasi yang telah setuju dengan 

pentingnya apa yang disebut komunikasi. Komunikasi telah menjadi salah satu 

topik penelitian. Komunikasi merupakan sebuah proses investasi jangka panjang. 

Komunikasi membentuk hubungan yang baik antara perusahaan dengan semua 

stakeholders. Komunikasi membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan 

kesiapan mental, karena arti penting komunikasi adalah sarana formal atau 

informal yang dipergunakan dalam membagi informasi secara cepat dan tepat 

antara perusahaan dengan konsumennya (Atmaja,2004:209; Lunenburg, 2010:1).  

Informasi yang tepat bagi  Thurau et al (2005:13), adalah kemampuan 

perusahaan dalam memaparkan kapabilitas dan layanan yang berkualitas, yang 

pada akhirnya mampu mendorong minat konsumen terhadap produk (jasa) yang 

dipasarkan perusahaan. Demikian halnya dengan BBTPPI pun telah melakukan 

sejumlah langkah konkret,  namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Pada Tabel 1.1, akan nampak jelas upaya yang selama ini telah 

dilakukan oleh BBTPPI hasil yang diperoleh relatif masih jauh dari harapan. Hal 

ini dapat menjadi sebuah pertanda, bahwa kapabilitas dan layanan yang 

dirumuskan dan diimplementasikan oleh BBTPPI tidak tepat. Karena jika  

rumusannya tepat seharusnya akan dapat mampu merangsang dan mempengaruhi 

stakeholders untuk menjalin kerja sama baik jangka pendek maupun jangka 

panjang dengan BBTPPI. Target pertambahan pelanggan jasa dan PNBP pada satu 

tahun terakhir ini tidak tercapai. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini 

3 



 

Tabel 1.1  
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP)  Tahun 2009 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) 
Semarang 

Jenis Layanan Tahun 2009 
(dalam  ribuan Rp.) 

Pelatihan Teknik Operasional 
Target 45.000 
Realisasi 11.750 
Persentase 26,11% 

Pengujian Bahan dan Produk 
Target 775.000 
Realisasi 741.565 
Persentase 95,69% 

Standardisasi dan Pengawasan Mutu 
Produk 

Target 125.000 
Realisasi 87.015 
Persentase 69,61% 

Kalibrasi Peralatan dan Mesin 
Target 40.000 
Realisasi 26.125 
Persentase 65,31% 

Rancang Bangun Perekayasaan 
Industri (RBPI) 

Target 40.000 
Realisasi 29.570 
Persentase 73,93% 

Sumber : Renstra 2010-2014 BBTPPI Semarang 

Melihat kondisi demikian, maka perlu dikaji sejauhmana pengaruh 

komunikasi pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan perusahaan atau 

pemakaian jasa. Dimana seharusnya program komunikasi pemasaran yang telah 

dilakukan BBTPPI mampu mencapai kondisi ideal dalam menarik minat dan 

selanjutnya pada keputusan konsumen untuk menggunakan jasa yang telah 

disediakan. Atau dengan kata lain, sebagai instrumen strategik, tumbuhnya 

komunikasi pemasaran akan berbanding lurus dengan pencapaian target. Terlebih 

menurut Butler, (2010:22) kapabilitas dan kualitas layanan yang tinggi akan 

membangun minat konsumen akan menjadi makin kuat terhadap perusahaan. 

Namun, pada kenyataannya hingga kini target yang diidamkan masih belum 

tercapai (Reid et al, 2005:11).   
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Studi komunikasi pemasaran telah mengisyaratkan bahwa kinerja 

perusahaan tergantung pada interaksi berbagai instrumen komunikasi pemasaran 

(periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan langsung, dan tenaga 

penjual) melalui sebuah mekanisme manajemen yang ditata dengan baik untuk 

meningkatkan efektivitasnya. Sebuah strategi komunikasi pemasaran yang efektif 

memerlukan lebih dari sekedar kemampuan manajerial yang mendukung, tetapi 

menuntut pula metode aplikasi di lapangan (Stammerjohan et al 2005:55).  

Instrument strategi lain yang harus dibangun secara khusus adalah tenaga 

penjual. Sebuah strategi yang efektif membutuhkan peran tenaga penjual untuk 

mengaplikasikan secara efektif di lapangan. Efektifitas tugas tenaga penjual 

adalah kunci untuk membangun kinerja dan kepuasan pelanggan. Hal ini cukup 

beralasan mengingat BBTPPI merupakan perusahaan dalam bidang jasa, maka 

produk utama dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen 

adalah tenaga penjual. Bagi Cempakasari dan Yoestini (2003:74) tenaga penjual 

memiliki fungsi utama dalam membangun kualitas komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumennya.  

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), saat 

ini tengah menghadapi permasalahan yang serius. Permasalahan besar yang harus 

mendapatkan perhatian para pengambil keputusan adalah peran komunikasi 

pemasaran dengan tercapainya target perusahaan. Hal ini merupakan sebuah 

justifikasi yang tepat untuk mengagendakan persoalan ini sebagai topik yang 

layak untuk diteliti lebih lanjut. 
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Hal inilah menjadi alasan utama mengapa penelitian ini memposisikan 

kualitas komunikasi sebagai bagian penting yang harus diuji pada penelitian ini. 

Nilai strategisnya yaitu merujukan pada rekomendasi penelitian akan datang  pada 

studi Sanchez et al (2010:1-16) menekankan bahwa penekanan pada intensitas 

persaingan dan perluasan pasar dari lokal menjadi global. Kemudian perubahan 

tersebut seharusnya disikapi oleh setiap perusahaan dengan menata ulang 

kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh tenaga penjual mereka. Penelitian 

tersebut menghasilkan hasil penting yaitu pengaruh positif yang ditimbulkan dari 

peningkatan kompetensi komunikasi. Namun penelitian masih belum meneliti 

bagaimana penerapan kompetensi komunikasi dan dampaknya bagi hubungan 

dengan konsumen dan kinerja. Terlebih bagaimana kompetensi tersebut mampu 

memciptakan minat dan pada akhirnya keputusan pembelian.  

Nilai strategis dari penelitian Weathers et al (2007: 393–401)  adalah 

menekankan bahwa minat dan pada akhirnya perilaku konsumen yang diinginkan 

merupakan sebuah tahapan yang penting untuk mengukur efektifitas dari strategi 

yang telah perusahaan upayakan selama ini. Terlebih minat dan perilaku 

konsumen yang diinginkan dihasilkan dalam proses e-communication merupakan 

sebuah penelitian yang sangat kompleks. Hal ini juga menyingkapi peran e-

communication atau komunikasi berbasis multimedia yang dewasa ini telah 

banyak dipergunakan oleh perusahaan tidak hanya sebagai aktivitas pendukung 

perusahaan. Tapi telah menjadi elemen sentra bagi pencapaian tujuan perusahaan. 

Namun penelitian ini hanya meneliti pada peran e-communication dalam 

pembelian untuk produk elektronik. Demikian pula dengan penelitian Sularto 
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(2004:138-152) yang meneliti hal serupa. Kedua penelitian tersebut belum adanya 

hasil penelitian yang mengisyaratkan petunjuk bagaimana membangun e-

communication yang berkualitas. Oleh sebab itu, penetapan variabel e-

communication sebagai salah satu instrument strategi yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah tepat. 

1.2. Perumusan Masalah 

BBTPPI dalam setiap tahun menginginkan adanya perluasan jaringan atau 

penambahan konsumen pengguna jasa agar fungsi BBTPPI sebagai lembaga milik 

Pemerintah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Idealnya Kegiatan yang telah 

dilakukan mampu memberikan kontribusi terhadap keinginan dari BBTPPI itu 

sendiri. 

Namun pada kenyataannya, BBTPPI saat ini tengah menghadapi 

permasalahan yang harus mendapatkan perhatian para pengambil keputusan yaitu 

peran tenaga penjual sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan, 

tidak digerakkan secara optimal. 

Selain merujuk pada permasalahan lapangan, penelitian ini juga 

mengembangan justifikasi penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Dimana 

dari beberapa menelitian mengharapkan penelitian lebih lanjut akan terwujudnya 

minat dan perilaku konsumen yang diinginkan melalui pengembangan model 

penelitian berbasis kompetensi komunikasi tenaga penjual dan komunikasi 

berbasis TI. Dengan Hasil akhir yang diharapkan adalah agar alasan tersebut  

mampu mempengaruhi minat konsumen untuk meningkatkan harapan BBTPPI. 

Oleh karena itu perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana 
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meningkatkan minat konsumen agar perilaku konsumen yang diinginkan 

meningkat sesuai dengan harapan Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri (BBTPPI). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui sejauhmana pengaruh kualitas kompetensi komunikasi petugas 

CS  terhadap minat konsumen. 

b. Mengetahui sejauhmana pengaruh kualitas komunikasi berbasis teknologi 

informasi terhadap minat konsumen. 

c. Mengetahui sejauhmana pengaruh minat konsumen terhadap perilaku 

konsumen yang diinginkan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis/Akademis, yaitu secara teoritis atau akademis, penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu 

komunikasi, terutama dalam bidang kajian pemasaran dan teori-teori 

pendukungnya.  

b. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

rekomendasi bagi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri (BBTPPI), terkait masukan dari konsumen di tengah persaingan 

industri serupa yang makin ketat. Melalui penelitian ini, BBTPPI 

diharapkan dapat mencari formula yang tepat dalam elemen komunikasi 

pemasaran terpadu, sehingga mampu meningkatkan optimalisasi 
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program-program perusahaan, serta menarik minat dan perilaku 

konsumen, sesuai dengan harapan dan target.  

c. Sosial, yaitu penelitian ini, diharapkan diharapkan dapat menjadi bahan 

edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pemahaman mengenai 

komunikasi pemasaran terpadu, mengingat tingginya persaingan pasar 

yang terjadi di saat ini.  

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Penelitian Terdahulu 

1.5.1.1. Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas Customer Service (CS) 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan 

pertukaran informasi yang tepat dan cepat, untuk itu semua dibutuhkan 

kompetensi (Pamungkas 2006:50). Aggarwal et al (2005:17-18) kemampuan 

tenaga penjual untuk dapat mengali informasi dan menjadi pendengar yang baik 

bagi konsumen mereka merupakan bagian dari komunikasi yang harus mereka 

kuasai sebagai prasyarat utama. 

Dewasa ini salah satu hal yang paling penting dalam penelitian topik kunci 

kearah sukses jangka panjang manajemen tenaga penjual terletak pada 

kompetensi. Karena kompetensi merupakan bagian tujuan dari implementasi 

berbagai strategi yang dilakukan tenaga penjual secara berkesinambungan untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan. Bagaimana kinerja ini dicapai akan sangat 

bergantung pada derajat kompetensi profesionalitas. Karena kompetensi 

merupakan bentuk kecepatan merespon dan kepekaan seorang tenaga penjual 

terhadap lingkungannya. 
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Tingkatan kompetensi sering kali menjadi sebuah tujuan dan pencapaian 

yang diinginkan pada setiap individu maupun organisasi. Demikian halnya pada 

tenaga penjual bagi mereka pencapaian tujuan adalah memiliki kompetensi yang 

terbaik. Ini berarti kompetensi menuntut seorang tenaga penjual untuk dapat 

mengerahkan semua ketrampilan dan kemampuan mereka dalam rangka 

meningkatkan hasil kinerja yang lebih terbaik (Johlke, 2007:312; Kuster dan 

Canales, 2008:297). 

Sanchez et al (2010:2) menekankan tugas utama seorang tenaga penjual 

(petugas) adalah komunikasi. Karena penjualan hanya bisa terwujud jika petugas 

mampu mengkomunikasikan dengan tepat akan keunggulan produk mereka 

kepada konsumen potensial (Mascio 2010:63). Kompetensi komunikasi menjadi 

sebuah keharusan bagi seorang tenaga penjual untuk menguasai dan selanjutnya 

mampu dengan baik mengimplementasikan dengan baik dilapangan. Bagi  Mohr 

et al (1996 dalam Anis 2002:154) untuk menentukan baik atau kualitas 

kompetensi yang mampu mengembangkan komunikasi yang baik dengan 

konsumennya harus menekankan pada 4 (empat) hal yaitu, mampu menghasilkan 

komunikasi intens, mampu menciptakan komunikasi dua arah, mampu melakukan 

komunikasi formal dan mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan.  
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1.5.1.2. Kualitas Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi 

Keuntungan bagi perusahaan dalam menerapkan e communication tidak 

dapat diragukan lagi adalah kinerja perusahaan yang superior. Namun bagaimana 

komunikasi berbasis TI mampu mewujudkan kinerja perusahaan yang superior 

bagi perusahaan.  Berbicara tentang komunikasi berbasis TI, berarti 

membicarakan pula peran teknologi.  Karena teknologi dan komunikasi  memiliki 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan (Janko 2002:262).  Teknologi sebagai alat 

perusahaan yang mampu menghantarkan perusahaan menuju kemenangan dalam 

menghadapi persaingan. Sinergi antara teknologi dan komunikasi  membuat 

perusahaan memperoleh kinerja superior (Opara et al 2010:292). Karena 

komunikasi berbasis TI dirumuskan sebagai sebuah mekanisme proses yang 

sistematis untuk merubah perilaku pelanggan menjadi perilaku positip untuk 

kemajuan perusahaan (Chen et al 2010:234). 

Zhu dan Nakata (2007:187) telah mengisyaratkan bahwa teknologi 

dirumuskan sebagai sebuah mekanisme proses yang sistematis untuk merubah 

perilaku pelanggan menjadi perilaku positip untuk kemajuan perusahaan. Saat ini 

sukses dan tidaknya E communication tidak hanya diukur dari mutu barang 

maupun jasa, tetapi juga tergantung dari teknologi yang diterapkan oleh 

perusahan(Weathers et al; 2007:394). Janko (2002:258) mencoba mengambarkan 

sejarah perkembangan instrumen eletronik yang dipergunakan dalam komunikasi 

untuk kepentingan bisnis selama ini, pada tabel berikut ini 
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Sender Message Coding 
 

Channel Decoding Message Receiver 

Feedback 

Tabel 1.2 

Historical View of The Tools of Electronic Communication 

No Tool Date of Invention Use 
1 Telegraph 1896 Not used 
2 Telephone 1876 Still in use 
3 Telex 1933 Not used 
4 Telefax 1986 Still in use 
5 Beeper 1995 Still in use 
6 Mobile Phone 1980 Still in use 
7 Personal computer 1980 Still in use 
8 Radio 1921 Still in use 
9 Television 1930 Still in use 
10 Internet 1965 Still in use 
Sumber : Janko (2002:258) 

Janko (2002:258) juga menjelaskan bagaimana perbedaaan antara 

komunikasi tradisional dengan komunikasi berbasis internet. Pada dasarnya model 

komunikasi tradisional menekankan pada komunikasi satu arah (one way 

process), ketepatan dan kecepatan informasi akan sangat tergantung dari 

karakteristik transisi informasi, sehingga sering terjadi informasi tertunda dan isi 

pesan berubah. Berikut gambar komunikasi tradisional. 

Gambar 1 1 

The General Model of Communication 

 
 

 

 

 

 

Sumber; Kotler, M ˝Uszaki Könyvkiadó, (Janko 2002:260). 
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Sedangkan model komunikasi berbasis TI (internet), sangat tepat untuk 

mengurangi dampak bahwa pesan tradisional yang berhubungan faktor 

subyektifitas yang sering membuat pesan menjadi rusak. Hal ini sangat 

dimungkinkan karena pesan atau informasi dengan media internet dibatasi secara 

teknis ke filter “unwanted atau unimportant” informasi (misal filter spam dll). 

Teknologi membuat pengguna sangat terbantu karena pesan dapat disimpan 

dengan rapi dan sewaktu-waktu dapat dipanggil saat dibutuhkan. Jika informasi 

diterima melalui surat kabar, televisi maupun radio maka informasi tidak akan 

terdokumentasi dengan baik dalam memori penerima (konsumen). Dan alat-alat 

tidak akan dapat mencari informasi yang hilang dengan cepat. Selain itu 

komuikasi berbasis TI adalah komunikasi dua arah (Janko 2002:260-261). Berikut 

ini gambar model 

Gambar 1 2 

Internet (Electronic) Communication 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Janko (2002:261) 

Sender Message Computer Computer Internet 
(Channel) 

Message Receiver 

Communication 

Interference 
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Janko (2002:265) mengidentifikasi bentuk atau kegunaan komunikasi 

berbasis TI sesuai dengan target atau penerima (receiver). Berikut ini gambar  

Gambar 1 3 

Use of Communicational Surfaces at Different Types of Interactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Janko (2002:266) 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat model komunikasi berbasis TI yang 

paling tepat untuk konsumen adalah world wide web (WEB). Selain itu tujuan 

komunikasi pemasaran dua arah adalah untuk membina hubungan dengan 

pelanggan agar dapat mengetahui respon pelanggan dengan segera. Sedangkan 

keuntungan penggunaan komunikasi pemasaran dua arah seperti komunikasi 

pemasaran berbasis TI menurut Shimp (2003:371) adalah: 

1. Kecepatan mempertahankan pelanggan. Artinya pemggunaan metode ini 

memungkinkan komunikasi dengan pelangan dan membangun hubungan 

baik. 

Company Financial 
supplier 

Financial 
supplier 

Partner 

Customer 

 EDI 

EDI 

WEB 
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2. Kecepatan bagi pelanggan untuk merujuk pada orang lain. Hubungan positif 

yang diciptakan dengan para pelanggan yang ada dapat mempengaruhi 

orang lain untuk menjadi pelanggan melalui omongan (word of mouth) yang 

diungkapkan para pelanggan yang merasa puas. 

3. Volume penjualan. Para pelanggan yang sudah ada dapat didorong untuk 

membeli lebih banyak dan semakin setia para pelanggan, semakin banyak 

mereka akan membeli. 

4. Biaya langsung. Suatu perusahaan mungkin dapat mengurangi biaya dan 

demikian akan meningkatkan marjin labanya bila menggunakan metode ini. 

5. Biaya komunikasi pemasaran. Pemasaran yang efektif dapat mengurangi 

biaya komunikasi pemasaran karena periklanan langsung seringkali lebih 

produktif daripada periklanan melalui siaran. 

Adam et al (2009:7-9)  berpendapat bahwa komunikasi  tidak akan bisa 

mencapai tujuannya, tanpa adanya dukungan teknologi, dan meskipun perusahaan 

telah memiliki teknologi yang terbaik, namun apabila tidak ditujukan atau sejalan 

dengan filosofi dasar komunikasi, maka teknologi tersebut tidak akan berfungsi 

secara optimal dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan dan manfaat bagi 

para pelanggan. Teknologi tidak hanya dilihat dari aspek kerumitan, komunikasi  

melihat bahwa teknologi seharusnya tidak mengabaikan aspek pengguna 

teknologi yaitu pelanggan.   
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1.5.1.3. Minat Konsumen 

Minat dan perhatian seseorang ditentukan oleh motif yang ada pada waktu 

itu (Gerungan, 1978 : 148).  Lester D. Crow dan Alice Crow (1984:35) minat 

adalah kemampuan untuk menurut memberikan stimulus yang mendorong kita 

untuk memperhatikan seseorang, suatu kegiatan, suatu yang dapat memberi 

pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimulus oleh kegiatan itu sendiri. 

Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab oleh suatu kegiatan dan hasil dari 

keikut sertaanya dalam kegiatan itu. Minat acap kali dirujuk sebagai pembelian 

yang terencana sepenuhnya (walaupun tidak berarti selalu) ini merupakan hasil 

dari keterlibatan tinggi dan pemecahan masalah yang diperluas. Konsumen akan 

lebih bersedia menginvestasikan waktu dan energy dalam membeli apabila dirasa 

promosi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka 

(Engle, 1995:201). 

Ketertarikan terhadap produk atau minat seorang merupakan gambaran 

penting bagi perusahaan. Ketertarikan atau minat merupakan sebuah tahapan yang 

penting menuju proses pengambilan keputusan seseorang untuk membeli atau 

memutuskan untuk memilih salah satu dari sekian banyak produk atau sekian 

banyak alternatif pilihan. Sasaran strategik yang harus dicapai oleh perusahaan 

adalah membuat calon pelanggan  tertarik atau berminat untuk bekerja sama 

dengan perusahaan dalam segala bentuk kerja sama yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak (Murphy et al 2005:1502-1503).  Minat secara umum adalah 

suatu gambaran psikologis yang terbentuk dalam pikiran konsumen yang 

dihasilkan dari banyak rangsang yang berbeda-beda terhadap setiap inderanya. 

16 



 

Sutisna (2001:12) menyatakan bahwa konsumen mempunyai beberapa alasan 

untuk mengidentifikasi kapan mereka mempunyai minat tinggi terhadap suatu 

produk/jasa, antara lain: 

1. Apakah produk tersebut penting bagi konsumen, maksudnya apakah 

produk itu menjadi citra diri bagi konsumen. Misalnya kepemilikan sebuah 

mobil yang merupakan symbol status dan identitas diri. 

2. Apakah suatu produk itu secara terus menerus menarik bagi konsumen, 

misalnya kesadaran akan mode yang membawa konsumen untuk selalu 

membeli pakaian. 

3. Apakah produk itu membawa resiko tinggi baik resiko keuangan atau 

resiko social. 

4. Apakah produk itu mempunyai daya tarik emosional 

5. Apakah produk-produk itu bisa diidentifikasi pada norma-norma 

kelompok. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hackman et al (2006:460) mengenai 

minat pada sebuah produk, dijelaskan bahwa minat sebenarnya adalah suatu 

persepsi yang komplek dari pelanggan mengenai produk tersebut yang didasarkan 

pada beberapa atribut yang melekat padanya. Pelanggan akan melakukan 

penilaian terhadap atribut tersebut dengan cara melihat, mendengar dan 

merasakan, kemudian hasil dari kegiatan teresebut akan dibandingkan dengan 

informasi yang telah diperoleh sebelumnya dari pelanggan yang lain untuk 

kemudian dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut 

(Albari dan Liriswati 2004:217). 
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1.5.1.4. Perilaku Konsumen yang Diinginkan 

Ramani dan Kumar (2008:27-29) menekankan bahwa perilaku konsumen 

yang paling diharapkan oleh para perusahaan di waktu lampau, sekarang dan yang 

akan datang yaitu membuat konsumen puas, setia, merefensikan hal yang baik 

tentang perusahaan dan terus menerus melakukan pembelian ulang. Proses 

pengambilan sebuah keputusan bagi konsumen bukan persoalan sederhana, dalam 

penelitian Rajagopal  dan  Castillo (2007:779) mengidentifikasi bahwa sebelum 

seseorang mengambil keputusan untuk memilih suatu produk, mereka berhadapan 

dengan begitu banyak pertimbangan dan pengaruh. Jadi dibutuhkan stimulus yang 

begitu besar dan intens untuk dapat mempergaruhi seseorang untuk memilih 

produk sesuai harapan organisasi atau pemasaran. Jadi pemikiran yang sangat 

keliru apabila seorang pemasar atau organisasi yang hanya berpikir ‘nanti juga ada 

yang membeli produk kita’, dengan kata lain bersifat menunggu tanpa berusaha 

untuk mencari dan mengajak mereka (konsumen) untuk membeli produk kita 

(Boyer dan Hult, 2006:126). Keunggulan perusahaan adalah bagaimana 

perusahaan dapat membuat konsumen tidak berpindah kepada perusahaan pesaing 

(Kim dan Sung, 2009:504-506). Hal ini mengingat masih ada perusahaan/instansi 

selain BBTPPI, baik swasta maupun negeri yang bergerak di bidang industri yang 

sama.  

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), 

seharusnya mulai berpikir ulang bahwa sebagai institusi unit pelaksana teknis di 

lingkungan Departemen Perindustrian, mereka jangan hanya cukup menunggu 

calon pelanggannya tanpa berbuat sesuatu untuk menarik para calon konsumennya 
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untuk menjadi pelanggan. Pemilihan minat sebagai proses utama yang harus 

dikedepankan pihak BBTPPI, merupakan sebuah mekanisme dan rute strategik 

dalam menarik lebih banyak lagi konsumen potensial lebih banyak lagi. 

Penekanan perilaku konsumen harus menjadi perhatian khusus para pemilik 

perusahaan terlebih mereka yang mempergunakan teknologi sebagai bagian dari 

strategi bisnisnya. Kemampuan perusahaan untuk dapat mengarahkan perilaku 

mereka adalah kunci sukses dalam menghadapi persaingan antar perusahaan 

dewasa ini (Werner dan Murphy, 2007:250-252). Perilaku konsumen yang 

dinginkan (loyalitas) merupakan wujud penghargaan konsumen kepada 

perusahaannya.  Perilaku konsumen yang dinginkan sering kali diukur dan 

dijadikan konsep dasar dalam memahami hubungan perusahaan dengan 

konsumennya. Karena pada hakekatnya Perilaku konsumen yang dinginkan 

merupakan perwujudan moral yang positif yang ditunjukkan oleh konsumen 

kepada perusahaannya (Adamson et al 2003:347-348). 

1.5.2. Pengaruh antar Variabel Penelitian 

1.5.2.1. Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas CS  dan Minat 

Konsumen  

Teori penilaian sosial menunjukkan kepada kita pentingnya penilaian 

interpersonal. Teori ini berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian 

mengenai pernyataan yang kita dengar (LittleJohn, 2009 : 104). berfokus pada 

bagaimana membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengar, teori ini 

mencoba untuk memperkirakan bagaimana menilai pesan dari orang dan 

bagaimana penilaian ini akan berpengaruh pada sistem keyakinan. 
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Teori yang dihasilkan oleh Muzafer Sherif dan rekan-rekan ini 

berhubungan dengan cara orang membuat penilaian tentang penyataan-

pernyataan. Individu menilai hal yang menyenangkan dari sebuah pesan yang 

didasari oleh kemantapan dalam diri dan keterlibatan ego. Teori ini 

memperkirakan bahwa semua pesan yang jatuh antara rentang penerimaan 

memudahkan adanya perubahan sikap (Littlejohn dan Foss,  2009 : 105). Hasil 

penelitian Doney dan Cannon (1997:44) menunjukkan bahwa keahlian yang 

dimiliki oleh tenaga penjualan akan berpengaruh positif.  

Kompetensi tenaga penjualan mengindikasikan adanya nilai tambah 

yang diberikan pada pelanggan. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi tenaga 

penjualan maka semakin tinggi pula nilai tambah yang diberikan pelanggan 

tersebut, hal ini semakin membangkitkan minat konsumen untuk memakai tenaga 

penjualan yang handal. 

Teori penilaian sosial juga membuat beberapa prediksi tentang 

perubahan sikap dalam komunikasi. Dalam hal ini kepiawaian customer service 

berfungsi sebagai saluran informasi yang membuat konsumen menjadi tertarik 

untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan oleh customer service.  

Penelitian yang dilakukan oleh Grant (2004:412); Kilic dan Dursun,                                          

(2007:1-7) membuktikan bahwa kompetensi komunikasi yang dimiliki sesorangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mereka. Hasil dari penelitian 

Bowo (2003: 82-93); Carter dan Gray, (2007: 385-400) membuktikan bahwa 

upaya komunikasi yang dilakukan perusahaan akan membawa kepada perilaku 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang, merasa senang dan puas dengan 
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perusahaan. Kehandalan para tenaga penjual dalam berkomunikasi akan sangat 

berpengaruh terhadap pelanggan untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai 

pilihan utamanya (Cempakasari dan Yoestini 2003:67-84; Wagner dan Krause, 

2009: 3161–3177). Hollenbeck et al (2009:125–136); Sharma dan Sheth, (2010: 

121–129) juga membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara kompetensi berkomunikasi yang harus dimiliki seorang tenaga penjual 

dengan perilaku konsumen.  

1.5.2.2. Kualitas Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi dan Minat 

Konsumen 

Menurut pendapat Harold Adams Innis (2009:411), yang mengajarkan 

bahwa media komunikasi adalah intisari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan 

oleh media yang menonjol pada masanya. Ellis (2009:411) juga mencatat bahwa 

media yang terbesar pada suatu waktu akan membentuk perilaku dan pemikiran. 

Ketika media berubah, demikian juga cara pikir kita, cara kita mengatur informasi 

dan berhubungan dengan orang lain. 

 Ada perbedaan yang tajam antara media lisan, tulisan dan elektronik, 

masing-masing dengan pengaruh yang berbeda dalam bagaimana kita berinteraksi 

dengan setiap media. Berbagai model media massa, meliputi, media cetak, 

elektronik, dan media baru. Media baru ini merupakan media yang muncul akibat 

perkembangan teknologi informasi. Oxford (1995) mendefinisikan teknologi 

informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer 

menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk apapun 

termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teori ini menggunakan uses and 
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gratification. Katz, Blumer & Gurevitch menjelaskan mengenai asumsi dasar dari 

teori ini :  

a. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak menggunakan media untuk suatu 

tujuan. 

b. Inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media 

terletak pada khalayak. Artinya adalah, ketika media baru seperti misalnya 

internet menawarkan sesuatu kepada konsumen, bisa jadi konsumen akan 

tertarik dan memiliki minat untuk membeli barang yang ada di website 

tersebut. 

c. Tujuan pemilih media disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. 

Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan 

motif pada situasi-situasi tertentu. (Ardianto, 2007, : 74) 

Model-model ini mempunyai asumsi bahwa komponen komunikasi 

(komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi. 

Dalam pesan komunikasi massa tidak memiliki efek yang sama pada masing-

masing orang, dampaknya pada seseorang tergantung pada banyak hal. 

Hasil penelitian Ribbink et al (2004:446-456); Potluri (2008:59-64) 

menyimpulkan bahwa kualitas komunikasi berbasis TI memainkan peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan sebagaimana menciptakan 

perilaku konsumen yang mengarah pada minat, loyalitas dan keputusan pembelian 

ulang. Kualitas komunikasi berbasis TI yang tepat sasaran dan cepat 

meningkatkan kemungkinan point of diferentiation yang lebih optimal, sehingga 

akan membuat konsumen potensial tertarik untuk mencoba (Hongcharu et al 

2009:31-41; Kim et al 2009: 67–80). Selanjutnya, menurut Kualitas komunikasi 
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berbasis TI berhubungan positif menguatkan sikap konsumen terhadap produk 

tersebut (Xiaojuan Ou dan Banerjee 2009:56-66; Otim dan Grover,2006:527–

541). Kualitas komunikasi berbasis TI dapat ditempatkan sebagai asset, seperti 

strategi asset yang telah ada kemudian dikembangkan menjadi sumber kekuatan 

bagi perusahaan untuk menarik minat dan memperluas pasar perusahaan (Shukla, 

2010:27-37;Gordon dan Tarafdar 2007 : 271-290).  

Tanpa diragukan, produksi media merespon terhadap perkembangan social 

dan budaya dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan tersebut. Sementara 

media bekerja dalam berbagai segmen masyarakat yang berbeda, audiens tidak 

semuanya terpengaruh, tetapi berinteraksi dalam cara yang khusus dengan media. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa pesan yang disampaikan BBTPPI 

mempunyai penerimaan yang berbeda-beda pada setiap industri yang ada, tentu 

saja dengan banyak faktor yang akan melatarbelakangi minat industri untuk 

menggunakan jasa yang telah disediakan BBTPPI semarang. Dalam hal ini 

komunikan dianggap aktif mencari pesan-pesan komunikasi. Bila BBTPPI 

menggunakan komunikator yang tepat, pesan yang baik atau media yang benar, 

komunikan dapat diarahkan sekehendak kita yang kemudian diharapkan 

memunculkan minat. secara serempak pesan tersebut dapat tersedia bagi sejumlah 

besar individu, dan bukannya ditujukan pada orang perorang.  Pengunaan 

teknologi untuk reproduksi dan distribusi diharapkan dapat memaksimalkan 

jumlah penerimaan dan respon khalayak.  Dalam hal ini tidak diperhitungkan 

adanya intervensi dari struktur sosial atau kelompok dan seolah-olah terdapat 

kontak langsung antara media dan individu.   
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1.5.2.3. Minat Konsumen dan Perilaku Konsumen yang Diinginkan 

Teori penilaian sosial (social judgement theory) menurut teori ini, faktor-

faktor serupa yang memperngaruhi penilaian psikofisik juga memperngaruhi 

ekspresi sikap.  

Teori penilaian sosial juga membuat beberapa prediksi tentang perubahan 

sikap dalam komunikasi. Pertama, pesan yang jatuh di dalam rentang penerimaan 

mempermudah perubahan sikap. Kedua, jika suatu pesan oleh seseorang dinilai 

terletak di dalam rentang penolakan, perubahan sikap akan berkurang atau tidak 

ada. Ketiga, pesan yang jatuh didalam rentang penerimaan dan non komitmen, 

semakin tidak sesuai sebuah pesan dengan pendirian seseorang, semakin besar 

kemungkinan sikap akan berubah. 

Minat konsumen adalah sumber keyakinan yang terdalam dari sifat 

mementingkan kepentingan pelanggan dan hubungan moral dan hal ini 

menciptakan suatu persepsi tentang kejujuran, sifat yang sebenarnya, kewajaran 

dan kemauan untuk meningkatkan bentuk perilaku lain yang lebih dalam dari 

konsumen. Ini menandakan bahwa minat konsumen berpengaruh positif terhadap 

perilaku konsumen (Datta, 2010:1-21). Söderlund dan Öhman,( 2005: 169-185) 

perilaku konsumen merupakan gambaran konsumen yang sangatlah rumit, 

berdasarkan pengalaman, fakta, dan pengamatan terhadap informasi pasar, dan 

karenanya membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang. Hanya dengan 

pengembangan instrument strategi yang menggarah pada minat konsumenlah 

merupakan cara yang lazim untuk mengembangkan, membentuk, dan mengelola 

gambaran tersebut menjadi nyata (Hou et al 2008: 363-380; Smith et al 2008,  

311–333). Perusahaan harus menginvestasikan dalam penerapan minat konsumen 
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dengan objek yang jelas yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Minat konsumen 

sebagai tindakan dan aktivitas yang terfokus pada kepuasan pelanggan dimana 

memiliki tujuan mempengaruhi perilaku para pelanggan perusahaan untuk 

mereferensikan secara langsung (Shareef  et al 2008:92-113; Lin 2009: 405-413).  

Sebagian besar orang hidup dalam masyarakat kontemporer yang 

dibombardir oleh pesan media massa, sebagian besar berusaha membujuk mereka 

atas sesuatu. Jelas sekali tidak mungkin bagi seorang penerima pesan untuk terus 

berkutat dengan semua pesan tersebut dalam jangka waktu lama. Secara khusus 

kita memilih beberapa pesan untuk kita amati dan melihat secara sekilas beberapa 

pesan lain (kalau mau). Seperti halnya BBTPPI dalam rangka meraih minat demi 

peningkatan jumlah konsumen pengguna jasa, sangat diperlukan adanya media 

informasi yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kemudian 

memberikan rangsangan yang baik bagi Industri untuk kemudian memafaatkan 

jasa yang telah disediakan oleh BBTPPI. Informasi yang diberikan melalui 

berbagai kegiatan yang ada pada dasarnya memuat pesan yang ingin 

menyampaikan bahwa Departemen Perindustrian mempunyai Besar Teknologi 

Pencegahan Pencemaran Industri yang dapat membantu Industri  dalam 

menangani khususnya masalah pencemaran dan secara umum masih banyak lagi 

jasa pengujian lain. 

1.5.3. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan rujukan dari penelitian terdahulu, maka disusunlah rumusan 

kerangka pikir penelitian ini, sebagai berikut: 
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Gambar 14  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber; adaptasi dari penelitian Aggarwal et al (2005:16-29); Cempakasari dan 

Yoestini (2003:67-84); Reid et al (2005: 11–23); Opara et al (2010;.291-

300); Kim et al (2009: 67–80) 

 

1.5.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut, 

Hipotesis 1  : Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS) 

BBTPPI Semarang berpengaruh positif terhadap minat 

konsumen untuk mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. 

Sehingga semakin tinggi kualitas kompetensi komunikasi yang 

dimiliki oleh petugas customer service (CS) BBTPPI Semarang, 

maka semakin tinggi minat konsumen untuk mempergunakan 

jasa BBTPPI Semarang. 

Kualitas 
Kompetensi 
Komunikasi 
Petugas CS 

H1 

Minat 
Konsumen 

Perilaku 
Konsumen 

yang 
Diinginkan Kualitas 

Komunikasi 
Berbasis TI 

H3 

H2 
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Hipotesis 2  : Kualitas komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI)  BBTPPI 

Semarang berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk 

mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. Semakin tinggi 

kualitas komunikasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi 

(TI)  yang dipergunakan BBTPPI Semarang, maka semakin 

tinggi minat konsumen untuk mempergunakan jasa BBTPPI 

Semarang. 

Hipotesis 3  : Minat konsumen berpengaruh positip terhadap perilaku 

konsumen yang diinginkan. Semakin kuat minat konsumen 

untuk mempergunakan jasa BBTPPI Semarang, maka semakin 

kuat perilaku konsumen untuk memenuhi apa yang menjadi 

keinginan BBTPPI Semarang 

   

1.5.5. Definisi Konsep 

Berikut ini definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

1) Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS) adalah 

kemampuan, pengetahuan dan kemauan sumber daya manusia khususnya 

pada bagian pelayanan pelanggan (customer service) dalam menciptakan, 

menggembangan, mengelola informasi yang unggul sesuai dengan 

keinginan konsumen (Aggarwal et al 2005:16-29; Cempakasari dan 

Yoestini 2003:67-84) 

27 



 

2) Kualitas komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI)   adalah  penilaian 

atas rumusan komunikasi pemasaran yang dalam implementasinya 

mempergunakan teknologi informasi dengan maksud menciptakan, 

mengembangkan dan mengelola proses informasi dua arah yang sesuai 

dengan harapan kedua belah pihak (perusahaan dan konsumen) (Reid et al 

2005: 11–23; Opara et al 2010;.291-300; Kim et al 2009: 67–80). 

3) Minat konsumen adalah sebuah stimulus yang mendorong emosi dan logika 

yang menjadi bahan pertimbangan konsumen sebagai reaksi atas produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan (Hou et al 2008: 363-380; Smith et al 

2008,  311–333; Reid et al 2005: 11–23; Kim et al 2009: 67–80) 

4) Perilaku konsumen yang diinginkan adalah perwujudan dari sikap dan 

tingkah laku konsumen yang menyadari keberadaan produk dan selanjutnya 

menjadikan dirinya sebagai pelanggan yang akan setia kepada produk 

perusahaan dan bersedia secara suka rela membantu perusahaan (Aggarwal 

et al 2005:16-29; Cempakasari dan Yoestini 2003:67-84; Reid et al 2005: 

11–23; Opara et al 2010;.291-300; Kim et al 2009: 67–80). 

 

1.5.6. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

Berikut ini definisi operasional atas variabel dan indikator yang 

dipergunakan dalam penelitian ini : 
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a. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Kualitas kompetensi 

komunikasi petugas customer service (CS) 

Menunjukkan Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service 

(CS) yang diukur dari penilaian konsumen akan seberapa handal 

kemampuan dan pengetahuan petugas CS dalam mengelola dan memberikan 

pelayanan kepada mereka dengan indikator:  

- Mampu melakukan  komunikasi secara intens (X1) :  

Mengambarkan mampu melakukan komunikasi secara intens yang tidak 

lama yang diukur dari penilaian konsumen akan frekuensi komunikasi 

yang dilakukan dalam satu periode waktu 

- Mampu melakukan  komunikasi dua arah (X2) :  

Mengambarkan mampu melakukan komunikasi dua arah diukur dari 

penilaian konsumen akan baik atau tidaknya sebuah proses komunikasi 

dua arah (interaktif dan dialog) yang telah dilakukan oleh petugas selama 

ini. 

- Mampu melakukan komunikasi secara formal (X3) :  

Mengambarkan mampu melakukan komunikasi secara formal diukur dari 

penilaian konsumen bahwa petugas mampu melakukan komunikasi sesuai 

dengan prosedur dan etika. 

- Mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan (X4) : 

Mengambarkan mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan yang 

diukur dari penilaian konsumen bahwa proses dan isi komunikasi dengan 

petugas adalah terbuka dan jujur serta dapat dipercaya. 
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b. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Kualitas Komunikasi 

Berbasis Teknologi Informasi 

Menunjukkan Kualitas komunikasi berbasis TI yang diukur dari penilaian 

konsumen tentang kualitas teknologi informasi yang dipergunakan oleh 

perusahaan sebagai dukungan pelayanan kepada konsumen, dengan 

indikator: 

- TI mudah dipergunakan (X5) :  

Menunjukkan TI yang mudah dipergunakan diukur penilaian konsumen 

bahwa TI mudah dioperasionalkan konsumen. 

- Rancangan design Web site (X6) :  

Menunjukkan rancangan design Web site diukur dari tampilan design yang 

menarik minat konsumen untuk melakukan komunikasi dengan 

perusahaan melalui web tersebut. 

- TI yang berorientasi konsumen  (X7) :  

Menunjukkan TI berorientasi konsumen diukur dari penilaian konsumen 

bahwa ragam isi dan fungsi TI sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

- TI yang menjamin privasi (X8) :  

Menunjukkan TI yang menjamin privasi diukur dari penilaian konsumen 

bawah TI yang dioperasikan oleh perusahaan dijamin keamanannya dalam 

berkomunikasi 
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c. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Minat Konsumen 

Menunjukkan minat konsumen yang diukur dari penilaian konsumen akan 

dorongan emosi yang begitu kuat sebagai sebuah proses yang timbul dari 

aktivitas perusahaan mengkomunikasikan perusahaan dan produknya dengan 

indikator sebagai berikut: 

 

- Mencari informasi  (X9) :  

Mengambarkan mencari informasi yang diukur dari penilaian konsumen 

akan sebuah dorongan (motivasi) yang kuat untuk aktif mencari informasi 

lebih lengkap akan perusahaan dan produknya. 

- Mencoba melakukan pendekatan langsung  (X10) :  

Mengambarkan mencoba melakukan pendekatan langsung diukur dari 

penilaian konsumen akan sebuah dorongan (motivasi) untuk melakukan 

kunjungan ke perusahaan. 

- Menjadi rujukan prioritas dalam perencanaan pembelian  (X11) : 

Mengambarkan menjadi rujukan prioritas dalam perencanan pembelian 

diukur dari penilaian konsumen, di mana setiap ada peluang untuk 

membeli maka jasa perusahaan menjadi urutan pertama yang akan dibeli 

 
d. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Perilaku Konsumen yang 

Diinginkan 

Menunjukkan  perilaku konsumen yang diinginkan diukur dari penilaian 

konsumen akan keinginan konsumen untuk melakukan secara suka rela apa 

yang menjadi keinginan konsumen dengan indikator sebagai berikut: 
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- Melakukan pembelian ulang  (X12) :  

Mengambarkan melakukan pembelian ulang yang diukur dari penilaian 

konsumen akan mempergunakan jasa perusahaan kembali dan 

berkelanjutan 

 

  

- Setia dengan perusahaan (X13) :  

Mengambarkan setia dengan perusahaan diukur dari penilaian konsumen 

tidak akan berpindah dan atau mempergunakan jasa perusahaan pesaing 

walaupun bersifat coba-coba. 

- Mereferensikan pada pihak lain  (X14) :  

Mengambarkan mereferenikan pada pihak lain diukur dari penilaian 

konsumen bahwa mereka akan selalu mempromosikan perusahaan kepada 

pihak lain (relasi) mereka. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini bisa dipandang sebagai usaha lain dalam memperkaya 

literatur komunikasi, komunikasi pemasaran dan perilaku konsumen.  Selain itu 

dimungkinkan dilakukan pemahaman teoritis atas dasar justifikasi penelitian 

terdahulu akan kompetensi komunikasi dan komunikasi pemasaran dengan 

memadukan dengan aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen yang tertuang 

dalam kerangka teoritis.  Penelitian ini jika dihubungkan dengan berdasarkan sifat 
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ekplorasi ilmu maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian dasar.  

Penelitian dasar dimana tujuan penelitian ini adalah mengembangkan ilmu (to 

generate a body of knowledge) untuk mencari jawaban baru atas masalah yang 

terjadi dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat (Ferdinand, 2006:4).  

Penelitian ini juga didesain pada bentuk penelitian kausal dengan menguji 

hipotesis penelitian yaitu, untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat 

antar variabel dan peneliti mencari tipe sesungguhnya dari fakta untuk membantu 

memahami dan memprediksi hubungan, serta melakukan pemahaman dasar pada 

teori dan hasil penelitian terdahulu, untuk kemudian mengungkapkan hipotesis 

yang akan diuji (Ferdinand 2006:5).  

1.6.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) merupakan salah satu 

lembaga penyedia jasa di bidang kegiatan penelitian, pengembangan, 

standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi 

dalam teknologi pencegahan pencemaran industri di Semarang. 

1.6.3. Jenis dan Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan responden mengenai 

(1). Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS); (2) Kualitas 

komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI); (3).  Minat konsumen; (4). 

Perilaku konsumen yang diinginkan.  Responden dalam penelitian ini adalah 
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konsumen yang mempergunakan jasa pada Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri (BBTPPI). 

1.6.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.6.4.1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah Industri yang berhubungan dengan kegiatan 

jasa yang disediakan BBTPPI wilayah Kota Semarang. Populasi tersebut adalah 

Industri yang sudah menggunakan jasa BBTPPI Semarang. Dengan demikian 

jumlah populasi sebesar 377 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop Jawa 

Tengah kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Tengah, 2004) 

1.6.4.2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini minimum 100 sampel. Hal ini 

merujuk pada Hair et al. (Ferdinand, 2006:46) bahwa jumlah sampel (responden) 

yang dipakai dalam penelitian yang menggunakan SEM minimum 100 sampel.   

1.6.5. Teknik Pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Jenis Non-Probability Sampling.  Alasan mempengunakan jenis Non-Probability 

Sampling menurut Ferdinand (2006:231) bahwa teknik pengambilan sampel 

dengan Non-Probability Sampling memiliki keunggulan seperti; (1) Murah; (2) 

Digunakan bila tidak ada sampling frame; (3) Dipergunakan bila populasi 

menyebar sangat luas sehingga cluster sampling dianggap tidak efisien. Jenis 

Non-Probability Sampling pada penelitian ini mempergunakan adalah  aksidental 

dan kuota sampling.  Teknik aksidental sampling merupakan pemilihan sampel 
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berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat dipergunakan sebagai sampel, bila dipandang sebagai sampel bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemuai itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiono, 2002:60). Sedangankan teknik kuota sampling, merupakan teknik untuk 

menetukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah 

(kuota) yang dinginkan (Sugiono, 2002:60). Pemilihan sampel ditentukan 

berdasarkan kriteria yaitu,  

1. Sampel adalah konsumen BBTPPI yang ada di Kota Semarang dan 

sekitarnya  

2. Sampel merupakan yang aktif melakukan mempergunakan jasa BBTPPI 

secara periodik.  

3. Sampel merupakan konsumen yang aktif mengikuti setiap program 

komunikasi pemasaran yang dilaksanakan BBTPPI Semarang.  

4. Sampel merupakan konsumen yang aktif mempergunakan fasilitas 

komunikasi berbasis TI yang dimiliki BBTPPI Semarang. 

5. Sampel pernah mempergunakan jasa pesaing 

Berdasarkan rumusan kedua teknik sampling tersebut yaitu berdasarkan 

dari 377 populasi, maka ditemukan jumlah sampel adalah 102 sampel. Sampel 

102 yang dirumuskan pada penelitian ini memenuhi syarat minimum 100 sampel 

menurut Hair et al. (Ferdinand, 2006:46) 

1.6.6. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan mempergunakan 

kuesioner sebagai media bantu, yaitu dengan memberikan secara langsung 
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pertanyaan atau kuesioner kepada para responden.  Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Kuesioner dalam penelitian ini 

mempergunakan format kuesioner tertutup dan didukung dengan kuesioner 

terbuka yang bermanfaat untuk mengetahui derajad pemahaman responden dalam 

memberikan jawaban. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini dibuat dengan 

menggunakan skala 1-10 untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi 

skor atau nilai.  Penggunaan skala 1-10 (skala genap) untuk menghindari jawaban 

responden yang cenderung memilih jawaban di tengah, sehingga akan 

menghasilkan respon yang mengumpul di tengah (grey area).   

1.6.7. Teknik Analisis Data 

Suatu penelitian selalu memerlukan interpretasi dan analisis data, yang 

diharapkan pada akhirnya memberikan solusi pada research question yang 

menjadi dasar penelitian tersebut. Metode analisis yang dipilih untuk menganalisis 

data adalah sebagai berikut  : SEM (Structural Equation Model).  Pengujian 

hipotesis 1 hingga hipotesis 4 menggunakan alat analisis data Structural Equation 

Modeling dari paket statistik AMOS. Sebagai sebuah model persamaan struktur, 

AMOS sering digunakan dalam penelitian-penelitian pemasaran dan manajemen 

stratejik (Ferdinand, 2006). Model kausal AMOS menunjukkan pengukuran dan 

masalah yang struktural serta digunakan untuk menganalisis dan menguji model 

hipotesis.  Penelitian ini akan menggunakan dua macam teknik analisis yaitu  : 
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1. Confirmatory Faktor Analysis pada SEM yang digunakan untuk 

mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling dominan dalam satu 

kelompok variabel. 

2. Regression Weight pada SEM yang digunakan untuk meneliti seberapa 

besar hubungan antar variabel. 

Menurut Hair et.al., (1995, dalam Ferdinand ,2006:39) terdapat 7 langkah yang 

harus dilakukan bila menggunakan Structural Equation Model (SEM) yaitu  : 

1.6.7.1  Pengembangan Model Teoritis 

Dalam langkah pengembangan model teoritis, hal yang harus dilakukan 

adalah melakukan serangkaian eksploitasi ilmiah melalui telaah pustaka guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. SEM 

digunakan bukan untuk menghasilkan sebuah model, tetapi digunakan untuk 

mengkonfirmasi model teoritis tersebut melalui data empirik. 

1.6.7.2  Pengembangan Path Diagram 

Dalam langkah kedua ini, model teoritis yang telah dibangun pada tahap 

pertama akan digambarkan dalam sebuah path diagram, yang akan mempermudah 

untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji.  Pada path 

diagram, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. Anak 

panah yang lurus Menunjukkan sebuah hubungan kausal yang langsung antara 

satu konstruk dengan konstruk lainnya.  Sedangkan garis-garis lengkung antara 

konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antara 

konstruk-konstruk yang dibangun dalam path diagram yang dapat dibedakan 

dalam dua kelompok, sebagai berikut :                   
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1. Exogenous constructs yang dikenal juga sebagai source variables atau 

independent variables yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam 

model.  Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan 

satu ujung panah. 

2. Endogenous constructs yang merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh 

satu atau beberapa konstruk.  Konstruk endogen dapat memprediksi satu 

atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya 

dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.  

Gambar 1 5 

Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; dikembangkan untuk penelitian ini, 2011 

1.6.7.3  Konversi Path Diagram ke dalam persamaan 

Persamaan yang diperoleh dari path diagram yang dikonversikan terdiri 

dari:  
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 Structural equation yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan 

kausalitas antara berbagai konstruk. 

V endogen  =  V eksogen + V eksogen & endogen + error.................( 1 ) 

Tabel 1.3 

Model Persamaan Struktural 

Model Persamaan Struktural 

Minat Konsumen = β1 Komperensi komunikasi petugas CS + β2 Kualitas 
Komunikasi berbasis TI + Z1 

 
Perilaku konsumen yang dinginkan = β4 Minat konsumen+β5 Kompetensi 

komunikasi petugas CS + β6 Kualitas Komunikasi 
berbasis TI +  Z2 

Sumber; dikembangkan untuk penelitian ini, 2011 

 Persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model) dimana 

harus ditentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan 

serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesiskan antar 

konstruk atau variabel. Komponen-komponen ukuran mengidentifikasi 

latent variabel dan komponen-komponen struktural mengevaluasi hipotesis 

hubungan kausal, antara latent variables pada model kausal dan 

menunjukkan sebuah pengujian seluruh hipotesis dari model sebagai satu 

keseluruhan (Ferdinand, 2006:44).  
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Tabel 1.4 

Model Pengukuran 

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, (2011) 

Keterangan 

KKPCS = Kompetensi komunikasi petugas CS  

EPKP = Efektifitas program komunikasi pemasaran  

KKTI = Kualitas Komunikasi berbasis TI  

MK = Minat konseumen 

PRKS = Perilaku konsumen yang dinginkan  

 
1.6.7.4  Memilih matriks input dan estimasi model 

SEM menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks varians / 

kovarians atau matrik korelasi untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. 

Matriks kovarian digunakan karena SEM memiliki keunggulan dalam menyajikan 

perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda, 

yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. Hair et.al. (2006:46) menganjurkan agar 

menggunakan matriks varians/kovarians pada saat pengujian teori sebab lebih 

memenuhi asumsi-asumsi metodologi dimana standard error yang dilaporkan 

akan menunjukkan angka yang lebih akurat dibanding menggunakan matriks 

korelasi.  

Konsep Eksogen 
(Model Pengukuran) 

Konsep Endogen  
(Model Pengukuran) 

X1 = λ1 KKPCS + e 1 X9 = λ9 MK + e 9 
X2 = λ2 KKPCS + e 2 X10 = λ10 MK + e 10 
X3 = λ3 KKPCS + e 3 X11 = λ11 MK + e 11 
X4 = λ4 KKPCS + e 4 X12 = λ12 RKS + e 12 
X5 = λ5 KKTI + e 5 X13 = λ13 RKS + e 13 
X6 = λ6 KKTI + e 6 X14 = λ14 RKS + e 14 
X7 = λ7 KKTI + e 7      
X8 = λ8 KKTI + e 8      
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1.6.7.5 Kemungkinan munculnya masalah identifikasi 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi 

yang unik. Bila setiap kali estimasi dilakukan muncul problem identifikasi, maka 

sebaiknya model dipertimbangkan ulang dengan mengembangkan lebih banyak 

konstruk. Untuk itu tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi 

apakah data yang digunakan dapat dan telah memenuhi asumsi-asumsi SEM 

yaitu: 

1. Ukuran Sampel  

Dimana ukuran sampel yang harus dipenuhi adalah minimum berjumlah 100 

sampel kemudian digunakan 5 observasi untuk setiap estimated parameter. 

2. Normalitas dan Linearitas 

Dimana normalitas diuji dengan melihat gambar histogram data atau diuji 

dengan menggunakan metode statistik. Sedangkan uji linearitas dapat 

dilakukan dengan mengamati scatterplots dari data serta dilihat pola 

penyebarannya.   

3. Outliers 

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai ekstrim yaitu yang 

muncul karena kombinasi karakteristik yang unik dan terlihat sangat berbeda 

dengan observasi yang lain. 

4. Multicollinearity dan Singularity 

Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari determinan matriks kovarian yang 

sangat kecil dengan melihat data kombinasi linear dari variabel yang 

dianalisis. 
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1.6.7.6   Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

1.6.7.6.1   Indeks Kesesuaian dan Cut-Off Value 

Bila asumsi sudah dipenuhi, maka model dapat diuji dengan menggunakan 

berbagai cara, dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk 

mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Berikut ini adalah beberapa 

indeks kesesuaian dan cut-off value untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak (Ferdinand, 2006:59-72) :  

 χ2 chi square statistik, dimana model dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai chi squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ2 semakin baik model itu dan 

diterima berdasarkan probabilitas dengan cut off value sebesar p > 0,05 atau   

p > 0,10 (Hulland dalam Ferdinand, 2006:59-72). 

 RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), yang menunjukkan 

goodness of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi 

(Hair, et.al., dalam Ferdinand, 2006:59-72). Nilai RMSEA yang lebih kecil 

atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasar degree of freedom 

(Browne dan Cudeck dalam Ferdinand, 2006:59-72). 

 GFI (Goodness of Fit Index) adalah ukuran non statistikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poor fit) hingga 1,0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam 

indeks ini menunjukkan suatu better fit. 

 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih 

besar dari 0,90 (Hulland dalam Ferdinand, Ferdinand, 2006:59-72). 
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 CMIN/DF adalah The Minimum Sample Discrepancy Function yang dibagi 

dengan degree of freedom. CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi square, χ2 

dibagi DF-nya disebut χ2 relatif. Bila nilai χ2 relatif kurang dari 2,0 atau 3,0 

adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan data (Arbuckle dalam 

Ferdinand, 2006:59-72). 

 TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, dimana nilai yang 

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah ≥ 

0,95 (Hair dalam Ferdinand, 2006) dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a 

very good fit (Arbuckle dalam Ferdinand, 2006:59-72). 

 CFI (Comparative Fit Index), yang bila mendekati 1, mengindikasikan tingkat 

fit yang paling tinggi (Arbuckle dalam Ferdinand, 2006:59-72). Nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,95. 

Indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 1.5 

Indeks Pengujian Kelayakan Model  (Goodness-of-fit Index) 

Sumber: Ferdinand,  (2006:59-72) 

Goodness of fit index Cut-of Value 
χ2  – Chi-square 
Significancy Probability 
RMSEA 
GFI 
AGFI 
CMIN/DF 
TLI 
CFI 

χ2 Hitung Diharapkan kecil dari χ2 Tabel 
≥ 0.05 
< 0,08 
≥ 0.90 
≥ 0.90 

       < 2,00 
≥ 0.95 
≥ 0.95 
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1.6.7.6.2  Uji Reliabilitas dan Variance Extract 

Penilaian unidimensionalitas dan reliabilitas dilakukan untuk apakah suatu 

indikator memiliki derajat kesesuaian yang baik dalam sebuah model 1 dimensi. 

Unidimensionalitas sendiri merupakan asumsi yang digunakan dalam menghitung 

reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran konsistensi dari indikator dalam 

mengindikasikan sebuah konstruk. Pada dasarnya uji reliabilitas (reliability) 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil yang 

relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama. Ada 

dua cara yang dapat digunakan yaitu dengan melihat construct reliability dan 

variance extracted, yang kedua hal ini memiliki Cut Off Value yaitu masing-

masing minimal 0,70 dan 0,50. Meskipun demikian nilai-nilai cut off value 

tersebut bukan angka mati. Hasil perhitungan dari pengujian construct reliability 

dan variance extracted diuraikan pada bagian berikut. 

1. Construct Reliability. 

Construct Reliability didapatkan dari rumus Hair et al. (2006:59-72)  

 

         ………… ( 2 ) 

 

Keterangan : 

- Standard Loading diperoleh dari standarized loading untuk tiap-tiap 

indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

- ∑ εj adalah measurement error setiap indikator. Measurement error 

dapat diperoleh dari 1 – reliabilitas indikator. Tingkat reliabilitas yang 

dapat diterima adalah ≥ 0,7. 

                            (∑ std. loading)2 

Construct-Reliability =   ---------------------------------- 

                                           (∑ std. Loading)2 + ∑ εj 
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2. Variance Extracted 

Pada prinsipnya pengukuran ini menunjukkan jumlah varians dari 

indikator - indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten yang dikembangkan. 

Konstruk laten yang diwakili oleh indikator - indikator tersebut dikatakan 

baik, bila nilai variance extracted yang dapat diterima adalah ≥ 0,50. Variance 

extracted ini didapatkan rumus Hair et al. (2006:59-72) yang digunakan 

adalah: 

   

    ………( 3 ) 

 

Keterangan : 

- Standard Loading diperoleh dari standarized loading untuk tiap-

tiap indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

- εj adalah measurement error dari tiap indikator.  

1.6.7.7  Interpretasi dan Modifikasi Model 

Pada tahap ini model diinterpretasikan dan dimodifikasi, bagi model-

model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Hair et al. 

(2006:59-72) memberikan pedoman untuk mempertimbangkan perlu tidaknya 

memodifikasi sebuah model dengan melihat jumlah residual yang dihasilkan oleh 

model. Batas keamanan untuk jumlah residual yang dihasilkan oleh model, maka 

sebuah modifikasi mulai perlu dipertimbangkan. Nilai residual yang lebih besar 

atau sama dengan 1,96 (kurang lebih) diinterpretasikan sebagai signifikan secara 

statistik pada  tingkat 5%. 

                                    ∑ (std. loading)2 

Variance Extract  =   ------------------------------- 

                                     ∑ (std. loading)2 + ∑ εj 
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