
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sejak satu dekade telah menjadi pasar yang cukup besar bagi 

industri otomotif, salah satunya Honda sebagai salah satu industri otomotif roda 

empat dari negara Jepang.  Mobil telah menjadi salah satu bentuk kebutuhan 

masyarakat Indonesia khususnya dikota kota besar dimana pertumbuhan otomotif 

roda empat tumbuh subuh dan menggiurkan pelaku bisnis otomotif, pesatnya 

pertumbuhan otomotif hingga membuat prasarana pendukung kalah tumbuhnya 

dibanding pertumbuhan otomotif salah satunya adalah pertumbuhan jalan sehingga 

jalan-jalan khususnya di kota besar banyak terjadi kemacetan karena penumpukan 

kendaraan. 

Pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia mulai mengalami 

kenaikan kembali pada tahun 2016 seperti data yang dilansir oleh Gaikindo 

(Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) mencatat penjualan tersukses 

industri otomotif Indonesia terjadi pada tahun 2013 berhasil mencapai1.23 Juta unit 

kendaraan roda 4 terjual, angka ini merosot menjadi 1.20 juta unit pada tahun 2014 

dan meluncur tajam ditahun 2015 pada angka 1.01 Juta unit, ditahun 2016 mulai 

menggeliat naik keangka 1.06 Juta atau naik 4.5% dan melampaui target GAIKINDO 

sebesar 1.05 juta unit seperti dikutip dari situs resmi GAIKINDO 



(http://www.gaikindo.or.id/pasar-domestik-mobil-indonesia-baik-45-persen-pada-

2016/, diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 19:00) 

Industri otomotif roda empat asal Jepang khususnya Honda Prospect Motor 

yaitu sebuah perusahaan industri otomotif dari jepang, Honda didirikan oleh Soichiro 

Honda pada tahun 1948 yang berkantor pusat di Minato Tokyo Jepang. Honda hadir 

di Indonesia dengan nama Honda Prospect Motor, Honda telah menjual produk 

otomotif khususnya mobil sejak tahun 1970.  Honda menjual berbagai kelas mobil di 

Indonesia, diantaranya adalah mobil LCGC (low cost green car), kelas sedan, kelas 

MPV, dan kelas SUV. 

Honda Prospect Motor telah berhasil menjadi salah satu produsen otomotif 

yang berhasil membukukan penjualan pada peringkat 2 dalam industri otomotif 

nasional, dimana 5 teratas diduduki oleh perusahaan otomotif asal negara Jepang. 

Sepanjang tahun 2016 Honda berhasil menguasai 18.80% pangsa pasar otomotif roda 

4 di Indonesia, artinya selama tahun 2016 2 dari 10 orang di Indonesia memilih 

Honda sebagai merek kendaraan roa 4 mereka. Honda pada tahun sebelumnya 

berhasil mencetak rekor sukses sebagai satu satunya diantara 5 produsen otomotif 

yang tingkat penjualannya mencetak hasil positif, sepanjang tahun 2015 honda 

berhasil menjual 192.901 unit kendaraan atau naik 109% dibandingkan tahun 

sebelumnya, walaupun pada tahun 2016 penjualan lebih besar namun market share 

Honda turun di tahun 2016 dibanding tahun 2015, pada tahun 2015 Honda 

mengambil pangsa pasar sebesar 19.5% sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 
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18.8% hal tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2016 industri otomotif Indonesia 

tumbuh namun pangsa pasar Honda justru turun walaupun berhasil mencetak 

penjualan meningkat. (https://www.honda-indonesia.com/news-room/latest-

news/2636/honda-raih-pertumbuhan-penjualan-1094-pada-tahun-2015, diakses pada 

tanggal 1 Juni 2017 Pukul 20:00) 

 Pada tahun 2016 penjualan Honda terbesar disumbang oleh Honda Mobilio 

diangkat 39.482 unit kendaraan, disusul oleh SUV kompak terbaru Honda BRV 

diangka 38.666 unit kendaraan, dilanjutkan oleh segmen city car Honda melalui 

Honda new Brio satya terjual sebanyak 36.470 unit kendaraan, selanjutnya, ada HR-

V yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan pada penjualan tahunan Honda, 

yaitu 36.281 unit. All New Jazz berhasil membukukan 18.110 unit, lalu Brio terjual 

10.026 unit selama 2016. Tipe lain, HR-V 1.8L terjual 8.050 unit, sementara New 

CR-V telah membukukan penjualan tahunan 7.853 unit. Pada segmen sedan, All New 

Civic mencatatkan 1.681 unit yang terjual sepanjang 2016. Sedangkan All New City 

menyentuh angka 1.213 unit, dan New Accord membukukan 541 unit. 

Pada kelas sedan ringan Honda memasarkan produk terbaru mereka yang 

bernama All New Honda City, melanjutkan generasi sebelumnya yang sudah di 

luncurkan beberapa tahun lalu yaitu Honda City. Honda All New City adalah produk 

Honda yang diturunkan di kelas Entry Level Sedan atau mini sedan, yaitu kendaraan 

roda 4, bermensin 1500cc. All New Honda City pada dua kuartal awal tahun 2016 
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membukukan penjualan sebanyak 551 unit, memiliki fitur yang lebih baik dibanding 

generasi pendahulunya Honda mengharapkan Honda city menjadi market leader di 

kelas entry level sedan atau sedan ringan. 

Diagram 1.1 

Data Penjualan Entry level sedan

 

 

(Diakses dari http://otomotif.news.viva.co.id/news/read/800735-ini-daftar-sedan-

terlaris-di-indonesia pada tanggal 1 juni 2017 pada pukul 15:00 

 Pada kota semarang sendiri penjualan Honda City menurun pada 3 tahun 

berturut turut sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2015 penjualan Honda City 

mengalami penurunan mencatat sebanyak 38 unit pada tahun 2013 kemudian pada 

tahun 2014 turun menjadi 34 unit dan terakhir pada tahun 2015 hanya bisa mencatat 

penjualan sebanyak 30 unit. 
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Pada persaingan pasar yang begitu kuat, setiap pemasar berusaha menentukan 

strategi komunikasi pemasran yang tepat untuk memasarkan produknya, dibutuhkan 

strategi khusus dalam melakukan komunikasi pemasaran  agar pesan yang dirancang 

dapat dimaknai target audiens sesuai keinginan komunikator. 

Komunikasi pemasaran dalam Sutisna  adalah usaha menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen yang disasar mengenai keberadaan dan informasi 

produk yang tersedia dipasar (Sutisna, 2002: 267). Pada kegiatan pemasaran terdapat 

tools yang digunakan 4 diantaranya disebut 4P  yaitu Place, Promotion, Price dan 

Product (Kotler & Keller, 2009: 24) dalam promotion atau promosi terbagi kembali 

menjadi lima bentuk promosi yaitu diantaranya Periklanan, Publicity, direct 

marketing, sales promotion dan personal selling. 

38 

34 

30 

2013 2014 2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Penjualan Honda City dikota Semarang 

Penjualan Honda City
dikota Semarang



Honda dalam usaha untuk memasarkan produk otomotif melalui tools 

Personal selling, HPM membutuhkan tenaga penjuan yang menguasai keterampilan 

komunikasi dan pemberian informasi mengenai produk yang cukup baik kepada 

calon konsumen, karena mobil adalah barang tersier yang cukup besar nilainya dan 

masuk dalam kategori High Involvement Product, selain itu industri otomotif adalah 

industri yang majemuk dimana terdapat banyak pesaing yang saling bersaing 

memperbutkan pangsa pasar, disamping itu industri otomotif menhasilkan produk 

yang spesifik sesuai kebutuhan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat khususnya 

di Indonesia.  

Tools promosi yang digunakan oleh Honda Prospect Motor adalah tools 

Pesonal Selling,  personal selling adalah melibatkan interaksi personal langsung 

antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Penjualan personal bisa 

menjadi metode promosi yang hebat paling tidak untuk dua alasan, yaitu yang 

pertama meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk atau proses 

pengambilan keputusan (Peter & Olson: 1996: 183) personal selling adalah tools 

yang dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang barang atau jasa kepada 

satu orang atau lebih calon konsumennya dengan cara tatap muka yang bertujuan 

untuk menawarkan barang atau jasa perusahaan Phillip Kotler & Gary Armstrong 

(2008: 184). 

Pertimbangan menggunakan tools personal selling adalah karena Industri 

otomotif dengan salah satu produknya yaitu kendaraan roda 4 atau mobil termaksud 



dalam kategori High Involvement Product (diakses dari 

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/Bab%202__10-87.pdf) dan masuk pada kategori 

complex buying power dimana konsumen  selalu akan mengidentifikasi kebutuhan 

dan masalah yang mereka hadapi dan pada umumnya rela menyediakan waktu dan 

tenaga lebih sebelum mengambil keputusan pembelian suatu produk atau jasa sesuai 

dengan semakin tingginya nilai produk tersebut. Para konsumen akan mengevaluasi 

beberapa produk yang sejenis sebelum mereka mengambil keputusan pemeblian. 

Menurut Vivek Shukla (diakses dari Indmedica 

http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/Bab%202_09-60..pdf) produk dan jasa yang masuk 

kategori High Involvement menyangkut beberapa hal diantaranya calon konsumen 

akan melakukan beberapa riset untuk mencari fakta sebelum menanamkan uangnya. 

Calon konsumen juga harus diyakinkan dengan cara diberikan pemahaman dan 

pengetahuan yang memadai tentang produk atau jasa tersebut. 

 Konsumen mencari sebuah mobil yang akan dibeli, produsen otomotif akan 

berlomba lomba memberikan pemahaman dan informasi sebaik baiknya mengenai 

keunggulan produknya dan mengapa konsumen harus memilih produknya dibanding 

yang lainnya, untuk itulah arus infromasi yang baik harus disalurkan antara pihak 

produsen mobil dengan konsumen menjadi salah satu perhatian serius dan dilakukan 

dengan berbagai cara dan faktor.  
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Hardjana (2003: 91) berpendapat bahwa Kompetensi komunikasi dapat 

membantu kita mencapai tujuan kita, dalam hal ini berarti kompetensi komunikasi 

yang baik dapat membantu tenaga penjual untuk meyakinkan konsumen melakukan 

keputusan pembelian terhadap produk Honda City. Kompetensi komunikasi 

merupakan salah satu kecakapan komunikasi yang patut dikuasai seorang sales, 

sehingga distributor selalu memberikan pengajaran dan pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan sales mobil sehingga penguasaan produk semakin 

bertambah, penguasaan produk merupakan salah satu kunci utama untuk dapat 

berkomunikasi secara efektif. Pada sebuah artikel disebutkan pentingnya peranan 

tenaga penjualan atau sales selalu menjadi perhatian utama para distributor mobil atau 

dealership, sebelum meluncurkan mobil baru produsen mobil harus memberikan 

pelatihan sendiri buat para tenaga penjual karena product knowledge penting untuk 

tenaga penjual. (Diakses dari https://oto.detik.com/mobil/d-3344601/sebelum-mobil-

baru-meluncur-toyota-beri-pelatihan-5000-tenaga-penjual pada tanggal 1 juni 2017 

pukul 23:00  

Honda Prospect Motor selain melakukan kegiatan personal selling patut 

mempertimbangan bahwa perkembangan tekonologi telah diyakini mampu 

menggantikan teknologi media konvesional seperti TV, Radio, Media Cetak ke era 

digital khususnya internet. Terbukti dari pekembangan internet yang terus tumbuh 

subur tak terkecuali di Indonesia, menurut lembaga riset pasar e-marketer pada bulan 

agustus 2014 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 83.7 juta orang. 

https://oto.detik.com/mobil/d-3344601/sebelum-mobil-baru-meluncur-toyota-beri-pelatihan-5000-tenaga-penjual
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Sedangkan pada tahun 2017 diprediksi mampu  mencapai angka 112 juta pengguna 

internet di Indonesia. 

Pada lembaga survey static dunia statista mengungkap data bahwa pada tahun 

kuartal pertama (1) tahun 2015 menunjukan bahwa 89% dari populasi pengguna 

internet di Indonesia menggunakan layanan video streaming Youtube, 

keanekaragaman topik yang ada di Youtube membuat berbagi video menjadi salah 

satu bagian yang penting dalam kultur berinternet. 

 

Diakses dari https://www.statista.com/statistics/280683/global-youtube-reach-

amongst-internet-users-by-country/ pada tanggal 3 juni 2017 pada pukul 21:00 

Pada era perkembangan teknologi dewasa ini, calon pembeli selain 

mendapatkan informasi melalui tenaga penjual dealership otomotif, banyak diantara 

https://www.statista.com/statistics/280683/global-youtube-reach-amongst-internet-users-by-country/
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mereka melakukan pencarian informasi secara mandiri, ditambah diera akses 

informasi bisa dengan mudah didapatkan melalui internet, menjadikan internet 

sebagai sarana pencarian informasi yang mampu memberikan terpaan informasi yang 

bersifat persuasive  dalam mempengaruhi keputusan konsumen, salah satunya adalah 

melalui situs berbagi video Youtube.  

Sebuah artikel dari situs teknologi menyebutkan bahwa internet dapat 

mempengaruhi keputusan para pembeli mobil di Indonesia, penelitian yang 

melibatkan responden melaporkan bahwa mereka menggunakan internet untuk 

membandingkan harga dan mencari foto serta menonton video online untuk 

mengambil keputusan ini, calon pembeli juga menggunakan format multimedia video 

online untuk mencari tambahan informasi, 67% dari pembeli mobil yang disurvei 

menonton video online sebagai bagian dari penelitian merekan dan lebih darri 87% 

menggunakan Youtube sebagai media , survey mengatakan 44% akan mengubah 

pilihan merek mobil setelah menonton video. ( diakes dari 

http://www.antaranews.com/berita/393377/internet-dapat-mempengaruhi-keputusan-

pembeli-mobil pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 23:00 

Pada situs berbagi video di youtube terdapat banyak saluran (saluran) yang 

berisikan informasi mengenai mobil mobil terbaru yang dijual dipasaran dunia 

maupun Indonesia,  terdapat infomasi mengenai spesifikasi, harga, fitur hingga 

impresi berkendara yang dituangkan melalui review (ulasan) kendaraan otomotif 

http://www.antaranews.com/berita/393377/internet-dapat-mempengaruhi-keputusan-pembeli-mobil
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yang tersedia dipasaran. Berikut adalah daftar 5 saluran Youtube yang berkonten 

review Otomotif. 

No  Saluran Youtube Jumlah Subscriber Jumlah Viewer 

1 Autonetmagz 239.578 60.006.5525 

2 Motomobi 248.562 30.363.665 

3 Otodriver 150.898 24.909.233 

4 Autobild Indonesia 94.762 38.564.041 

5 B Saluran 19.592 6.804.682 

Sumber www.Youtube.com 

 Saluran Youtube Autonetmagz adalah salah satunya, saluran youtube 

Autonetmagz memiliki pengikut atau subscriber per tanggal 1 juni 2017 sebanyak 

238.974 subscriber menjadikannya saluran otomotif Indonesia terbesar. Saluran 

Youtube Autonetmagz menyajikan konten ulasan mobil yang dibawakan secara santai 

nampun cukup komprehensif, selain menampilkan video exterior, interior dipaparkan 

juga fitur fitur yang terdapat dalam produk mobil yang sedang diulas dan tak lupa 

dilakukan Test Drive  atau tes jalan untuk menghasilkan impresi berkendara dari 

suatu produk tersebut. 

 

 

http://www.youtube.com/


1.2 Perumusan masalah 

 Honda Prospect Motor selaku ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) 

mobil Honda di Indonesia mengalami penurunan presentase market share di industri 

Otomotif Indonesia, dan juga belum mampu menjadi Market Leader ketika 

pertumbuhan otomotif Indonesia naik 4% market share Honda justru menunjukan hal 

sebaliknya turun dari angka 19.5% ditahun 2015 menjadi 18.8% ditahun 2016. Pada 

kelas Entry level sedan atau mini sedan, Honda mengeluarkan varian terbaru Honda 

City berkompetisi langsung dengan, namun penjualan Honda City dikelas mini sedan 

pada kuarta 1 dan 2 tahun 2016 hanya berhasil menjual 551 unit kendaraan, terlebih 

dikota Semarang dimana dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan penjualan.  

Industri otomotif khususnya roda empat adalah salah satu produk yang dalam 

perilaku konsumen termasuk dalam kategori High Involvement Product dimana 

konsumen akan meluangkan waktunyan untuk mencari informasi dan 

membandingkan produk sejenis sebelum melakukan keputusan pembelian, maka dari 

itu Personal Selling sebagai salah satu tools marketing yang digunakan oleh PT 

Honda Prospect Motor, melalui tenaga penjual atau sales harus dibekali dengan 

kemampuan kompetensi komunikasi yang baik agar bisa memberikan informasi 

akurat mengenai produk yang dijual sehingga bisa menimbulkan minat konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian.  



 Terdapat faktor yang mempegaruhi keputusan pembelian yaitu  terpaan 

informasi dari video online, perkembangan media Youtube telah menjadi salah satu 

rujukan informasi bagi calon konsumen yang ingin membeli kendaraan roda 4, calon 

konsumen menggunakan media informasi Youtube untuk mencari detil spesifikasi 

harga fitur dan impresi berkendara pada suatu product tertentu. 

Hasil penjualan sedan mini besutan Honda yaitu All New City yang tidak 

dapat mengungguli pesaingnya dikelas yang sama, maka timbul permasalahan bahwa 

apakah terdapat Hubungan  Kompetensi Komunikasi dan Terpaan Informasi Saluran 

Youtube Autonetmagz dengan Keputusan Pembelian Mobil Honda di kota Semarang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan kompetensi komunikasi dengan keputusan pembelian 

mobil Honda All New City di Kota Semarang. 

2. Mengetahui hubungan terpaan informasi saluran Youtube Autonetmagz 

dengan keputusan pembelian mobil Honda All New City di Kota Semarang. 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis: 

Secara akademis penelitian ini bertujuan menguji Speech Act Theories serta 

Reinforcement-Conditioning Theories terhadap keputusan pembelian mobil Honda 

All New City di Kota Semarang. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Secara Praktis Penelitian ini bisa digunakan oleh ATPM (Agen Tunggal 

Pemegang Merek) Honda Prospect Motor maupun ATPM perusahan Otomotif roda 4 

lainnya tentang kegunaan strategi marketing komunikasi untuk meningkatkan 

penjualan, baik dari segi komptensi komunikasi maupun memperpetimbangkan 

bahwa terpaan infomasi Youtube memiliki andil terhadap keputusan pembelian. 

1.4.3 Signifikansi Sosial 

Secara sosial ditujukan sebagai pengetahuan untuk masyarakat luas  bahwa 

kompetensi komunikasi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dan juga 

terpaan informasi media baru Youtube memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pemebelian 

 

 



1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State Of the art 

Penelitian mengenai Terpaan iklan, Kompetensi Komunikasi Ambassador dan 

Intesitas Komunikasi dalam Kelompok Teman Sebaya dengan Keputusan 

Menggunakan Produk Telkomsel oleh Sayu Hesty P pada tahun 2012 penelitian ini 

bertujuan mengetahui hubungan antara terpaan iklan, kompetensi komunikasi 

ambassador dan intesitas komunikasi dalam kelompok teman sebaya dengan 

keputusan menggunakan produk Telkomsel. Teori  yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Advertising Exposure Process, Communication Compethency Theory, dan 

tekanan kelompok. Penelitian ini mewawancarai 100 pelajar tingkat SMA dikota 

Semarang. Hasil dari penelitian menunjukan tidak ada hubungan antara terpaan iklan 

dengan keputusan menggunakan produk Telkomsel, terdapat hubungan antara 

kompetensi komunikasi ambassador dengan keputusan menggunakan produk 

Telkomsel, lalu tidak ada hubungan antara, komunikasi dalam teman sebaya dengan 

keputusan menggunakan produk Telkomsel. Letak perbedaan penelitian dengan apa 

yang penulis lakukan adalah, walaupun variabel dependent sama sama meneliti 

mengenai keputusan pembelian atau menggunakan produk terdapat perbedaan dengan 

variable independent bahwa penulis mencoba menemukan fenomena baru yaitu 

apakah fenomena new media berpengaruh pada variable dependent 



Penelitian selanjutnya adalah Hubungan Kompetensi Komunikasi dan Citra 

Merek dengan Keputusan Pembelian Produk Asuransi Sunlife oleh Dhira Widya 

Prasya pada tahun 2016, yang meniliti bagaimana pentingnya kompetensi komunikasi  

yang dimiliki oleh setiap agen asuransi untuk mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk melakukan pembelian atau penggunaan asuransi Sunlife, letak perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan Dhira Widya Prasya dengan apa yang coba penulis 

lakukan adalah bahwa variable indepent penulis merupakan variable mengenai new 

media Youtube sedangkan apa yang dilakukan oleh penelitian diatas mengenai citra 

merek. 

Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Research & Analysis Journals dan dibuat 

oleh Supriya Verma berjudul Study on the Effect and Behavior of People Toward 

Youtube Advertisment membahasa tentang pengaruh dan perilaku orang terhadap 

iklan Youtube. Iklan memainkan peranan penting untuk menciptakan kesadaran pada 

khalyak tentang produk atau layanan. Iklan sebelumnya ditampilkan pada media 

televisi, radio dan koran tapi media digital hari ini menggantikan dan menaklukan 

bentuk lama iklan, untuk sampel penelitan sebanyak 100 responden dengan rentang 

umur 18-35 tahun dan metode pengambilan data menggunakan kuisoner, 56% 

responden menonton Youtube setiap hari dan beberap diantaranya menggunakan 

ponsel untuk mengakses Youtube, 79% responden menemukan iklan pra-putar, dan 

menurut penelitian 15% setuju bawha video Youtube membantu meningkatkan 

pengetahuan dan 22% setuju bahwa periklanan bermanfaat bagi konsumen karena 



memberikan informasi penting tentang barang dan jasa, 64% responden cukup 

terpangruh dalam tingkah laku pembelian mereka, 44% mengatakan bahwa iklan 

Youtube paling berpengaruh dalam perilaku pembelian mereka. Penelitian ini 

menganjurkan untuk beriklan secara online karena berdampak pada perilak pembelian 

mereka. Letak perbedaan dari jurnal yang ditulis oleh Supriya Verma dan dengan apa 

yang coba penulis teliti adalah terletak pada variable dependet atau variable terikat, 

dimana penulis mencoba menghubungkan dengan keputusan pembelian sedangkan 

penelitian diatas efek dan perilaku khalayak terhadap iklan Youtube. 

1.5.2 Kompetensi Komunikasi  

Menurut Spitzberg dan Cupach (De Vito, 1997: 27) kompetensi komunikasi 

mengacu pada kemampuan anda untuk berkomunikasi secara efektif, kompetensi ini 

mencakup hal hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan (konteks) dalam 

mempengaruhi kandungan (conten) dan bentuk pesan komunikasi. Kompetensi 

komunikasi sebagai sejumlah kemampuan yang dimiliki seorang komunikator untuk 

digunakan dalam proses komunikasi, yang menekankan pada pengetahuan dan 

kemampuan.  

 Kegiatan kompetensi komunikasi merupakan salah satu komponen keahlian 

dalam bidang personal selling yang biasa dilakukan dengan tatap muka. Tenaga 

penjual dapat berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan pelanggannya 

(Kottler & Armstrong. 2008:184). ATPM Honda Prospect Motor merupakan 



peruisahaan yang menjual produk otomotif roda empat atau mobil yang 

mengandalkan komunikasi penjualan dalam metode personal selling sebagai sarana 

untuk menghubunkan antara perusahaan dengan konsumen. Konsumen sering tidak 

memiliki tujuan yang jelas atau pengetahuan yang relevan ketika berhadapan dengan 

situasi yang baru atau asin. 

Menurut Moreale (2004 :42) kompetensi komunikasi berdasarkan atas hal: 

a. Pengetahuan (knowledge)  berisikan tentang konten apa yang dikatakan dan 

dilakukan dan juga prosedur atau cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatakan 

isi konten tersebut . 

1. Konten pengetahuan dalam kompetensi komunikasi melibati topic, kata kata, 

arti dan sebagainya yang diperlukan dalam situasi tertentu. 

2. Pengetahuan procedural adalah bagaimana mengatur, merencanakan dan 

melaksanakan isi konten dalam kondisi tertentu. 

Maka tenaga penjual yang memiliki knowledge (pengetahuan) adalah tenaga penjual 

yang memahami secara lugas tentang produk apa yang dijualnya, baik spesifikasi 

harga dan fitur, dan mampu mengantarkan konten tersebut secara baik kepada 

komunikan. 

b. Ketrampilan (skills) adalah keahlian yang repeatable (dapat diulang kembali) 

bukan berdasarkan sesuatu yang kebetulan, ketrampilan komunikasi terbagi 

menjadi 2 ketrampilan yaitu general level dan specific level. 



1. General level adalah keterampilan yang dilakukan setiap saat seperti mampu 

menanyakan pertanyaan, menampilkan ekspresi seperti marah, sedih dan bahagia 

dan melakukan salam seperti berjabat tangan, melambaikan tangan dan 

menunduk. 

2. Specific level adalah ketrampilan yang hanya dilakukan sesekali pada sebuah 

situasi percakapan dan berbeda dengan percakapan lainnya, seperti berbisik. 

c. Motivasi (motivation)  adalah motivasi yang dimiliki seorang komunikator untuk 

dapat menjalankan dan menghadirkan komunikasi yang berkompeten, motivasi 

dalam kompetensi komunikasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi positive dan 

negatif. 

1. Motivasi positif menghasilkan usaha dan keinginan untuk memberikan 

performa terbaik dalam berkomunikasi, maka tenaga penjual yang memiliki 

motivasi akan melakukan komunikasi dengan memiliki tujuan dalam 

menghasilkan komunikasi yang berkompeten. 

2. Motivasi negatif merefrensikan faktor yang menghasilkan ketakutan, 

kecemasan dan kecenderungan menghindar, pada level interpersonal contohnya 

ketakutan untuk mengwali pembicaraan, atau ketika melakukan komunikasi 

dalam kelompok kecil mengalami ketakutan untuk menyampaikan ide . 

 



Kemampuan tenaga penjual merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian oleh konsumen. Disimpulkan bahwa Kompetensi Komunikasi disini 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga penjual untuk melakukan tugas 

personal selling melalui tatapmuka guna mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

1.5.3 Terpaan Informasi  

Shimp (200: 183) terpaan atau exposure adalah konsumen berinteraksi dengan 

pesan dari pemasar, sedangkan secara garis besar informasi sebagai sebuah ukuran 

ketidakpastian atau entropi dalam sebuah situasi. Informasi yang disampaikan akan 

diterima khalayak apabila: 

1. Adanya kepentingan ganda yang diperoleh kedua belah pihak. 

2. Pesan itu memberi pemecahan masalah yang dihadapi khalayak. 

3. Khalayak percaya pada komunikator yang menyampaikan pesan itu 

memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi. 

4. Khalayak percaya bahwa pesan itu dapat membuat perubahan 

sebagaimana diinginkan khalayak.  

Terpaan informasi adalah keadaan terkena pada khalayak pesan pesan yang 

disebarkan media massa, dan juga keadaan terkena emulsi film oleh cahaya yang 

tersorot padanya, jadi bisa disimpulkan terpaan informasi adalah perilaku seseorang 

atau audiens dalam menggunakan media massa.  



Terpaan informasi diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang diterpa oleh 

informasi dari media atau bagaimana isi media menerpa audiens. Penggunaan media 

terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang 

dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan isi media yang 

dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Terpaan media adalah banyaknya 

informasi yang diperoleh melalui media, yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi 

penggunaan pada setiap jenis media yang digunakan. 

1.5.4 Keputusan Pembelian 

Kegiatan pemasaran berkaitan erat dengan keputusan pembelian, dimana 

keputusan pembelian merupakan tahap akhir dari kegiatan jual-beli, pengambilan 

keputusan pembelian oleh konsumen pada suatu produk, sebelumnya didasari dari 

adanya kesadaran adanya kebutuhan dan keinginan, konsumen melakukan tahap 

evaluasi informasi, yaitu menyeleksi atas alternatif-alternatif yang tersedia (Sutisna, 

2002 :15) maka konsumen mencari informasi mengenai keberadaan produk atau jasa 

yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Keputusan pembelian secara sederhana adalah ketika konsumen benar benar 

melakukan pembelian sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2018: 485) 

keputusan adalah pilihan dalam menseleksi alternatif pilihan yang tersedia jadi bisa 

disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah pemuasan atau pemenuhan 



kebutuhan konsumen yang diputuskan melalui beberapa alternatif yang tersedia untuk 

memilih produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. 

1.5.5 Hubungan Kompetensi Komunikasi Tenaga Penjual terhadap Keputusan 

Pembelian Honda City 

Personal selling merupakan salah satu tools favorite bagi pemasar yang 

memasarkan produk berkategori High Involvement Product, karena dimana 

konsumen  selalu akan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi 

dan pada umumnya rela menyediakan waktu dan tenaga lebih sebelum mengambil 

keputusan pembelian suatu produk atau jasa sesuai dengan semakin tingginya nilai 

produk tersebut, untuk menjalani tools personal selling dengan baik maka dibutuhkan 

kompetensi komunikasi yang baik Menurut spitzberg dan cupach dalam Alo Liliweri 

(2009 : 232) kompetensi komunikasi akan menghasilkan komunikasi yang efektif. 

Menggunakan teori Speech Act yang dikembangkan oleh John Searle  dapat 

menjelaskan manfaat dari kompetensi komunikasi damam mempengaruhi individu 

untuk melakukan keputusan pembelian, dalam teori ini dijelaskan bagaimana individu 

menyempurnakan kata-katanya untuk mempengaruhi individu lain. (Little John, 

2009: 918) 

Tenaga penjual yang memiliki komunikasi kompetensi yang baik mampu 

menghadirkan komunikasi yang bisa mempersuasi komunikan, dengan menjelaskan 

secara jelas produk produk yang dijual dengan berprilaku komunikasi yang baik dan 



diorong motivasi komunikasi mampu mengubah minat komunikan atau konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. 

1.5.6 Hubungan Terpaan Informasi saluran Youtube Autonetmagz terhadap 

Keputusan Pembelian Honda City 

Eksposure atau terpaan informasi suatu produk adalah informasi yang terkena 

kepada komunikan yang berasal dari seorang komunikator, dalam saluran Youtube 

Autonetmagz seorang reviewer (penguji) mobil memberikan informasi mengenai 

produk yang diujinya dan memberikan pendapat atau impresi terhadap mobil yang 

tengah diujinya tersebut. 

Menurut Reinforcement-Conditioning Theories dalam Persuasion and Social 

Influence Theories menjelaskan bahwa teori ini membuat, memperkuat dan merubah 

kepercayaan, sikap atau perilaku, pendekatan dominan dari teori ini adalah sikap dan 

perilaku dibentuk melalu penguatan positif dan negatif (Littlejhon 2009: 745) maka 

pengaruh dari seorang penguji otomotif di kanal youtube Autonetmagz dapat 

mempengaruhi perilaku penontonnya untuk melakukan keputusan pembelian 

terhadap Honda City, konsumen mengobservasi hasil dari test uji dan pendapat 

pribadi penguji Autonetmagz untuk mengamati bagaimana respon penguji mobil 

(reviewer) Autonetmagz terhadap impresi berkendara dan juga impresi kendaraan 

Honda City, untuk kemudian konsumen akan menggunakan respon positif dari 

penguji sebagai penguatan positif terhadap produk Honda City  Maka jika hasil 



pengamatan konsumen bahwa kendaraan Honda City memiliki respon positive dan 

hasil baik, maka konsumen akan melakukan perubahan perilaku melakukan 

keputusan pembelian terhadap Honda City. 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis bisa merumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

 1. Terdapat Hubungan antara Kompetensi Komunikasi Tenaga Penjual terhadap 

Keputusan Pembelian mobil Honda City. 

 2. Terhadap Hubungan antara Terpaan Informasi Saluran Youtube Autonemagz 

terhadap Keputusan Pembelian mobil Honda City. 

 

 

Kompetensi Komunikasi 

(x1) 

Terpaan Informasi pada 

Channel Youtube 

Keputusan Pembelian 

Mobil Honda City  



1.7 Definisi Konseptual 

1.7.1 Kompetensi Komunikasi 

Kompetensi komunikasi tenaga penjual adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

tenaga penjual untuk menjalankan tools personal selling dengan berkomunikasi 

secara efektif, memiliki pengetahuan produk yang baik, memiliki ketrampilan 

berkomunikasi yang optimal dan memiliki motivasi untuk menghadirkan kompetensi 

komunikasi yang baik dengan tujuan untuk mengubah minat konsumen sehingga 

melakukan keputusan pembelian. 

1.7.2 Terpaan Informasi Saluran Youtube Autonetmagz 

Keadaan dimana sebuah komunikan terkena pesan pesan dan informasi yang 

dihadirkan oleh reviewer atau penguji mobil dalam saluran Youtube Autonemagz. 

1.7.3 Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian adalah tahap akhir dari sebuah proses komunikasi 

dimana komunikan atau konsumen dapat merubah minatnya untuk kemudian 

melakukan keputusan pembelian. 

 

 



1.8 Definisi Operasional 

1.8.1 Kompetensi Komunikasi Tenaga Penjual 

Untuk mengetahui kompetensi komunikasi Tenaga Penjual pada seseorang  

menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Kemampuan tenaga penjual untuk menjelaskan produk Honda City. 

b. Kemampuan tenaga penjual untuk menjawab pertanyaan konsumen terhadap 

Honda City. 

c. Kemampuan tenaga penjual untuk menyampaikan informasi tentang Honda 

City dengan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. 

d. Kemampuan tenaga penjual melakukan manjemen aksi terhadap emosi, reaksi 

serta ekspresi dalam berkomunikasi. 

e. Motivasi yang ditunjukan tenaga penjual selama proses berkomunikasi. 

1.8.2 Terpaan Informasi Saluran Youtube Autonetmagz 

Untuk mengetahui terpaan informasi Saluran Youtube Autonemagz pada 

komunikan maka menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Kemampuan untuk menyebutkan fitur fitur Honda City seperti yang 

dijelaskan pada Saluran Youtube Autonetmagz. 



b. Kemampuan untuk menyebutkan nama penguji (Reviewer) Honda City pada 

Saluran Youtube Autonetmagz. 

c. Kemampuan untuk menyebutkan kembali bagaimana impresi berkendara atau 

komentar penguji terhadap produk Honda City. 

1.8.3 Keputusan Pembelian Honda City 

Keputusan pembelian Honda City adalah proses pemilihan Honda City 

sebagai pilihan dari beberapa alternative produk lainnya, Keputusan pembelian 

indikatornya adalah : 

a. Apakah calon konsumen memutuskan melakukan pembelian atau tidak 

membeli terhadap produk Honda City. 

1.9 Metode Penelitian 

1.9.1 Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Eksplanatori (Explanatory 

Research)  secara singkat menurut Singarimbun dan Efendi (1985: 6)  penelitian 

eksplanatrori merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variable dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan, dimana dalam penelitian 

ini akan dijelaskan hubungan antara Kompetensi Komunikasi Tenaga Penjual (X 1), 

dan terpaan Informasi Saluran Youtube Autonetmagz (X 2) yang disebut variable 



independent terhadap Keputusan Pembelian Honda City (Y) yang disebut variabel 

dependent. 

1.9.2 Populasi dan Sample 

1.9.2.1 Populasi  

Populasididefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau 

fenomena dimana populasi dalam penelitian ini adalah warga Kota Semarang yang 

pernah berinteraksi langsung dengan tenaga penjual Honda Prospect Motor, memiliki 

akses internet, pernah membuka situs berbagi video Youtube dan pernah menonton 

tayangan uji mobil (review) Honda City di saluran Youtube Autonetmagz, karena 

jumlahnya tidak diketahui maka populasinya bisa dikatakan tidak diketahui. 

1.9.2.2 Sampel & Teknik Sampling 

Sampel menurut Simamora adalah sebagian dari populasi yang telah 

ditetapkan serta dianggap mewakili populasi (Sugiyono, 2009:85). Penulis akan 

melakukan penelitian pada Showroom atau pusat penjualan Honda di Semarang, atau 

pada pameran otomotif dimana terdapa produk Honda dan represntatif tenaga penjual 

Honda pada acara tersebut.  Penulis memutuskan menggunakan teknik sampling yaitu 

non-probability sampling dengan teknik accidental sampling yaitu teknik penentuan 

sampel berdarsakan kebetulan semata,  menurut Sugiyono accidental sampling adalah 

siapa saja yang kebetulan/ incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

menjadi sampel bila sampel tersebut telah memenuhi syarat dan cocok menjadi 



sumber data (Sugiyono, 2009: 85) lebih spesifiknya adalah siapa saja warga Kota 

Semarang yang memiliki kriteria : 

a. Pernah bertemu dan berinteraksi dengan tenaga penjual Honda Prospect 

Motor. 

b. Pernah mengakses Youtube dan menonton video uji mobil (review) Honda 

City di Saluran Youtube Autonetmagz. 

 Jumlah sampel yang ditentukan adalah sebanyak 50 orang responden, 

seperti yang dikatakan oleh Roscoe adalah ukuran sampel yang layak untuk penelitian 

adalah antara 30 sampai 500 responden (Sugiyono, 2009: 91) dan dianggap 50 orang 

responden sudah cukup untuk memenuh batas minimal responden yang ditetapkan 

oleh Roscoe. 

1.9.3 Jenis dan Sumber Data  

1.9.3.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari 

lapangan dimana merupakan 50 responden warga kota Semarang akan dilakukan 

wawancara yang berpedoman pada kuesioner. 

1.9.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data pendukung pembahasan 

yang didapatkan dari jurnal-jurnal maupun hasil penelitian dari peneliti lain baik local 



maupun international, artikel berita dari media media pemberitaan terpercaya, 

internet dan juga masukan masukan dari para ahli dibidangnya serta data dari 

perusahan terkait yang productnya tercatut pada penelitian kali in. 

1.9.4 Alat dan Teknik Pengambilan Data 

1.9.4.1 Alat Pengumpulan Data 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan kuisoner sebagai alat 

pengumpulan data yang berisi pertanyaan mengenai 3 variable yang tengah diteliti 

penulis yaitu variable indepent kompetensi komunikasi penjual, terpaan informasi 

saluran Youtube  Autonemagz dan variable dependent keputusan pembelian Honda 

city yang akan ditanyaakan dalam sesi wawancara dengan responden yang telah 

memenuhi syarat. 

1.9.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan 

atau kuesioner yang telah disiapkan untuk kemudian ditanyakan kepada 50 

Responden dan kemudian diolah menjadi data yang akan digunakan dalam penelitain 

kali ini. 

 

 

 



1.9.5  Teknik Pengolahan Data 

1.9.5.1 Editing 

Editing adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai 

dilaksanakan dimana data yang diperoleh diperiksa apakah ada kekeliruan dalam 

pengisiannya, untuk data yang lolos proses editing bisa diproses lebih lanjut, 

sedangkan data yang tidak lolos proses editing memiliki opsi untuk diperbaiki atau 

dibatalkan. 

1.9.5.2 Coding 

Coding yaitu pemberian tanda atau symbol dan juga kode bagi tiap-tiap data 

yang diperoleh dan memiliki kesamaan untuk  masuk dalam kategori yang sama. 

Bentuknya dikelompokan menjadi masing masing kategori yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Kegiatan coding bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data. 

1.9.5.3 Tabulasi 

Data yang sudah masuk proses tabulasi atau tabulating kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel-tabel inilah yang dimaksud dengan proses tabulating, proses 

tabulating sendiri bertujuan untuk memudahkan peneliti menganalisa data yang 

terasaji dari penelitian dilapangan. 

 

 



1.9.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.9.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuisoner, 

selain itu penulis mempergunakan uji validitas untuk menggabambarkan kesesuaian 

sebuah pengukur data dengan apa yang diukur. Validitas data  dapat diukur dengan 

menggunakan r hitung, dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) – n – k 

dengan alpha 0.05, menurut Sugiyono (2007: 357) apabila r hitung lebih besar 

daripada r tabel dan apabila nilai r positif maka kuisoner tersebut dinyatakan valid 

dan berlaku hal sebaliknya. 

1.9.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah instrument 

penelitian dapat mengukur dengan baik sesuatu yang diukur secara konsisten. Uji 

realibilitas juga dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penelitian konsisten 

atau tidak. Dinyatakan realibel atau handal dalam uji realiabilitas jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan adalah stabil dari waktu ke waktu uji realibilitas 

menggunakan  uji statistic Cronbach Alpha. (dalam Sugiyono, 2007 : 365) Suatu 

variabel dikatan reliable jika memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.5, jika 

nilai Cronbach Alpha mendekati angka 1 maka jawaban responden akan cenderung 

sama meskipun diberikan kepada orang lain. 

 



1.9.7 Analisis Data 

Metode analisis kuantitatif digunakan penulis dalam penelitian kali ini, 

Analisis kuantitatif diperoleh dari hasil penelitian dengan metoda statistic untuk 

mengukur besarnya antara variabel yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah uji 

Korelasi Kendal Tau melalui program stastistik SPSS untuk menguji hipotesis. 

Peneliti beralasan menggunakan koefisien korelasi Pearson karena, penelitian 

ini digunakan analisis data berupa statistic parametris yang digunakan untuk menguji 

hipotesis asosiatif, menurut Sujarweni (2014: 134) Korelasi Kendall Tau digunakan 

untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel bila datanya 

berbentuk ordinal, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama, 

yaitu menguji hubungan antara  variabel Kompetensi Komunikasi Tenaga Penjual 

(X1) dengan Keputusan Pembelian Honda City (Y) dan Terpaan Informasi Youtube 

(X2) dengan Keputusan Pembelian Honda City (Y). 

 

 

 

 

 


