
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Memasuki abad ke-21, banyak dijumpai perubahan maupun perkembangan di bidang 

usaha yang ditandai dengan tumbuh kembangnya organisasi atau perusahaan. Adanya 

perkembangan dan perubahan yang sangat cepat di bidang usaha (mencakup teknologi dan 

informasi) menimbulkan tuntutan dari pihak perusahaan agar semakin meningkat, baik dari 

dalam maupun luar perusahaan agar perusahaan dapat terus bertahan.  

 Perusahaan yang terlihat cukup berkembang saat ini, salah satunya adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang pelayanan jasa kebugaran tubuh yaitu fitness center X di Jakarta. 

Pusat kebugaran (fitness center) sejatinya bukanlah bisnis baru di Indonesia. Perusahaan ini 

memberikan sarana dan fasilitas untuk para mahasiswa, pekerja pria dan wanita yang ingin 

memanjakan tubuhnya dengan berolahraga. Saat ini pusat kebugaran berada di dalam 

shopping center (mall), yang merupakan target pasar perusahaan. Pusat kebugaran ini 

memiliki konsep yang menggabungkan perpaduan antara fitness center dan pusat hiburan 

(entertainment). Menurut Hendra Nugraha selaku manajer pemasaran dan promosi regional 

perusahaan X menyatakan bahwa disetiap cabang fitness center X dilengkapi dengan 

telemarketing hingga 30 orang staff. (Majalah SWA, 2008).  

Fitness center X ini yang merupakan produk brand dari perusahaan yang cukup besar 

memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sedikit. Menurut CEO Fitness Center 

X di setiap cabang diperlukan sekitar 100 staff. Sekarang ada sekitar 500 pekerja full time 

yang 99% nya adalah pekerja lokal. Sekitar 35% nya adalah wanita yang berposisi di tingkat 

manajer (Bisnis Indonesia, 2005).  



Fitness center X menawarkan berbagai fasilitas dan pelayanan yang sangat menarik 

dan menunjang bagi kebutuhan para member. Namun, hal itu harus didukung oleh peran 

divisi marketing sales (konsultan). Divisi marketing sales (fitness center X) merupakan salah 

satu ujung tombak terpenting dalam kelancaran dan kesuksesan suatu perusahaan. Dalam 

menjalankan tugasnya tersebut seorang konsultan sudah pasti akan berhubungan dengan 

banyak orang yang bersentuhan langsung dengan jasa yang ditawarkannya. Dalam 

hubungannya dengan banyak orang inilah, seorang konsultan perlu memiliki komunikasi 

yang efektif dan handal untuk mempengaruhi, meyakinkan, memberikan informasi serta 

membujuk seseorang agar tertarik menggunakan jasa pelayanan kebugaran tubuh di pusat 

kebugaran tersebut.  

Member pada umumnya akan terus berhubungan dengan konsultan selama 

menggunakan fasilitas dan layanan yang terdapat di pusat kebugaran tersebut. Karena orang 

pertama yang ditemui pada saat mengenal jasa pelayanan (fitness center X) adalah sales 

(konsultan) pusat kebugaran tersebut. Oleh karena itu, seorang konsultan harus bisa menjaga 

hubungan baik dengan member maupun calon member.  

Hubungan yang baik dengan member dan calon member dapat terjadi melalui 

interaksi antara keduanya melalui komunikasi. Komunikasi berlangsung dalam kontak tatap 

muka (face to face), bisa juga melalui media seperti telepon dimana pesan-pesan mengalir 

melalui saluran-saluran yang bersifat antarpersonal, seperti dalam percakapan yang dikenal 

sebagai komunikasi interpersonal.  

Peneliti melakukan wawancara kepada dua staff (konsultan), sehubungan dengan 

pentingnya komunikasi interpersonal. 

Subjek X mengatakan: 

“Sebagai konsultan kita memberikan solusi (konsultasi) latihan pada member, 

mengarahkan tujuan member (future member), menanyakan perkembangan 

setelah masuk (join), mengingatkan dan memastikan member untuk latihan. 

Kita memiliki target penjualan yang harus dicapai, dimana seorang sales bisa 



mengkomunikasikan manfaat dibandingkan harga kepada calon member (tidak 

memaksa)”  

 

Subjek Z mengatakan: 

“Member saya pernah membawa calon member lain untuk  menjadi member, 

karena saya berhubungan baik dengan dia (member). Kita meyakinkan calon 

member untuk masuk (join) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 

Menginformasikan dan memperkenalkan fasilitas dan layanan klub” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya hubungan interpersonal antara konsultan 

dan member yang efektif, komunikatif, informatif, mampu mempersuasi member menjadi 

kunci utama dalam kesuksesan suatu perusahaan. Hubungan interpersonal yang baik 

dibangun melalui komunikasi interpersonal dan kualitasnya berpengaruh pada pekerjaannya.    

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan atasan (team leader) konsultan yang 

menyatakan:  

‖Pernah ada keluhan dari member terhadap staff (konsultan), seperti sikap 

yang tidak ramah, tidak sopan, memberikan informasi yang tidak sesuai, 

misalnya menjanjikan reward jika bisa membawa teman untuk join (ternyata 

lagi tidak ada promosi) dan lain-lain. 

 

Dari keluhan member di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal 

yang tertampil dalam perilaku tidak ramah, tidak sopan, memberikan informasi yang tidak 

sesuai dan sebagainya, besar kemungkinan dapat menurunkan image perusahaan fitness 

center X, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian target penjualan.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staff operasional berdasarkan dari 

data yang didapat pada tahun 2008 jumlah member yang bergabung  sekitar 80%, tahun 2009 

(55%), tahun 2010 (70%), tahun 2011 (75%) dan tahun 2012 jumlahnya meningkat hampir 

mencapai (90%) dari target yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada fitness center X 

peningkatan jumlah member yang bergabung tidak terlepas dari seorang konsultan dalam 

menjual memberships. Dimana setiap konsultan memiliki target yang harus dicapai setiap 

bulannya pada masing-masing klub. Pencapaian target pada masing-masing konsultan salah 

satunya bergantung pada keterampilan komunikasi interpersonal yang dimilikinya. 



Komunikasi interpersonal berjalan efektif apabila adanya hubungan interpersonal yang baik 

antara konsultan dengan member dan calon member. Efektivitas komunikasi interpersonal 

dari seorang tenaga penjual (sales) secara langsung dapat mempengaruhi keuntungan 

perusahaan. 

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, setiap konsultan divisi marketing sales 

(fitness center X) berhadapan dengan banyak orang., baik sesama rekan kerja, member 

maupun dengan calon member. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal sudah pasti terjadi 

dan keefektivitasannya menjadi sangat penting. Komunikasi interpersonal yang terjalin 

diantara konsultan dengan  member seperti komunikasi mengenai hal-hal bersifat pribadi, di 

luar konteks pekerjaan (informal). Komunikasi yang efektif dapat membantu menumbuhkan 

keakraban antara konsultan dan member. 

B. Identifikasi Masalah 

 Saat ini perkembangan bisnis di bidang pelayanan jasa kebugaran tubuh (fitness 

center) semakin banyak di Indonesia, salah satunya adalah fitness center X. Adanya peranan 

divisi disetiap perusahaan sangatlah diperlukan, seperti divisi marketing sales (konsultan). 

Konsultan merupakan salah satu ujung tombak terpenting dalam kelancaran dan kesuksesan 

suatu perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, yaitu menjual jasa pelayanan kebugaran 

tubuh (fitness center X), dimana sebagai tenaga penjual (konsultan) pada umumnya memiliki 

target-target penjualan yang harus dicapai.  

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu member D yang menyatakan:  

Saya masih menjadi member di fitness center ini dari tahun 2009 sampai sekarang 

karena mendapatkan pelayanan dan informasi yang selalu update dari konsultan 

mengenai promosi ataupun acara (event) yang baru di fitness center X ini, mereka 

memberikan konsultasi mengenai program (kelas) yang baik bagi saya, menanyakan 

fitness goal (perkembangannya), dan sebagainya.  

 

Kemudian saya kembali melakukan wawancara lagi dengan R yang pernah menjadi 

member di fitness center X yang menyatakan :  



Saya berhenti dari fitness center X ini karena ada salah satu konsultan yang kurang 

ramah, tidak sopan, memberikan keterangan tidak benar (palsu), informasi yang 

kurang jelas dan terkesan tidak peduli. Jadi, saya memutuskan untuk keluar dan lebih 

berhati-hati kalau mau bergabung lagi.   

 

Dari pernyataan ini diatas kenyataannya masih ada keluhan-keluhan member dan 

calon member sehubungan dengan pelayanan para konsultan yang kurang ramah, tidak jujur, 

kurang peduli dan sebagainya.  

Sehubungan dengan pernyataan tersebut dalam menjaga hubungan baik dan 

mempertahankan member untuk tetap bergabung di fitness center X seorang konsultan perlu 

memperhatikan dan menghargai member dan calon member mengenai kebutuhannya.  

Terkait hal tersebut, seorang sales (konsultan) perlu memiliki kemampuan 

komunikasi interpersonal yang efektif agar pesan-pesan dan informasi mengenai pusat 

kebugaran tubuh (fitness center X) dapat diterima sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

para member dan calon member.  

Komunikasi interpersonal diperlukan setiap konsultan saat berhadapan dengan banyak 

orang, baik member, calon member maupun sesama rekan kerja. Oleh karena itu, komunikasi 

interpersonal yang efektif menjadi keterampilan yang sangat penting. Komunikasi 

interpersonal dikatakan efektif apabila individu berhasil menyampaikan apa yang 

dimaksudkannya (Tubss & Moss, 2001). Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat, komunikasi 

interpersonal dinyatakan efektif bila komunikasi yang dilakukan komunikator merupakan hal 

yang menyenangkan bagi komunikan. Artinya pemberian informasi dan penjelasan kepada 

calon member tentang jasa layanan fitness center X dikatakan efektif bila hasilnya dapat 

menyenangkan calon member. Selain itu produk (fitness center X) yang ditawarkan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan calon member sehingga semakin berminat untuk bergabung 

(join) di fitness center X. 



Komunikasi yang efektif juga dapat menumbuhkan hubungan yang akrab diantara 

konsultan dengan member dan calon member. Dengan kemampuan komunikasi interpersonal 

yang efektif dapat memberikan manfaat bagi konsultan dalam mencapai target-target 

penjualan. 

Dengan demikian, peneliti ingin melihat ‖Bagaimana gambaran komunikasi 

interpersonal konsultan divisi marketing sales (fitness center X) di Jakarta?‖ 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:  

1. Mengetahui gambaran umum komunikasi interpersonal konsultan divisi marketing 

sales (fitness center X).  

2. Menganalisa gambaran komunikasi interpersonal konsultan divisi marketing sales 

berdasarkan data penunjang subjek penelitian (usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir,status perkawinan, jabatan, lamanya bekerja, pendapatan). 

3. Melihat dimensi komunikasi interpersonal yang dominan pada konsultan divisi 

marketing sales (fitness center X). 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis: 

- sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

- sebagai bahan pengetahuan yang berkaitan di bidang psikologi industri, 

komunikasi, dan manajemen. 

2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan acuan bagi perusahaan dalam usaha 

meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal bagi konsultan di fitness center 

X, customer service, dokter, dan sebagainya. 

 



E. Kerangka Berpikir 

 Divisi marketing sales (konsultan) di fitness center X merupakan salah satu ujung 

tombak terpenting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Divisi marketing sales 

(konsultan) yang juga bergerak sebagai telemarketing memiliki tugas mempublikasikan dan 

memperkenalkan fasilitas, pelayanan, memberships, serta memberikan solusi program latihan 

(konsultasi) kepada calon member maupun member. Sehubungan dengan tugas-tugas 

tersebut, seorang konsultan perlu memiliki komunikasi yang efektif dan handal untuk 

mempengaruhi, meyakinkan, memberikan informasi serta membujuk seseorang agar tertarik 

bergabung di fitness center X. Disamping itu konsultan perlu memiliki target-target penjualan 

(memberships) yang harus dicapai, yaitu mendapatkan member.  

 Pencapaian target pada masing-masing konsultan bergantung pada keterampilan 

komunikasi interpersonal yang dimilikinya. Komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif 

apabila adanya hubungan interpersonal yang menyenangkan, menerima, menghargai antara 

konsultan, member maupun calon member. Dengan komunikasi interpersonal yang efektif 

member maupun calon member merasa diperhatikan, dilayani, dihargai serta dibantu dalam 

kebutuhan akan informasi dan pelayanan oleh konsultan. 

Komunikasi interpersonal yang efektif ini tidak dapat terjadi begitu saja. Menurut 

DeVito (2005) setiap individu yang berinteraksi dan mampu melakukan komunikasi 

interpersonal yang efektif ditandai oleh tujuh kemampuan spesifik antara lain: Openness, 

Emphaty, Positiveness, Immediacy, Interaction management, Expressiveness, Other-

orientation. Pertama, konsultan yang mampu melakukan komunikasi interpersonal adalah 

konsultan yang memiliki kemampuan Openness yaitu mampu menjalin hubungan yang akrab 

dan terbuka kepada orang lain dengan mengungkapkan informasi dalam konteks formal 

maupun informal. Kedua, kemampuan Empathy, yaitu konsultan mampu merasakan yang 

dirasakan member dan calon member dan membantu orang lain secara emosional. Ketiga, 



kemampuan Positiveness, yaitu konsultan mampu memfokuskan perhatiannya dengan 

memuji kelebihan dan keberhasilan member dan calon member dalam latihannya (fitness), 

misalnya menanyakan progres dan memuji keberhasilan member terhadap latihannya (fitness 

goal). Keempat, kemampuan Immediacy, yaitu konsultan mampu menunjukkan ketertarikan, 

perhatian, dan perasaan senang terhadap lawan bicaranya, menggunakan nama lawan 

bicaranya untuk menunjukkan adanya kedekatan. Selain itu, konsultan juga memberikan 

feedback verbal maupun nonverbal yang sesuai dengan isi pesan yang telah disampaikan. 

Kelima, kemampuan Interaction management, yaitu konsultan tidak terus-terusan berbicara 

tetapi mampu memberikan kesempatan member dan calon member untuk berbicara, dan 

menjaga agar percakapan berjalan dengan lancar. Kemampuan ini dapat memastikan 

persamaan pengertian terhadap pesan yang disampaikan dan menghindari keadaan yang 

canggung antara konsultan dengan member dan calon member. Keenam, kemampuan 

Expressiveness, yaitu konsultan mampu mengekspresikan perasaan dan pemikirannya, 

memberikan feedback (verbal dan non verbal) yang sesuai terhadap pesan yang disampaikan 

oleh lawan bicara dengan menggunakan nada suara dan bahasa isyarat (bahasa tubuh dan 

ekspresi wajah) yang tepat. Ketujuh, Other-orientation, yaitu konsultan mampu menunjukkan 

perhatian penuh dan sikap sopan terhadap member dan calon member, mengakui bahwa 

perasaan lawan bicara sesuai dengan pesan yang disampaikannya, menganggap kehadiran 

member dan calon member tersebut penting. Kemampuan ini dapat menumbuhkan perasaan 

menghormati dan menghargai bagi masing-masing pihak. 

 Sebaliknya, konsultan yang tidak memiliki kemampuan Opennes, Emphaty, 

Positiveness, Immediacy, Interaction management, Expressiveness, dan Other-orientation, 

mereka tidak akan mampu melakukan komunikasi interpersonal yang efektif. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

Konsultan 

 Member / calon 

member 

                Tinggi (efektif) 

 

- Keterbukaan  

- Empati 

- Sikap positif 

- Kedekatan  

- Manajemen interaksi 

- Sikap ekspresif 

- Orientasi dengan orang 

lain 

Komunikasi 

Interpersonal 

          Rendah (tidak efektif) 

 

- Menutup diri 

- Tidak berempati 

- Bersikap negatif 

- Tidak memiliki rasa 

kedekatan 

- Tidak memiliki 

manajemen interaksi 

- Tidak ekspresif 

- Tidak berorientasi dengan 

orang lain 




