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Abstract
The aims of this research are: (1) to test the interaction effects between expertise
and the argument strength on high self -interest to the personal communication
effectiveness; (2) to test the interaction effects between expertise and argument strength
on low self-interest to the personal communication effectiveness; and (3) to test the
influence of self-interest as an important moderating variable to the personal
communication effectiveness.
This experimental research is based on two steps, the pretest and the main study.
The samples were 96 students from the Economic Department of Janabadra University
Yogyakarta. The entire questionnaire were adopted from the experimental research of
Wiener, LaForge, and Goolsby (1990). The experiment design were using a factorial
design. The data analysis tool were using Analysis of Variance (A NOVA) with support
of SPSS 10.0 program.
The descriptives statistic results showed that treatment 1 the high self -interest,
the expert, and the strong argument have highest mean than the others treatment
groups, by 6.5000. Based on homogeneous subsets, c an be categorized into the strong
group. From the ANOVA result test we can get the F calculated 9.136 and the
significance 0.000, these means that there are some significance mean difference
between the treatment groups on personal communication effecti veness.
Mean while the univariate ANOVA results show that 1 and 2 hypotesis are
supported. When there are high self -interest, there will be some interaction between
expertise and argument strength, where the communication effectiveness increase when
the communicator with high expertise are using strong arguments and the
communicator with low expertise are using weak arguments (F calculated 12.431 and
sig. 0.001). While there is low self -interest, there is no interaction between expertise
and arguments strength, where the communication effectiveness increase when the
communicators are using strong arguments regardless the level of expertise (F
calculated 1.807 and sig. 0.186). The last analysis result shows that there are
interactions between self-interest, expertise, and arguments strength, when the F
calculated 6.265 and sig. 0.014. Thes e results show that the self-interest is an important
moderating variable on personal communication effectiveness.

Keywords: self-interest, expertise, argument strength, and personal communication
effectiveness.
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Pendahuluan
Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu memandang
proses komunikasi sebagai sarana dialog interaktif antara produsen dan konsumen.
Salah satu saluran komunikasi yang memegang peran penting bagi perusahaan adalah
komunikasi personal. Saluran ini mendapatkan efektivitasnya melalui peluang untuk
menyajikan secara individual dan umpan baliknya (Kotler, 2003).
Banyak perusahaan yang sud ah mulai mengubah dari pendekatan penjualan
tradisional menjadi pendekatan buyer-seller relationships yang lebih bersifat personal,
dengan menekankan konsultasi dan perspektif kerjasama sebagai elemen penting dalam
usaha untuk membangun dan memelihara hubu ngan jangka panjang dengan konsumen
dan anggota channel. Personal selling tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi
membawa pesan pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keyakinan spesifik
dari setiap konsumen (Spiro dan Weitz, 1990).
Dwyer, Schurr, dan Sejo Oh (1987), telah mengembangkan suatu kerangka kerja
dalam mengembangkan hubungan antara pembeli dan penjual, yang memberikan
formulasi pada strategi pemasaran dan riset baru. Untuk mengembangkan hubungan ini,
ada lima tahap yang perlu diide ntifikasi, yaitu tahap awareness, exploration, expansion,
komitmen, dan dissolution.
Mengingat komunikasi personal merupakan aspek penting dalam strategi
pemasaran dan salah satu bidang riset yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, maka
penulis ingin mereplikasi kembali riset yang telah dilakukan oleh Wiener, LaForge, dan
Goolsby (1990), yang berjudul “ Personal Communication in Marketing: An
Examination of Self-Interest Contingency Relationship”. Self-interest yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah mot ivasi salesperson untuk melakukan tindakan tertentu
dalam situasi komunikasi personal yang spesifik dengan konsumen. Self-interest
merupakan moderating variable penting yang menentukan efektivitas komunikasi
personal. Dalam kerangka kerja kontingensi, efek tivitas dari keahlian dan kekuatan
argumentasi tergantung pada level

self-interest yang dirasakan/perceived oleh

konsumen dalam situasi komunikasi personal yang spesifik.
Efektivitas komunikasi personal dipengaruhi oleh banyak faktor. Masalah dalam
penelitian ini adalah: (1) apakah ada efek interaksi antara keahlian dan kekuatan
argumentasi pada saat self-interest tinggi terhadap efektivitas komunikasi personal; (2)
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apakah ada efek interaksi antara keahlian dan kekuatan argumentasi pada saat selfinterest rendah terhadap efektivitas komunikasi personal; dan (3) apakah ada pengaruh
self-interest sebagai moderating variable terhadap efektivitas komunikasi personal.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menguji efek interaksi antara keahlian dan
kekuatan argumentasi pada saat self-interest tinggi terhadap efektivitas komunikasi
personal; (2) menguji efek interaksi antara keahlian dan kekuatan argumentasi pada saat
self-interest rendah terhadap efektivitas komunikasi personal; dan (3) menguji pengaruh
self-interest sebagai moderating variable yang penting terhadap efektivitas komunikasi
personal.

Tinjauan Pustaka dan Definisi Operasional
Komunikasi
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan (message) atau informasi dari
komunikator kepada penerima. Menurut Kotler (2003), komunikasi adalah dialog
interaktif antara pemasar dengan konsumennya yang berlangsung pada tahap pra
penjualan, penjualan, konsumsi, dan pasca konsumsi.

Isi komunikasi merefer pada

pesan yang akan dikirim atau apa yang ingin disampaikan (Mohr dan Nevin, 1990).
Agar komunikasi menjadi efektif, maka pemasar perlu memahami elemen -elemen
penting yang menjadi dasar dalam proses komunikasi. Gambar 2.1 menunjukkan proses
komunikasi dalam pemasaran.
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Proses komunikasi sering mengalami berbagai gangguan ( noise) yang dapat
mempengaruhi efektivitas komunikasi. Gangguan tersebut dapat terjadi pada sumber
pesan, encoding, transmission, dan decoding. Menurut Kotler (2003), tugas
komunikator berusaha agar pesan atau informasinya sampai kepada penerima. Audience
mungkin tidak menerima pesan atau informasi yang disampaikan, karena tiga hal: (1)
selective attention; (2) selective distortion; dan (3) selective recall.
Menurut Kotler (2003), tujuan kom unikasi adalah untuk mendapatkan tanggapan
yang diharapkan dari audience, berupa tanggapan kognitif, affective, dan behavioral.
Pada umumnya konsumen melewati semua tahapan tersebut dan konsumen dianggap
memiliki keterlibatan yang tinggi serta diferensia si tinggi dalam kategori tersebut,
misalnya dalam proses pembelian mobil, komputer, dan rumah.

Komunikasi Personal Dalam Pemasaran
Personal selling dapat digambarkan sebagai bentuk komunikasi dyadic
communications yang melibatkan dua orang dalam proses komunikasi. Personal selling
merupakan salah satu strategi marketing untuk mengkomunikasikan informasi tentang
produk atau jasa secara langsung kepada konsumen ( face-to-face). Personal selling
merupakan bentuk interaksi secara langsung antara salespeople dengan konsumen atau
pembeli potensial (Peter dan Olson, 1996).
Menurut Tjiptono (1997), personal selling adalah bentuk komunikasi langsung
antara produsen dan konsumen untuk mengenalkan produk kepada calon pelangga n,
memberikan pemahaman, agar mereka mencoba dan bersedia membeli produknya.
Menurut Kotler (2003), personal selling adalah interaksi secara langsung antara penjual
dengan satu atau lebih calon konsumen dengan melakukan presentasi, menjawab
pertanyaan, dan menerima pesanan. Personal selling adalah salah satu sarana
komunikasi untuk menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
dan meyakinkan pada setiap konsumen (Spiro dan Weitz, 1990). Personal selling
merupakan sarana efektif untuk membang un preferensi, keyakinan, dan tindakan
pembelian (Kotler, 2003).
Peran salespeople mengalami beberapa tahap perkembangan, mulai dari era
atau peran production, penjualan, marketing, dan saat ini sebagai partnering.
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Kesuksesan salespeople tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan
memuaskan konsumen (Szymanski, 1988). Perbedaan utama peran partnering dengan
peran lainnya adalah bahwa, salespeople harus fokus pada komunikasi interpersonal,
membangun dan memelihara hubungan dengan k onsumen, dan unit analisisnya adalah
pada team penjualan (Weitz dan Bradford, 1999).
Menurut Sutisna (2001), peran yang dapat dilakukan oleh personal selling
adalah: (1) menyampaikan pesan yang kompleks kepada konsumen potensial mengenai
produk atau jasa dan kebijakan perusahaan; (2) mengadaptasi penawaran atau daya
tarik promosional produk untuk kebutuhan yang unik dan konsumen yang spesifik; dan
(3) membujuk konsumen bahwa produk atau jasa perusahaan lebih unggul daripada
pesaing. Sementara itu Burnett ( 1993), membagi tipe personal selling menjadi lima,
yaitu: (1) responsive selling; (2) trade selling; (3) missionary selling ; (4) technical
selling; dan (5) creative selling.
Menurut Peter dan Olson (1996), personal selling merupakan salah satu strategi
pemasaran yang sangat berpengaruh, karena dua alasan: (1) komunikasi personal yang
dilakukan oleh salesperson dapat meningkatkan keterlibatan konsumen terhadap produk
atau proses pembuatan keputusan; dan (2) situasi komunikasi yang interaktif
memungkinkan salesperson menyesuaikan presentasinya pada kebutuhan informasi dari
setiap pembeli potensial. Salespeople dapat meningkatkan penjualan dengan memenuhi
keinginan konsumen (Szymansky, 1988).

Efektivitas Komunikasi
Tidak semua salesperson adalah komunikator yang efektif. Efektivitas interaksi
antara salesperson dengan konsumen dipengaruhi oleh communication apprehension
dan communication competence (kepandaian dan kemampuan) yang dimiliki oleh
salesperson (Boorom, et. al., 1998). Efektivitas komunikasi meref er pada pembagian
informasi baik secara formal maupun informal yang berarti dan tepat waktu antara
salesperson dan konsumen dengan sikap empati (Sharma dan Patterson, 1999).
Agar komunikasi menjadi efektif, pemasar perlu mengidentifikasi audience atau
konsumen yang akan dituju. Tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan respon yang
diharapkan dari audience. Pemasar dapat mengharapkan respon kognitif, afektif, atau
perilaku dari audience, dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen
Burhanudin - Komunikasi Personal dalam Pemasaran:
Suatu Pengujian Hubungan Kontingensi Self-Interest

AKMENIKA UPY, Volume 1, 2007

dan mengubah sikapnya agar bertindak untuk membeli (Kotler, 2003). Pembeli
biasanya akan melalui tahap -tahap kognitif, afektif, dan perilaku secara berurutan. Ada
tiga alternatif urutan yang dapat digunakan: (1) learn-feel-do; (2) do-feel-learn; dan (3)
learn-do-feel.
Model hierarki tanggapan dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai
kemungkinan dari tanggapan konsumen. Dalam model ini diasumsikan konsumen
memiliki keterlibatan tinggi dan produk memiliki diferensiasi tinggi. Setelah
menentukan tanggapan yang dii nginkan dari audience, komunikator kemudian
mengembangkan pesan yang efektif. Pesan harus dapat menarik perhatian ( attention),
interest, desire, dan mendorong action.
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Gambar 2. Response Hierarchy Models
(Sumber: Kotler, 2003: 568)

Menurut Fishe dan Harley yang dikutip oleh Kotler (2003), faktor -faktor yang
mempengaruhi efektivitas komunikasi adalah: (1) semakin besar monopoli komunikator
kepada penerima, semakin besar kemungkinan penerima akan menerima pesan atau
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pengaruh tersebut; (2) pengaruh komunikasi yang paling besar adalah ketika pesan
yang disampaikan sesuai dengan opini , beliefs, dan watak penerima; dan (3) komunikasi
dapat menyebabkan perubahan

efektif atas masalah yang tidak dikenal, dianggap

ringan, dan bukan masalah i nti, yang tidak terletak pada pusat sistem nilai penerima.

Keahlian dan Kekuatan Argumentasi
Efektivitas komunikasi personal dipengaruhi oleh kredibilitas sumber (Assael,
1998). Kredibilitas merupakan aspek penting dalam komunikasi pemasaran. Faktor
utama yang mempengaruhi kredibilitas sumber adalah tingkat keahlian (expertise), yaitu
kemampuan sumber untuk membuat pernyataan yang benar mengenai karakteristik dan
performa produk. Keahlian yang tinggi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada
keahlian yang rendah.
Menurut Kotler (2003), ada tiga faktor penting yang mempengaruhi kredibilitas
sumber, yaitu keahlian, trustworthines, dan likability. Keahlian adalah pengetahuan
khusus yamg dimiliki oleh komunikator untuk mendukung pesan

yang ingin

disampaikannya. Keahlian dalam berkomunikasi secara efektif akan menghasilkan
kepercayaan konsumen (Sha rma dan Patterson, 1999). Kepercayaan adalah persepsi
bahwa sumber telah membuat pernyataan yang valid mengenai suatu produk (Assael,
1998). Trustworthines berkaitan dengan objektivitas dan kejujuran sumber pesan,
sedangkan likability menunjukkan daya tarik sumber di mata audience.
Argumentasi merupakan unsur -unsur pesan yang digunakan dalam komunikasi
personal agar dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi (Engel et al., 1994).
Argumentasi sepihak (one sided argument) yang menjelaskan keunggulan -keunggulan
suatu produk atau jasa, cenderung lebih efektif daripada argumentasi dua pihak ( two
sided argument) yang menunjukkan kekurangan suatu produk. Argumentasi sepihak
akan lebih efektif, menarik perhatian, dan minat audience dalam situasi komunikator
adalah orang yang dapat dipercaya dan audience tidak mengikuti seluruh pesan yang
disampaikan oleh komunikator. Argumentasi sepihak akan menimbulkan reaksi negatif
dari audience, jika komunikatornya adalah orang yang tidak dapat dipercaya, isu -isu
yang disampaikan kurang menarik, atau bersifat pribadi.
Sebaliknya argumentasi dua pihak akan lebih efektif apabila audience adalah
orang yang berpendidikan dan pada awalnya menentang pesan atau informasi tersebut.
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Argumentasi ini menjadi efektif dalam situasi tertentu, misalnya jika terjadi kesan
negatif yang perlu diatasi. Komunikator dapat memilih apakah akan menyajikan
argumentasi positif dahulu atau belakangan. Apabila audience pada awalnya menentang
atau menolak pesan tersebut, komunikator dapat memulai dengan meny ajikan
argumentasi pihak lain kemudian menyimpulkan dengan argumentasi

yang

kuat

penting

yang

(Kotler, 2003).
Kekuatan

argumentasi

merupakan

salah

satu

elemen

mempengaruhi efektivitas komunikasi personal. Dalam situasi penjualan personal,
salesperson yang ahli/experts dipandang lebih kredibel daripada yang tidak ahli/ nonexpert (Assael, 1998). Komunikator yang ahli akan dapat membuat argumentasi yang
kuat pada pesan atau informasi yang ingin disampaikannya. Komunikasi akan lebih
efektif jika komunikator mengemukakan kesimpulan pesan yang disampaikan kepada
audience secara eksplisit dan mengulang -ulang argumentasi yang mendukung pesan
tersebut (Azwar, 1995).
Menurut Elaboration Likelihood Model (ELM), ketika audience dihadapkan
pada pesan persuasif, mereka akan memikirkan argumentasi apa yang terkandung dalam
pesan tersebut dan argumentasi apa yang tidak. Pemikiran -pemikiran/elaboration ini
akan membawa audience apakah akan menerima atau menolak pesan tersebut. Ada du a
jalur yang dapat dipilih audience untuk memikirkan pesan yang diterima, yaitu jalur
central route dan peripheral route. Respon audience ini terjadi ketika persuasi
disampaikan oleh orang yang ahli atau informasi disampaikan secara seimbang dan
tidak memihak. Dalam model ELM ini perubahan sikap konsumen terjadi melalui
central route dan peripheral route (Azwar, 1995; Sutisna, 2001).

Self-Interest
Self-interest adalah motivasi salesperson untuk melakukan tindakan tertentu
dalam situasi komunikasi personal yang spesifik dengan konsumen. Dalam studi
komunikasi personal dengan pendekatan tradisional, self-interest diasumsikan memiliki
level yang tinggi karena tujuan komunikasi personal hanya untuk membujuk konsumen
agar membeli produk atau jasa yang ditawark an. Kerangka kerja kontingensi digunakan
untuk mengarahkan riset eksperimen dengan memanipulasi

self-interest. Dalam

kerangka kerja kontingensi, efektivitas keahlian dan kekuatan argumentasi tergantung
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pada level self-interest yang dirasakan/perceived oleh konsumen dalam situasi
komunikasi personal yang spesifik.
Respon individu terhadap pelanggaran harapan mereka melalui proses informasi
meningkat sebagai upaya untuk menginterpretasikan arti dari pelanggaran tersebut.
Situasi ini dapat dijelaskan dengan konsep “schemer schema”. Ketika individu
menerima pesan atau informasi yang tidak sesuai dengan harapannya, dia akan
menempatkan kapasitas kognitifnya atas informasi tersebut, kemudian akan memproses
dan mengevaluasi informasi itu secara lebih mendalam ( Assael, 1998; Sutisna, 2001).
Ketika self-interest diikutkan secara eksplisit dalam situasi komunikasi,
hubungan antara keahlian, kekuatan argumentasi, dan efektivitas komunikasi dapat
berubah. Dalam situasi self-interest tinggi, kesesuaian keahlian dan k ekuatan
argumentasi, diharapkan menjadi efektif. Jadi ketika self-interest tinggi, argumentasi
yang kuat oleh ahli dan argumentasi yang lemah oleh yang bukan ahli akan
menghasilkan komunikasi yang lebih efektif daripada argumentasi yang lemah oleh ahli
atau argumentasi yang kuat oleh bukan ahli.
Akan tetapi hubungan tersebut tidak diharapkan dalam situasi self-interest yang
rendah. Ketika self-interest rendah dan terjadi ketidaksesuaian antara keahlian dan
kekuatan argumentasi, individu tidak memiliki a lasan untuk menghubungkan
ketidaksesuaian self-interest dari komunikator. Hipotesis dalam penelitian ini:
H1 :

Ketika self-interest tinggi, ada interaksi antara keahlian dengan kekuatan
argumentasi , dimana efektivitas komunikasi meningkat ketika komunikat or
dengan keahlian tinggi menggunakan argumentasi yang kuat dan ketika
komunikator dengan keahlian rendah menggunakan argumentasi yang lemah.

H2: Ketika self-interest rendah, tidak ada interaksi antara keahlian dengan kekuatan
argumentasi, dimana efektivi tas komunikasi meningkat ketika komunikator
menggunakan argumentasi yang kuat dan mengabaikan tingkat keahlian.

Definisi Operasional
Variabel independent pada penelitian ini adalah:
1.

Self-interest. Self-interest adalah kepentingan salesperson untuk memberikan
jaminan/garansi kepada konsumen jika membeli komputer pada tokonya. Selfinterest dalam riset ini dimanipulasi dengan menyatakan ada tidaknya hubungan
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antara toko komputer dengan tempat reparasi komputer. Self-interest terdiri dari
tiga butir pertanyaan, yaitu: tidak dapat dipercaya/dapat dipercaya, berat
sebelah/tidak berat sebelah, dan tidak akurat/akurat.
2.

Keahlian (Expertise). Keahlian adalah kemampuan salesperson untuk membuat
pernyataan yang valid mengenai karakte ristik dan kinerja produk. Keahlian
dimanipulasi

dengan

pengalaman dan training yang pernah diikuti oleh

salesperson dari lembaga pelatihan yang kredibel. Keahlian terdiri dari 3
pertanyaan,

yaitu:

tidak

ahli/ahli,

tidak

terlatih/terlatih,

dan

tidak

berpengalaman/berpengalaman.
3.

Kekuatan Argumentasi (Argument Strength). Kekuatan argumentasi adalah
kekuatan atau kemampuan salesperson menyampaikan pesan yang berkaitan
dengan produk. Kekuatan argumentasi dimanipulasi

berdasarkan apa yang

dikatakan oleh salesperson. Kekuatan argumentasi terdiri dari 4 pertanyaan,
yaitu: penjelasan salesperson tidak masuk akal/sangat masuk akal, sangat tidak
beralasan/sangat beralasan, sangat tidak logis/sangat logis, dan hanya sebagian
aspek/mencakup semua aspek.
Variabel dependent dalam riset ini adalah efektivitas komunikasi personal.
Efektivitas komunikasi dalam penelitian ini adalah respon atau persetujuan konsumen
terhadap pernyataan yang dibuat oleh salesperson. Efektivitas komunikasi terjadi
apabila konsumen memberi kan respon sesuai yang diharapkan salesperson. Efektivitas
komunikasi personal terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu: kondisi pelayanan salesperson
sangat buruk/sangat baik, tidak bernilai/sangat bernilai, kondisi komputer 10% tidak
melebihi nilai yang sebenarnya atau 10% melebihi nilai yang sebenarnya.

Metode Penelitian
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas
Janabadra Yogyakarta, sedangkan objek penelitiannya adalah komputer. Desain
pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling/sampel acak
sederhana. Penentuan jumlah s ampel dengan menggunakan desain faktorial ditentukan
oleh banyaknya sel. Dalam riset ini desain faktorial memiliki 8 sel, sehingga jumlah
sampel yang dibutuhkan 8 n, dimana n adalah subjek pada setiap sel. Dalam riset ini
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peneliti memutuskan n sebanyak 1 2, maka sampel yang dibutuhkan adalah 8 12=96
responden (Kerlinger, 1996).

Teknik Pengumpulan Data dan Skala Pengukuran
Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner
yang diberikan secara langsung kepada responden, yaitu mahas iswa/wi Fakultas
Ekonomi Universitas Janabadra Yogyakarta. Kuesioner yang digunakan dalam riset ini
mengadopsi dari eksperimen yang dilakukan oleh Wiener. LaForge, dan Goolsby
(1990). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pembedaan semantik ( semantic
differential technique), yang terdiri dari sejumlah penilaian bipolar dan disajikan
dengan menggunakan sepasang kata yang saling bertentangan, dari kutub yang tak
favorabel dengan bobot angka 1 sampai dengan kutub yang favorabel dengan bobot 7.

Desain Eksperimen
Eksperimen dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pretest dan main study.
Sampel yang digunakan pada saat pretest dan pada tahap main study berbeda. Tahap
pretest dilakukan terhadap 30 subjek/responden. Tahap main study merupakan
pelaksanaan eksperimen untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. Jenis eksperimen
yang digunakan adalah laboratory experiment (Aaker, Kumar, dan Day, 2001;
Kerlinger, 1996). Desain eksperimen yang digunakan adalah factorial design. Desain
faktorial yang digunakan adalah 2 22.
SELF-INTEREST
(A)
KEAHLIAN
(B)
KUAT (C 1)

TINGGI
(A1)
AHLI
TIDAK
(B1)
AHLI (B2)

RENDAH
(A2)
AHLI
TIDAK
(B1)
AHLI (B2)

A1B1C 1

A1B2C1

A2B1C1

A2B2C1

A1B1C2

A1B2C2

A2B1C2

A2B2C2

KEKUATAN
ARGUMENTASI
(C)
LEMAH (C 2)
Gambar 3. Desain Faktorial 222
(Sumber: Kerlinger, 1996)
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Alat Analisis Data
Data primer yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan Analysis Of
Variance (ANOVA), dengan bantuan SPSS 10.0. Metode ANOVA yang digunakan
adalah oneway ANOVA dan univariate analysis of variance .

Uji Validitas dan Reliablitas
Uji validitas dilakukan dengan analisis faktor /factor analysis, dengan metode
varimax rotation. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item
memiliki faktor loading lebih dari 0.50, sehingga item -item dalam riset eksperimen ini
dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach’s Alpha. Reliabilitas
instrumen penelitian akan diukur dengan item to total correlation dan Cronbach’s
alpha. Dari hasil uji reliabilitas ternyata semua item memiliki item to total correlation
lebih besar dari 0.50 dan Cronbach’s alpha lebih besar dari 0.70. Hal ini menunjukkan
bahwa semua item-item dalam instrumen riset eksperimen ini dinyatakan reliabel.

Manipulation Checks
Manipulation checks pada tahap pretest dilakukan dengan memberikan dua
kombinasi perlakuan. Hasil manipulation checks menunjukkan bahwa semua nilai
probabilitas/sig lebih kecil dari 0.05 ( 0.05), artinya ada perbedaan penilaian
subjek/responden terhadap pe rbedaan tingkat perlakuan pada self-interest tinggi-rendah,
ahli-tidak ahli, dan argumentasi kuat -lemah. Dengan adanya perbedaan penilaian
responden ini, maka instrumen ini dapat digunakan untuk penelitian eksperimen lebih
lanjut.

Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Responden
Berdasarkan jenis kelamin jumlah responden pria 42 orang atau 43.75 %, dan
wanita adalah 54 atau 56.25 %. Responden berdasarkan usianya, yaitu usia 17 sampai
dengan 20 tahun ada 32 orang mahasiswa/i atau 33.33 %, usia 21 sampai deng an 24
tahun ada 33 orang atau 34.375 %, usia 25 sampai dengan 28 tahun ada 31 orang atau
32.291 %, dan usia 29 sampai dengan 32 tahun tidak ada, sedangkan jumlah responden
berdasarkan pendapatan/uang saku mereka perbulan, adalah kurang dari Rp 500.000, Burhanudin - Komunikasi Personal dalam Pemasaran:
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ada 27 orang atau 28.125 %, Rp 500.000, - sampai dengan Rp 1.000.000, - ada 26 orang
atau 27.083 %, Rp 1.000.000, - sampai dengan Rp 1.500.000, - ada 20 orang atau 20.833
%, dan lebih dari Rp 1.500.000, - ada 23 orang atau 23.958 %.

Uji Homogenitas
Dalam riset eksperimen peneliti perlu melakukan kontrol pada variabel -variabel
extraneous, yaitu variabel independent lain di luar model yang mempengaruhi variabel
dependent. Dalam riset eksperimen ini variabel extraneous yang perlu dikontrol adalah
karakteristik

subjek/responden

berdasarkan

gender/jenis

kelamin,

usia,

dan

pendapatan/uang saku responden.
Kontrol terhadap variabel extraneous dilakukan dengan uji Chi-Square.
Berdasarkan hasil uji Chi-Square, menunjukkan bahwa semua sig. memiliki nilai lebih
besar dari 0.05 ( 0.05), sehingga semua sub/group sampel memiliki karakteristik yang
sama/homogen. Uji Chi-Square ini menunjukkan bahwa populasi memiliki varians yang
tidak berbeda secara signifikan, artinya sampel yang digunakan dalam riset ini berasal
dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama.

Analysis of Variance (ANOVA)
Berdasarkan hasil statistik descriptives dalam analisis oneway ANOVA,
menunjukkan bahwa perlakuan 1 ( self-interest tinggi, ahli, dan argumentasi kuat),
memiliki rata-rata atau mean yang paling besar yaitu 6.5000. Kemudian dari hasil uji
ANOVA diperoleh F hitung sebesar 9.136 dan sig. 0.000. Ini menunjukkan bahwa ada
perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok/ group perlakuan terhadap
efektivitas komunikasi personal, karena nilai sig. lebih kecil dari 0.05 (0.000  0.05).
Hasil multiple comparison juga menunjukkan adanya perbedaan rata -rata yang
signifikan antar kelompok/ group perlakuan terhadap efektivitas komunikasi personal.
Setelah menguji perbedaan mean pada masing-masing perlakuan terhadap
efektivitas komunikasi personal, analisis selanjutnya adalah dengan melihat hasil
homogeneous subsets. (1) pada subsets 1 memiliki nilai sig. sebesar 0.586 masuk dalam
kategori kelompok rendah; (2) subsets 2 dengan nilai sig. 0.135 termasuk dalam
kelompok sedang; dan (3) pada subsets 3 dengan sig. sebesar 0.910 masuk dalam
kelompok kuat.
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Untuk menguji apakah ada interaksi antara keahlian dan kekuatan argumentasi
pada saat self-interest tinggi dan rendah, adalah dengan univariate analysis of variance .
Hasil analisis menunjukkan bahwa harga F hitung untuk interaksi antara keahlian dan
kekuatan argumentasi pada kondisi self-interest tinggi adalah 12.431, dan nilai sig.
0.001. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel (Fhitung 12.431  Ftabel 4.062), berarti H o
ditolak dan H a diterima. Dengan demikian H 1 yang menyatakan. bahwa ketika selfinterest tinggi, ada interaksi antara keahlian dan kekuatan argumentasi, dimana
efektivitas komunikasi meningkat ketika komunikator den gan keahlian tinggi
menggunakan argumentasi yang kuat dan ketika komunikator dengan keahlian rendah
menggunakan argumentasi yang lemah, didukung dalam penelitian ini.
Dari hasil analisis pada kondisi self-interest rendah, nilai F hitung adalah 1.807,
dan nilai sig. sebesar 0.186. Karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel (Fhitung 1.807
 Ftabel 4.067),

maka H o diterima dan H a ditolak. Dengan demikian H 2

yang

menyatakan ketika self-interest rendah, tidak ada interaksi antara keahlian dengan
kekuatan argumentasi, dimana efektivitas komunikasi meningkat ketika komunikator
menggunakan argumentasi yang kuat dan mengabaikan tingkat keahlian, didukung
dalam penelitian ini. Hasil analisis terak hir menunjukkan bahwa ada interaksi antara
self-interest, keahlian, dan kekuatan argumentasi terhadap efektivitas komunikasi
personal. Akibat interaksi moderator ini ditemukan nilai F hitung 6.265 dengan sig.
sebesar 0.014. Dari hasil analisis univariate analyisis of variance ini, hipotesis 1 dan
hipotesis 2 didukung dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis oneway ANOVA menunjukkan bahwa kelompok
perlakuan 1 (self-interest tinggi, ahli , dan argumentasi kuat) memiliki mean yang
paling tinggi dan paling efektif dibandingkan pada kelompok perlakuan yang lain, yaitu
sebesar 6.5000. Hal ini menunjukkan bahwa salesperson yang dipersepsikan memiliki
self-interest tinggi, perlu memiliki keahlian yang tinggi dan memberikan penjelasan
dengan argumentasi yang kuat.
Hasil analisis dengan univariate ANOVA untuk self-interest tinggi maupun selfinterest rendah, ternyata kedua hipotesis dalam penelitian ini didukung. Dalam situasi
ketika seorang salesperson dipersepsikan memiliki self-interest tinggi, konsumen
mengharapkan adanya kesesuaian antara tingkat keahlian dan kekuatan argumentasinya,
agar terjadi efektivitas komunikasi personal. Hasil riset ini didukung oleh konsep yang
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menyatakan

bahwa

harapan/expectation

dalam
konsumen

situasi
akan

komunikasi

personal

mempengaruhi

yang

spesifik,

bagaimana

mereka

mempersepsikan stimulus yang dikembangkan oleh salesperson.
Ketika konsumen mempersepsikan salesperson memiliki self-interest tinggi,
komunikasi personal akan efektif apabila salesperson dipersepsikan memiliki keahlian,
karena keahlian yang dimiliki oleh salesperson ini akan mendukung kredibilitas pesan
yang disampaikannya. Pesan yang kredibel lebih dipercaya jika bersumber pada orang
yang ahli. Efektivitas komunikasi akan terjadi jika salesperson yang dipersepsikan ahli
menggunakan argumentasi yang kuat dan salesperson yang tidak ahli menggunakan
argumentasi lemah.
Ketika seorang salesperson dipersepsikan memiliki self-interest rendah, tidak
ada interaksi/kesesuaian antara tingkat keahlian dengan kekuat an argumentasi. Wright
(1986) menjelaskan bagaimana konsumen memproses informasi dalam situasi
komunikasi

personal

dengan

konsep

“ schemer

schema”.

Salesperson

yang

menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan harapan konsumen disebut sebagai
“schemer”, dan pesan yang disampaikannya disebut sebagai “ schema”.
Untuk produk-produk yang high involvement konsumen lebih percaya pada
salesperson yang memiliki keahlian tinggi daripada salesperson yang hanya membuat
statement tanpa disertai dengan keahlian yang men dukungnya, karena untuk produk produk yang high involvement dipersepsikan memiliki resiko yang lebih tinggi sehingga
konsumen cenderung untuk mencari informasi dari sumber yang kredibel.
Berdasarkan hasil penelitian ini dan sebelumnya, menunjukkan bahwa selfinterest merupakan variabel moderating penting yang memiliki dampak kontingensi
agar terjadi interaksi antara keahlian dengan kekuatan argumentasi, sehingga
menghasilkan efektivitas komunikasi personal.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis oneway ANOVA menunjukkan bahwa kelompok
perlakuan 1 (self-interest tinggi, ahli, dan argumentasi kuat) memiliki mean yang paling
tinggi dibandingkan pada kelompok perlakuan yang lain, dengan mean sebesar 6.5000.
Hasil uji ANOVA juga menunjukkan adanya per bedaan rata-rata (mean difference)
yang signifikan antar kelompok/ group perlakuan terhadap efektivitas komunikasi
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personal, F hitung 9.136 dan signifikan pada 0.000, sedangkan hasil multiple comparisons
menunjukkan ada perbedaan skor efektivitas komunikasi personal antar treatment.
Hasil analisis univariate ANOVA untuk self-interest tinggi menunjukkan bahwa
nilai Fhitung sebesar 12.431 dan sig. 0.001. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung
lebih besar daripada F tabel, maka H o ditolak dan H a diterima. Hasil analisis ini
mendukung hipotesis 1 (H 1).
Hasil analisis univariate ANOVA untuk self-interest rendah menunjukkan
bahwa nilai F hitung sebesar 1.807 dan sig. 0.186. Analisis menunjukkan bahwa nilai
Fhitung lebih kecil daripada F tabel, maka H o diterima dan Ha ditolak. Hasil analisis ini
mendukung hipotesis 2 (H 2).
Hasil analisis terakhir dengan univariate mendukung H 1 dan H2, sehingga selfinterest merupakan moderating variable penting yang memiliki dampak kontingensi
pada interaksi antara keahlian dan kekuatan argumentasi terhadap efektivitas
komunikasi personal.
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