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MOTTO 

 

 

* Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika dia tidak berusaha untuk 
merubah nasibnya sendiri (QS. Ar-Radu: 11) 

 

* Hidup itu adalah perjuangan dan perjalanan panjang. Semua datang tidak 
sia-sia melainkan datang karena usaha dan doa. 

 

* Menjalankan segala sesuatu dengan ikhlas dan tulus hati, membawa hidup 
menjadi lebih baik. 

 

* Saya telah mulai dewasa dan saya harus menjadi manusia yang benar-
benar berbeda dari saya yang sekarang. Saya yang lain yang akan saya 
mulai … 
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ABSTRAK 

 

Ika Nurfarida, D0205082, MEDIA DAN LOYALITAS MEREK (Studi 
Korelasi Antara Terpaan Iklan di Media Televisi, Peran Keluarga dan 
Teman Pergaulan Terhadap Loyalitas Merek Handphone Flexi di Kalangan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Angkatan 2005 – 2007), Skripsi, 
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2010, 138 
halaman. 

Loyalitas merek merupakan hal penting dalam penjualan, terutama untuk 
produk dengan pesaing yang kuat misalnya telepon seluler. Dengan pangsa pasar 
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yang besar dan persaingan yang ketat, menyebabkan para vendor telepon seluler 
berlomba-lomba menawarkan teknologi tercanggih dengan kepuasan pengguna 
sebagai acuan utama dan usaha membina keloyalan penggunanya sebagai ujung 
tombak penjualan. Loyalitas merek adalah sikap positif terhadap merek yang 
mendorong pembelian dimasa mendatang. Sikap tersebut dilihat dari tiga tahapan 
yaitu kognitif, afektif dan konatif. Selain itu juga dilihat dari komitmen responden 
terhadap merek dan perekomendasian pada pihak lain. 

Banyak faktor yang mempengaruhi loyalitas merek, diantaranya adalah 
terpaan iklan, peran keluarga dan peran teman pergaulan. Terpaan iklan secara 
teus menerus merupakan upaya menanamkan merek Flexi dibenak konsumen. 
Keluarga sebagai kelompok referensi primer memegang peran penting dalam 
menanamkan pengetahuan tentang merek untuk pertama kali dalam diri individu. 
Sedangkan teman pergaulan turut mempengaruhi keputusan pembelian. Iklan, 
peran keluarga dan peran teman pergaulan digunakan sebagai peneguh dalam 
mengambil keputusan. Jika ketiga sumber tersebut memberikan informasi yang 
bertentangan dengan apa yang dialami responden, maka akan terjadi pelemahan. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory dan metode yang 
digunakan adalah metode survey. Sebagai alat pengumpulan data digunakan 
kuesioner. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP 
UNS angkatan 2005 – 2007 yang berjumlah 54. Dengan menggunakan teknik 
sensus maka seluruh populasi dijadikan sampel. Sedangkan untuk mendapatkan 
data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden.  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus Pearson. Untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel menggunakan korelasi Rank Kendall, 
sedangkan untuk mengetahui hubungan antara tiga variabel  menggunakan rumus 
korelasi Tata Jenjang Parsial Kendall dengan menggunakan taraf kepercayaan 
95% atau tingkat signifikansi 5%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
terpaan iklan (x1), peran keluarga (x2) dan peran teman pergaulan (x3) terhadap 
loyalitas merek (y), mengetahui manakah diantara ketiganya yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap loyalitas merek, serta mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara tiga variabel jika salah satu variabel dijaga konstan.  

Setelah melalui perhitungan atas jawaban-jawaban yang diberikan 
responden melalui kuesioner, menunjukkan bahwa antara terpaan iklan dan 
loyalitas merek memiliki koefisen korelasi 0,578. Berarti terpaan iklan 
berpengaruh terhadap loyalitas merek. Untuk peran keluarga, hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa antara peran keluarga dan loyalitas merek memiliki koefisien 
korelasi 0,622. Berarti peran keluarga berpengaruh terhadap loyalitas merek. Hasil 
perhitungan peran teman pergaulan menunjukkan bahwa antara peran teman 
pergaulan dan loyalitas merek memiliki koefisien korelasi 0,671. Berarti peran 
teman pergaulan berpengaruh terhadap loyalitas merek. Dari ketiga variabel 
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independen tersebut, ternyata peran teman pergaulan memberikan kontribusi 
terbesar terhadap loyalitas merek, diikuti oleh peran keluarga dan terpaan iklan. 

Hasil perhitungan tiga variabel menunjukkan bahwa antara terpaan iklan 
dan peran keluarga jika peran teman pergaulan dijaga konstan diperoleh nilai 
koefisien korelasi parsial sebesar 0,3378 dan terjadi kenaikan 0,1692. Hal ini 
berarti terdapat pengaruh dari teman pergaulan terhadap hubungan antara terpaan 
iklan dan peran keluarga. Antara terpaan iklan dan peran teman pergaulan jika 
peran keluarga dijaga konstan diperoleh nilai koefisien korelasi parsial sebesar 
0,2784 dan terjadi kenaikan 0,1976. Hal ini berarti terdapat pengruh dari peran 
keluarga terhadap hubungan antara terpaan iklan dan peran teman pergaulan. 
Sedangkan antara peran keluarga dan peran teman pergaulan jika terpaan iklan 
dijaga konstan diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,3945 dan terjadi 
kenaikan 0,1455. Hal ini berarti terdapat pengaruh dari terpaan iklan terhadap 
hubungan antara peran keluarga dan peran teman pergaulan. Jadi dari semua 
hipotesis yang diajukan, semuanya dapat diterima. 

Bentuk linear antara terpaan iklan, peran keluarga dan peran teman 
pergaulan terhadap loyalitas merek handphone Flexi dapat dinyatakan dalam 
persamaan regresi berganda Y = − 414 + 0,297X1 + 0,379X2 + 0,469X3. Pada uji 
F yaitu secara bersama-sama yang ditunjukkan dengan Fhitung  23,558 > Ftabel 2,76. 
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa secara umum terpaan iklan, peran keluarga 
dan peran teman pergaulan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas merek 
handphone Flexi. Dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh 58,6% 
variabel loyalitas merek dipengaruhi oleh variabel terpaan iklan, peran keluarga 
dan peran teman pergaulan. Sisanya 41,4% dipengaruhi oleh varibel lain yang 
tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Pada uji t menunjukkan bahwa variabel 
terpaan iln, peran keluarga dan peran teman pergaulan mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap loyalitas merek handphone Flexi.   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di dunia modern sekarang ini kemajuan teknologi telah mampu mengubah 

tatanan pola kehidupan manusia di setiap aspek kegiatannya. Dunia global telah 

memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan bahkan menembus ruang, waktu dan jarak. Kehidupan yang serba cepat 
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menuntut manusia untuk dinamis, aktif dalam mengakses informasi dan membina 

hubungan dengan pihak lain. Dimana lokasi dan waktu bukan lagi kendala. Untuk 

memenuhi tuntutan ini, manusia membutuhkan teknologi komunikasi maju guna 

mendukung dinamika dan mobilitasnya tersebut. 

Teknologi tersebut adalah jaringan komunikasi tanpa kabel. Dimana awal 

perkembangannya tidak dapat diperkirakan, setelah 20 tahun berlalu, industri jaringan 

komunikasi tanpa kabel diseluruh dunia telah meneguk keuntungan lebih dari 1,7 triliun 

dolar. Berarti rata-rata pertumbuhan secara umum adalah 13%, menggambarkan 

bagaimana dinamisnya industri ini apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka waktu yang sama.1 

Dinamisnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh (1) berkembangnya 

mobilitas penduduk negara berkembang di seluruh dunia, (2) pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi sebagai faktor pendukung berkembangnya wireless telephony (3) 

dikeluarkannya aturan yang mendukung hidupnya jaringan komunikasi tanpa kabel (4) 

tumbuhnya internet untuk pengaksesan informasi kapanpun dan dimanapun melalui 

telepon dan laptop yang telah menggerakkan trend utama dalam pasar “portable 

information”. 

Jaringan komunikasi tanpa kabel terbagi atas seluler (telepon seluler), personal 

communication services dan satelit. Jaringan komunikasi tanpa kabel dimulai pada saat 

Marconi menemukan mesin telegraph pada tahun 1899, sedangkan industri wireless 

telephony sendiri mulai berdiri antara tahun 1984 – 1995, ketika pemerintah Amerika 

                                                           

1 August E. Grant dan Jennifer Harman Meadows, Communication Technology Update, Seventh 
Edition, (Focal Press, USA, 2000) hal: 267. 
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mulai membentuk duopoly antara perusahaan pelayanan telepon (operator) lokal 

dengan perusahaan operator kabel swasta di masing-masing daerah. 

Telepon seluler atau handphone sebagai media atau alat komunikasi yang paling 

populer, mempunyai daya tarik dan kemampuan jangkauan yang lebih luas dan mudah 

bagi pemberi dan penerima pesan. Dengan didukung yang mempunyai berbagai macam 

jenis model, berbagai jenis nada dan ukuran yang kecil mampu membangkitkan selera 

pengguna telepon seluler.  

Industri telepon seluler mengalami perkembangan yang pesat dalam dua 

dekade terakhir ini, baik di negara maju ataupun sedang berkembang. Di Indonesia pun 

telepon seluler telah mengubah peta industri telekomunikasi secara radikal. Semua 

lapisan masyarakat memiliki akses untuk dapat menggunakan sarana telekomunikasi 

untuk berbagai keperluan, baik untuk urusan bisnis, keluarga, maupun keperluan 

lainnya. Demikian juga semua lapisan masyarakat dari lapisan elit sampai pembantu 

rumah tangga dari kota besar maupun pelosok-pelosok di seluruh Indonesia dapat 

mengakses sarana telekomunikasi yang ada. Apalagi program Universal Service 

Obligation (USO) sudah menjadi program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir 

ini, sehingga pelayanan jasa telekomunikasi dibawa ke daerah-daerah terisolir. 

Sejarah telepon seluler atau yang kita kenal dengan nama HP, ternyata sudah 

ada sejak jaman penjajahan, yaitu kira-kira tahun 1947 di negara Paman Sam atau 

Amerika Serikat dan Eropa. Tahun 1910 adalah cikal bakal telepon seluler yang 

ditemukan oleh Lars Magnus Erricson, yang merupakan pendiri perusahaan Erricson 

yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Erricson. Pada tahun 1969, sistem 

telekomunikasi seluler dikomersialkan dan setelah tahun 1970, telekomunikasi seluler 
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semakin sering dibicarakan orang. Penemuan ini sekaligus diklaim sebagai penemuan 

ponsel pertama. 

Di Indonesia sendiri, untuk pertama kali telepon seluler masuk pada tahun 1984 

dengan teknologi berbasis Nordic Mobile Telephone (NMT) yang selanjutnya 

berkembang menjadi NMT 470 yang dioperasikan oleh PT Rajasa Hazanah Perkasa. 

Sedangkan sistem Advance Mobile System (AMPS) ditangani oleh 4 operator yaitu PT 

Elektrindo Nusantara, PT Centralindo, PT Panca Sakti dan Telekomindo.  

Tahun 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital Global 

System for Mobile (GSM) di pulau Batam dan Bintan, disusul PT Satelit Palapa Indonesia 

(Satelindo) yang pada tahun 1994 beroperasi menggunakan SIM Card dengan jangkauan 

luas dan Telkomsel pada 26 Mei 1995 berdiri sebagai GSM nasional. 

Tahun 1999, terjadinya krisis moneter tidak mengganggu pada perkembangan 

jumlah pengguna produk telepon seluler yang mencapai 2,5 juta pelanggan dan 

sebagian besar adalah pengguna kartu prabayar Simpati, Mentari dan Pro–XL. Mereka 

mengendalikan pemakaian pulsa dan kalau habis dapat diisi ulang. 

Tahun 2000, layanan Short Message Service (SMS) mulai digemari oleh 

pengguna ponsel karena biayanya yang murah. Seperti kita ketahui bahwa telepon dan 

SMS merupakan fungsi dasar dari ponsel dan layanan inilah yang paling banyak 

digunakan oleh para konsumen di Indonesia. Tahun 2002, seiring dengan perkembangan 

teknologi terutama dalam bidang komunikasi, layanan telepon seluler pun mengalami 

kemajuan dengan dilengkapinya fitur GPRS. 
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Dengan kemampuan GPRS dalam mengirimkan data yang lebih besar maka 

pengguna ponsel diperkenalkan dengan layanan MMS. Layanan ini mampu mengirimkan 

data berupa pesan, suara dan gambar sekaligus. Selanjutnya pada tahun 2005 muncul 

teknologi 3G. Fasilitas ini memungkinkan pertukaran data dengan kapasitas yang besar 

dan berkecepatan tinggi hingga pada ukuran kilobyte. Berbagai pertukaran data 

multimedia baik audio, video, email dan sebagainya dapat dengan mudah dilakukan. 

Untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan layanan yang lebih, banyak 

operator seluler di Indonesia yang mulai berbenah diri. Salah satunya adalah Telkomsel 

yang meluncurkan satelit Telkom II pada 24 Februari 2006. 

Masyarakat dunia kini telah memasuki masyarakat dunia ketiga yaitu 

masyarakat informasi. Yang dimaksud dengan masyarakat informasi adalah masyarakat 

yang siap dan mampu mengakses informasi dari kemajuan teknologi yang sedemikian 

pesat. Teknologi informasi dan komunikasi telah membanjiri hampir seluruh pelosok 

negeri. Hal ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan informasi dan rasa ingin tahu akan 

keadaan sekitar yang berhubungan dengan usaha mereka maupun aspek-aspek yang 

bersifat ekonomi, sosial, dan budaya. 

Code Division Multiple Access (CDMA) adalah teknologi akses voice dan data, 

dimana setiap user menggunakan kode tersendiri yang unik dalam mengakses kanal 

frekuensi yang sama dalam sebuah sistem. Teknologi CDMA awalnya dipergunakan 

dalam komunikasi radio militer pada Perang Dunia II (tahun 1990) oleh sekutu Inggris 

untuk menggagalkan usaha Jerman mengganggu transmisi mereka dan dijadikan sebagai 

standar seluler digital di AS sejak tahun 1993. Sejak itu CDMA digunakan dalam banyak 

sistem komunikasi, termasuk pada Global Positioning System (GPS). Sistem terakhir 
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didesain dan dibangun oleh Qualcomm dan menjadi cikal bakal yang membantu 

insinyur-insinyur Qualcomm untuk menemukan Soft Handoff dan kendali tenaga cepat, 

teknologi yang diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efeisien untuk 

komunikasi seluler terestrial.  

Dunia telekomunikasi di Indonesia bertambah semarak dengan hadirnya 

beberapa operator berbasis CDMA. Pilihan konsumen untuk mendapatkan alternatif 

layanan telekomunikasi semakin beragam tidak hanya GSM dan PTSN yang lebih dulu 

dikenal. Meski belum sebanyak GSM, pelanggan CDMA di Indonesia diperkirakan akan 

semakin mengikuti trend jumlah pelanggan CDMA global yang mencapai 212,5 juta 

pelanggan. Hal ini karena CDMA menawarkan konsep layanan komunikasi nirkabel masa 

depan dengan kualitas suara jernih dan koneksi data berkecepatan tinggi. Para pakar 

teknologi telepon seluler sepakat bahwa kecanggihan CDMA jauh melebihi GSM yang 

sekarang ini banyak dipergunakan oleh operator telepon seluler di Indonesia.2 Adapun 

keunggulan CDMA dibanding GSM antara lain: 

1. Hanya membutuhkan satu radio yang dibutuhkan untuk beberapa sektor/cell 

2. Tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal 

3. Dapat bergabung dengan metode akses lainnya, tidak membutuhkan penghitung 

waktu (guard time) untuk melihat rentang waktu dan penjaga pita (guard band) 

untuk menjaga intervensi antar kanal. 

4. Tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi 

5. Memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses 

6. Memiliki proteksi dari proses penyadapan 

                                                           

2 http://starone-semarang.blogspot.com/2009/02/teknologi-cdma.html 
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Jadi masuknya CDMA menjanjikan solusi untuk memenuhi kewajiban 

pemerintah dalam mempercepat penambahan PSTN (public switched telephone 

network). Apalagi CDMA datang dengan teknologi seluler 3G yang menawarkan fitur-

fitur yang lebih canggih dibandingkan teknologi GSM. Keunggulan ini sekaligus dapat 

memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat modern. 

Meningkatnya pasar ponsel bersistem CDMA di Indonesia ternyata bak magnet 

raksasa untuk para vendor ponsel. Rata-rata setiap bulannya hampir setiap vendor 

melempar produk barunya ke pasar Indonesia. Langkah ini sebagai antisipasi pasar 

karena sistem CDMA memiliki pangsa pasar yang lebih kompleks dibanding sistem GSM. 

Ini bisa dilihat dari banyaknya merek dan setiap merek mengeluarkan banyak varian. 

Dominikus Susanto, Product Manager Nokia Pte Ltd Indonesia mengakui maraknya pasar 

ponsel CDMA. Di Asia Tenggara, Indonesia menempati rangking teratas untuk ponsel 

CDMA. Namun jika dibandingkan China dan India, Indonesia masih tertinggal jauh. 

Maraknya pasar ponsel di Indonesia dipicu oleh kepiawaian vendor dalam menawarkan 

pilihan dengan harga kompetitif. Seluruh kebutuhan bisa dipenuhi sesuai dengan 

features yang diinginkan.3 

Prospek perkembangan telekomunikasi di Indonesia masih menjanjikan. Hal ini 

dapat dilihat dari kinerja operator seluler pada kuartal ketiga tahun 2008 yang dalam 

batas-batas tertentu menggambarkan bagaimana peta industri seluler di Indonesia. 

Pertumbuhan pelanggan di masing-masing operator memperlihatkan masih tingginya 

addresable market. Dengan tingkat penetrasi sekitar 30%, terbuka peluang bagi 

                                                           

3 “Vendor Genjot Produk CDMA”, suarasurabaya.net, 23 Agustus 2007. 
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operator untuk menangguk pelanggan sebanyak mungkin. Kondisi ini tentu saja 

mendukung bisnis ponsel, kartu perdana dan pulsa isi ulang. 

Pada kuartal kedua tahun 2008, jumlah pelanggan seluler di Indonesia mencapai 

116.144.392 dan berada di posisi ke-6 sebagai negara yang mempunyai pelanggan 

seluler paling banyak. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi penyedia layanan 

infokom di Indoneia, mengingat perkembangan pasar fixed line, mobile dan internet 

sangat besar. Bahkan diprediksi bahwa fixed line akan tumbuh 13,3% dan mobile 

bertumbuh sebesar 75% (menurut International Technology Resource Board).4 

Saat ini bukan hanya operator berbasis GSM saja yang bisa adu tarif. Operator 

berbasis CDMA juga tak ingin ketinggalan. Sejak hadirnya operator seluler berbasis 

CDMA lewat kehadiran Telkom Flexi, pasar komunikasi seluler Indonesia makin marak 

dengan perang tarif. Kehadiran Telkom Flexi menjadi pemicu para operator seluler 

berbasis GSM untuk terjun ke pasar menawarkan produk GSM dengan harga perdana 

maupun tarif percakapan termurah. Apalagi kemudian muncul operator-operator baru 

yang masuk ke teknologi telekomunikasi CDMA bertambah seperti Bakrie Telecom lewat 

Esia, Indosat dengan produk StarOne, Mobile–8 lewat produk Fren atau Sinar Mas lewat 

Smart Telecom.5 

Ada beragam alasan para operator seluler berbasis CDMA menawarkan harga 

termurah dibanding GSM. Pertama, teknologi CDMA memiliki kualitas yang bisa 

diandalkan dengan biaya lebih terjangkau. Kedua, kebutuhan masyarakat akan 

perangkat teknologi komunikasi berbiaya murah dengan jangkauan lebih luas. Apalagi 

                                                           

4 http://roromendut.wordpress.com/2008/12/28/pasar-telekomunikasi-dan-perilaku-masyarakat/ 
5 “Operator CDMA:Mau Paket atau Paket Berhadiah?”,Cakram edisi 289 Maret 2008,hal:18. 
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karakter konsumen Indonesia yang sensitif dengan harga dan kebutuhan mereka akan 

perangkat komunikasi masih sedikit sehingga memberi peluang bagi operator telepon 

masuk menawarkan produk mereka. 

Dengan bertambahnya operator berbasis CDMA, maka kompetisi pun tak bisa 

dielakkan lagi. Para pemainnya pun memasang beragam strategi untuk merebut hati 

calon konsumen. Tak pelak strategi perang tarif pun dijadikan andalan. Seperti PT 

Mobile–8 Telecom dengan produk bernama Fren. Mobile–8 merupakan operator 

telekomunikasi yang mendapat lisensi operasi CDMA dengan cakupan nasional dari 

pemerintah. Mobile–8 mengklaim sebagai operator seluler layaknya operator GSM 

meskipun juga menggunakan teknologi CDMA. Dengan mengusung jargon ’Bayar Pake 

Daun’, Fren terus menggenjot tarif murahnya. 

Fren mempunyai tiga fitur unggulan, disamping standar CDMA seperti SMS, 

yaitu Noise Reduction, Easy Swap serta Free Roaming. Noise Reduction merupakan fitur 

yang mampu meredam suara yang tidak diinginkan disekitar penelepon. Easy Swap 

merupakan kemudahan bagi pelanggan pascabayar untuk berpindah ke prabayar dan 

untuk kembali lagi ke pascabayar tanpa harus ganti kartu. Sedangkan Free Roaming 

merupakan fasilitas yang tidak mengenakan biaya roaming nasional. 

Sedangkan PT Bakrie Telecom yang sebagian sahamnya dimiliki Aburizal Bakrie 

meluncurkan produk yang diberi nama Esia. PT Bakrie Telecom melancarkan model 

bisnis yang menyentuh tiga karakteristik konsumen telepon seluler yaitu konsumen 

memilih telepon seluler sekedar sebagai alat percakapan dan mudah untuk mengirimkan 
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pesan, konsumen yang menginginkan harga telepon yang relatif murah dan terjangkau, 

serta konsumen yang menghendaki tarif SMS yang murah.6 

Dalam komitmennya untuk memberikan tarif murah dalam berkomunikasi bagi 

pelanggannya, Bakrie Telecom meluncurkan program tarif murah baru yang diberi nama 

Esia Hai–5. Program ini memberikan diskon 25% (diluar ppn) untuk tarif percakapan 

telepon bagi pelanggan prabayar Esia & Wifone yang mendaftarkan maksimal 5 nomor 

telepon yang sering dihubungi selain nomor Esia & Wifone. Program ini diberikan khusus 

untuk percakapan telepon ke operator lain (GSM/FWA) dan nomor telepon rumah 

(PSTN), baik tujuan lokal maupun interlokal. Hingga akhir tahun 2008 jumlah pelanggan 

Bakrie Telecom mencapai 7,3 juta pelanggan dan menargetkan pencapaian 10,5 juta 

pelanggan di akhir 2009.  

PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) sebagai sebuah perusahaan 

telekomunikasi terkemuka di Indonesia, memanfaatkan teknologi CDMA sebagai telepon 

fixed wireless digital yang digunakan sebagai telepon rumah (fixed phone) dan telepon 

bergerak (mobility). Layanan fixed wireless berbasis CDMA tersebut diberi brand 

“TelkomFlexi”, yang memiliki fitur limited mobility. Telkom Flexi pertama kali 

diluncurkan di Surabaya dan dikomersialkan mulai bulan Desember 2004 sebanyak 

25.000 SST. 

Telkom Flexi merupakan operator CDMA pertama yang menelurkan kartu RIUM 

(Removable User Identity Module). Sebagai wujud kecanggihan CDMA yang diproduksi 

oleh PT Telkom, Flexi mempunyai dua produk yaitu prabayar dan pascabayar. Flexi 

                                                           

6 “Tiga Karakteristik Konsumen Seluler”,Kompas,24 Februari 2009,hal:19. 
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prabayar (Trendy) adalah layanan Telkom Flexi dengan sistem pembayaran di awal 

melalui pembelian nomor perdana dan voucher. Sedangkan Flexi pascabayar (Classy) 

adalah layanan Flexi dengan sistem pembayaran di akhir melalui lembar penagihan atas 

pemakaian bulan sebelumnya ditambah biaya abonemen. 

Flexi yang ditawarkan pada saat ini mempunyai berbagai fasilitas yang tidak 

kalah dengan produk-produk dari para pesaingnya, dimana fasilitas itu antara lain 

Service Level Guarantie (SLG) dimana pelanggan diberikan jaminan service yang 

diberikan kepada pelanggan telepon kabel, tarif yang lebih murah dibandingkan GSM, 

fasilitas call waiting dimana fasilitas ini berupa nada beep sementara pelanggan sedang 

melakukan percakapan, fasilitas do not disturb dimana fasilitas ini memungkinkan 

memblok panggilan yang masuk sementara waktu dan pemanggil akan mendapatkan 

pemberitahuan bahwa nomor yang dipanggil tidak dapat menerima panggilan atas 

permintaan pemilik, fasilitas call transfer yaitu fitur yang memungkinkan pelanggan yang 

sedang menerima panggilan dapat meneruskan panggilan tersebut ke nomor telepon 

yang lain. 

Masyarakat pun bisa menggunakan Telkom Flexi untuk mengakses internet atau 

melakukan koneksi data paket seperti halnya GPRS pada network GSM–1800 dengan 

kecepatan akses 153 kbps. Hingga September 2008 jumlah pelanggan Telkom Flexi 

mencapai 9,15 juta pelanggan.7 

Dengan produk sama, pasaran terbatas dan produsen yang banyak 

menimbulkan persaingan, baik dipasaran internasional maupun lokal, mulai dari tingkat 
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vendor sampai dengan peritel. Persaingan semakin ketat dengan hadirnya  operator-

operator GSM yang lebih dulu menguasai pasar seluler. Meskipun demikian, hampir 

semua operator CDMA optimis karena mereka hadir dengan menggunakan teknologi 

CDMA 2000–1X yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan GSM dan menawarkan 

tarif yang lebih murah. Hal ini jelas menambah pilihan komunikasi yang semakin 

beragam bagi masyarakat. Salah satu faktor pendorong banyaknya operator tertarik 

pada CDMA adalah pengembangan teknologi CDMA yang memungkinkan tranmisi data 

hingga kecepatan 2 Mbps. Ini diyakini akan mendorong pertumbuhan pasar CDMA dunia 

sekaligus akan menjadi kunci sukses bagi operator.  

Tumbuh dan berkembangnya para pemain telepon seluler di lapangan ini, 

menuntut perhatian para produsen telepon seluler terutama para vendor untuk 

membina kesetiaan konsumen terhadap pilihan merek ponsel mereka. Karena kesetiaan 

konsumen pada merek akan membawa mereka pada merek yang sama bahkan 

menganjurkan pada calon konsumen lain untuk membeli produk dengan merek yang 

sama – suatu keuntungan tanpa mengeluarkan biaya besar, dan menjaring konsumen 

lebih efisien dibanding melalui iklan. 

Menyadari pentingnya keloyalan konsumen pada produk telah menciptakan 

strategi pemasaran yang kompleks. Disadari bahwa keloyalan konsumen tidak hanya 

dilihat dari pembelian kembali merek yang sama tetapi juga dilihat dari bagaimana 

evaluasi atau sikap konsumen terhadap merek yang mereka pilih. Sikap konsumen 

terhadap merek akan mempengaruhi keloyalan mereka pada produk merek tersebut 

karena loyalitas merek menunjukkan sikap suka atas sebuah merek yang menghasilkan 

pembelian tetap atas merek tersebut. Dengan sikap positif maka kesetiaan merek 
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terbentuk dalam diri konsumen, tetapi apabila sikap yang terbentuk dalam diri 

konsumen adalah negatif maka loyalitas merek sulit terbentuk. 

Sikap tersebut terbentuk dari proses pembelajaran konsumen. Sikap 

mengarahkan orang-orang berperilaku secara cukup konsisten terhadap obyek. Dengan 

sikap orang memberikan penilaian atas suatu merek dan mengambil tindakan. Begitu 

pula sikap konsumen pada pilihan merek ponsel Flexi diperoleh dari proses 

pembelajaran yang mereka dapatkan atau dipengaruhi informasi yang diberikan oleh 

iklan di media massa, keluarga dan teman pergaulan. Dimana sikap tersebut akan 

mengarahkan para konsumen untuk berperilaku cukup konsisten yang mengarah pada 

loyalitas merek. 

Iklan Flexi yang ditayangkan di televisi memberikan informasi kepada khalayak, 

baik yang belum memiliki ataupun yang sudah memiliki ponsel Flexi. Penampilan iklan 

yang selalu memberikan informasi tentang keunggulan produknya, performance yang 

kreatif pada masing-masing produk akan membentuk sikap konsumen atas ponsel Flexi 

ini. Dengan iklan tersebut sikap konsumen dibentuk untuk memilih ponsel karena 

inovasi teknologi dan performance yang dimilikinya, bukan karena faktor lain. Flexi 

menanamkan di dalam benak konsumen bahwa teknologi canggih perlu untuk 

mendukung mobilitas tetapi performance ponsel juga penting untuk mendukung life 

style. Tetapi keloyalan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh terpaan iklan saja tetapi 

juga disebabkan oleh faktor lain yaitu pengaruh keluarga dan teman pergaulan. 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dan selalu 

berinteraksi dengan sesamanya. Disadari atau tidak, dalam berinteraksi manusia 

mendapatkan pengaruh dari orang lain termasuk juga perilaku pembelian mereka. 
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Pengaruh terkuat berasal dari lingkungan terdekat yaitu keluarga dan teman pergaulan. 

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh George P. Moschis, Roy I. Moore dan 

Ruth B. Smith terbukti bahwa pada anak-anak sebelum dewasa (preadolescent), perilaku 

konsumsi mereka merupakan hasil observasi atau meniru orang tua dan saudara 

mereka, dimana orang tua dan saudara tersebut dipakai sebagai model panutan (role 

model) dan sumber pembelajaran konsumsi. Meskipun setelah dewasa mereka lebih 

memakai teman sebagai model panutan. 

Keluarga merupakan kelompok sosial primer, dimana keanggotaan setiap 

individu bersifat otomatis dan sukarela. Individu melalui proses sosialisasi pertama kali 

di dalam lingkungan keluarga. Proses pembelajaran yang diperoleh dari keluarga akan 

selalu melekat dalam kehidupan seseorang sepanjang hidupnya. Kebiasaan dari kecil 

akan menjadi panduan dalam tingkat kehidupan kita selanjutnya (dewasa). 

Selain dari keluarga, faktor teman juga menjadi pengaruh atas loyalitas merek 

konsumen. Teman sebagai sumber terpercaya kedua setelah keluarga, memberikan 

informasi yang diperlukan guna mendapatkan kenyamanan atau keyakinan dalam 

pembelian dan pengidentifikasian diri dengan lingkungan sosial. Pendapat teman 

diperoleh dari pengalaman masing-masing individu dengan produk dan sikap mereka 

terhadap produk tersebut, yang dapat memperkuat loyalitas merek kita atau 

memperlemahnya.  

Dari uraian tersebut di atas maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

hubungan antara pengaruh terpaan iklan di media televisi nasional, keluarga dan teman 

pergaulan dengan loyalitas merek handphone Flexi di kalangan mahasiswa komunikasi 

FISIP UNS kelas reguler angkatan 2005 – 2007. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Seberapa kuat hubungan antara pengaruh terpaan iklan di televisi terhadap loyalitas 

merek handphone Flexi? 

2. Seberapa kuat hubungan antara peran keluarga terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi? 

3. Seberapa kuat hubungan antara peran teman pergaulan terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi? 

4. Diantara pengaruh iklan di media televisi, peran keluarga dan teman pergaulan 

manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan: 

a. Mengetahui seberapa kuat hubungan antara pengaruh terpaan iklan di media 

televisi nasional terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 

b. Mengetahui seberapa kuat hubungan antara peran keluarga terhadap loyalitas 

merek handphone Flexi. 

c. Mengetahui seberapa kuat hubungan antara peran teman pergaulan terhadap 

loyalitas merek handphone Flexi. 
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d. Mengetahui diantara pengaruh iklan di media televisi, peran keluarga dan teman 

pergaulan manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dan 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Secara alamiah, manusia memerlukan 

hubungan dengan orang lain untuk melakukan suatu relationship, yaitu kegiatan saling 

berhubungan antar manusia yang satu dengan lainnya. Hubungan tersebut 

dimanifestasikan dalam bentuk komunikasi. Dengan komunikasi, orang bisa 

menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain.  

George A. Miller menyatakan bahwa komunikasi telah menjadi ”one of the 

principal preoccupation of our time” (salah satu kesibukan jaman ini), hal ini disebabkan 

karena dalam setiap aktivitasnya manusia selalu berkomunikasi. 

Carl I. Hovland mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana 

komunikator menyampaikan stimuli (biasanya berupa simbol bahasa) untuk merubah 

perilaku orang lain: 

”as the process by which individual (thecommunicator) transmits stimuli (usual 
verbal symbol) to modify the behavior of other individuals (communicatees)” 

 

Jadi, komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan melainkan juga merubah 

tingkah laku seseorang, yang berarti masalah pengaruh pesan merupakan bagian 

penting dalam komunikasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi antar manusia juga 

semakin canggih terutama komunikasi massa. Banyak definisi yang telah diajukan para 

ahli, tetapi tidak ada definisi tunggal atau sederhana tentang komunikasi massa. Dalam 

buku Jalaluddin Rakhmat “Psikologi Komunikasi” terdapat banyak definisi komunikasi 

massa diantaranya: 

1. Komunikasi massa kita artikan sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan 

pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung 

dan satu arah pada publik yang tersebar. 

2. Komunikasi massa dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan 

bahwa komunikasi massa dialamatkan sejumlah populasi dari berbagai kelompok, 

dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. 

Komunikasi massa juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus 

untuk menyampaikan komunikasi supaya komunikasi itu mencapai semua orang 

yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. 

3. Bentuk dari komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama karena 

memiliki karakteristik utama sebagai berikut: diarahkan pada khalayak yang relatif 

besar, heterogen, dan anonim; pesan disampaikan secara terbuka, seringkali dapat 

mencapai kebanyakan khalayak secara serentak, bersifat sekilas; komunikator 

cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan 

biaya besar. 

Merangkum dari definisi-definisi diatas, Jalaluddin Rakhmat berpendapat 

komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 
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khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak maupun elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.8 

Komunikasi pada hakekatnya bertujuan untuk menyamakan persepsi antara 

individu yang satu dengan individu yang lain, meskipun dalam kenyataannya persepsi 

individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak akan sama persis, tergantung dari 

pengetahuan dan pengalaman masing-masing individu. Dengan adanya kesamaan 

pemahaman antara individu satu dengan yang lain akan membentuk suatu pola 

pemikiran yang hampir sama pula. 

Dalam perkembangannya, komunikasi menjadi salah satu aspek dalam kegiatan 

pemasaran. Komunikasi dalam pemasaran diharapkan mampu menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada komunikannya (target market) sehingga akan muncul 

kesamaan pemikiran atau pemahaman akan suatu produk barang atau jasa. Bahkan 

telah diklaim bahwa pemasaran di era 1990an adalah komunikasi dan komunikasi adalah 

pemasaran yang keduanya tak terpisahkan.9 

“Integrated Marketing Communications (IMC) is a communications that entails 
the planning, creation, integration and implementation of diverse form of marketing 
communications (advertisement, sales promotions, publicity, releases, event,etc) that are 
delivered over time to brand’s targeted customer and prospect”. 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) adalah suatu proses komunikasi yang 

memerlukan perencanaan, kreasi, pengintegrasian dan implementasi dari berbagai 

bentuk komunikasi pemasaran (periklanan, sales promosi, publisitas, event-event, dan 

                                                           

8 Jalalluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung, Rosdakarya, 2001)  hlm.188-189. 
9 Terence A.Shimp, Periklanan Promosi:Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu 
(Jakarta: Erlangga,2003) hlm.4. 
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sebagainya) yang dikirimkan dari waktu ke waktu kepada pelanggan dan prospek yang 

ditargetkan merek. 

Komunikasi pemasaran mengandung dua unsur, yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan 

antar individu, atau antara organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan 

kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai antara 

mereka dengan pelanggannya. Komunikasi pemasaran sendiri merepresentasikan 

gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran, yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau 

kliennya. 

Terpaan Iklan di Media Televisi 

a. Televisi 

Televisi berasal dari bahasa latin ’tele’ yang berarti ‘jauh’ dan ‘visi’ yang berarti 

‘penglihatan’. Sehingga televisi dapat diartikan memandang peristiwa dari jauh dalam 

waktu yang bersamaan. Pada saat ini siaran televisi sudah menjadi komoditas 

masyarakat. Penyajian yang informatif dan persuasif menjadi tontonan menarik, selain 

bersifat audiovisual yaitu dapat didengar dan dilihat bila ada siaran, juga dapat dilihat 

dan didengar kembali bila diputar kembali, mempunyai daya rangsang yang sangat 

tinggi, serta mempunyai daya jangkau yang besar.10 

Televisi dinilai lebih akrab dengan pemirsanya disebabkan 80% masyarakat 

Indonesia bisa menonton televisi dengan rata-rata menghabiskan waktu berjam-jam 

                                                           

10 JB Wahyudi, Teknik Informasi dan Produksi Citra Bergerak (Jakarta:  Gramedia, 1999) hlm.12 
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setiap hari didepan layar televisi sementara kebiasaan membaca sangat rendah selama 

beberapa dasawarsa terakhir dan hampir tidak berkembang. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa masyarakat kita sudah beralih dari 

kebudayaan tulis dan masuk dalam zaman audiovisual.11 Singkatnya televisi telah 

menjadi primadona media komunikasi massa. 

Yang menyebabkan televisi menjadi primadona adalah karena terdapatnya 3 

keunggulan yang dapat menjadi jawabannya, yaitu: 

· Efisiensi biaya 

Kemampuannya dalam menjangkau khalayak yang sangat luar biasa dapat 

menimbulkan efisiensi biaya. 

· Dampak yang kuat 

Tekanannya pada indera penglihatan dan pendengaran mampu menimbulkan 

dampak yang kuat pada khalayak sasaran. 

· Pengaruh yang kuat.12 

Selain ketiga keunggulan diatas, televisi juga mempunyai fungsi di dalam 

masyarakat yaitu: 

· Fungsi informasi 

Mengamati kejadian di dalam masyarakat dan kemudian menyampaikan sesuai 

dengan kenyataan yang ditemukan. 

· Menghubungkan satu dengan yang lain 

                                                           

11 Reudi Hofmann, Program Televisi (Jakarta: Gramedia, 1999) hlm.6 
12 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995) hlm. 121-122. 
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Televisi dapat menghubungkan hasil pengawasan satu dengan hasil pengawasan 

yang lain secara jauh lebih mudah daripada sebuah dokumen tertulis. 

· Hiburan 

Menyajikan berbagai macam acara hiburan tanpa harus membayar mahal. 

· Pengetahuan masyarakat 

Contohnya fungsi ini terjadi dalam keadaan darurat misalnya ketika terjadi wabah 

penyakit.13 

Kehadiran televisi terutama televisi swasta sontak membuat kehidupan dunia 

televisi tidak lagi sederhana. Televisi yang semula berlaku hanya sebagai institusi sosial 

dan karenanya hanya berkutat pada pemahaman bagaimana mempengaruhi masyarakat 

secara politis, kini dihadapkan sebagai institusi bisnis yang juga harus berpikir 

bagaimana mendapatkan keuntungan. Sejak itu iklan mulai dijadikan tumpuan bagi 

keberlangsungan hidup suatu institusi media.14 Pada akhirnya yang menjadi tujuan 

utama para pemilik stasiun televisi tersebut adalah rating, iklan dan penonton. 

”Cultural industries and business media are characteristized  at the same time by 
business concentration and market segmentation, leading toward heightened oligopolish 
competition, customized delivery of message, and vertical networking of the multimedia 
industry”15 

 

 

                                                           

13 Reudi Hofmann, Loc.Cit, hlm.54 
14 Erica L.Panjaitan & T.M Dani Iqbal, Matinya Rating Televisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2005) hlm.10. 
15 Manuel Castells, Communication, Power In The Network Society, Annenberg School for 
Communication, University of Southern California. 
http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/46/35 
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b. Iklan 

Iklan merupakan sarana komunikasi dalam hal membantu mengingat-ingat, 

mengembangkan kepercayaan, serta keakraban akan produk dan jasa antara produsen 

dan konsumen sasaran disertai pesan-pesan penjualan yang bersifat informatif dan 

persuasif.16 Hampir sama Rhenald Kasali menyatakan bahwa iklan merupakan salah satu 

komunikasi untuk mempengaruhi khalayak agar percaya dan membeli produk yang 

diiklankan. Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media.17 

Ada beberapa manfaat iklan bagi pembangunan masyarakat dan ekonomi, 

antara lain: 

· Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, konsumen dapat 

mengetahui adanya berbagai produk yang pada gilirannya menimbulkan adanya 

pilihan. 

· Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya. Sering 

dikatakan ’tak kenal maka tak sayang’. Iklan-iklan yang secara gagah tampil 

dihadapan masyarakat dengan ukuran besar dan logo yang cantik menimbulkan 

kepercayaan yang tinggi bahwa perusahaan yang membuatnya bonafit dan 

produknya bermutu. 

· Iklan membuat orang terkenal, ingat, dan percaya.18 

Iklan merupakan salah satu contoh riil komunikasi massa. Dalam iklan juga 

mengandung unsur komunikasi massa diantaranya: komunikator (who), pesan (says 

                                                           

16 Frank Jefkins, Periklanan (Edisi Ketiga), (Jakarta: Erlangga, 1996) hlm.5. 
17 Rhenald Kasali, Op.Cit. hlm. 9. 
18 Ibid, hlm.16 
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what), media (in which channel), komunikan (to whom), dan efek (with what effect). 

Dalam iklan handphone Flexi, yang dimaksud dengan who disini adalah produsen atau 

vendor Flexi. Says what adalah pesan yang ingin disampaikan produsen kepada khalayak 

baik melalui script, jingle maupun dialog. In which channel, saluran disini adalah televisi. 

To whom diarahkan untuk seluruh audiens dari media. With what effect, dengan 

harapan perilaku pembelian dari para audiens khususnya pembelian kembali produk 

Flexi. 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan bauran promosi 

adalah bagian dari bauran pemasaran. Iklan berasal dari bahasa latin advertere 

(advertising) yang artinya ‘to run toward’ yaitu menggiring orang pada gagasan. Sasaran 

iklan adalah mengubah jalan pikiran konsumen untuk membeli. Secara sederhana iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 

masyarakat lewat suatu media. Namun untuk membedakannya dengan pengumuman 

biasa, iklan lebih diarahkan pada tujuan untuk membujuk orang supaya membeli, seperti 

yang dikatakan Frank Jefkins dalam buku Rhenald Kasali (1995:9) advertising aims to 

persuade people to buy.19 

c. Iklan Televisi 

Awal iklan muncul hanya dalam bentuk pesan berantai secara lisan yang disebut 

juga word of mouth. Dalam perjalanannya iklan terus mengalami perkembangan dimulai 

dari bentuk relief-relief yang diukir pada dinding, kemudian setelah Guttenberg 

                                                           

19 Ibid. hlm. 9 
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menemukan sistem percetakan pada tahun 1450, iklan muncul dalam bentuk cetak 

hingga berkembang ke media elektonik.20 

Sejarah iklan televisi sendiri dimulai tahun 1947 yang berupa iklan sponsorship. 

Adanya iklan televisi memperbaiki keterbatasan penyiaran radio dan kebekuan karakter 

iklan cetak. Selain itu iklan televisi menjadikan jangkauan penyiaran lebih luas dan 

membuat karakter menjadi hidup.21 Saluran komunikasi yang digunakan dalam iklan 

handphone Flexi yang penulis teliti adalah televisi. Televisi memiliki keunggulan dalam 

menjangkau khalayak luas, menarik karena bersifat audio visual dan menimbulkan 

dampak yang kuat. Namun adapun kelemahannya antara lain banyak gangguan, 

penayangan yang terlalu cepat dan khalayak tidak selektif, malah banyak pemirsa 

televisi memindah channel ketika iklan. 

Di Indonesia untuk pertama kalinya iklan televisi dimuat oleh TVRI pada tanggal 

1 Maret 1963 tepat pukul 19.00 yang hanya boleh menayangkan iklan sebanyak 15% 

dari total jam siarannya. Pada 1 April 1981 pemerintah menghapus sama sekali siaran 

iklan di TVRI karena anggapan dampak negatif bagi masyarakat.22 Namun perkembangan 

dunia pertelevisian kian pesat dengan kemunculan televisi swasta di penghujung tahun 

1980-an dan awal 1990-an. Semakin maraknya televisi swasta membawa pengaruh pada 

pemasangan iklan di media televisi, karena memang sebagian besar pendapatan televisi 

swasta berasal dari iklan. 

Bentuk-bentuk iklan televisi: 

                                                           

20 Kasali, Op.cit. hlm. 1 
21 M. Suyanto, Strategi Perancangan Iklan Televisi Perusahaan Top Dunia (Yogyakarta: Andi 
Yogyakarta, 2005) hlm. 1. 
22 Kasali, Op.Cit. hlm. 33. 
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1. Pensponsoran 

Banyak sekali acara televisi yang penayangan dan pembuatannya dilakukan atas 

biaya sponsor atau pengiklan. Pihak sponsor bersedia membiayai seluruh biaya 

produksi plus fee untuk televisi. 

2. Partisipasi 

Bentuk iklan televisi ini agak berbeda dengan bentuk sebelumnya. Iklan disisipkan 

diantara satu atau beberapa acara. Pengiklan dapat membeli waktu yang tersedia 

baik atas acara yang tetap maupun tidak tetap. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam 

arti dapat memilih jangkauan pasar, khalayak sasaran, jadwal dan anggaran. 

3. Spot Announcement 

Bentuk ketiga dari siaran komersial di televisi adalah spot announcement yang 

mengacu pada pengertian bahwa announcement iklan tersebut ditempatkan pada 

pergantian acara. Iklan spot dijual oleh stasiun-stasiun baik untuk pengiklan lokal 

maupun nasional. 

4. Public Service Announcement 

Iklan ini biasanya dimuat atas permintaan pemerintah atau suatu LSM untuk 

menggalang solidaritas masyarakat atas suatu masalah.23 

 

Fungsi iklan antara lain: 

a. Informing/aware 

                                                           

23 Ibid, hlm.121 
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Iklan yang bertujuan untuk membentuk permintaaan pertama dengan 

memberitahukan pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru, 

memberitahukan perubahan harga dan lain-lain. 

b. Persuading 

Bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu. Dilakukan pada 

tahap kompetitif dengan mendorong alih merek 

c. Reminding 

Iklan yang bertujuan mengingatkan konsumen pada produk yang sudah mapan 

dengan menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin dibutuhkan kemudian. 

d. Adding value 

Bertujuan menambah nilai merek pada persepsi konsumen dengan menambah 

inovasi, perbaikan kualitas dan penguatan persepsi konsumen. 

e. Membantu aktivitas perusahaan, bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain dari 

perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 

Iklan handphone Flexi dirancang untuk mempersuasi khalayak agar memilih dan 

menggunakan handphone Flexi, karena memang saat ini bisnis ponsel berada dalam 

tahap kompetitif dimana banyak ponsel yang tersedia dan kemunculan-kemunculan 

ponsel baru yang menawarkan berbagai macam keuntungan dan keunggulan. 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi 

tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran orang untuk 

membeli. Iklan handphone Flexi di televisi menginformasikan keunggulannya yaitu 
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jangkauannya yang luas dan memperlihatkan keuntungan yang diperoleh pengguna Flexi 

yaitu dari segi harga yang ditawarkan. 

Tolok ukur keberhasilan dari proses komunikasi adalah adanya efek yang timbul 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kerja iklan sebagai bentuk komunikasi dapat 

dilihat dalam skema proses komunikasi Kotler berikut ini: 

            Umpan Balik 

      Umpan balik Umpan balik 

      Tak langsung langsung 

 

Source Encoding Transmission     Decoding       Action 

 

Bagan 1 

Model Philip Kotler 

 

Keterangan: 

1. Source (sumber): komunikator yang menyampaikan pesan kepada khalayak 

sasaran. Komunikator di sini adalah Flexi yang melakukan kegiatan beriklan. 

2. Encoding: yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator berupa iklan yang 

disampaikan oleh handphone Flexi. 
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3. Transmission: berupa media yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Dalam 

iklan handphone Flexi yang diteliti dalam penelitian ini adalah yang 

menggunakan media televisi. 

4. Decoding: yaitu proses penerimaan atau interpretasi pesan oleh komunikan. 

5. Action: yaitu proses penerimaan pesan  di mana adanya pemahaman dari 

komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator yang pada 

akhirnya menimbulkan loyalitas merek. 

Dalam skema Kotler diatas handphone Flexi sebagai komunikator 

mentransfer informasi melalui iklan handphone Flexi di televisi yang kemudian 

diterima khalayak, khalayak menginterpretasi pesan yang disampaikan. Umpan balik 

yang dilakukan khalayak terhadap pesan iklan handphone Flexi berupa loyalitas 

merek terhadap handphone Flexi. 

Idealnya sebuah pesan harus mampu menciptakan attention, interest, desire 

dan action (AIDA model). Model ini dikembangkan sekitar dasawarsa 1920-an yang 

tahapannya sebagai berikut: 

a. Attract attention: menarik perhatian khalayak sasarannya. 

b. Gain interest: menarik minat calon pembeli untuk ingin tahu lebih jauh, dengan 

ini dapat meningkatkan pemahaman calon pembeli. 

c. Create desired: menciptakan keinginan untuk menikmati atau memiliki produk 

tersebut. Kebutuhan atau keinginan mereka untuk memiliki, memakai, atau 

melakukan sesuatu harus dibangkitkan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



d. Action: melakukan tindakan24 

Tanpa adanya perhatian, pemahaman, keinginan dan tindakan pesan tidak akan ada 

gunanya yang artinya tujuan komunikasi tidak tercapai. Begitu pula dalam iklan, 

iklan harus mampu menarik perhatian yang mampu menciptakan pemahaman dan 

kemudian mampu menimbulkan keinginan yang pada akhirnya timbul tindakan 

membeli. 

Televisi merupakan media massa yang dapat memberi efek pada khalayak. 

Efek ini disebabkan oleh exposure yang diciptakan oleh televisi sebagai media 

massa. Perilaku audiens dalam menggunakan televisi merupakan kondisi dimana 

terpaan media terjadi, dimana dalam terpaan tersebut audiens secara selektif 

memakai media massa untuk memenuhi kebutuhannya. 

Media exposure seseorang tidaklah cukup dilihat dari keterlibatan seseorang 

di lingkup media massa, tapi juga sampai pada tingkat keterlibatan individu tersebut 

dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa. Terpaan merupakan 

suatu aktivitas atau perilaku mendengar, melihat dan membaca pesan media massa. 

Begitu pula dengan pengertian terpaan iklan handphone Flexi di media televisi, disini 

keterlibatan audiens tidak hanya dalam mengakses (membaca, melihat atau 

mendengar) saja tetapi juga sejauh mana iklan tersebut digunakan untuk membantu 

mereka dalam mengambil keputusan perilaku pembelian sehingga muncul loyalitas 

produk atau merek. 

                                                           

24 Kasali, Op.Cit., hlm. 33 
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Pada dasarnya penggunaan media ditentukan oleh kebutuhan dari individu. 

Dipakai atau tidak suatu media untuk memenuhi kebutuhan audiens ditentukan oleh 

kepuasan yang audiens dapatkan dalam pemakaian media massa. Dapat dikatakan 

bahwa pemakaian media oleh audiens bertujuan tertentu dimana dalam 

penggunaannya secara aktif dan selektif. Menurut Franc Biocca, audiens aktif 

memiliki lima karakter: 

a. Selectivity. Active audiens are considered to be selective in the media they 

choose to use. 

b. Utilitiarinism. Active audiences are said to use media to meet particular needs 

and goals. 

c. Intensionally. The purseful use of the media content. 

d. Involvement. Audiences are actively attending, thinking about, and using the 

media. 

e. Imprevious to influence. Active audiences are not very easily persuaded by the 

media alone.25 

Kelompok Referensi 

Demikian pentingnya kelompok bagi kehidupan seseorang, sehingga dalam 

keseharian manusia sebagai makhluk sosial mereka selalu berpaling pada kelompoknya 

dalam segala hal yang mereka lakukan. Termasuk dalam hal membeli produk maupun 

jasa. Oleh karena itu, kelompok dan pengaruh yang diberikannya menjadi sangat 

penting untuk diketahui lebih jauh. 
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Pengertian dari kelompok referensi (Solomon 1999) atau kelompok acuan 

adalah individu atau sekelompok orang yang dianggap memiliki relevansi yang signifikan 

pada seseorang dalam hal mengevaluasi, memberikan aspirasi atau dalam berperilaku.26 

Dengan kata lain kelompok referensi merupakan kelompok dimana individu 

mengidentifikasikan dirinya, seperti mereka lebih cenderung menggunakan kelompok 

sebagai standar evaluasi diri (penilaian diri) dan sebagai sumber nilai personal dan 

tujuan. Sebuah kelompok yang berfungsi sebagai nilai referensi bagi individu dalam 

pembentukan kepercayaan, sikap dan perilaku kelompok seperti ini melengkapi 

konsumen dengan alat untuk membandingkan dan melakukan evaluasi sikap mereka 

terhadap produk dan perilaku membeli.  

Kelompok referen sendiri terbagi atas: 

a. Kelompok primer. Kelompok ini terdiri dari keluarga, teman, tetangga, dan rekan 

kerja yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal (tidak 

bersifat keorganisasian). 

b. Kelompok sekunder: kelompok keagamaan, profesional, asosiasi perdagangan yang 

cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. 

c. Kelompok aspirasional yaitu kelompok yang ingin dimasuki seseorang. 

d. Kelompok dissosiatif yaitu kelompok dengan nilai atau perilaku yang ditolak oleh 

seseorang. 

Pengaruh kelompok acuan merupakan bagian dari proses pembelajaran 

lingkungan. Anggota-anggota kelompok sangat berperan dalam proses sosialisasi 
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konsumen. Dalam interaksinya, sesama anggota kelompok secara tidak langsung 

menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Acuan yang 

demikian itu diterapkan terhadap suatu produk atau merek tertentu. 

Kelompok referensi mempengaruhi seseorang sekurang-kurangnya melalui tiga 

cara: 

a. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. 

b. Kelompok referensi mempengaruhi sikap dan gambaran seseorang karena secara 

normal orang menginginkan untuk menyesuaikan diri. 

c. Kelompok referensi menciptakan suasana untuk penyesuaian yang dapat 

mempengaruhi pilihan orang terhadap merek dan produk. 

 Kelompok menerima informasi dari kelompok referen jika ia sadar kelompok 

tersebut merupakan sumber informasi yang kredibel dan ahli, serta ia percaya jika 

informasi tersebut akan menambah pengetahuan tentang pilihan produk. Dimana 

kepercayaan pada produk menciptakan loyalitas atas merek telepon seluler yang telah 

mereka pilih. Sedangkan kelompok referen disini terfokus pada keluarga dan teman, 

karena kedua kelompok ini merupakan kelompok referen primer informal yang mana 

pengaruhnya lebih penting karena frekuensi kontak dan kedekatan antara individu dan 

kelompok group. Kedua kelompok tersebut memiliki pengaruh personal lebih kuat 

karena pada umumnya konsumen memandang teman dan keluarga lebih kredibel dan 

dipercaya dari pada sumber informasi komersil. 

 

1. Keluarga 
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Pengertian keluarga menurut Drs. H. Abu Ahmadi adalah kelompok sosial 

pertama dalam kehidupan manuasi dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai 

manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam keluarga, 

untuk pertama-tama belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki 

norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang 

lain.27 Keluarga merupakan salah satu bentuk kelompok primer yang memegang 

peranan penting di dalam membentuk kepribadian seseorang di dalamnya tingkah laku 

dan pengalamannya. Termasuk pula sosialisasi dalam perilaku pembelian mereka, 

proses ini disebut dengan sosialisasi konsumen. Menurut George P. Moschis, dalam 

jurnal riset konsumen 

”The Role of Family Communication: Customer socialization is the pocess by 
which young people acquire skills, knowledge, and attitudes relevant to their functioning 
in the marketplace”28  

 

 ‘Sosialisasi konsumen adalah proses pertama seseorang mengadakan keahlian-

keahlian, pengalaman, dan sikap sesuai dengan kedudukan atau posisi mereka dalam 

segmentasi pasar’. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan yang sangat 

berpengaruh. Dalam perilaku pembelian keluarga terbagi menjadi: 

a. Keluarga orientasi, terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari orang 

tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik dan ekonomi serta ambisi 

pribadi, harga diri dan cinta. 

b. Keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak seseorang. 

                                                           

27 Drs. H. Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 239. 
28 Henry Assael, Customer Behavior and Marketing Action  (New York: South-Western Collage 
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Pada dasarnya anak belajar tentang belanja dan konsumsi dari orang tua 

mereka. Sedangkan media massa mempengaruhi secara persuasif bagaimana mereka 

melihat dan beraksi atas merek-merek tertentu. Keluarga adalah instrumen terpenting 

di dalam pembelian anak muda dalam hal aspek konsumsi rasional, termasuk konsumsi 

kebutuhan pokok. Peranan orang tua dalam pembelajaran konsumsi efektif bagi anak-

anak mereka antara lain: 

a. Orang tua mengajarkan tentang masalah harga, termasuk pengalaman pemakaian 

uang dan cara membelanjakannya untuk mendapatkan produk yang terbaik. 

b. Orang tua mengajarkan anak bagaimana mereka dapat secara efektif melakukan 

perbandingan dan memilih produk diskonan dalam belanja. 

c. Orang tua mempengaruhi pilihan merek anak-anak mereka. 

d. Orang tua mengajarkan anak agar mampu membedakan fakta dari iklan.29 

Peranan orang tua begitu menonjol dalam kebiasaan pembelian anak karena 

anak melihat dan meniru kebiasaan orang tua, mereka juga dianggap sebagai tokoh 

panutan. Pengalaman yang diperoleh anak-anak dari orang tua mereka baik secara 

langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kebiasaan belanja anak bahkan 

kebiasaan tersebut tertanam dalam diri mereka hingga dewasa. Meskipun pada tahap 

berikutnya perilaku pembelian mereka akan terpengaruh oleh faktor lainnya. Ketika 

mereka lebih dewasa atau independen dalam pengambilan keputusan pembelian maka 

mereka cenderung memakai cara pandang orang tua mereka sebagai alternatif 

penilaian. Bahkan menjadikan orang tua sebagai sumber informasi. 

2. Teman Pergaulan 
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Havighurst dan Neugarten mendefinisikan the peer group is the second major 

socializing agency. (kelompok sebaya merupakan institusi social kedua terpenting 

sesudah keluarga). Hampir sama, Ivor Morrish mengatakan ‘a peer is an equal and a 

peer groups is a group composed of individuals who are equals’. Jadi kelompok sebaya 

adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah individu yang sama. Pengertian sama disini 

berarti individu-individu anggota kelompok sebaya itu mempunyai persamaan-

persamaan dalam berbagai aspeknya. 

Menurut Suzanne Kurth, ahli psikologi sosial, teman adalah hasil dari suatu 

hubungan formal dan suatu tingkat permulaan di dalam perkembangan suatu 

persahabatan. Sedangkan pengertian persahabatan sendiri adalah suatu hubungan 

antara pribadi yang akrab atau intim yang melibatkan setiap individu sebagai suatu 

kesatuan.30 Ada beberapa faktor yang menyebabkan makin pentingnya peranan 

kelompok sebaya, antara lain: 

· Urbanisasi dan industrialisasi yang merupakan dua segi penting dari proses 

modernisasi telah mengubah corak masyarakat. 

· Perubahan masyarakat yang cepat karena kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dalam keadaan yang demikian minat, citarasa dan cara berpikir juga 

mengalami perubahan dengan cepat. 

· Dalam masyarakat industri, anak-anak dan remaja kurang berperanan dalam proses 

produksi. 
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· Masyarakat yang makin bertambah makmur akan memberikan kemungkinan pilihan 

bagi remaja.31 

Di dalam kelompok sebaya anak belajar bergaul dengan sesamanya. Di dalam 

kelompok sebaya itu pula anak belajar memberi dan menerima dalam pergaulannya 

dengan sesama temannya. 

Teman sangat berpengaruh dalam kehidupan individu karena hubungan ini 

bersifat continue, face to face dan informal. Dengan suasana santai (informal), waktu 

yang rutin dan secara langsung memberikan waktu lebih banyak bagi individu untuk 

berinteraksi. Dimana dalam interaksi tersebut banyak yang terjadi, mulai dari sekedar 

pertukaran informasi sampai dengan pembentukan frame of preference seseorang. 

Bahkan teman juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian seseorang, 

sebagaimana hasil penelitian Moschis dan Moore dalam ”Purchasing Behaviour of 

Adolescent Customer” menemukan bahwa remaja yang semakin dewasa, mereka akan 

lebih bergantung pada sumber informasi dan kelompok teman lebih berpengaruh di 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Informasi yang diberikan keluarga dan teman 

bersifat memberi informasi dan mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu 

produk.32 
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32 Henry Assael, Op.Cit, hlm. 593. 
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Loyalitas Merek 

Menurut American Marketing Association:  

‘Brand as a name, term, symbol, or design, or combination of them, intended to 
identify the goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them 
from those competitors’.  

 

Merek didefinisikan sebagai nama, istilah, simbol, tanda, rancangan, atau 

kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa sekaligus untuk membedakannya dari produk pesaing. 

Pengertian merek terbagi dalam enam tingkatan yaitu: 

a. Merek sebagai atribut merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

b. Merek sebagai manfaat yaitu suatu merek lebih dari serangkaian atribut, pelanggan 

tidak membeli atribut tetapi mereka membeli manfaat. 

c. Merek sebagai nilai yaitu merek menyatakan sesuatu tentang nilai produk, nilai 

produsen atau pemegang merek dan nilai pelanggan. 

d. Merek sebagai budaya yaitu merek berperan mewakili budaya tertentu. 

e. Merek sebagai kepribadian yaitu merek mencerminkan kepribadian tertentu. 

f. Merek sebagai pemakai, yaitu merek dapat menunjukkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan produk tertentu.33 

 Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah 

merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang 
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pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada merek tersebut 

didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lain.34 

Sedangkan Oliver, mendefinisikan loyalitas merek sebagai sesuatu yang 

dipegang teguh oleh konsumen baik berupa produk atau jasa secara konsisten dimasa 

mendatang sehingga menyebabkan pembelian merek tersebut secara berulang-ulang 

meskipun pengaruh situasional dan pemasaran dapat menyebabkan perilaku switching.  

“brand loyalty as 'a deeply held commitment to rebuy or repatronise a preferred 
product/service consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or 
same brand-set purchasing, despite situational influences and marketing efforts are 
having the potential to cause switching behavior”35 

 

Loyalitas merek merupakan sikap yang menguntungkan karena konsumen 

konsisten melakukan pembelian terhadap merek tertentu.  

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, loyalitas merek dapat 

menjadi aset strategis bagi perusahaan. Beberapa potensi yang dapat diberikan oleh 

loyalitas merek kepada perusahaan antara lain: 

· Reduced marketing cost (mengurangi biaya pemasaran) 

· Trade leverage (meningkatkan perdagangan) 

· Attracting new customers (menarik minat pelanggan baru) 

                                                           

34 Darmadi Durianto, Strategi Menaklukan Pasar (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 
62. 
35 M.Punniyamoorthy & M.Prasanna Mohan Raj, Journal of Targeting, Measurement and Analysis 
for Marketing, An Empirical Model for Brand Loyalty Measurement, Expanded Academic ASAP, 
Sept. 2007. 
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· Provide time to respond to competitive threats (memberi waktu untuk merespon 

ancaman persaingan)36 

Loyalitas merek melibatkan ide yang berkaitan dengan pendekatan attitudinal 

sebagai komitmen psikologis dan pendekatan behavioural yang tercermin dalam 

perilaku beli aktual. Diketahui bahwa perilaku konsumen (pembelian) dipengaruhi oleh 

sikap mereka terhadap produk atau merek. Bagi konsumen dengan sikap yang positif 

dengan produk atau merek, maka mereka akan membeli kembali produk tersebut. 

Begitu pula sebaliknya, apabila konsumen memilki sikap negatif dengan produk atau 

merek, mereka cenderung untuk mengganti produk atau merek dan tidak membeli lagi. 

Sebagaimana pendefinisian Mowen dan Minor (1998), loyalitas merek adalah kondisi 

dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap merek, mempunyai komitmen 

pada merek tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang.37 

Perilaku konsumen untuk membeli atau tidak membeli kembali produk atau 

merek yang telah mereka pakai ditengah terpaan informasi dan pengaruh kelompok 

sosial di sekitarnya, merupakan indikasi ada atau tidaknya kesetiaan konsumen kepada 

merek. Loyalitas merek menurut Jacoby dan Kryner (1973) meliputi enam kondisi yang 

secara kolektif memadai sebagai berikut: 

Loyalitas merek adalah (1) respon keperilakuan (yaitu pembelian), (2) yang 

bersifat bias (non random), (3) terungkap secara terus menerus, (4) oleh unit 

pengambilan keputusan, (5) dengan memperhatikan satu atau beberapa merek 

                                                           

36 Ibid, hlm. 72. 
37 Basu Swastha Dharmmesta, “Loyalitas Pelanggan: Sebuah Kajian Konseptual Sebagai 
Panduan Bagi Penelitian”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 1999, Vol.14, No.3, hlm. 74. 
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alternatif dari sejumlah merek sejenis dan (6) merupakan fungsi proses psikologis 

(pengambilan keputusan evaluatif).38 

Sedangkan menurut Boulding dan kawan-kawan (1993) terjadinya loyalitas 

merek pada konsumen itu disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan atau 

ketidakpuasan dengan merek tersebut yang terakumulasi secara terus menerus 

disamping adanya persepsi tentang kualitas produk.39 Jadi sikap positif atau negatif 

konsumen diperoleh dari pengalaman mereka selama menggunakan suatu produk atau 

merek. Manakala konsumen puas akan merek atau produk, yang diperoleh dari hasil 

persepsi kualitas produk, mereka akan menilai positif atas produk tersebut dan akan 

memutuskan membeli kembali di masa mendatang. 

Loyalitas merupakan kondisi psikologis yang dapat dipelajari dengan pendekatan 

attitudinal dan behavioural. Karena dipengaruhi oleh sikap, maka perlu diketahui lebih 

dahulu tentang sikap. Definisi sikap menurut Rokech adalah ‘organisasi keyakinan-

keyakinan seseorang mengenai suatu objek atau situasi yang sedikit banyak ajeg, yang 

memberi dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon dalam cara tertentu yang 

dipilihnya’. 

Dalam hal yang berkaitan dengan sikap terhadap produk, konsumen 

membentuk keyakinan, menetapkan suka atau tidak suka, dan memutuskan apakah 

mereka ingin membeli produk tersebut. Loyalitas pada merek tunggal dapat dikaji 

melalui tiga tahap: 
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a. Tahap kognitif atau keyakinan, artinya informasi merek yang dipegang oleh 

konsumen (yaitu keyakinan konsumen) harus menunjukkan pada merek fokal 

(merek tunggal) yang dianggap superior dalam persaingan. 

b. Tahap sikap (afektif), artinya tingkat kesukaan konsumen harus lebih tinggi daripada 

merek saingan, sehingga ada preferensi afektif yang jelas pada merek fokal. Yang 

dimaksud dengan preferensi aktif adalah sikap positif. Sikap positif atas merek 

terbentuk dari kepuasan konsumen atas merek atau produk ponsel Flexi. Sedangkan 

pengertian kepuasan menurut Tiarso Widodo M.S.A (Manager PT HM Sampoerna 

Tbk. Surabaya) adalah tingkat kepuasan dari konsumen yang diukur dengan 

perbandingan antara produk performa yang diterima konsumen dengan produk 

performa yang diharapkan konsumen. Dimana harapan terbentuk dari pengalaman 

membeli sebelumnya, mendengar teman atau orang lain dan informasi serta janji 

komunikasi perusahaan, misal iklan.40 

c. Tahap niat (konatif) konsumen terhadap merek fokal, artinya konsumen harus 

mempunyai niat untuk membeli merek fokal bukan merek lain, ketika keputusan 

beli dilakukan.41 

Selain ketiga tahapan di atas loyalitas merek juga didasarkan pada komitmen 

merek. Komitmen merek dapat didefinisikan sebagai kesertaan emosional atau 

psikologis pada sebuah merek dalam sebuah kategori produk42. Komitmen merek disini 

ditandai dengan perekomendasian merek kepada orang lain dan kontinuitas pemakaian 

produk selama 6 bulan terakhir. Dimana 6 bulan diperkirakan sebagai waktu yang cukup 

untuk mengetahui seberapa lama responden menggunakan handphone Flexi. 

                                                           

40 “The Advertising, Brand, Consumer of  Success”, Cakram, Juni 2001, hlm. 50-51. 
41 Basu Swasta Dharmmesta, Op. Cit, hlm. 76. 
42 Basu Swasta Dharmmesta, Op. Cit, hlm. 83. 
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Tingkat loyalitas merek berbeda antar orang, tergantung bagaimana sikap 

mereka kepada merek, semakin positif sikap pada merek disertai pembelian aktual 

kembali maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut semakin loyal karena 

sesungguhnya loyalitas merek sendiri terbagi atau dikategorikan menjadi lima tingkat, 

yaitu: 

a. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli yang sama sekali tidak loyal: 

pembeli demikian tidak mau terikat penuh merek apapun. Merek memainkan peran 

kecil dalam keputusan pembelian mereka. Sikap konsumen terhadap merek negatif 

dan tidak melakukan pembelian kembali. 

b. Tingkat kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk atau setidaknya tidak 

mengalami ketidakpuasan. Para pembeli tipe ini memilih merek hanya karena 

kebiasaan. 

c. Tingkat ketiga adalah berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya 

peralihan (switching cost), seperti biaya waktu, uang, atau resiko pemakaian 

berkenaan dengan peralihan. 

d. Pada tingkat keempat konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Preferensi 

mereka dilandaskan pada suatu asosiasi seperti suatu simbol, rangkaian pengalaman 

dalam menggunakan (perceived quality) yang tinggi. 

e. Tingkat teratas adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai kebanggaan dalam 

menemukan atau menggunakan merek. Merek sangat penting bagi mereka, baik 
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karena fungsi operasional maupun fungsi emosional dalam mengekspresikan jati diri 

pembeli.43 

Loyalitas sangat penting dalam strategi pemasaran karena konsumen dengan 

loyalitas merek: 

a. Mereka membelanjakan lebih banyak. Ketika para konsumen merasa puas dan 

segala kebutuhan akan atribut produk terpenuhi maka mereka akan kembali 

membeli. 

b. Mereka menjadi nyaman. Dengan penggunaan merek yang terus menerus, 

konsumen merasakan kenyamanan atau merasakan bahwa kebutuhan mereka 

terpenuhi oleh satu merek yang dipilihnya. 

c. Konsumen menyebarkan berita yang positif. Para konsumen dengan loyalitas 

merupakan sumber iklan gratis. Rekomendasi dari teman atau keluarga adalah 

pengesahan yang kuat atas merek dan seringkali ditanggapi positif oleh konsumen 

lainnya dan lebih percaya daripada informasi yang datang secara langsung dari pihak 

produsen. 

d. Konsumen yang loyal tidak akan peduli dengan masalah harga, bagi konsumen harga 

adalah nomor sekian karena mereka yakin harga yang dikeluarkan akan seimbang 

dengan keuntungan yang diberikan oleh pemasar. 

e. Konsumen yang loyal akan membeli produk atau merek yang mereka butuhkan 

tanpa harus melihat pada produk lain, membayar dengan penuh tanpa harus 

menunggu paket promosi atau potongan harga. 

                                                           

43 Freddy Rangkuti, The Power Of Brand (Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi 
Pengembangan Merek) (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka, 2004) hlm. 62-63. 
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 Karena manfaat yang begitu besar, loyalitas merek perlu diciptakan (antara lain 

melalui media iklan yang berkelanjutan), dan dipelihara (dengan memperhatikan 

sumber persuasif kompetitif lainnya: keluarga dan teman pergaulan). 

Pengaruh Terpaan Iklan di Media Televisi Terhadap Loyalitas Merek 

Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki handphone Flexi, 

dari sini diasumsikan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dengan produk 

(handphone Flexi) dan memanfaatkan terpaan iklan handphone Flexi di televisi, peran 

keluarga dan teman pergaulan sebagai peneguh yang mengarahkan pada terciptanya 

perilaku loyalitas merek. 

”Advertising and brand loyalty are known to have a mutually beneficial 
relationship. For example, Raj (1982) found that the loyal users of a brand increased 
their volume of pourchase in response to increased advertising, while nonloyal users did 
not increase their purchases in spite of the increased advertising. According to Smith and 
Swinyard (1983), advertising can influence the formation of brand loyalty by establishing 
source credibility and setting up a predisposition for a favorable usage experience, which 
would have an effect on subsequent purchases.”44 

 

Loyalitas merek diketahui memiliki hubungan yang positif. Sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Raj (1982) yang menemukan bahwa pengguna setia 

sebuah merek meningkatkan volume pembelian akibat peningkatan periklanan.  Hal ini 

diperkuat oleh penelitian Smith dan Swinyard (1983) yang menemukan bahwa iklan 

dapat mempengaruhi pembentukan loyalitas merek dengan cara menetapkan 

kredibilitas sumber dan kecenderungan penggunaan pengalaman yang baik sehingga 

berdampak pada pembelian berikutnya.  

                                                           

44 Jooyoung Kim, Jon D. Morris and Joffre Swait, Journal of Advertising, Antecedent of True 
BrandLloyalty, Expanded Academic ASAP, Summer 2008. 
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Menurut Bandura dalam melakukan satu perilaku ditentukan oleh peneguhan. 

Peneguhan adalah proses memperteguh respon yang baru dengan mengasosiasikan 

pada stimuli yang berulang.45 Dengan iklan yang terus menerus dan selektivitas audien 

atau responden, iklan tersebut digunakan sebagai peneguh dalam bertindak. Iklan 

digunakan untuk mengingatkan para konsumen agar tetap setia dan bahwa produk yang 

sudah digunakan lebih baik dari merek atau produk lainnya. Peneguhan atas perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh keselektifan, intensionality, utilitiarnism dan involvement 

dalam pengaksesannya. 

Menurut aliran behavior pengalaman adalah yang paling berpengaruh dalam 

membentuk perilaku. Dalam hal loyalitas merek, pengalaman seseorang dengan produk 

akan menjadi bahan pertimbangan (evaluatif) dalam melakukan pembelian berikutnya. 

Evaluasi berdasar pengalaman merupakan selektivitas responden secara natural untuk 

mengakses iklan handphone Flexi di televisi. Semakin tepat pesan iklan handphone Flexi 

di media televisi dengan pengalaman yang dimiliki responden, maka iklan tersebut akan 

diterima dan akan memperteguh loyalitas merek responden. Penilaian iklan di dasarkan 

pada pemberian informasi yang sesuai dengan pengalaman responden. Hasil dari 

penilaian tersebut antara lain: 

a. Perasaan netral: penampilan aktual merek sama dengan harapan konsumen. 

b. Puas: penampilan merek melampaui harapan mengakibatkan kepuasan positif. 

c. Tidak puas: penampilan merek dibawah harapan konsumen. 

 

                                                           

45 Jallaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2001) hlm. 24-25. 
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Peran Kelompok Referensi Terhadap Loyalitas Merek 

Peran keluarga dan teman pergaulan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

atau evaluasi atas merek (handphone Flexi). Evaluasi tersebut digunakan sebagai 

peneguhan. Dalam teori peneguhan orang menggunakan media televisi karena 

mendatangkan ganjaran berupa informasi, hiburan, hubungan dengan orang lain dan 

sebagainya.46 Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia bukan organisme yang 

individualis dalam menangkap stimulus dari lingkungannya. Dalam merespon stimuli 

mereka mempertimbangkan pendapat orang lain. Pada umumnya ketika manusia 

dihadapkan pada pilihan, pertimbangan utama mereka adalah harapan orang lain dan 

kemungkinan respon mereka atas apa yang kita lakukan, kemudian berkembang pada 

pengaruh mereka atas pilihan kita. Dalam perilaku pembelian pengaruh orang lain atau 

harapan mereka atas aktivitas kita sangat menentukan pembelian. 

Dalam hal ini perilaku konsumen atas terpaan iklan handphone Flexi di televisi 

dipengaruhi oleh harapan orang lain atas apa yang akan kita lakukan. Kelompok 

referensi (keluarga dan teman pergaulan) dengan peranan yang mereka pegang, 

mengharapkan individu atau responden untuk bertindak sesuai dengan yang mereka 

idealkan. Harapan orang lain atau ekspektasi seseorang sesuai dengan peranan mereka 

dalam masyarakat. Ekspektasi peranan tersebut mengacu pada kewajiban, tugas, dan 

hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Ekspektasi orang lain atas 

apa yang kita lakukan akan diterima manakala ekspektasi peranan tersebut sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianut atau sikap kita kepada produk, dan sesuai dengan konsep 

                                                           

46 Ibid. 
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diri yang kita miliki.47 Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita.48 

Peranan atau pengaruh kelompok referensi dalam loyalitas merek adalah: 

1. Memberikan informasi tentang merek atau produk 

2. Mempengaruhi pilihan merek responden dalam bentuk (a) nasehat produk atau 

merek mana yang paling baik dan (b) pengalaman mereka dengan produk atau 

merek. 

Dari sinilah responden memperoleh peneguhan atau pelemahan atas pendapat 

atau keyakinan merek yang mereka pilih. Apabila pengaruh dari keluarga dan teman 

pergaulan diatas sesuai dengan nilai-nilai yang dianut atau sikap atas produk dan sesuai 

dengan konsep diri yang kita miliki maka terjadi peneguhan merek handphone Flexi, 

begitu pula sebaliknya. 

 

F. HIPOTESIS 

1. Ada hubungan yang kuat antara pengaruh terpaan iklan di media televisi nasional 

terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 

2. Ada hubungan yang kuat antara peran peranan keluarga terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi. 

3. Ada hubungan yang kuat antara peran teman pergaulan terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi. 

4. Diantara pengaruh iklan di media televisi nasional, peran keluarga dan teman 

pergaulan ada yang paling berpengaruh terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 

                                                           

47 Ibid, hlm. 122. 
48 Ibid, hlm. 99. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel yang diduga 

sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel yang lain atau lebih dikenal dengan 

variabel independen (x) dan variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi 

oleh variabel independen dan dikenal sebagai variabel dependen (y). variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu: 

1. x1 yaitu terpaan iklan di media televisi nasional 

2. x2 yaitu peran keluarga, dan 

3. x3 yaitu peran teman pergaulan. 

Sedangkan variabel dependen atau variabel y adalah loyalitas merek. Jadi secara teoritis 

hubungan antar variabel-variabel di atas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Bagan 2. Gambaran teoritis hubungan antar variabel 

 

 

 

 

 

§ Terpaan Iklan di Media Televisi 
Nasional (x1) 

§ Peran Keluarga (x2) 
§ Peran Teman Pergaulan (x3) 

Loyalitas Merek (y) 
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E. DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL 

1. Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk 

menggmbarkan secara abstrak suatu fenomena sosial.49 

a. Variabel Independen (x) 

1) Terpaan iklan handphone Flexi di media televisi (x1) 

Terpaan media menurut Lary Shore adalah  

“media exposure is more complicated than access because it deals not only with 
wheter a person is within physical range of particular mass media, but also wheter a 
person is actually exposed to the message. Exposure is hearing, seeing, reading or more 
generally experiencing, with a least a minimal amount of interest the mass media 
message”  

 

(Shore, dalam Mc Anany, 1980: 26)50. Dimana dalam exposure tersebut audiens 

aktif karena dengan sengaja audiens mengakses iklan ponsel Flexi di televisi. Menurut 

Franc Biocca audiens aktif memiliki lima karakteristik yaitu: 

a. Selectivity. Active audiences are considered to be selective in the media they choose 

to use. 

b. Utilitiarinism. Active audiences are said to use media to meet particular needs and 

goals. 

c. Intensionality. The purseful use of media content. 

d. Involvement. Audiences are actively attending, thinking about and using the media. 

                                                           

49 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1995) hlm. 9. 
50 Dra.Sofiah M.Si&Dra.Roudhotul Jannah M.Si, Laporan Penelitian:Exposure Media,Peran 
Keluarga,Teman Pergaulan,dan Sikap Terhadap Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Siswa SMU 
di Surakarta. FISIP UNS, 2004, hlm. 7. 
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e. Imprevious to influence. Active audiences are not very easily persuaded by the media 

alone. 

Jadi yang dimaksud dengan terpaan media iklan di media massa adalah 

penyiaran yang berupa pemberitahuan atau pemberitaan yang bersifat komersil melalui 

media televisi dimana audiens yang ditimpa informasi tersebut bersifat aktif. 

2) Peran keluarga (x2) 

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Keluarga 

adalah lingkungan dimana manusia melakukan proses belajar untuk pertama kali dalam 

kehidupannya. Dalam perilaku pembelian, peranan orang tua antara lain: (1) orang tua 

mengajarkan tentang masalah harga, termasuk pengalaman dalam hal pemakaian uang 

dan cara membelanjakannya untuk mendapatkan produk terbaik, (2) mengajarkan anak 

bagaimana mereka dapat secara efektif melakukan perbandingan dan memilih produk 

diskonan dalam belanja, (3) mempengaruhi pilihan merek anak-anak mereka dan (4) 

mengajarkan anak agar mampu membedakan fakta dari iklan. 

Jadi yang dimaksud dengan peranan keluarga adalah tugas utama yang diemban 

keluarga yang sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan 

membeli dalam loyalitas merek responden atas ponsel Flexi. 

3) Peran teman pergaulan (x3) 

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Teman adalah 

suatu hubungan formal dan suatu tingkat permulaan di dalam perkembangan suatu 

persahabatan. Sedangkan pengertian persahabatan sendiri adalah suatu hubungan 

antara pribadi yang akrab atau intim yang melibatkan setiap individu sebagai suatu 

kesatuan. 
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Jadi yang dimaksud dengan peranan teman pergaulan adalah tugas utama yang 

diemban kawan akrab yang sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan 

keputusan membeli dalam loyalitas merek responden akan ponsel Flexi. 

b. Variabel Dependen (y) 

Definisi tentang loyalitas merek menurut Mowen dan Minor (1998) adalah 

kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai 

komitmen pada merek tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa 

mendatang. 

2. Definisi Operasional 

a. Variabel Independen 

1) Terpaan iklan di media massa (televisi) diukur dengan indikator (x1) 

a. Selectivity 

· Iklan ponsel Flexi merupakan iklan yang menarik untuk diperhatikan. 

a. Tinggi, apabila iklan Flexi menarik (skor 3) 

b. Sedang, apabila iklan Flexi biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila iklan Flexi tidak menarik (skor 1) 

 

 

 

· Melihat iklan ponsel Flexi merupakan pilihan dan keinginan sendiri. 

a. Tinggi, apabila menjawab ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila menjawab kadang-kadang (skor 2) 
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c. Rendah, apabila menjawab tidak (skor 1) 

b. Utilitiarinism 

· Memuaskan rasa ingin tahu 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Menambah pengetahuan 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Bahan referensi pembelian ponsel 

a. Tinggi, apabila membantu (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang membantu (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak membantu (skor 1) 

c. Intensionality 

· Responden menonton iklan ponsel Flexi dari awal sampai akhir tanpa adanya 

aktivitas atau pekerjaan lain. 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

d. Involvement 

· Pemahaman terhadap informasi yang disampaikan iklan ponsel Flexi di televisi. 

a. Tinggi, apabila mudah sekali (skor 3) 

b. Sedang, apabila mudah (skor 2) 
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c. Rendah, apabila sulit (skor 1) 

· Pemberian komentar oleh audiens setelah menyaksikan iklan ponsel Flexi di 

televisi. 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

2) Peran keluarga (x2) 

· Tingkat interaksi antara keluarga dengan responden 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Memberikan informasi tentang merek atau produk 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Mempengaruhi pilihan merek responden dalam bentuk nasehat produk 

atau merek mana yang paling baik dan pengalaman mereka dengan produk 

atau merek. 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

3) Peran teman pergaulan (x3) 

· Memberikan informasi tentang merek atau produk 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Mempengaruhi pilihan merek responden, dalam bentuk nasehat produk 

atau merek mana yang paling baik dan pengalaman mereka dengan produk 

atau merek. 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

b. Variabel Dependen (Loyalitas merek terhadap handphone Flexi) 

Variabel ini diukur dengan: 

1. Tahap kognitif atau keyakinan, artinya informasi merek yang dipegang oleh 

konsumen (yaitu keyakinan konsumen) harus menunjukkan pada merek fokal 

(merek tunggal) yang dianggap superior dalam persaingan. Semakin konsumen 

yakin bahwa ponsel Flexi berkualitas maka sikap konsumen pada merek semakin 

positif. Tahap ini dicerminkan: 

 

 

· Harga 

a. Tinggi, apabila mahal (skor 3) 

b. Sedang, apabila biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila murah (skor 1) 

· Penampilan 

a. Tinggi, apabila menarik (skor 3) 
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b. Sedang, apabila biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak menarik (skor 1) 

· Teknologi 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila sama dengan lainnya (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak/kuno (skor 1) 

2. Tahap sikap (afektif), artinya tingkat kesukaan konsumen harus lebih tinggi dari 

pada merek saingan sehingga ada preferensi afektif yang jelas pada merek fokal. 

Tahap afektif ini dicerminkan dengan: 

· Tingkat kepuasan konsumen 

a. Tinggi, apabila puas (skor 3) 

b. Sedang, apabila biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Tingkat kesukaan 

a. Tinggi, apabila suka (skor 3) 

b. Sedang, apabila biasa saja (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak suka (skor 1) 

3. Tahap niat (konatif) konsumen terhadap merek fokal, artinya konsumen harus 

mempunyai niat untuk membeli merek fokal bukan merek lain, ketika keputusan 

beli dilakukan. Tahap konatif dicerminkan dengan niat beli. 

a. Tinggi, apabila memilih Flexi (skor 3) 

b. Sedang, apabila memilih Flexi dan merek lain (skor 2) 

c. Rendah, apabila memilih merek lain (skor 1) 

4. Tahap komitmen pada merek dicerminkan dengan: 
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· Perekomendasian kepada orang lain 

a. Tinggi, apabila ya (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila tidak (skor 1) 

· Kontinuitas pemakaian produk 

a. Tinggi, apabila tidak (skor 3) 

b. Sedang, apabila kadang-kadang (skor 2) 

c. Rendah, apabila ya (skor 1) 

 

F. METODOLOGI 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan dalam tipe penelitian penjelasan (explanatory 

research). Seperti yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 

penelitian penjelasan (explanatory research) berarti menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel dan melalui pengujian hipotesa.51 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok.52 

3. Lokasi Penelitian 

                                                           

51 Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1995) hlm. 5. 
52 Ibid. hlm. 3 
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Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret Surakarta khususnya pada mahasiswa kelas regular angkatan 2005 – 2007 

dengan pertimbangan banyak mahasiswa Komunikasi FISIP UNS reguler yang memakai 

ponsel CDMA Flexi. 

4. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan 

diduga53 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret Surakarta yang memiliki handphone Flexi dan pernah melihat 

iklan handphone Flexi di media televisi angkatan 2005 – 2007. Objek dipilih 

dengan pertimbangan bahwa mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS pada 

angkatan 2005 – 2007  telah mengenal tentang dunia periklanan, adanya mata 

kuliah periklanan maka mahasiswa akan lebih memiliki perhatian pada iklan. 

2) Sampel  

Berdasarkan survey mahasiswa angkatan 2005 – 2007 diperoleh data bahwa 

pengguna handphone Flexi sebanyak 54 orang. Karena jumlahnya kecil maka 

keseluruhan populasi dijadikan sampel yang disebut dengan teknik sensus. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

                                                           

53 Jalalludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) 
hlm. 31. 
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Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang bersifat tertutup, yaitu jawaban pertanyaan telah disediakan. Kuesioner 

untuk memperoleh data primer langsung dari responden. 

b. Dokumentasi 

Adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen 

yang ada pada lokasi penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder. 

c. Interview 

Yaitu wawancara langsung dengan beberapa responden. Teknik ini 

dipergunakan pada awal penelitian maupun pada waktu proses penelitian untuk 

memperjelas dan menambah kelengkapan data yang diperlukan. 

6.  Jenis Data 

1) Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa 

jawaban-jawaban dari hasil kuesioner dan wawancara. 

 

2) Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, media cetak lain yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

7. Analisa Data 

1) Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa cermat suatu test 

melakukan fungsi ukurnya. Dalam penelitian ini alat ukurnya berupa kuesioner, 
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sehingga kuesioner yang digunakan harus mengukur apa yang akan diukur. 

Validitas alat ukur diuji dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang 

diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan nilai keseluruhan yang diperoleh 

pada alat ukur tersebut. Metode yang digunakan adalah Product Moment 

Pearson.54  

Rumus yang digunakan adalah: 

r  =                 N (∑xy) – (∑x) (∑y) 

        √ N (∑x2) – (∑x1)2 N (∑y2) – (∑y)2 

Dimana: 

X = skor pertanyaan no. 1 

Y = skor total 

XY = skor pertanyaan no. 1 dikalikan skor total 

N = jumlah sampel 

Besarnya r dapat diperhitungkan dengan menggunakan korelasi dengan taraf 

signifikansi (α) = 0,05. Apabila r hitung lebih besar dari r table maka kuesioner 

sebagai alat pengukur itu valid. 

2) Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran 

dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda (konstan) bila dilakukan 

                                                           

54 Masri Singarimbun. Op.Cit. hlm.137 
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pengukuran kembli terhadap subyek yang sama. Metode yang digunakan adalah 

metode dari Alpha Cronbach (α).55 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

r ii =           X    
 

 

Keterangan: 

r ii = jumlah sampel 

k = jumlah butir pertanyaan 

σb2= jumlah varians butir 

σt2 = varians total 

3) Korelasi Parsial Rank Kendall (τ) 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel berpasangan 

yang masing-masing dinyatakan dalam skala ordinal, maka digunakan alat 

analisis Korelasi Parsial Rank Kendall. Dengan memakai rumus Parsial ini dapat 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel kontrol pada hubungan 

variabel. Korelasi ini digunakan karena data yang dikorelasikan mempunyai 

gejala ordinal. 

                                                           

55 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Yogyakarta: Rineka Cipta, 
1998) hlm. 190 –191.  
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Rumusnya sebagai berikut: 

τxy.z  =        τxy − τxz∙ τyz 

           √ (1 − τxz
2) (1 − τyz

2) 

Untuk mencari korelasi parsial ini, harus dihitung lebih dahulu nilai τ xy, τ xz, dan τ 

yz. Rumus untuk mencari nilai antara dua hubungan tersebut adalah: 

τxy =                                                 Ѕ 

√ ½ n (n – 1) − τx √ ½ n (n – 1) − τy 

Dimana: 

 τxy = koefisien korelasi tata jenjang kendall 

S = pembilang dari numerator 

n = jumlah sampel 

untuk menerapkan rumus ini terlebih dahulu dicari nilai S melalui perhitungan 

statistik. Setelah S didapat, langkah selanjutnya menemukan nilai Tx, Ty, dan Tz. 

Nilai T dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

τx / τy = ½ ∑ t (t.1) 

t = jumlah pengamatan yang mempunyai jenjang sama didalam variabel yang akan 

dicari. 
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Setelah semua hasil didapat, nilai τ untuk masing-masing hubungan dapat dicari dan 

selanjutnya hasil dari ketiga τ dapat dimasukkan kedalam rumus Parsial Kendall 

untuk mencari hubungan tiga variabel sekaligus. 

 

Uji signifikansi 

Gunanya untuk menguji signifikansi korelasi Rank Kendall. Prosedur ujinya diberikan 

dalam tahap-tahap sebagai berikut: 

· Ho berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara data populasi 

· H1 berarti terdapat hubungan yang signifikan antara data populasi. 

Dipilih taraf uji signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 95% pada uji satu arah 

menggunakan statistik uji t dengan rumus: 

t =        τ √ n – 2 

           √ 1 – τ 2 

df = 3  

Kemudian hasil perhitungan t dapat diuji dengan tabel distribusi dari t dengan 

derajat kepercayaan 95%. Kesimpulan dari uji t ini berupa: 

Ho ditolak apabila t hitung > t tabel 

Ho diterima apabila t hitung < t tabel 

4) Analisis Regresi Berganda 
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Analisis statistik yang dilakukan untuk mengukur pengaruh antara variabel 

bebas (iklan di media televisi, peran keluarga, peran teman pergaulan) dengan 

variabel terikat (loyalitas merek) menggunakan analisis regresi berganda yaitu 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.56 

 Y = a+b1X1+b2X2+b3X3 

 

Dimana: 

Y = loyalitas merek konsumen 

a = konstanta 

X1 = terpaan iklan di media televisi 

X2 = pengaruh keluarga 

X3 = pengaruh teman pergaulan 

5) Uji Determinasi 

Untuk mengetahui hubungan variabel independen secara keseluruhan terhadap 

variabel dependen digunakan koefisien determinasi berganda. Rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

       R2 =       

 

                                                           

56 Sugiyono, Statistik Non Parametik Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2003) hlm. 241. 
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Keterangan: 

R2 = koefisien determinasi 

a = intercept 

b = lereng garis variabel 

x = nilai independen variabel 

y = nilai dependen variabel 

Ny = nilai rata-rata y  

6) Uji F 

Dari hasil analisis regresi diperoleh uji F yaitu untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. 

F =               R2 / k 

          (1 – R2) (n – k − l) 

Keterangan: 

R = koefisien korelasi berganda 

k = jumlah variabel independen 

n = jumlah sampel 

Cara menafsirkan hasil perhitungan secara statistik adalah dengan 

membandingkan Fhitung dengan nilai Ftable. Hipotesis nol atau Ho akan ditolak dan 

hipotesis alternatif atau Ha diterima apabila ternyata Fhitung lebih besar dari nilai 
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Ftable. Dengan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05). Uji F menunjukkan pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

57 Suharsimi Arikunto, Loc.Cit. hlm. 255. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Perkembangan FISIP UNS 

Sejarah FISIP UNS dimulai pada tahun 1976 di Surakarta, bersamaan dengan 

diresmikannya Universitas Negeri Sebelas Maret yang dikukuhkan dengan Keputusan 

Presiden RI nomor 10 tahun 1976. 

Mulanya FISIP menempati gedung di Pabelan, Makam Haji, Kabupaten 

Sukoharjo. Dan pada tahun 1982 FISIP UNS menempati gedung baru yang ada di 

komplek kampus Kentingan sekarang ini. 

Sebelum ada keputusan Presiden nomor 55 tahun 1982 tentang susunan 

organisasi Universitras Sebelas Maret, komunikasi massa dulu bernama publisistik. 

Setelah tahun 1983, berdasarkan Mendikbud RI No. 017/O/1983 tanggal 14 Maret 1983, 

jurusan publisistik diubah menjadi jurusan komunikasi. 

Pada tanggal 8 Desember 1983, berdasarkan SK Mendikbud RI No. 055/O/1983 

tentang jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan UNS, FISIP UNS menambah 

satu jurusan baru yaitu jurusan mata kuliah dasar umum (MKDU). Jurusan ini berada 

dibawah team MKDU Universitas Sebelas Maret. Pada tanggal 28 Juni 1984, berdasarkan 

SK Dirjen Dikti No. 39/Dikti/Kep./1984 FISIP UNS menata program studi untuk jurusan 

ilmu administrasi dan jurusan ilmu komunikasi FISIP UNS, masing-masing adalah 

administrasi negara dan komunikasi massa. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Kemudian disusul dengan berdirinya program studi sosiologi pada tanggal 29 

Mei 1986 berdasarkan SK Dirjen Dikti No.27/Dikti/Kep./1986 dan mulai berjalan pada 

semester Juli – Desember 1986. Jurusan ini berkembang menjadi jurusan sosiologi yang 

merupakan program sarjana strata 1 (S1) berada dibawah dekan dengan berdasarkan SK 

No. 66/Dikti/Kep./1988. 

Pada tahun 1994, FISIP UNS membuka program S1 Ekstensi, dengan dua jurusan 

yaitu jurusan ilmu administrasi dan ilmu komunikasi. Untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat akan tenaga kerja terampil dan profesional, dibuka program diploma 3 yaitu 

jurusan penyiaran dan periklanan, disusul kemudian dengan administrasi perkantoran 

pada tahun 2000. Mulai tahun 2001 dibuka program pasca sarjana konsentrasi 

manajemen komunikasi dan teori komunikasi. 

b. Visi, Misi, dan Tujuan FISIP UNS 

· Visi 

Memberdayakan fakultas dan jurusan dalam rangka menuju otonomi sehingga 

mampu meningkatkan peran FISIP sebagai pusat kegiatan ilmiah bagi 

masyarakat kampus maupun di luar kampus. 

· Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten 

2. Menyelengarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

konsep-konsep dan teori-teori keilmuan sosial dan politik yang sesuai 

dengan perubahan masyarakat baik perubahan pada tingkat global, 

regional, nasional maupun lokal.  
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3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan sosial dan politik. 

· Tujuan 

1. Melaksanakan pemberdayaan fakultas dan jurusan dalam rangka menuju 

otonomi. 

2. Menjadikan FISIP sebagai pusat kegiatan ilmiah. 

3. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa di bidang riset dan 

pengabdian. 

4. Mengembangkan sistem manajemen internal/pengelolaan lembaga yang 

mampu mendukung terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan alumni perguruan 

tinggi lain. 

6. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa. 

7. Memberikan peluang dan peran bagi mahasiswa dalam kegiatan akademik. 

c. Jurusan Ilmu Komunikasi 

1) Visi, Misi dan Tujuan 

· Visi 

Menjadi pusat unggulan (center of excellent) dalam penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (professional services) 

di bidang komunikasi yang secara manajerial, serta moral memberi 

kontribusi pada pengembangan kehidupan bangsa sebagai bagian dari tata 

peradaban yang lebih luas. 

· Misi 
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a. Menyelenggarakan proses pengajaran yang bermutu dalam rangka 

menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun 

global, baik secara akademis maupun moral dan berperan dalam 

membangun serta memelihara integrasi bangsa. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan yang mendukung pendidikan dan 

kemajuan ilmu, teknologi dan pengkayaan budaya. 

c. Meningkatkan pengabdian masyarakat, bangsa dan negara. 

d. Menjalin kerjasama denan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri 

untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

e. Mengembangkan sumber daya manusia baik tenaga akademik maupun 

non akademik yang profesional (handal, beretika dan sejahtera) dalam 

rangka peningkatan mutu pelayanan. 

f. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan 

akuntabilitas dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang baik, kinerja 

tinggi serta efisiensi dan efektivitas organisasi. 

g. Menciptakan iklim kerja yang kondusif ditandai oleh berkembangnya 

semangat kerjasama, saling percaya (mutual-trust) dan terbentuknya 

nilai-nilai bersama (shared value). 

2) Struktur Organisasi 

Struktur organisasi jurusan ilmu komunikasi FISIP UNS terdiri dari: 

a. Unsur pimpinan (dekan dan pembantu dekan) 

b.  Senat fakultas 

c. Unsur pelaksana akademik (jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen) 

d. Unsur pelaksana administratif (bagian tata usaha) 
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3) Kondisi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

Jurusan komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sebelas 

Maret adalah jurusan dengan akreditasi ‘A’. Status ini bermakna bahwa jurusan memiliki 

seluruh kualifikasi ideal untuk mengoperasikan proses dan sistem pendidikan tinggi 

sesuai standar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia.  

Untuk staf pengajar, jurusan ilmu komunikasi berupaya meningkatkan kualitas. 

Terlihat dengan adanya beberapa dosen yang disekolahkan ke luar negeri. Berikut tabel 

staf pengajar/dosen jurusan ilmu komunikasi: 

Tabel 1 

Jumlah Staf Pengajar Tetap Jurusan Ilmu Komunikasi Menurut Jabatan 
Akademik dan Golongannya 

 

No Jabatan akademis Golongan Jumlah 

1. Lektor Kepala IV A – IV C 15 orang 

2. Lektor III C – III D 10 orang 

3. Asisten Ahli III A – III B   6 orang 

 Jumlah   31 orang  

Sumber: jurusan ilmu komunikasi per Agustus 2009 

Sedangkan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi pada tahun angkatan 2004 – 

2008 per Agustus 2009 berjumlah 533 anak. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 2 
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Jumlah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

Berdasarkan Tahun Angkatan 

(per Agustus 2009) 

 

Jenis kelamin  

Tahun Angkatan Laki-laki Perempuan 

 

Jumlah 

2004 29 72 101 

2005 44 61 105 

2006 33 57 90 

2007 35 79 114 

2008 40 83 123 

Sumber: bagian tata usaha FISIP UNS  

4) Sistem Pendidikan 

Sistem pendidkan komunikasi massa FISIP UNS adalah sistem kredit yaitu sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang beban studi mahasiswa dan beban kerja tenaga 

pengajar dinyatakan dalam kredit. Sistem ini diatur dalam Peraturan Rektor UNS 

No.459H27/PP/2007. 

5) Program Pendidikan 

Beban studi kumulatif minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS dengan lama 

studi komulatif antara 8–14 semester. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah 

dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. 

Pembagian kegiatan akademik ini terbagi atas 3 kegiatan: 
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· 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar 

· 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadwal tetapi 

direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA). 

· 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilaksanakan 

mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan atau 

tujuan lain dari tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar/PA. 

6) Perkuliahan 

Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dapat berbentuk kuliah tatap 

muka/ceramah, seminar/diskusi, praktikum/kuliah kerja dan lain-lain. Kuliah akan diikuti 

dengan ujian-ujian. Untuk dapat menempuh ujian akhir semester, mahasiswa telah 

mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik terjadwal pada 

semester yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan. 

7) Struktur Kurikulum Jurusan Ilmu Komunikasi 

Berdasarkan buku pedoman FISIP UNS tahun 2008 jurusan ilmu komunikasi 

massa FISIP UNS membagi struktur kurikulumnya menjadi: 

a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

Meliputi: pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, 

ilmu dasar alam, ilmu budaya dasar, dan kewirausahaan. 

b. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 

Meliputi: pengantar ilmu komunikasi, pengantar sosiologi, dasar-dasar logika, 

general english, english for social science, pengantar psikologi, pengantar ilmu 
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politik, sistem ekonomi indonesia, komposisi, azas-azas manajemen, sistem hukum 

indonesia, sistem sosial budaya indonesia, teori sosial politik, komunikasi massa, 

teori komunikasi, teknologi komunikasi, manajemen media massa, statistik sosial, 

sistem politik indonesia, metode penelitian sosial, komunikasi organisasi, sistem 

komunikasi indonesia, teknik presentasi, metode penelitian komunikasi (kuantitatif), 

metode penelitian komunikasi (kualitatif), isu-isu komunikasi kontemporer, kapita 

selekta komunikasi. 

c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

Meliputi: jurnalistik (I, II, III, dan IV), radio (I, II, III, dan IV), video (I, II, III, dan IV), 

periklanan/humas (I, II, III, dan IV), desain grafis (I, II, III, dan IV), penulisan artikel, 

kuliah kerja komunikasi dan tugas akhir/skripsi. 

d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 

Meliputi: hukum media massa, filsafat ilmu, etika & filsafat ilmu komunikasi. 

e. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

Meliputi: psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, komunikasi politik, komunikasi 

antar budaya, komunikasi sosial pembangunan, komunikasi organisasi, perencanaan 

komunikasi. 

B. Obyek Penelitian 

1. Sejarah Telepon Seluler 

Sejarah telepon seluler atau yang lebih kita kenal dengan nama HP ternyata 

sudah ada sejak jaman penjajahan yaitu kira-kira tahun 1947 di negeri Paman Sam 

(Amerika Serikat) dan Eropa. Tahun 1910 adalah cikal bakal telepon seluler yang 
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ditemukan oleh Lars Magnus Erricson, yang merupakan pendiri perusahaan Erricson 

yang kini dikenal dengan perusahaan Sony Erricson. Pada tahun 1969, sistem 

telekomunikasi seluler dikomersialkan dan setelah tahun 1970, telekomunikasi seluler 

semakin sering dibicarakan orang. Penemuan ini sekaligus diklaim sebagai penemuan 

ponsel pertama. 

Ponsel adalah hasil perkawinan antara teknologi komunikasi telepon yang sudah 

ada sejak ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, dengan teknologi 

komunikasi radio hasil temuan Nikolai Tesha dan Guglielmo Marconi pada tahun 1880. 

Kedua teknologi ini pada awalnya berkembang sendiri-sendiri, namun tuntutan 

komunikasi selama perang dunia kedua mendorong dipadukannya kedua teknologi ini 

dalam sistem komunikasi bergerak (mobile communication). 

Di Indonesia sendiri, untuk pertama kali telepon seluler masuk pada tahun 1984 

dengan teknologi berbasis Nordic Mobile Telephone (NMT) yang selanjutnya 

berkembang menjadi NMT 470 yang dioperasikan oleh PT Rajasa Hazanah Perkasa. 

Sedangkan sistem Advance Mobile System (AMPS) ditangani oleh 4 operator yaitu PT 

Elektrindo Nusantara, PT Centralindo, PT Panca Sakti dan Telekomindo. Tahun 1993, PT 

Telkom memulai proyek percontohan seluler digital Global System for Mobile (GSM) di 

pulau Batam dan Bintan, disusul PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) yang pada tahun 

1994 beroperasi menggunakan SIM Card dengan jangkauan luas dan Telkomsel pada 26 

Mei 1995 berdiri sebagai GSM nasional. 
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2. Gambaran TelkomFlexi 

PT. Telkom Indonesia Tbk, dan dengan anak perusahaan yang berupa Plasa 

Telkom melalui Divisi Fixed Wireless memanfaatkan CDMA sebagai telepon fixed wireless 

digital yang digunakan sebagai telepon rumah (fixed phone) dan telepon bergerak 

(mobility). Layanan fixed wireless berbasis CDMA diberi brand “TelkomFlexi”. 

TelkomFlexi tersedia layanan prabayar yang biasa disebut Flexi Trendy dan pascabayar 

yang disebut Flexi Classy. Pelanggan Flexi Classy dan Trendy dapat menggunakan 

terminal yang beroperasi dengan kartu RIUM dan nomor yang diinjeksikan ke dalam 

terminal yang dapat dengan mudah diperoleh di Plasa Telkom atau Flexi Center 

terdekat. (www.telkomflexi.com) 

Untuk mempermudah calon pelanggan flexi pada saat ini sudah banyak tersedia 

terminal dengan merk dan tipe handset untuk berlangganan flexi dengan harga yang 

terjangkau. Telkom juga menyediakan paket-paket hemat dalam memperoleh terminal 

yang sesuai sehingga konsumen dapat berkomunikasi secara fleksibel dengan mobilitas 

tinggi dan pulsa yang hemat. Dengan tujuan meraih kepuasan pelanggan, flexi terus 

mengembangkan produk dan layanan dalam memperoleh informasi dengan mudah dan 

cepat. Pada saat ini, tersedia layanan Short Message Service (SMS) dan Wireless 

Application Protocol (WAP). Anda bisa berkomunikasi hemat dan informasi dapat 

tersimpan dengan menggunakan SMS, selanjutnya untuk memperoleh informasi terkini 

dapat mengakses WAP TelkomFlexi. Selain itu juga terdapat fitur-fitur lain yang sudah 

kami berikan ataupun sedang dalam pembangunan.  
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Flexi juga menyediakan layanan-layanan content berbasis SMS dan WAP dengan 

banyak kategori layanan, seperti astrologi, info, fun, games, sport news, general news, 

polling, quiz, religi, misteri dan lain sebagainya. Layanan content disediakan oleh Flexi 

bekerjsama dengan content provicer dengan menggunakan tarif premium yang telah 

diberitahukan. 

Keuntungan utama yang anda peroleh bila menjadi pelanggan Flexi adalah biaya 

yang hemat. Pelanggan akan dibebani dengan tarif pulsa telepon rumah dengan 

kemampuan terminal telepon yang dapat dibawa-bawa. Selain itu pelanggan Flexi juga 

tidak membebani telepon rumah yang memanggilnya. Selanjutnya, Flexi juga 

menyediakan komunikasi data dan akses internet dengan lebih cepat hingga 153 kbps. 

Keuntungan berikutnya dari Flexi adalah kualitas suara lebih jernih, layanan kring lebih 

cepat, radiasi terminal rendah sehingga memberikan keamanan bagi otak, serta aman 

dari penggandaan nomor.  

TelkomFlexi  yang memposisikan sebagai operator fixed wireless CDMA terbesar 

dan terlengkap layanannya, mempunyai jenis antara lain: 

1. Flexi Combo 

Flexi combo yaitu suatu pengembangan layanan flexi prabayar dan atau pasca bayar 

yang memungkinkan pelanggan memiliki 2 sampai 3 nomor dalam 1 kartu. Nomor-

nomor yang ada dalam kartu multinumber adalah nomor-nomor yang berada dalam 

1 (satu) area flexi. 
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2. Flexi Home 

Flexi home merupakan produk terbaru dari TelkomFlexi yang menggunakan Fixed 

Wireless Terminal (FWT) berbasis ESN (Non Sim Card) sebagai terminal rumah. 

3. Flexi Data Net 

Flexi data net adalah suatu produk Telkom yang menawarkan sebuah solusi data 

dengan menggunakan data card pada jaringan flexi dimana pelanggan dapat 

mengakses email dan attachment-nya serta informasi terkini dari internet 

dimanapun dan kapanpun selama dalam coverage flexi dengan menggunakan data 

card dan notebook komputer.   

4. Flexi Classy 

Flexi classy merupakan kartu pasca bayar dari TelkomFlexi yang menawarkan 

kenyamanan dan kecepatan akses komunikasi. Produk ini memberikan berbagai 

fasilitas dan kemudahan bagi para pengguna layanan TelkomFlexi yang tidak ingin 

direpotkan oleh rutinitas isi ulang. 

Flexi pasca bayar adalah layanan flexi dengan sistem pembayaran di akhir melalui 

lembar penagihan atas pemakaian bulan sebelumnya, dengan perincian tarif 

pemakaian adalah sebagai berikut: 

1. Lokal: mengacu tarif lokal PSTN Telkom 

2. SLJJ: mengacu tarif SLJJ PSTN Telkom 

3. Internasional: mengacu tarif internasional PSTN Telkom 

4. Seluler: mengacu tarif PSTN Telkom ke seluler 
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5. SMS: Rp 250/sms (maks 160 karakter) 

5. Flexi Trendy 

Flexi trendy adalah produk flexi pra bayar dengan sistem pembayaran di awal 

melalui pembelian nomor perdana dan voucher, dimana pelanggan dapat mengisi 

pulsa nominal yang bervariasi, mulai 5.000 sampai 250.000, denan masa tenggang 

dan masa aktif yang berlainan. 

6. FlexiMILIS 

FlexiMILIS merupakan layanan flexi yang dapat diakses dengan cara mengirimkan 

SMS dengan format tertentu ke nomor akses layanan FlexiMILIS yaitu 333 (tripple 

three). 

7. FlexiWAP 

Flexi WAP merupakan layanan flexi yang memungkinkan pelanggan dapat 

mendownload ringtones dan truetones, java games, wallpaper dan animasi, news 

dan info, lifestyle, messaging, cool sides, dan sport. 

8. Flexi Cruiser 

Flexi cruiser adalah portal on mobile device (menggunakan teknologi java) yang 

dapat digunakan untuk mengakses layanan-layanan content flexi dan sudah diatur 

dalam kategori tertentu. Jenis layanan yang dapat diakses termasuk di dalamnya 

SMS content (program co-branding, SMS banking). 

9. Flexi Transfer 
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Flexi transfer merupakan layanan yang memungkinkan seorang pelanggan flexi 

trendy untuk mengirimkan sejumlah nilai/ nominal balance tertentu ke nomor flexi 

trendy lainnya. 

 

10. Flexi Cash 

Flexi cash adalah layanan uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi 

pembayaran atau pembelian non tunai. 

11. Flexi ExtendMe 

Flexi ExtendMe adalah layanan yang memungkinkan pelanggan flexi prabayar 

(trendy) untuk memerpanjang masa aktif kartunya dengan cara men-deduct saldo 

balance yang masih tersisa. 

12. Flexi Conference 

Flexi conference merupakan layanan conference call dan SMS broadcast dari 

TelkomFlexi yang memungkinkan pelanggan TelkomFlexi untuk melakukan 

panggilan conference call dan pengiriman SMS secara masal dengan 

mitra/kolega/kerabat yang dikelola secara personal via PC yang terhubung ke 

internet. 

13. Flexi Net Unlimited 

Flexi net unlimited merupakan layanan akses data flexi bagi pelanggan flexi prabayar 

(trendy) dan pelanggan flexi pascabayar (classy) melalui jaringan TelkomFlexi 

dengan penawaran tarif khusus berlangganan PDN secara harian, mingguan, dan 

bulanan dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu. 
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Fitur Flexi merupakan jasa pelengkap terhadap basic produk yang memerlukan 

aktivasi. Fitur Flexi terbagi menjadi dua yaitu: 

 

 

 

1. Fitur Dasar 

Fitur dasar adalah fitur yang diberikan kepada pelanggan ketika pertama kali 

mendaftar diri sebagai pelanggan tanpa harus melalui persyaratan administrasi dan 

tidak dikenakan biaya (hanya biaya pemakaian). Fitur dasar meliputi: 

a. SMS 

Fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengirim dan menerima SMS antar 

Flexi, maupun Flexi dengan seluler. 

b. Call Forwarding 

Fitur untuk mengalihkan panggilan ke nomor lain. Terdapat empat kategori 

pengalihan panggilan, yaitu: 

1) Call forwarding yang langsung mengalihkan semua panggilan ke nomor yang 

dikehandaki pelanggan. 

2) Call forwarding yang mengalihkan pelanggan apabila sibuk atau tidak menjawab 

panggilan. 

3) Call fotwarding yang mengalihkan panggilan apabila pelanggan sibuk. 
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4) Call forwarding yang mengalihkan panggilan apabila pelanggan tidak menjawab 

panggilan. 

c. Voice Mailbox 

Media menyimpan pesan suara yang terdiri dari empat kategori yaitu: 

1) Semua panggilan masuk akan langsung dialihkan ke mailbox 

2) Panggilan yang masuk akan dialihkan ke mailbox bila pelanggan sibuk atau tidak 

menjawab 

3) Panggilan yang masuk akan dialihkan bila pelanggan sibuk 

4) Panggilan yang masuk akan dialihkan bila pelanggan tidak menjawab 

d. Call Waiting 

Fitur yang mengindikasikan adanya panggilan lain berupa nada beep sementara 

pelanggan sedang melakukan percakapan. Dalam hal ini pelanggan dapat melakukan 

pilihan: 

1) Menerima pelanggan penelepon kedua. Pelanggan menahan atau hold 

penelepon pertama denan mengikuti menu di handphone, lalu berbicara pada 

penelepon kedua. Setelah ditutup, pelanggan dapat kembali ke penelepon 

pertama. 

2) Mengabaikan panggilan penelepon kedua. Dalam waktu 20 detik apabila tidak 

dijawab, maka panggilan dialihkan ke voice mailbox. 

e. Do Not Disturb 

Fitur yang memungkinkan pelanggan memblok panggilan yang masuk untuk 

sementara waktu dan pemanggil akan mendapatkan pemberitahuan bahwa nomor 

yang dipanggil tidak dapat menerima panggilan atas permintaan pemilik. 
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f. Call Barring 

Fitur yang memungkinkan pelanggan memblok panggilan yang masuk ataupun 

yang keluar. Fitur ini dapat dipergunakan sejak flexi diaktifkan dan cara 

penggunaannya tergantung menu di pesawat. 

g. Call Hold 

Fitur untuk menahan atau hold percakapan yang sedang berlangsung jika 

pelanggan akan melakukan panggilan keluar lainnya atau aktivitas lain tanpa 

memutus percakapan. Apabila pelanggan melakukan hold, maka tetap dikenai 

pemakaian. Cara penggunaannya  tergantung menu di pesawat. 

h. Call Transfer 

Fitur yang memungkinkan pelanggan yang sedang menerima panggilan dapat 

meneruskan panggilan tersebut ke nomor telepon pelanggan yang lain. 

i. Layanan Data 

1) Circuit switched data (CSD) 

2) Packet data network (PDN) 

2. Fitur Tambahan 

a. Three Party 

Fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan pembicaraan 

sekaligus tiga orang. Untuk memiliki fitur ini, pelanggan cukup menghubungi 

147. 

b. Call Conference 
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Fitur yang memungkinkan pelanggan melakukan percakapan sampai 

dengan lima pelanggan.untuk bisa memiliki fitur ini, pelanggan cukup 

menghubungi 147. 

c. CLIR (Calling Line Identification Restriction) 

Fitur yang memungkinkan pelanggan dapat menyembunyikan nomor 

telepon/nama pada pesawat flexi penerima pada saat melakukan panggilan. 

 

 

d. Ring Back Tone 

Ini adalah layanan terbaru flexi, dimana orang yang menelepon flexi tidak 

akan mendengar bunyi nada sambung standar, namun mendengar lagu yang 

telah diset oleh si pemilik flexi. Untuk mengaktifkan fitur ini pelanggan 

diharuskan registrasi terlebih dahulu melalui SMS. 

 

BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penyajian data masing-masing 

variabel dengan sampel mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP UNS angkatan 2005 – 

2007. Data yang diukur merupakan data yang diambil dari hasil skoring tiap-tiap 

pertanyaan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sebelumnya. 
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1. Skor nilai 3 (tinggi) diberikan apabila responden menyatakan kesetujuannya. 

2. Skor 2 (sedang) diberikan apabila responden menyatakan kekurangsetujuannya. 

3. Skor 1 (rendah) diberikan apabila responden menyatakan ketidaksetujuannya. 

Berikut hasil penyajian data masing-masing variabel yang telah terkumpul. 

A. Terpaan iklan di televisi (x1) 

Terpaan iklan handphone CDMA Flexi merupakan variabel independen pertama. 

Terpaan iklan handphone CDMA Flexi dapat digambarkan dengan mengacu pada 

pandangan Franc Biocca mengenai karakteristik audiens aktif dalam menggunakan 

media untuk mengetahui sejauh mana media exposure seseorang, maka ada 5 

karakteristik audiens aktif menggunakan media TV yaitu sebagai berikut: 

1) Selectivity (selektivitas) 

Active audience are considered to be selective in the media they choose to use 

(kemampuan audiens untuk menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang akan 

diekspos). Responden sebagai audiens memiliki kebebasan untuk memilih tayangan apa 

yang akan dilihat. 

2) Utilitiarinsm (kemanfaatan) 

Active audience are said to use media to meet particular needs and goals (kemampuan 

audiens untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya dengan menggunakan media). 

3) Intentionality (kesengajaan) 

Implies the purposeful use of media content (kesengajaan audiens menggunakan media, 

kemampuan audiens dalam mengungkapkan tujuan penggunaan isi media). Keadaan 

ketika responden sebagai audiens melihat iklan handphone Flexi. 
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4) Involvement (keterlibatan) 

Audiences are actively attending, thinking about, and using the media (keterlibatan 

audiens dengan memperhatikan, memikirkan tentang media dan penggunaannya yaitu 

kemampuan audiens mengikuti dan memikirkan isi pesan yang disampaikan media). 

Keadaan dimana responden berusaha melibatkan pikiran dan perasaan untuk 

memahami dan mengerti pesan-pesan dalam iklan handphone Flexi yang terdapat di 

televisi.  

5) Impervious to influence (kemampuan melawan pengaruh media) 

Active audience are believed to be impervious to influence or not very easily persuaded 

by the media alone (kemampuan mempertimbangkan setiap isi pesan, serta keterlibatan 

pemikiran dalam menilai setiap isi pesan yang disampaikan media)58 

Dari kelima elemen diatas, maka hanya empat elemen yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian ini yaitu selektivitas, kemanfaatan, kesengajaan, dan 

keterlibatan. Nantinya digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan terjadinya 

terpaan media yaitu terpaan iklan handphone Flexi di televisi sehingga dapat diketahui 

dengan jelas bagaimana perilaku audiens dalam menggunakan media tersebut. 

Berikut ini adalah data-data tentang terpaan iklan handphone CDMA Flexi: 

a. Selektivitas 

Tabel 3 

Ketertarikan Responden Terhadap Iklan handphone CDMA Flexi 

N = 54 

                                                           

58 Stephen W. Littlejohn. Loc.Cit 
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No Pernyataan F % 

1 Ya 30 55,55 

2 Kadang-kadang 22 40,74 

3 Tidak  2 3,70 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.1 

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden beranggapan iklan handphone 

CDMA Flexi menarik. Terbukti dari 54 responden, sebesar 30 orang atau 55,55% 

menyatakan iklan handphone Flexi menarik, dan sisanya, 22 responden atau sebesar 

40,74% menyatakan biasa saja serta 2 responden atau 3,70% menyatakan bahwa 

penampilan iklan handphone CDMA Flexi tidak menarik.  

Ketertarikan responden terhadap handphone Flexi tersebut dikarenakan 

pengemasan iklan handphone Flexi yang menarik dengan memasukkan unsur futuristik 

(dalam bentuk karikatur), berkesan humoris serta menggunakan endorser ”The 

Changcuters”, salah satu band yang banyak digandrungi anak muda saat ini. 

Tabel 4 

Melihat Iklan Handphone Flexi Merupakan Pilihan dan Keinginan Sendiri 

N = 54 

 

No Pernyataan F % 

1 Ya 2 3,70 
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2 Kadang-kadang 30 55,55 

3 Tidak 22 40,74 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.2 

Dari tabel di atas diketahui dari 54 responden hanya 2 orang atau 3,70% 

responden yang menyatakan mereka melihat iklan handphone CDMA Flexi sesuai 

dengan pilihan dan keinginan sendiri. Sedangkan 30 orang atau 55,55% menyatakan 

kadang-kadang saja mereka menyaksikan iklan handphone Flexi. Dan sisanya yaitu 22 

orang atau 40,74% menyatakan bahwa mereka melihat iklan handphone Flexi tetapi 

tidak berdasarkan pilihan dan keinginan sendiri.  

Tingkat keinginan responden untuk melihat iklan handphone Flexi sesuai dengan 

pilihan dan keinginan sendiri yang sedang tersebut disebabkan oleh munculnya iklan di 

televisi yang tidak dapat ditentukan kapan ditayangkan. 

 

 

 

 

b. Kemanfaatan 

Tabel 5 

Iklan Handphone Flexi Untuk Memuaskan Rasa Ingin Tahu 

N = 54 
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No Pernyataan F % 

1 Ya 11 20,37 

2 Biasa saja 24 44,44 

3 Tidak 19 35,18 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.3 

Berdasarkan tabel di atas diketahui tingkat responden menggunakan iklan 

handphone Flexi untuk memuaskan rasa ingin tahu kurang, terbukti dari 54 orang 

responden sebanyak 24 orang atau 44,44% menyatakan kemampuan iklan handphone 

Flexi untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka adalah biasa saja. Dan 11 responden 

atau 20,37% yang menyatakan rasa ingin tahu mereka tentang perkembangan teknologi 

komunikasi dapat terpenuhi oleh iklan handphone Flexi. Sedangkan sisanya, 19 

responden atau 35,18% menyatakan iklan handphone Flexi tidak dapat memenuhi sama 

sekali rasa ingin tahu mereka tentang perkembangan teknologi komunikasi.  

Tingkat kemampuan iklan handphone Flexi di televisi untuk memenuhi 

keingintahuan responden tentang perkembangan teknologi komunikasi disebabkan oleh 

keterbatasan dari media tersebut sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada 

responden kurang lengkap/ tidak ter-cover. 

 

 

Tabel 6 
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Iklan Handphone Flexi Untuk Menambah Pengetahuan 

N = 54 

 

No Pernyataan F % 

1 Ya 28 51,85 

2 Biasa saja 24 44,44 

3 Tidak 2 3,70 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.4 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan responden 

bertambah dengan menonton iklan handphone Flexi di televisi, terbukti dari 54 orang 

responden sebanyak 28 orang atau 51,85% menyatakan iklan handphone Flexi telah 

memberikan pengetahuan kepada mereka terutama tentang teknologi komunikasi 

terkini. Sedangkan sisanya, yaitu 24 responden atau 44,44% menyatakan dengan 

menyaksikan iklan handphone Flexi pengetahuan mereka tidak bertambah dan tidak 

berkurang pula (biasa saja). Dan 2 responden atau sebesar 3,70% menyatakan iklan 

handphone Flexi yang mereka saksikan tidak menambah pengetahuan mereka tentang 

teknologi komunikasi.  

Kecenderungan iklan handphone Flexi untuk memberikan pengetahuan 

disebabkan oleh iklan-iklan tersebut senantiasa menyajikan kemajuan inovatif terbaru 

masing-masing vendor. Selain itu iklan yang dimuat dimedia dengan versi yang berbeda 

akan memberikan perspektif atau wawasan yang luas dan bersifat saling melengkapi. 
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Tabel 7 

Iklan Handphone Flexi Untuk Referensi Pembelian 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Membantu 32 59,25 

2. Kadang-kadang 12 22,22 

3. Tidak membantu 10 18,51 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.5 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa iklan handphone Flexi dapat 

memberikan referensi untuk pembelian telepon seluler. Hal ini terbukti dari 54 orang 

responden sebanyak 32 orang atau 59,25% menyatakan iklan handphone Flexi 

memberikan informasi yang mereka perlukan untuk bahan pertimbangan ketika mereka 

melakukan pembelian telepon seluler. Sedangkan sisanya, yaitu 12 responden atau 

sebesar 22,22% menyatakan bahwa iklan handphone Flexi kadang-kadang memberikan 

referensi pembelian di kalangan responden dan sisanya lagi yaitu 10 responden atau 

18,51% menyatakan bahwa iklan handphone Flexi tidak memberikan referensi sama 

sekali dalam pembelian handphone. 
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Kecenderungan ini disebabkan karena dari iklan handphone Flexi yang 

ditayangkan ditelevisi konsumen dapat mengetahui keunggulan dan sekaligus juga harga 

handphone Flexi. 

 

 

 

 

c. Kesengajaan 

Tabel 8 

Responden Menyaksikan Iklan Handphone Flexi Diselingi Dengan Aktivitas Lain 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Ya 18 22,22 

2. Kadang-kadang 33 61,11 

3. Tidak 3 5,55 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.6 

Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat kesengajaan responden untuk 

menonton iklan handphone Flexi kurang. Terbukti dari 54 responden, sebanyak 18 orang 

atau 22,22% menyatakan dalam menyaksikan iklan handphone Flexi diselingi kegiatan 
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lain. Dan hanya 3 responden atau sebesar 5,55% yang menyatakan bahwa mereka 

menonton iklan handphone Flexi tanpa diselingi dengan aktivitas lain. Serta sebanyak 33 

responden atau 61,11% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang menyaksikan iklan 

handphone Flexi dengan diselingi aktivitas lainnya. 

Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa iklan hanya merupakan selingan 

atau jeda ketika mereka menyaksikan acara utama di televisi. Meskipun demikian ada 

beberapa diantara responden yang kadang-kadang saja melihat iklan Flexi dengan 

diselingi aktivitas lain. 

 

 

 

d. Keterlibatan 

Tabel 9 

Tingkat Pemahaman Iklan Handphone Flexi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Mudah sekali 11 20,37 

2. Mudah 41 75,92 

3. Sulit 2 3,70 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no. 7 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat keterlibatan responden dengan iklan 

handphone Flexi di televisi adalah sedang. Terbukti dari 54 responden sebanyak 41 

orang atau 75,92% menyatakan mudah memahami iklan handphone Flexi. Yang 

dimaksud dengan mudah disini adalah responden mengerti iklan handphone Flexi tetapi 

terkadang mengalami kesulitan. Dan hanya 11 responden atau 20,37% yang menyatakan 

dengan mudah sekali memahami iklan handphone Flexi di televisi. Dan sisanya, 

sebanyak 2 responden atau 3,70% menyatakan bahwa iklan handphone Flexi sulit 

dipahami. 

Hal ini disebabkan iklan handphone Flexi memang didesain agar audiens dapat 

menangkap dan memahami pesan iklan dengan mudah. 

 

 

 

 

 

Tabel 10 

Komentar Tentang Iklan Handphone Flexi Di Televisi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Ya 6 11,11 
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2. Kadang-kadang 32 59,62 

3. Tidak 16 29,62 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.8 

Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat keterlibatan responden dengan iklan 

Flexi adalah sedang. Terbukti dari 54 responden sebanyak 32 orang atau 59,62% 

menyatakan kadang-kadang saja mereka memberikan komentar setiap kali selesai 

menyaksikan iklan handphone Flexi ditelevisi. Dan hanya 6 orang atau 11,11% yang 

menyatakan bahwa mereka selalu memberikan komentar dalam setiap kali menyaksikan 

iklan handphone Flexi. Sedangkan sisanya yaitu 16 responden atau 29,62% yang 

menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan komentar dalam setiap kali 

selesai menyaksikan iklan handphone Flexi.  

Komentar yang disampaikan responden setelah menyaksikan iklan merupakan 

bukti keterlibatan mereka dengan iklan handphone Flexi. Dengan anggapan komentar 

diberikan ketika responden benar-benar paham dan memiliki informasi cukup tentang 

handphone Flexi. 

Setelah semua item pertanyaan tentang pengaruh terpaan iklan di televisi yang 

diajukan mendapat jawaban dari responden, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengklasifikasian atas jawaban tersebut. Dari tabel jawaban responden pada 

variabel independen ini, akan dicari besarnya R (range= jarak perkiraan) yang rumusnya 

adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil (NT – NT). 
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Langkah selanjutnya adalah mencari I (interval kelas) untuk mencari kategori 

rendah, sedang, dan tinggi. Rumusnya adalah: 

I =                  Range 

                 Jumlah kategori 

Dalam penelitian ini jumlaj kategori yang dikehendaki adalah alternatif jawaban 

yang telah ditentukan yaitu 3 kategori yang masing-masing diberi nilai 3, 2, dan 1. 

hasilnya adalah: 

I =               NT – NR 

               Jumlah kategori 

Dari penyajian data tentang terpaan iklan handphone Flexi diatas diperoleh data: 

NT: 23 

NR: 12 

Jumlah kategori: 3 

Maka 

I =      23 – 12  

                3 

I = 3,66  

I = 4 
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Dengan demikian diperoleh interval sebagai berikut: 

Rendah : 12 – 15 

Sedang : 16 – 19  

Tinggi : 20 – 23 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan tingkat pengaruh terpaan iklan 

handphone Flexi di televisi: 

Tabel 11 

Distribusi Nilai Variabel Terpaan Iklan Handphone Flexi Di Televisi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Rendah 18 33,33 

2. Sedang 29 53,70 

3. Tinggi 7 12,96 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.1–8 

Dari tabel diatas diketahui terpaan iklan berpengaruh sedang terhadap brand 

loyalty responden. Terbukti dari 54 responden sebanyak 29 responden atau 53,70% 

menyatakan bahwa terpaan iklan di televisi berpengaruh sedang terhadap loyalitas 
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merek handphone mereka. Sedangkan 18 responden atau sebesar 33,33% menyatakan 

bahwa terpaan iklan berpengaruh rendah atas loyalitas merek handphone mereka. 

Sisanya, sebanyak 7 responden atau 12,96% yang menyatakan bahwa terpaan iklan di 

televisi sangat berpengaruh terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 

Pengaruh terpaan iklan handphone Flexi yang sedang atas loyalitas merek 

handphone responden disebabkan oleh tingkat selektivitas, kemanfaatan, kesengajaan 

dan keterlibatan responden yang sedang saja meskipun responden merasa iklan 

handphone Flexi sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhan mereka, 

diantaranya menambah wawasan dan sebagai bahan referensi pembelian.  

B. Peran keluarga (x2) 

Variabel independen kedua adalah peran keluarga. Peran keluarga dalam 

loyalitas merek handphone Flexi adalah pengaruh mereka terhadap responden melalui 

pemberian informasi maupun pemilihan merek ponsel. Dalam mempengaruhi pilihan 

merek tersebut, keluarga melakukan dengan cara (a) memberikan nasehat produk atau 

merek mana yang paling baik, dan (b) membagikan pengalaman mereka dengan produk 

atau merek. 

1. Tingkat interaksi keluarga 

Tabel 12 

Interaksi Melalui Keterlibatan Responden Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian 
Keluarga 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 
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1. Ya  23 44,23 

2. Kadang-kadang 22 42,30 

3. Tidak  7 13,46 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.9 

Dari tabel diatas diketahui tingkat interaksi antara responden dengan keluarga 

dalam pengambilan keputusan pembelian terbilang tinggi. Terlihat dari 54 responden, 

sebesar 23 orang atau 44,23% menyatakan bahwa mereka ikut menentukan pilihan 

dalam kegiatan pembelian keluarga. Sisanya 22 responden atau 42,30% menyatakan 

bahwa mereka kadang-kadang saja terlibat dalam kegiatan pembelian keluarga. Dan 

sebagian kecil responden, 7 orang atau 13,46% menyatakan bahwa mereka tidak terlibat 

sama sekali dalam kegiatan pembelian keluarga.  

Ketika responden terlibat dalam pembelian maka terjadi interaksi antara 

responden dengan keluarga. Responden akan jauh terlibat dalam interaksi pembelian 

manakala responden memiliki lebih banyak informasi tentang handphone Flexi 

dibanding keluarga. 

2. Pemberian informasi tentang handphone Flexi 

Tabel 13 

Informasi Tentang Penampilan Handphone Flexi Oleh Keluarga 

N = 54 

 

No. Pernyataan  F % 
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1. Menarik  35 67,30 

2. Biasa saja 12 23,07 

3. Tidak menarik  5 9,61 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.11 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keluarga berperan dalam pemberian 

informasi tentang handphone Flexi. Terbukti dari 54 responden sebesar 35 orang atau 

67,30% menyatakan bahwa keluarga memberikan informasi tentang penampilan Flexi 

yang menarik. Sebanyak 12 responden atau 23,07% menyatakan keluarga mereka 

menilai penampilan Flexi biasa saja. Dan sisanya, 5 responden atau sebesar 9,61% 

menyatakan bahwa keluarga menganggap penampilan Flexi tidak menarik. 

Hal ini disebabkan karena iklan handphone Flexi menggunakan endorser yang 

sudah dikenal masyarakat luas termasuk keluarga responden, menggunakan gambar 

karikatur sehingga terlihat lucu. 

Tabel 14 

Informasi Tentang Harga Handphone Flexi oleh Keluarga 

N = 54 

 

No.  Pernyataan  F % 

1. Mahal  4 7,40 

2. Murah  42 77,77 

3. Sangat murah  8 14,81 
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Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.12 

Dari tabel diatas diketahui bahwa harga Flexi terbilang murah. Dari 54 

responden sebanyak 42 orang atau 77,77% keluarga responden yang menyatakan 

bahwa harga Flexi murah. 4 responden atau 7,40% menyatakan bahwa harga ponsel 

Flexi mahal dan sisanya, 8 responden atau 14,81% yang menyatakan bahwa harga 

ponsel Flexi sangat mutah apabila dibandingkan dengan produk handphone CDMA 

lainnya. 

Alasannya karena dalam iklan tersebut juga disebutkan bahwa harga handphone 

Flexi murah yaitu hanya 199 ribu dan harga itu termasuk dalam kategori murah apabila 

dibandingkan dengan handphone CDMA lain. 

 

 

 

 

Tabel 15 

Informasi Tentang Teknologi Handphone Flexi Oleh Keluarga 

N = 54 

 

No. Pernyataan  F % 

1. Lebih inovatif 8 14,81 
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2. Sama dengan ponsel lainnya 38 70,37 

3. Ketinggalan zaman 8 14,81 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.13 

Dari tabel diatas diketahui tingkat peran keluarga melalui pemberian pendapat 

tentang teknologi handphone Flexi adalah sedang. Terbukti dari 54 responden sebesar 

38 orang atau sekitar 70,37% menyatakan bahwa keluarga mereka menilai teknologi 

Flexi sama dengan handphone CDMA lainnya. 8 keluarga responden atau 14,81% 

berpendapat bahwa teknologi Flexi lebih inovatif dibanding dengan handphone CDMA 

lain. Dan sisanya, 8 keluarga responden atau 14,81% menyatakan bahwa teknologi Flexi 

ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan handphone CDMA lain. 

Kecenderungan ini disebabkan karena fitur-fitur Flexi memang hampir sama 

dengan handphone CDMA lain yang menjadi kompetitornya. Meski demikian, ada 

beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh handphone CDMA lain misalnya three party dan 

call conference. Hal ini ditunjukkan dengan 19 keluarga responden yang menyatakan 

bahwa teknologi Flexi lebih inovatif dibandingkan dengan CDMA lain. 

 

 

3. Mempengaruhi pilihan merek 

Tabel 16 

Nasehat Produk Atau Merek Yang Paling Baik Oleh Keluarga 

N = 54 
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No  Pernyataan  F % 

1. Ya  7 12,96 

2. Kadang-kadang 43 79,62 

3. Tidak  4 7,40 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.14 

Dari tabel di atas diketahui peran keluarga dalam mempengaruhi pilihan merek 

handphone CDMA responden adalah sedang. Terlihat dari 54 responden, 43 orang atau 

sebesar 79,62% diantaranya menyatakan bahwa keluarga mereka kadang-kadang saja 

memberikan nasehat tentang handphone CDMA terbaik, dalam hal ini adalah 

handphone Flexi. Hanya 7 responden atau sebesar 12,96% saja yang menyatakan bahwa 

keluarga mereka memberikan nasehat tentang handphone Flexi. Serta sisanya, 4 orang 

atau sebesar 7,40% menyatakan bahwa keluarga mereka tidak memberikan nasehat 

tentang Flexi sebagai handphone CDMA terbaik.  

Hal ini karena interaksi antara responden dengan keluarga terbatas sebab 

keluarga tidak cukup memiliki informasi tentang handphone Flexi. 
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Tabel 17 

Pemakaian Telepon Seluler Oleh Keluarga Responden 

N = 54 

 

No  Pernyataan  F % 

1. Ya  31 57,40 

2. Kadang-kadang 18 33,33 

3. Tidak  5 9,25 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.10 

Dari tabel di atas diketahui bahwa peran keluarga dengan pemberian contoh 

secara langsung, yaitu pemakaian handphone Flexi adalah tinggi. Terlihat dari 54 

responden sebesar 31 atau 57,40% menyatakan bahwa keluarga mereka selalu memakai 

handphone Flexi. 18 responden atau sebesar 33,33% yang menyatakan keluarga mereka 

kadang-kadang saja memakai handphone Flexi. Dan hanya 5 responden atau 9,25% yang 

menyatakan bahwa keluarga mereka tidak menggunakan ponsel Flexi.  

Pemakaian handphone Flexi oleh keluarga dianggap sebagai pemberian 

informasi secara riil serta lebih kredibel kepada responden. Semakin sering keluarga 

menggunakan handphone Flexi, sebagaimana kecenderungan disini, maka keluarga akan 

semakin intensif memberikan informasi tentang handphone Flexi. 
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Tabel 18 

Pengaruh Pengalaman Keluarga Terhadap Pilihan Merek Ponsel 

N = 54 

 

No  Pernyataan  F % 

1. Ya  15 27,77 

2. Kadang-kadang 23 42,59 

3. Tidak  16 29,62 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.15 

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pengaruh pengalaman keluarga 

terhadap pilihan merek ponsel adalah sedang. Tebukti dari 54 responden sebesar 23 

responden atau 42,59% berpendapat kadang-kadang saja menggunakan pengalaman 

keluarga dalam pemilihan merek ponsel. Sedangkan yang berpendapat pengalaman 

keluarga sangat berpengaruh bagi pemilihan merek ponsel hanya 15 orang atau sebesar 

27,77% saja. Dan sisanya, 16 responden atau sebesar 29,62% menyatakan bahwa 

mereka tidak terpengaruh oleh pendapat keluarga untuk memilih merek ponsel.  

Keluarga merupakan sumber informasi yang lebih kredibel dibanding iklan, 

tetapi kadang-kadang saja mempengaruhi keputusan pemakaian handphone Flexi oleh 

responden. Hal ini disebabkan pemakaian atau pemilihan merek handphone Flexi yang 
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dilakukan keluarga lebih disebabkan oleh unsur kemanfaatannya dibanding sisi 

fashionable, yang lebih diacu oleh responden di lapangan. 

Setelah semua item pertanyaan tentang pengaruh peran keluarga yang diajukan 

mendapat jawaban dari responden, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengklasifikasian atas jawaban tersebut. Dari tabel jawaban responden pada variabel 

independen ini, akan dicari besarnya R (range=jarak perkiaraan) yang rumusnya adalah 

selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil (NT – NR) 

Langkah selanjutnya adalah mencari I (interval kelas) untuk mencari kategori 

rendah, sedang dan tinggi. Rumusnya adalah: 

I =               Range 

             Jumlah kategori 

Dalam penelitian ini jumlah kategori yang dikehendaki adalah alternatif jawaban 

yang telah ditentukan yaitu 3 kategori, yang masing-masing diberi nilai 3, 2, dan 1. 

Hasilnya adalah: 

I =             NT – NR  

            Jumlah kategori 

Dari penyajian data tentang peran keluarga diatas diperoleh data: 

NT: 18 

NR: 10 

Jumlah kategori: 3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Maka 

I =         18 – 10   

                  3 

I = 2,66 

I = 3 

 

 

Dengan demikian diperoleh interval sebagai berikut: 

Rendah : 10 – 12  

Sedang : 13 – 15  

Tinggi : 16 – 18  

Berikut ini adalah tabel penggambaran tingkat pengaruh peran keluarga: 

Tabel 19 

Distribusi Nilai Variabel Peran Keluarga 

N = 54 

 

No.  Pernyataan  F % 

1. Rendah  16 29,62 

2. Sedang  25 46,29 
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3. Tinggi 13 24,07 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no. 10–15 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 54 responden sebanyak 25 responden 

atau 46,29% menyatakan pengaruh peran keluarga terhadap loyalitas merek adalah 

sedang. Hal ini disebabkan keluarga kurang memberikan pengaruh secara langsung pada 

pemilihan merek (keluarga tidak mengarahkan pada satu merek handphone yang baik, 

khususnya Flexi). 

Penyebab lemahnya peran keluarga dalam membentuk loyalitas merek 

handphone Flexi di kalangan responden juga disebabkan faktor yang datang dalam diri 

responden sendiri yaitu responden kadang-kadang saja memakai pengalaman keluarga 

dengan produk terkait, serta responden kadang-kadang memakai pendapat keluarga 

sebagai referensi pembelian ponsel. 

 

C. Peran Teman Pergaulan 

Variabel independen ketiga adalah peran teman pergaulan. Peran teman 

pergaulan dalam loyalitas merek handphone Flexi dapat dilihat dari peranan mereka 

dalam memberikan informasi tentang produk dan sekaligus pengaruh mereka pada 

pilihan merek handphone Flexi pada responden. Teman mempengaruhi responden atas 

pilihan merek melalui dua cara yaitu: (1) memberikan nasehat tentang produk atau 

merek ponsel mana yang baik, (2) memberitahukan pengalaman mereka dengan produk 

atau merek ponsel terkait (Flexi). Untuk lebih jelasnya disajikan data sebagai berikut: 
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1. Pemberian Informasi Tentang Handphone Flexi Oleh Teman Pergaulan 

Tabel 20 

Informasi Tentang Penampilan Handphone Flexi Oleh Teman Pergaulan 

N = 54 

 

No.  Pernyataan  F % 

1. Menarik  22 40,74 

2. Biasa saja 19 35,18 

3. Tidak menarik 13 20,07 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.17 

Dari tabel diatas diketahui peran teman pergaulan sangat tinggi melalui 

pendapat mereka tentang penampilan handphone Flexi. Terbukti dari 54 responden, 

sebanyak 22 orang atau 40,74% menyatakan penampilan handphoneFlexi menarik. 13 

responden atau sebesar 20,07% menyatakan bahwa penampilan handphone Flexi tidak 

menarik. Serta 19 responden atau sebesar 35,18% menyatakan bahwa penampilan Flexi 

biasa saja.  

Semakin teman memberikan pendapat yang positif atau sesuai dengan 

keyakinan yang telah dipegang responden, maka peranan teman pergaulan terhadap 

keputusan pemakaian ulang juga akan semakin tinggi,. Terjadi peneguhan disini: bahwa 

pilihan responden benar adanya dan tidak ada keraguan ataupun kerugian jika 

menggunakan handphone Flexi kembali. 

Tabel 21 
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Informasi Tentang Harga Handphone Flexi Oleh Teman Pergaulan 

N = 54 

 

No. Pernyataan  F % 

1. Mahal  2 3,70 

2. Murah 43 79,62 

3. Sangat murah 9 16,66 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.18 

Dari tabel di atas diketahui tingkat peran teman pergaulan melalui pemberian 

pendapat tentang harga handphone Flexi adalah sedang. Terbukti dari 54 responden 

sebesar 43 orang atau sebesar 79,62% menyatakan bahwa harga Flexi cukup murah bila 

dibanding dengan merek lain, sebanyak 2 responden beranggapan bahwa harga Flexi 

mahal. Serta sisanya 9 responden atau 16,66% menyatakan harga handphone Flexi 

sangat murah atau harganya terjangkau oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Hal ini karena memang harga Flexi dibandrol dengan 199 ribu dan harga itu 

termasuk dalam kategori murah apabila dibandingkan dengan harga handphone CDMA 

merek lain. 

 

Tabel 22 

Informasi Tentang Teknologi Handphone Flexi Oleh Teman Pergaulan 

N = 54 
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No. Pernyataan  F % 

1. Lebih inovatif 43 79,62 

2. Sama dengan ponsel lainnya 8 14,81 

3. Ketinggalan zaman 3 5,55 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.19 

Dari tabel di atas diketahui tingkat peran teman pergaulan melalui pemberian 

pendapat tentang teknologi handphone Flexi adalah sangat tinggi. Terbukti bahwa dari 

54 responden, sebesar 43 orang atau sekitar 79,62% menyatakan bahwa teman 

pergaulan berpendapat teknologi handphone Flexi lebih inovatif dibanding handphone 

CDMA lain. 3 responden atau 5,55%  berpendapat bahwa handphone Flexi adalah 

handphone dengan teknologi yang ketinggalan zaman. Dan sisanya 8 responden atau 

sebesar 14,81% yang menyatakan teman pergaulan berpendapat bahwa teknologi Flexi 

sama dengan handphone CDMA lainnya.  

Kecenderungan teman pergaulan untuk berpendapat bahwa teknologi Flexi 

inovatif disebabkan oleh pengalaman mereka selama pemakaian handphone Flexi. 
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2. Mempengaruhi Pilihan Merek Handphone Flexi 

Tabel 23 

Nasehat Melalui Pemakaian Handphone Flexi Oleh Teman Pergaulan 

N = 54 

 

No.  Pernyataan  F % 

1. Ya  35 64,81 

2. Kadang-kadang 11 20,37 

3. Tidak  8 14,81 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.16 

Dari tabel di atas diketahui bahwa nasehat teman pergaulan melalui pemakaian 

handphone Flexi sangat besar. Terbukti dari 54 responden, sebanyak 35 orang atau 

64,81% teman pergaulan menyatakan bahwa handphone Flexi merupakan handphone 

CDMA terbaik, terbukti dengan pemakaian handphone Flexi. 11 orang atau sebesar 

20,37% yang menyatakan bahwa teman-teman mereka kadang-kadang saja memakai 

handphone Flexi dan sisanya 8 responden atau sebesar 14,81% yang menyatakan bahwa 

nasehat secara langsung melalui pemakaian handphone Flexi oleh teman pergaulan 

tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihan merek handphone yang dipakai 

responden. 
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Alasannya karena interaksi responden dengan teman pergaulan yang lebih 

intens atau lebih sering sehingga mereka lebih banyak menerima informasi tentang 

handphone dari teman pergaulan. 

 

 

 

 

Tabel 24 

Nasehat Tentang Handphone CDMA Terbaik Oleh Teman Pergaulan 

N = 54 

 

No. Pernyataan  F % 

1. Ya  1 1,85 

2. Kadang-kadang 26 48,14 

3. Tidak  27 50 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no. 20 

Dari tabel di atas diketahui bahwa teman pergaulan tidak memberikan nasehat 

handphone terbaik. Terbukti dari 54 responden, sebesar 27 orang atau 50% menyatakan 

bahwa teman pergaulan mereka tidak memberikan nasehat tentang merek handphone 

CDMA terbaik. Sedangkan teman pergaulan yang memberi nasehat tentang handphone 

CDMA terbaik hanya berjumlah 1 responden atau sebesar 1,85%. Dan 26 responden 
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atau 48,14% yang menyatakan kadang-kadang saja teman pergaulan memberikan 

nasehat tentang produk handphone CDMA terbaik. 

Alasannya karena mereka hanya akan membagikan pengalaman baik kepada 

kepada teman pergaulan mereka sedangkan untuk pengalaman buruk mereka 

cenderung tidak membaginya. Responden beranggapan bahwa ketika melakukan 

pembelian mereka lebih mempercayakan pada keluarga mereka. 

 

 

 

 

Tabel 25 

Pembagian Pengalaman Tentang Handphone Flexi Kepada Responden 

N = 54 

 

No. Pernyataan  F % 

1. Ya  13 20,07 

2. Kadang-kadang 25 46,29 

3. Tidak  16 29,62 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.21 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa teman pergaulan kurang memberikan 

pengaruh pada pilihan merek handphone CDMA yang terbaik, terbukti dari 54 

responden, 25 orang atau sebesar 46,29% diantaranya menyatakan bahwa teman 

pergaulan hanya kadang-kadang saja membagikan pengalaman mereka dengan 

handphone CDMA yang mereka pakai (Flexi). Hanya 13 responden atau 20,07% yang 

menyatakan bahwa teman pergaulan selalu membegi pengalaman mereka dengan 

handphone Flexi. Sedangkan sisanya 16 responden atau sebesar 29,62% menyatakan 

bahwa teman pergaulan tidak membagi pengalaman tentang handphone Flexi mereka 

dengan responden.  

Diketahui bahwa pengalaman atas suatu produk akan dibagikan pada pihak lain, 

manakala seseorang mengalami kekecewaan kepada produk tersebut dan jarang atau 

tidak dibagikan manakala kepuasan yang diperoleh. 

 

 

 

 

Tabel 26 

Pengalaman Teman Sebagai Referensi Pembelian Handphone Flexi 

N = 54 

 

No. Pernyataan  F % 
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1. Ya  15 27,77 

2. Kadang-kadang 22 40,74 

3. Tidak  17 31,48 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.22 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden kadang-kadang saja 

menggunakan pengalaman teman pergaulan sebagai bahan referensi pembelian ponsel, 

terbukti dari 54 responden, sebanyak 22 orang atau 40,74% menyatakan kadang-kadang 

saja memakai pengalaman teman pergaulan sebagai bahan referensi pembelian 

handphone Flexi. Dan hanya 15 responden atau sebesar 27,77% responden yang 

menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan pengalaman teman sebagai bahan 

referensi pembelian handphone Flexi yang telah mereka lakukan Serta sisanya, 17 

responden atau 31,48% yang menyatakan tidak memakai pengalaman teman sebagai 

bahan referensi pembelian handphone Flexi. 

Kecenderungan ini disebabkan responden mempunyai pendapat dan 

pengetahuan yang mereka peroleh dari iklan dan keluarga sehingga mereka kadang-

kadang menggunakan pengalaman teman sebagai referensi pembelian. 

Setelah semua item pertanyaan tentang peran teman pergaulan yang diajukan 

mendapat jawaban dari responden, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengklasifikasian atas jawaban tersebut. Dari tabel jawaban responden pada variabel 

independen ini, akan dicari besarnya R (range= jarak perkiraan) yang rumusnya adalah 

selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil (NT – NR). 
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Langkah selanjutnya adalah mencari I (interval kelas) untuk mencari kategori 

rendah, sedang dan tinggi. Rumusnya adalah: 

I =                 Range 

              Jumlah kategori 

Dalam penelitian ini jumlah kategori yang dikehendaki adalah alternatif jawaban 

yang telah ditentukan yaitu 3 kategori yang masing-masing diberi nilai 3, 2, dan 1. 

Hasilnya adalah 

I =               NT – NR 

               Jumlah kategori 

Dari penyajian data tentang peran teman pergaulan di atas diperoleh data: 

NT: 20 

NR: 9 

Jumlah kategori: 3 

Maka  

I =           20 – 9  

                    3 

I = 3,66 

I = 4 
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Dengan demikian diperoleh interval sebagai berikut: 

Rendah: 9 – 12  

Sedang : 13 – 16  

Tinggi : 17 – 20  

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan tingkat pengaruh peran teman pergaulan: 

Tabel 27 

Distribusi Nilai Variabel Peran Teman Pergaulan 

N = 54 

 

No.  Permyataan  F % 

1. Rendah  14 25,92 

2. Sedang  33 61,11 

3. Tinggi  7 12,96 

Jumlah  54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no. 16–22 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 54 responden, sebanyak 33 orang atau 

61,11% menyatakan peran teman pergaulan sedang pengaruhnya terhadap loyalitas 
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merek di kalangan responden. Sebanyak 14 orang atau 25,92% menyatakan peran 

teman pergaulan rendah pengaruhnya terhadap loyalitas merek dan hanya 7 responden 

atau sebesar 12,96% yang menyatakan bahwa pengaruh teman pergaulan adalah tinggi.  

Hal ini disebabkan oleh teman pergaulan kurang memberikan pengaruh secara 

langsung pada pemilihan merek (teman pergaulan tidak mengarahkan pada satu merek 

handphone yang baik, khususnya Flexi) serta mereka jarang membagikan pengalaman 

mereka dengan handphone terkait kepada responden. Penyebab lemahnya peran teman 

pergaulan dalam membentuk loyalitas merek handphone Flexi di kalangan responden 

juga disebabkan oleh faktor yang datang dari dalam diri responden sendiri yaitu tidak 

terpakainya pengalaman teman pergaulan dengan produk terkait sebagai referensi 

dalam pembelian handphone CDMA Flexi. 

D. Brand Loyalty 

1. Tahap Kognitif 

Tabel 28 

Pendapat Responden Tentang Harga Handphone CDMA Flexi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Mahal 4 7,40 

2. Biasa saja 30 55,55 

3. Murah 20 37,03 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.23 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa responden berpendapat Flexi memiliki harga 

beli biasa saja atau rata-rata harga pasar, terlihat dari 54 responden sebanyak 30 orang 

atau 55,55% menyatakan bahwa harga (baik beli ataupu jual) handphone Flexi adalah 

biasa saja atau rata-rata sama dengan harga handphone CDMA merek lainnya. Sebanyak 

4 orang atau 7,40% menyatakan bahwa harga beli handphone Flexi adalah mahal. Dan 

sisanya, 20 orang atau 37,03% menyatakan bahwa harga handphone Flexi adalah murah.  

Kecenderungan responden untuk menilai harga beli handphone flexi biasa saja 

merupakan pengalaman responden dengan melakukan perbandingan antar handphone 

maupun membaca informasi tentang harga ponsel yang diberikan secara rutin dan 

dikeluarkan oleh peritel ponsel. 

Tabel 29 

Pendapat Responden Tentang Daya Tahan Handphone Flexi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Sangat awet/tahan banting 9 16,66 

2. Awet/tahan banting 39 72,22 

3. Tidak tahan banting 6 11,11 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.24 

Dari tabel diatas terlihat tingkat kognitif responden terhadap teknologi 

handphone Flexi adalah tinggi. Terbukti dari 54 responden sebanyak 39 orang atau 

72,22% menyatakan bahwa mereka menyukai teknologi Flexi yang awet atau tahan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



banting. Sebanyak 9 responden atau 16,66% berpendapat bahwa daya tahan Flexi 

adalah tinggi (Flexi sangat awet), dan sisanya sebanyak 6 orang atau 11,11% menyatakan 

bahwa Flexi tidak tahan banting.  

Dari hasil observasi diketahui bahwa Flexi memang sangat awet dan tahan 

banting walaupun beberapa kali terjatuh. Selain itu keawetan handphone Flexi juga 

dapat dilihat dari lamanya pemakaian yang kebanyakan lebih dari satu tahun tanpa 

kerusakan yang berarti. Kalaupun terjadi penggantian, lebih disebabkan keinginan 

responden untuk mengikuti perkembangan teknologi ponsel dan unsur fashionable.  

 

 

Tabel 30 

Pendapat Responden Tentang Inovasi Handphone Flexi 

N = 54 

 

No Pernyataan  F % 

1. Ya  9 16,66 

2. Sama dengan yang lain 36 66,66 

3. Tidak/kuno 9 16,66 

Jumlah  54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no. 25 

Dari tabel di atas terlihat tingkat kognitif responden terhadap teknologi 

handphone Flexi yang inovatif adalah sedang. Terbukti dari 54 responden sebanyak 36 
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responden atau 66,66% menyatakan bahwa teknologi yang dimiliki oleh handphone 

Flexi adalah sama dengan lainnya. Hanya sekitar 9 responden atau 16,66% yang 

menyatakan bahwa teknologi Flexi lebih inovatif dibanding handphone CDMA merek 

lain. Sisanya 9 responden atau sebesar 16,66% justru menyatakan bahwa teknologi Flexi 

kuno atau ketinggalan zaman. 

Inovasi handphone Flexi sama dengan yang lain, hanya yang nampak mencolok 

adalah bentuk handphone Flexi yang slim. Meski demikian fitur yang ditawarkan tidak 

jauh berbeda dengan handphone CDMA merek lainnya.  

2. Tahap Afektif 

Afektif adalah suka, artinya tingkat kesukaan responden atas handphone Flexi. 

Suka atau tidaknya responden pada handphone Flexi dilihat dari kepuasan yang mereka 

peroleh dengan produk ini. Kepuasan diperoleh dari kesesuaian antara apa yang 

ditawarkan dengan kenyataannya, serta pengalaman dengan handphone Flexi. Setelah 

mengetahui tingkat kepuasan responden,perlu juga diketahui secara nyata tingkat 

kesukaan responden atas handphone flexi dengan cara menanyakan langsung kepada 

responden. Sehingga tahap afektif dicerminkan dengan tingkat kepuasan dan tingkat 

kesukaan. 

Tabel 31 

Tingkat Kepuasan Atas Pemakaian Handphone Flexi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 
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1. Puas 31 57,40 

2. Biasa saja 9 16,66 

3. Tidak 14 25,92 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.26 

Dari tabel di atas terlihat tingkat kepuasan responden yang tinggi atas 

handphone Flexi. Terbukti dari 54 responden, sebanyak 31 orang atau 57,61% yang 

menyatakan puas dengan handphone Flexi karena mendapatkan performa Flexi yang 

lebih dari yang diharapkan. Sekitar 9 orang atau 16,66 % menyatakan bahwa tingkat 

kepuasan atas handphone Flexi yang mereka peroleh adalah biasa saja karena yang 

mereka dapatkan dari performa handphone Flexi adalah sama dengan yang mereka 

harapkan. Dan hanya sekitar 14 orang atau 25,92% yang menyatakan bahwa mereka 

tidak puas dengan handphone flexi karena yang mereka dapat tidak sesuai dengan 

performa yang diharapkan.  

Harapan responden akan handphone Flexi diperoleh dari informasi komersil 

maupun nonkomersil yang mereka peroleh, serta pengalaman yang mereka miliki 

selama menggunakan handphone Flexi. Kepuasan disini lebih didasarkan pada 

perbandingan atau apa yang didapatkan responden dengan apa yang ditawarkan dalam 

iklan handphone Flexi di televisi. 

Tabel 32 

Tingkat Kesukaan Handphone Flexi Di Kalangan Responden 

N = 54 
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No. Pernyataan F % 

1. Suka 32 59,25 

2. Biasa saja 11 20,37 

3. Tidak suka 11 20,37 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.27 

Dari tabel di atas terlihat tingkat loyalitas responden dari aspek afektif terhadap 

kesukaan pada handphone Flexi adalah tinggi, terbukti dari 54 responden sebanyak 32 

orang atau 59,25% menyatakan bahwa mereka menyukai Flexi yang mereka gunakan 

saat ini. 11 orang atau sebesar 20,37% menyatakan tidak suka dengan handphone 

CDMA Flexi. Dan sisanya 11 responden atau 20,37% menyatakan bahwa mereka 

merasakan biasa saja dalam memakai handphone Flexi. 

Hal ini disebabkan karena lebih dari setengah dari jumlah total responden 

adalah anggota Flexter (pengguna Flexi sejati) dimana mereka memang loyal dengan 

handphone Flexi sehingga mereka menyatakan suka terhadap handphone Flexi dan 

mereka menganggap Flexi lebih unggul dibandingkan CDMA lain. 

 

 

  

3. Tahap Konatif 

Tabel 33 
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Tingkat Keinginan Membeli Kembali Handphone Flexi 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Flexi 36 66,66 

2. Merek lain 18 33,33 

3. Flexi dan merek lain - - 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.28 

Dari tabel di atas dapat dilihat keinginan responden untuk membeli kembali 

handphone Flexi, apabila mereka melakukan pembelian handphone di masa mendatang 

adalah sangat tinggi. Terbukti dari 54 responden, ingin membeli kembali handphone 

Flexi sebanyak 36 orang atau 66,66% dan tidak ada responden yang ingin membeli Flexi 

sekaligus merek lain bersama-sama. Dan sisanya, 18 orang atau 33,33% yang ingin 

membeli merek lain. 

Alasannya karena sebagian besar responden adalah anggota Flexter yang sudah 

merasakan manfaat dan keunggulan menggunakan Flexi yang hemat, murah dan mudah. 
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4. Tahap Komitmen Pada Merek 

Tabel 34 

Perekomendasian Handphone Flexi Kepada Pihak Lain Di Kalangan Responden 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Ya 5 9,25 

2. Kadang-kadang 29 53,70 

3. Tidak 20 37,03 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.29 

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat keinginan dari aspek komitmen terhadap 

handphone Flexi adalah sedang. Terbukti dari 54 responden sebanyak 29 orang atau 

53,70% menyatakan bahwa mereka kadang-kadang saja merekomendasikan keunggulan 

yang dimiliki handphone Flexi dibanding handphone lainnya. 20 orang atau 37,03% 

menyatakan tidak merekomendasikan keunggulan yang dimiliki handphone Flexi pada 

orang lain. Dan hanya 5 orang atau 9,25% yang selalu merekomendasikan keunggulan 

yang dimiliki handphone Flexi dibanding handphone CDMA lainnya kepada orang lain.  

Hal ini disebabkan karena walaupun sebagian dari  mereka adalah anggota 

Flexter namun mereka tidak terlalu memaksakan untuk merekomendasikan pada orang 
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lain. Hanya jika diminta pendapat saja mereka akan merekomendasikan sehingga 

kadang-kadang saja mereka merekomendasikan handphone Flexi pada orang lain.   

 

 

Tabel 35 

Kontinuitas Pemakaian Handphone Flexi Di Kalangan Responden 

N = 54 

 

No. Pernyataan F % 

1. Ya 30 55,55 

2. Kadang-kadang 19 35,18 

3. Tidak 5 9,25 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.30 

Dari tabel di atas terlihat tingkat loyalitas responden dari aspek komitmen 

terhadap kesukaan pada handphone Flexi adalah tinggi, terbukti dari 54 responden 

sebanyak 30 orang atau 55,55% menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan 

handphone CDMA merek lain selama 6 bulan terakhir. Sekitar 19 orang atau 35,18% 

yang kadang-kadang memakai handphone Flexi selama 6 bulan terakhir. Dan sebanyak 5 

responden atau sebesar 9,25% yang menyatakan bahwa mereka menggunakan 

handphone CDMA merek lain selama 6 bulan ini. 
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Kecenderungan mereka tidak menggunakan handphone CDMA merek lain 

adalah karena sebagian besar dari responden adalah anggota Flexter yang merupakan 

pelanggan yang mempunyai loyalitas tinggi sehingga mereka tidak berkeinginan untuk 

memakai handphone CDMA lain dalam 6 bulan terakhir ini. 

Setelah semua item pertanyaan tentang brand loyalty atau kesetiaan pada 

merek handphone CDMA Flexi yang diajukan mendapat jawaban dari responden, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian atas jawaban tersebut. Dari 

tabel jawaban responden pada variabel independen ini akan dicari besarnya R (range= 

jarak perkiraan) yang rumusnya adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil 

(NT – NR) 

Langkah selanjutnya adalah mencari I (interval kelas) untuk mencari kategori 

rendah, sedang, dan tinggi. Rumusnya adalah 

I =               Range 

           Jumlah kategori 

Dalam penelitian ini jumlah kategori yang dikehendaki adalah alternatif jawaban 

yang telah ditentukan yaitu 3 kategori yang masing-masing diberi nilai 3, 2, 1. Hasilnya 

adalah: 

I =           NT – NR 

          Jumlah kategori 

Dari penyajian data loyalitas merek handphone CDMA Flexi diatas diperoleh data: 

NT: 21 
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NR: 10 

Jumlah kategori: 3 

Maka 

I =              21 – 10 

                       3 

I = 3,66 

I = 4 

 

 

Dengan demikian diperoleh interval sebagai berikut: 

Rendah : 10 – 13  

Sedang : 14 – 17  

Tinggi : 18 – 21  

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan brand loyalty atau loyalitas merek di 

kalangan responden: 

Tabel 39 

Distribusi Nilai Variabel Brand Loyalty Di Kalangan Responden 

N = 54 
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No. Pernyataan F % 

1. Rendah 11 20,37 

2. Sedang 25 46,29 

3. Tinggi 18 33,33 

Jumlah 54 100 

Sumber: data primer penelitian, kuesioner no.23–30 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 54 responden, sebanyak 25 orang 

atau 46,29% memiliki tingkat loyalitas sedang, 11 responden atau sebesar 20,37% 

dinyatakan memiliki tingkat loyalitas yang rendah dan sisanya sebanyak 18 responden 

atau 33,33% dinyatakan memiliki loyalitas merek yang tinggi. Diketahui bahwa tingkat 

loyalitas merek responden sedang, artinya meskipun mereka mengganti handphone, 

yang berganti hanya nomornya saja, bahkan mereka tidak menggunakan ponsel merek 

lain selama 6 bulan terakhir ini. Sebesar 57,40% responden menyatakan puas dengan 

handphone CDMA Flexi serta memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pembelian 

kembali dimasa mendatang. 

 

BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa data bertujuan untuk menyusun data kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data 
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dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau menangkap fenomena sebagai 

pembuktian dari hipotesis yang telah dibuat. Analisa ini berhubungan dengan data 

kuantitatif yang merupakan suatu fakta yang dapat diwujudkan dalam bentuk angka-

angka kemudian data itu dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan.  

Analisa loyalitas merek ponsel CDMA Flexi akan dilakukan berdasarkan faktor-

faktor penelitian yang meliputi: terpaan iklan di media televisi, peran keluarga dan peran 

teman pergaulan.  

Analisa ini dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner pada 54 responden sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. 

Dengan data tersebut diketahui loyalitas merek pada pengguna handphone CDMA Flexi. 

Dalam bab ini akan membahas tentang ada tidaknya hubungan yang signifikan 

antara variabel independen I dengan variabel dependen, variabel independen II dengan 

variabel dependen dan variabel independen III dengan variabel dependen. 

Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

Variabel independen I: terpaan iklan di media televisi 

Variabel independen II: peran keluarga 

Variabel independen III: peran teman pergaulan 

Variabel dependen: loyalitas merek handphone CDMA Flexi di kalangan mahasiswa ilmu 

komunikasi FISIP UNS angkatan 2005 – 2007. 

Perhitungan ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa dalam penelitian, 

yaitu: 
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1. ada hubungan yang signifikan antara pengaruh terpaan iklan di media televisi 

dengan loyalitas merek handphone Flexi 

2. ada hubungan yang signifikan antara pengaruh peran keluarga dengan loyalitas 

merek handphone Flexi 

3. ada hubungan yang signifikan antara pengaruh peran teman pergaulan dengan 

loyalitas merek handphone Flexi 

4. diantara pengaruh terpaan iklan di media televisi, pengaruh keluarga dan pengaruh 

teman pergaulan ada yang paling berpengaruh terhadap loyalitas merek handphone 

Flexi. 

Untuk menguji hipotesa tersebut digunakan analisa statistik Tata Jenjang Parsial 

Kendall menggunakan bantuan SPSS versi 12. 

1. Hubungan Antara Terpaan Iklan di Televisi dengan Loyalitas Merek 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel terpaan iklan handphone Flexi di 

televisi (x1) dan variabel loyalitas merek (y) digunakan rumus korelasi tata jenjang rank 

kendall. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 

0,578. 

Uji Signifikansi 

Dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 12 diperoleh nilai t 

sebesar 2,223 dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 53 didapat t 

tabel sebesar 1,674. Dengan demikian Ho ditolak karena t hitung  lebih besar dari pada t tabel 

yaitu 2,223 > 1,674. Berarti t hitung  sebesar 2,223 berada pada daerah penolakan Ho. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

terpaan iklan terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 
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Berdasarkan pengujian diatas berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesa nomor 

satu yang dirumuskan pada bab pendahuluan dapat diterima. Hal ini disebabkan iklan 

merupakan alat promosi yang paling luas dikenal dengan mudah oleh konsumen. Selain 

itu iklan merupakan bentuk promosi yang paling banyak diacu oleh produsen untuk 

memperkenalkan produk atau jasa pada khalayak umum. Di Indonesia sendiri banyak 

produsen yang menggunakan iklan sebagai media promosi. 

2. Hubungan Antara Peran Keluarga dengan Loyalitas Merek 

Untuk menentukan hubungan antara variabel peran keluarga dengan loyalitas 

merek, pada dasarnya sama yaitu dengan menggunakan rumus korelasi tata jenjang 

rank kendall. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,622. 

Uji Signifikansi 

Dengan bantuan program komputer SPSS versi 12 diperoleh nilai t sebesar 2,436 

dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 53, didapat t tabel sebesar 

1,674. Dengan demikian Ho ditolak karena t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu 2,436 > 

1,674. Berarti t hitung sebesar 2,436 berada pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran keluarga 

terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 

Berdasarkan pengujian diatas berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesa nomor 

dua yang dirumuskan pada bab pendahuluan dapat diterima. Hal ini disebabkan peranan 

orang tua begitu menonjol dalam kebiasaan pembelian anak karena anak melihat dan 

meniru kebiasaan orang tua, mereka juga dianggap sebagai tokoh panutan. Pengalaman 
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yang diperoleh anak-anak dari orang tua baik secara langsung atau tidak langsung akan 

mempengaruhi kebiasaan anak, bahkan kebiasaan tersebut tertanam dalam diri mereka 

hingga dewasa meskipun pada tahap berikutnya perilaku pembelian mereka akan 

terpengaruh oleh faktor lainnya.   

3. Hubungan Antara Peran Teman Pergaulan dengan Loyalitas Merek 

Untuk menentukan hubungan antara variabel peran teman pergaulan dengan 

loyalitas merek pada dasarnya sama yaitu dengan menggunakan rumus korelasi tata 

jenjang rank kendall. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa besarnya koefisien 

korelasi sebesar 0,671. 

Uji Signifikansi 

Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 12 diperoleh nilai t 

sebesar 3,577 dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 53, didapat t 

tabel sebesar 1,674. Dengan demikian Ho ditolak karena t hitung lebih besar daripada t tabel 

yaitu 3,577 > 1,674.  Berarti t hitung sebesar 3,577 berada pada daerah penolakan Ho. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

peran teman pergaulan terhadap loyalitas merek handphone Flexi. 

Berdasarkan pengujian diatas berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesa nomor 

tiga yang dirumuskan pada bab pendahuluan dapat diterima. Hal ini disebabkan teman 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan individu, bahkan teman juga berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan pembelian seseorang dan informasi yang diberikan oleh 

teman bersifat informatif dan mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. 
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4. Hubungan Antara Terpaan Iklan, Peran Keluarga dan Peran Teman Pergaulan 

dengan Loyalitas Merek 

Hubungan antara variabel dependen loyalitas merek dengan variabel 

independen terpaan iklan, peran keluarga dan peran teman pergaulan disajikan dalam 

bentuk matriks korelasi sebagai berikut: 

Tabel 40 

Matriks Korelasi Antara Loyalitas Merek Dengan Terpaan Iklan, Peran Keluarga Dan 
Peran Teman Pergaulan 

 

 Loyalitas Iklan Keluarga Teman 

Loyalitas 1.000    

Iklan .578 1.000   

Keluarga .622 .507 1.000  

Teman .671 .476 .540 1.000 

Sumber: data diolah, 2009 

Besar hubungan antar variabel loyalitas merek dan variabel independen 

dengan diurutkan dari terbesar ke terkecil adalah peran teman pergaulan – 

loyalitas merek = 0,671, peran keluarga – loyalitas merek = 0,622, dan terpaan 

iklan – loyalitas merek = 0,578. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peran teman 

pergaulan memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas merek, kemudian 

diikuti oleh peran keluarga dan yang terkecil adalah terpaan iklan. 
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Dalam penelitian ini terjadi korelasi yang cukup besar antar variabel 

peran teman pergaulan dan peran keluarga (0,540), peran keluarga dan terpaan 

iklan (0,507) serta peran teman pergaulan dan terpaan iklan (0,476). Hal ini 

menunjukkan adanya korelasi diantara ketiga variabel tersebut atau terjadi 

multikolinieritas. 

Dari hasil diatas nampak bahwa peran teman pergaulan lebih 

berpengaruh pada loyalitas merek dibandingkan dengan terpaan iklan maupun 

keluarga. Hal ini disebabkan: yang pertama untuk informasi yang berkaitan 

dengan produk atau merek suatu produk, responden lebih percaya pada 

lingkungan sosialnya seperti keluarga dan teman pergaulan daripada sumber 

informasi yang komersil misal iklan. 

Kedua menurut hasil penelitian Moschis dan Moore tentang Purchasing 

Behavior of Adolescent Consumers, didapatkan: ketika remaja beranjak dewasa, 

mereka lebih bergantung pada sumber-sumber informasi, dan teman pergaulan 

menjadi lebih berpengaruh dalam keputusan pembelian. Selain itu seseorang 

terpengaruh oleh lingkungan atau kelompok referen karena aspek normatif yaitu 

individu mengidentifikasikan diri dengan kelompok untuk mengingkatkan harga 

diri dan ego serta menyesuaikan diri dengan norma kelompok untuk 

menghindari hukuman. Untuk itulah loyalitas merek di kalangan responden lebih 

dipengaruhi oleh teman pergaulan daripada keluarga. 
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Responden memilih merek tertentu guna mengidentifikasikan dirinya 

dengan kelompok serta menghindari hukuman daripada mengikuti pilihan 

keluarga yang lebih didasarkan pada kemanfaatan produk daripada pilihan yang 

lebih disukai atau banyak digunakan oleh teman pergaulan. Sebagaimana hasil 

penelitian Moschis dan Moore tentang Decision Making Among The Young yang 

menyatakan bahwa pada kenyataannya orang tua memilih produk karena 

kepentingan atau kegunaannya daripada produk yang lebih disukai atau banyak 

dipakai oleh teman pergaulan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga dan teman pergaulan juga 

dipengaruhi oleh iklan di media massa (dalam hal ini televisi) karena apa yang 

ditawarkan dalam iklan sesuai dengan norma kelompok dan memberikan contoh 

(role model) bagaimana semestinya seseorang menjalankan perannya dalam 

kehidupan sosialnya baik secara eksplisit maupun implisit. Norma kelompok juga 

menjadi acuan bagi para produsen atau vendor  ponsel karena norma-norma 

kelompok dipakai sebagai alat peneguh oleh masing-masing individu dalam 

pemilihan merek. Sesuai tidaknya inti pesan dalam iklan dengan norma 

kelompok akan mempengaruhi pembelian kembali konsumen pada handphone 

Flexi.     

5. Hubungan Antara Terpaan Iklan Dan Peran Keluarga Jika Dikontrol Oleh 

Peran Teman Pergaulan 
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Diketahui bahwa terpaan iklan di media televisi berkorelasi dengan 

loyalitas merek. Namun korelasi ini menimbulkan keingintahuan peneliti apakah 

hubungan antara dua variabel tersebut benar-benar murni ataukah karena 

disebabkan karena ”campur tangan” variabel ketiga yaitu peran teman 

pergaulan. 

Hal ini berarti ada kemungkinan peran teman pergaulan mempengaruhi 

hubungan antara terpaan iklan di media televisi terhadap loyalitas merek 

handphone Flexi. Dugaan ini kebenarannya dapat di uji dengan cara menghitung 

korelasi parsial antara variabel terpaan iklan dan peran keluarga dengan menjaga 

variabel peran teman pergaulan tetap konstan. 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial sebagaimana terlampir, 

diketahui bahwa nilai koefisien korelasi parsial antara terpaan iklan dan peran 

keluarga dengan menjaga variabel teman pergaulan tetap konstan adalah 

sebesar 0,3378. 

Sebelumnya telah diketahui bahwa terpaan iklan dengan loyalitas merek 

adalah sebesar 0,507. Dan setelah pengaruh peran teman pergaulan dijaga 

konstan, korelasi antara terpaan iklan dan peran keluarga adalah sebesar 0,3378. 

Dengan demikian peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa terjadi kenaikan 

relatif besar yaitu 0,1692 pada hubungan terpaan iklan peran keluarga  setelah 

peran teman pergaulan dijaga konstan. Hal ini berarti terdapat pengaruh dari 
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teman pergaulan terhadap hubungan antara terpaan iklan dengan peran 

keluarga.  

Hal ini mungkin disebabkan karena tingkat interaksi yang tinggi antara 

responden dengan lingkungan sosialnya (kelompok/teman pergaulan). 

6. Hubungan Antara Terpaan Iklan Dan Peran Teman Pergaulan Jika Dikontrol 

Oleh Peran Keluarga 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial sebagaimana terlampir, 

diketahui bahwa nilai koefisien korelasi parsial terpaan iklan dan peran teman 

pergaulan dengan menjaga peran keluarga tetap konstan adalah sebesar 0,2784. 

Sebelumnya telah diketahui bahwa terpaan iklan dan peran teman pergaulan 

adalah sebesar 0,476. Dan setelah pengaruh peran keluarga dijaga konstan, 

korelasi antara peran teman pergaulan dan terpaan iklan adalah sebesar 0,2784. 

Dengan demikian peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa terjadi kenaikan 

relatif besar yaitu 0,1976 pada hubungan peran teman pergaulan dan terpaan 

iklan setelah peran keluarga dijaga konstan. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

dari peran keluarga pada hubungan antara peran teman pergaulan dan terpaan 

iklan. 

Hal ini mungkin disebabkan karena keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri 

sebagai manusia sosial. 
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7. Hubungan Antara Peran Teman Keluarga Dan Peran Teman Pergaulan Jika 

Dikontrol Oleh Terpaan Iklan 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial sebagaimana terlampir, 

diketahui bahwa nilai koefisien korelasi parsial peran keluarga dan peran teman 

pergaulan dengan menjaga terpaan iklan tetap konstan adalah sebesar 0,540. 

Dan setelah pengaruh terpaan iklan dijaga konstan, korelasi antara peran 

keluarga dengan peran teman pergaulan adalah sebesar 0,3945. Dengan 

demikian peneliti dapat membuat kesimpulan banhwa terjadi kenaikan yang 

relatif besar yaitu 1,455 pada hubungan peran keluarga dan peran teman 

pergaulan setelah terpaan iklan dijaga konstan. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

dari terpaan iklan pada hubungan antara peran keluarga dan peran teman 

pergaulan. 

Hal ini mungkin disebabkan karena iklan merupakan alat komunikasi yang 

paling luas dikenal dengan mudah oleh konsumen dan media televisi merupakan 

media massa yang mempunyai kekuatan luar biasa dalam mempengaruhi 

perilaku khalayak. 

 

UJI VALIDITAS 

Untuk mengetahui data yang valid maka data tersebut harus diuji 

validitasnya. Valid berarti instrumen dapat diukur untuk mengukur yang dapat 

diukur. Validitas diukur dengan korelasi antar masing-masing variabel terhadap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



item dengan skor total yang merupakan jumlah skor butir. Untuk menguji 

validitas instrumen atau item pertanyaan digunakan korelasi product moment.  

Validitas instrumen yang diperoleh dari hasil korelasi antara skor dengan 

item dikorelasikan dengan total skor, kemudian dibandingkan dengan nili r hitung 

yang tercantum dibagian bawah berupa critical value dari hasil uji validitas 

dengan metode korelasi product moment yang tersaji dalam lampiran dapat 

diketahui bahwa kuesioner yang diujikan pada responden adalah valid. 

 

UJI RELIABILITAS 

Uji reliabilitas adalah indeks total yang menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang apabila dipakai untuk mengukur beberapa kali obyek yang sama 

diperoleh data yang sama. Teknik uji reliabilitas yang digunakan suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel (handal) apabila mempunyai alpha > 0,6. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer program SPSS 

didapat hasil yang tersaji dalam tabel berikut: 

 

Tabel 38 

Rangkuman Nilai Alpha Masing-Masing Uji Reliabilitas 
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Variable  Total Alpha Keterangan  

X1 0,6031 Reliabel  

X2 0,6049 Reliabel  

X3 0,6717 Reliabel  

Y 0,7097 Reliabel  

Sumber: data yang diolah, 2009 

Dalam bagian ini akan disajikan analisis terhadap data agar data yang 

diperoleh mempunyai arti dan dapat diinterpretasikan. Berhubung dengan hal 

tersebut dilakukan pengujian terhadap hipotesis menggunakan program SPSS. 

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 39 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Keterangan Koefisien 

regresi 

t hitung t tabel Signifikansi 

Terpaan iklan 0,297 2,223 1,674 0,031 

Peran 

keluarga 

0,379 2,436 1,674 0,018 

Peran teman 0,469 3,577 1,674 0,001 

     

Constan − 414 
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R square 

F hitung 

Signifikansi 

0,586 

23,558 

0,000 

Sumber: data diolah, 2009 

 

 

ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan, peran keluarga dan peran 

teman pergaulan terhadap loyalitas merek digunakan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y =  − 0,414 + 0,297X1 + 0,379X2 + 0,469X3 

· Koefisien b1 

Apabila variabel terpaan iklan (X1) naik satu satuan nilai dan nilai variabel 

peran keluarga (X2), peran teman pergaulan (X3) konstan, maka nilai variabel 

loyalitas merek (Y) juga naik sebesar 0,297 satuan. 

· Koefisien b2 

Apabila variabel peran keluarga (X2) naik satu satuan nilai dan nilai variabel 

terpaan iklan (X1), peran teman pergaulan (X3) konstan, maka nilai variabel 

loyalitas merek (Y) juga naik sebesar 0,379 satuan. 
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· Koefisien b3 

Apabila variabel peran teman pergaulan (X3) naik satu satuan nilai dan nilai 

variabel peran keluarga (X2), terpaan iklan (X1) konstan, maka nilai variabel 

loyalitas merek (Y) juga naik satu satuan. 

· Konstanta 

Konstanta menunjukkan bahwa variabel loyalitas merek yang tidak 

dipengaruhi ketiga variabel terpaan iklan (X1), peran keluarga (X2), peran 

teman pergaulan (X3) maka akan turun sebesar 0,414. 

 

 

UJI F 

Perhitungan regresi menghasilkan F hitung yang digunakan untuk 

melakukan pengujian secara bersama-sama (simultan) terhadap koefisien 

regresi. Perhitungan dilakukan menghasilkan F hitung sebesar 23,558. Nilai F tabel 

dengan taraf kepercayaan 95% (α = 5%) dan derajat kebebasan (df) = 53 adalah 

2,76 (berada diantara 40 dan 60). Karena F hitung > F tabel maka dikatakan secara 

bersama-sama (simultan) variabel terpaan (X1), peran keluarga (X2), dan peran 

teman pergaulan (X3) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

merek handphone Flexi. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



UJI DETERMINASI 

Analisis determinasi menunjukkan besarnya kontribusi variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, besarnya 

kontribusi dapat dilihat melalui Adjusted R Square yaitu sebesar 0,586. Nilai 

Adjusted R Square tersebut menunjukkan bahwa sebesar 58,6% variabel loyalitas 

merek dipengaruhi oleh variabel terpaan iklan (X1), peran keluarga (X2), dan 

peran teman pergaulan (X3), sedangkan 41,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan data dan uji statistik yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya dengan menggunakan korelasi Parsial Rank Kendall dimana 

dalam perhitungannya penulis menggunakan SPSS versi 12, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

Y = − 0,414 + 0,297 X1 + 0,379 X2 + 0,469 X3  
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2. Dari perhitungan uji F menghasilkan F hitung sebesar 23,558 dengan F table 2,76 

berarti variabel terpaan iklan di media televisi, peran keluarga dan peran teman 

pergaulan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas merek. 

3. Dari analisis determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,586. 

Berarti 58,6% variabel loyalitas merek dipengaruhi oleh variabel terpaan iklan, 

peran keluarga, dan peran teman pergaulan. Sedangkan 41,4% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian. 

4. Uji t menunjukkan bahwa terpaan iklan di media televisi (X1), t hitung > t table 

(2,223 > 1,674), peran keluarga (X2), thitung > t table (2,436 > 1,674), dan peran 

teman pergaulan (X3), t hitung > t table (3,577 > 1,674). Berarti variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas merek handphone 

Flexi. 

5. Terdapat hubungan antara terpaan iklan di media televisi dan peran keluarga 

jika peran teman pergaulan dijaga konstan. Ditandai dengan koefisien korelasi 

antara variabel terpaan iklan dan peran keluarga yaitu sebesar 0,507. Namun 

setelah variabel peran teman pergaulan dijaga konstan, diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,3378. Terjadi kenaikan sebesar 0,1692, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara terpaan iklan dan peran 

keluarga dipengaruhi oleh peran teman pergaulan. 

6. Terdapat hubungan antara terpaan iklan di media televisi dan peran teman 

pergaulan jika peran keluarga dijaga konstan. Ditandai dengan koefisien 

korelasi antara variabel terpaan iklan dan peran teman pergaulan yaitu sebesar 
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0,476. Namun setelah variabel peran keluarga dijaga konstan, diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,2784. Terjadi kenaikan sebesar 0,1976, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara terpaan iklan dan peran 

teman pergaulan dipengaruhi oleh peran keluarga. 

7. Terdapat hubungan antara peran keluarga dan peran teman pergaulan jika 

terpaan ikaln dijaga konstan. Ditandai dengan koefisien korelasi antara 

variabel peran keluarga dan peran teman pergaulan yaitu sebesar 0,540. 

Namun setelah variabel terpaan iklan dijaga konstan, diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,3945. Terjadi kenaikan sebesar 0,1455, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara peran keluarga dan teman 

pergaulan dipengaruhi oleh terpaan iklan di media televisi. 

8. Variabel peran teman pergaulan memberikan kontribusi yang paling besar 

terhadap loyalitas merek, kemudian diikuti oleh peran keluarga dan kontribusi 

terkecil diberikan oleh variabel independen terpaan iklan di media televisi.   

B. SARAN 

1. Hendaknya produsen handphone Flexi lebih memfokuskan pada iklan 

handphone Flexi kepada teman pergaulan dengan mengangkat isu-isu atau 

tema teman pergaulan sebagai obyek iklan, dengan harapan akan lebih 

mendekatkan produk kepada konsumennya mengingat teman pergaulan lebih 

berpengaruh daripada keluarga. 

2. Untuk mengantisipasi pengaruh iklan yang kurang bertanggungjawab pada 

kehidupan sosial publik, terutama mereka yang merupakan sasaran iklan, 
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diskuasi keluarga untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk 

terlepas dari unsur komersial sangatlah dianjurkan. 

3. Pengemasan iklan handphone Flexi alangkah lebih baik apabila disesuaikan 

dengan unsur budaya dan tardisi bangsa Indonesia. Dengan unsur kedekatan 

geografis akan lebih berpengaruh pada loyalitas merek responden. 
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