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ABSTRAK 

Antoro Asih. TERPAAN IKLAN AXIS DAN KEPUTUSAN MEMBELI (Study 
Analisis Korelasi Antara Terpaan Iklan AXIS Pada Media Televisi Dan Faktor 
Lingkungan Sosial Pengguna AXIS Dengan Keputusan Membeli Kartu Selular 
AXIS Pada Mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Maret 2009. 
 
 

Pertumbuhan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia berkembang 
sangat pesat sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah 
operator selular terbanyak di dunia. Hal tersebut mengakibatkan persaingan antar 
operator selular menjadi sangat ketat. AXIS penyedia layanan telekomunikasi 
berbasis GSM pada awal 2008 hadir di Indonesia. Melalui periklanan AXIS 
berupaya agar mampu bersaing dalam pasar persaingan penyedia layanan 
telekomunikasi di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui 
adakah hubungan yang signifikan antara terpaan iklan kartu selular AXIS pada 
media televisi dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 
Regular Fakultas Ekonomi UNS. 2) mengetahui adakah hubungan yang signifikan 
antara lingkungan sosial pengguna AXIS dengan keputusan membeli kartu selular 
pada mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS. 
 Penelitian ini adalah bersifat kuantitatif dengan metode korelasi. Tehnik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Untuk mengukur hubungan antar 
variabel menggunakan rumus koefisien korelasi tata jenjang Spearman karena  
didasarkan pada jenis datanya yang ordinal dan sifat penelitiannya yang berupa 
korelasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara terpaan iklan AXIS di media televisi dengan 
keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 Regular Fakultas 
Ekonomi UNS. 2) terdapat hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan 
pengguna AXIS dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa 
S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS.  
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ABSTRACT 

 

 Antoro Asih. The Exposure of AXIS Television Commercial and the 
Decision to Buy (Study of Correlation Analysis Between The Exposure of AXIS 
Television Commercial and The Society that Use AXIS With The Decision to 
Buy AXIS Cellular Card in the Economic Faculty of Sebelas Maret University). 
Minithesis, Surakarta: Social and Political Faculty of Sebelas Maret University, 
March 2009.  
 

Telecommunication provider in Indonesia are growing rapidly that makes 
Indonesia become a country that has the most telecommunication provider in the 
world. That situation makes competition between cellular operators become so 
tight. AXIS, one of the telecommunication providers presents in Indonesia on the 
early 2008. Trough the advertisement, AXIS tries to compete in the market share 
of telecommunication provider in Indonesia. The purpose of this research are: 1) 
to know if there is any significant correlation  between the exposure of the AXIS 
television commercial and the decision to buy AXIS cellular card on the 
Economic Faculty of Sebelas Maret University. 2) to know if there is any 
significant correlation  between the society that use AXIS and the decision to buy 
AXIS cellular card on the Economic Faculty of Sebelas Maret University. 
 This research has quantitative characteristic and using correlation method. 
Technique of data collecting uses the questioner. To count the correlation among 
the variables, researcher uses Rank Spearman Correlation because the data are 
ordinal type and the characteristic of the research is correlation.  
 Based on the result of the research, it can be concluded that: 1) there is no 
significant correlation between the exposure of the AXIS television commercial 
and the decision to buy AXIS Cellular Card on the Economic Faculty of Sebelas 
Maret University. 2) there is a significant correlation between the society that use 
AXIS and the decision to buy AXIS card cellular on the Economic Faculty Of  
Sebelas Maret University.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jika menghubungkan antara masyarakat dengan periklanan sekilas sifatnya 

seperti Simbiosis Mutualisme, dimana keduanya sama-sama mendapatkan 

keuntungan dengan keberadaan iklan. Bagi masyarakat dengan adanya iklan 

mampu mempermudah didalam memilih barang kebutuhan baik itu berupa produk 

barang maupun jasa yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagi produsen yang 

mengiklankan barang ataupun jasanya juga akan mendapatkan keuntungan dari 

masyarakat yang memakai barang ataupun jasa tersebut. Sehingga dapat 

dibayangkan bagaimana jadinya apabila iklan itu tidak ada, akan menimbulkan 

kekacauan dan kebingungan karena masyarakat tidak dapat mengetahui apa 

manfaat dan kegunaan produk ataupun jasa yang ada disekitarnya. Karena itulah 

betapa pentingnya sebuah iklan bagi masyarakat.  

Begitu besarnya pengaruh iklan, bahkan dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemajuan sebuah komunitas kemasyarakatan yang dapat 

dilihat dari iklannya itu sendiri, karena perkembangan iklan statis dengan 

perkembangan masyarakat. Penelitian membuktikan bahwa iklan memperlihatkan 

nilai-nilai kehidupan pada setiap zamannya. Iklan barang dan jasa menunjukkan 

suatu gambaran, bagaimana orang hidup dan menginginkan kehidupannya. 

Demikian pula gaya iklan pada zamannya, seperti gaya mereka pada zaman itu, 

menampilkan banyak tentang perbendaharaan kata di waktu itu, apakah mengenai 
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kepentingan umum ataupun pendapat umumnya. Dengan demikian periklanan 

bisa dianggap sebuah cermin masyarakat, atau bisa juga dianggap sebagai 

pengaruh dari zamannya1. Oleh karena itu semakin maju masyarakatnya berarti 

iklan yang ada dalam komunitas tersebut juga akan semakin menarik baik dari 

segi penyampaian pesannya maupun dari bentuk visualnya. 

Iklan yang juga termasuk kedalam salah satu bentuk kegiatan komunikasi 

tidak hanya memberikan informasi kepada khalayak, tapi juga harus mampu 

mengarahkan dan membujuk khalayak agar bertindak sesuai dengan strategi 

pemasaran perusahaan agar kemudian pihak perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan, sehingga memperoleh keuntungan. Singkatnya, iklan harus dapat 

mempengaruhi khalayak dalam pemilihan dan pengambilan keputusan terhadap 

suatu produk. Oleh karena itu, jika ditinjau dari prespektif komunikasi, iklan 

dianggap sebagai tehnik penyampaian pesan yang efektif dalam penjualan produk. 

Dengan demikian, dalam aktifitas perpindahan informasi tentang suatu produk 

yang diiklankan kepada khalayak tentunya harus mengandung daya tarik sehingga 

mampu menggugah perasaan khalayak2. Hal ini berarti melalui informasi yang 

diperoleh dari iklan, diharapkan khalayak mempunyai rasa tertarik, membutuhkan 

dan rasa ingin membeli barang ataupun jasa yang diiklankan. Dengan kata lain 

bahwa dengan informasi tersebut kemudian menjadi seperangkat pengetahuan 

yang membimbing dan mengarahkan khalayak kepada keputusan untuk membeli. 

Industri periklanan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat 

setelah adanya deregulasi pemerintah dibidang pertelevisian pada tahun 1989. 

                                                 
1 Kustadi Suhandang, Periklanan Manajemen  Kiat Dan Strategi, Nuansa, Bandung , 2005, hal 13 
2 Sumartono, Terperangkap Dalam Iklan, CV Alfabeta, Bandung, 2002, hal 12 
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Munculnya televisi-televisi swasta di Indonesia yang secara kondisional diizinkan 

untuk menayangkan iklan-iklan komersial menyebabkan industri periklanan 

menyesuaikan diri mengikuti perkembangan yang ada. Anggaran iklan yang 

sebelumnya dinikmati oleh media cetak dan radio secara perlahan beralih ke 

televisi. Sekarang ini, setiap tahunnya trend belanja iklan di Indonesia terus 

menerus mengalami peningkatan. Menurut data Nielsen Media Research dari 

tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan yang signifikan, 

yaitu: Rp 7,123 triliun pada tahun 2000, Rp 9,084 triliun pada tahun 2001, Rp 

12,368 triliun pada tahun 2002, Rp 16,801 triliun pada tahun 2003, Rp 22,211 

triliun pada tahun 2004, Rp 25,580 triliun pada tahun 2005 dan Januari-September 

2006 saja telah mencapai Rp 21,489 triliun3. Dan sepanjang 2008 secara 

keseluruhan meningkat 19 persen atau sebesar Rp41,71 triliun dibandingkan tahun 

sebelumnya belanja iklan tercatat Rp35,08 triliun4. Bahkan pada 2009 ini, pada 

saat diterpa krisis keuangan global, industri periklanan diperkirakan akan tetap 

tumbuh setidaknya 20%5. Hal ini menandakan bahwa tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, yang ditandai 

dengan semakin meningkatnya belanja iklan melaui media baik televisi, radio, 

maupun cetak. 

  Diantara beberapa media untuk memasang iklan, saat ini yang paling 

banyak digunakan adalah pada media televisi. Menurut Adji Wartono, yang 

                                                 
3 http://:aD1eQ3_r5PUJ:warto.files.wordpress.com/2007/12/pengaruh-iklan, Sabtu, 20 Desember  
2008-22:30 wib 
4 http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/belanja iklan, Selasa, 18 Januari 2009 – 21:30 
wib 
5 http://www.antara.co.id/arc/2008/11/27/belanja-iklan-diprediksi-tumbuh-20-persen, Selasa 18 
Januari 2009- 21:30 wib 
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merupakan Presiden Direktur Dwi Sapta Group mengatakan bahwa media televisi 

masih akan mendominasi pasar iklan yang mencapai 50% disusul media cetak 

atau print 30%, media radio 10 %, dan luar ruang juga sebanyak 10%6. 

Dibandingkan dengan media massa lainnya, iklan melalui media televisi memiliki 

keunggulan karena mampu menampilkan dalam bentuk visual gambar yang 

bergerak sekaligus disertai dengan suara.  

Dengan semakin pesatnya perubahan zaman menuju modernisasi seperti 

saat ini membuat tehnologi komunikasi berkembang dengan sangat cepat sehingga 

arus informasi dan komunikasi berjalan dengan bebas yang ditandai dengan 

globalisasi informasi di seluruh dunia. Pesatnya perkembangan tehnologi 

komunikasi tersebut ditandai dengan ditemukannya berbagai alat yang dapat 

menjembatani komunikasi meskipun terpisah oleh jarak ruang ataupun waktu 

seperti radio, televisi, surat kabar, maupun telepon. Dengan adanya berbagai 

peralatan tersebut maka batasan ruang ataupun waktu yang dapat menghalangi 

proses komunikasi akan tertanggulangi. 

Saat ini salah satu alat komunikasi yang hampir dimiliki oleh setiap 

lapisan masyarakat adalah handphone. Perkembangan tingkat pemakai handphone 

khususnya di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tahun 2007 saja, jumlah 

pengguna handphone di Indonesia sudah mencapai 80 juta orang, dan pasarnya 

terus bertumbuh dengan pesat sehingga pada 2008 jumlah penggunanya 

                                                 
6 Ibid. 
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diperkirakan mencapai 131,64 juta jiwa7. Perkembangan berbagai model dan tipe 

handphone semakin beraneka ragam baik jika dilihat secara bentuk fisiknya 

maupun fasilitas-fasilitas yang diberikannya. Dahulu handphone hanya dapat 

digunakan untuk berkomunikasi saja, namun saat ini handphone dapat juga untuk 

mendengarkan lagu, merekam suara maupun gambar, internet, bahkan 

perkembangan terakhir handphone dapat digunakan untuk menonton televisi.  

Dengan semakin banyaknya pengguna handphone di Indonesia mengiringi 

bermunculannya penyedia layananan telekomunikasi. Sejak dunia telepon selular 

meledak sekitar satu dekade yang lalu operator selular ikut bertambah, 

maramaikan dunia persaingan pasar selular Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, 

Indonesia kini memiliki 13 operator salular yang masing-masing menawarkan 

keunggulannya sendiri. Delapan diantaranya berbasis GSM, sementara sisanya 

berada pada jalur CDMA. Dengan jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai 

negara dengan jumlah operator selular terbanyak, tidak hanya di Asia tetapi juga 

diseluruh dunia.8 Sebagai perbandingan, pada tahun 2002 di Indonesia baru 

terdapat lima penyedia layanan telekomunikasi yaitu XL, Simpati, AS, Mentari, 

dan IM3. Namun saat ini setidaknya terdapat 13 penyedia layanan telekomunikasi 

di Indonesia baik yang berbasis GSM ataupun CDMA yaitu antara lain: IM3, XL, 

Mentari, AS, Simpati, Flexy, Fren, 3, SMART, Heppy, AXIS, Star One, ESIA.  

Munculnya beberapa operator seluler menimbulkan persaingan tersendiri 

pada industri ini, tidaklah heran jika persaingan yang terjadi pun begitu ketat dan 

                                                 
7 http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/02/pelanggan-seluler-indonesia-naik, 
Sabtu, 7 Februari  2009-21:00 wib 
8 Kompas,  Minggu, 8 Juli 2008,  hal 40 
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menarik untuk dicermati9. Perang tarif menjadi fenomena yang tidak asing lagi 

dalam dunia selular Indonesia demi merebut hati pelanggan. Tarif memang 

menjadi isu utama bagi pelanggan terutama yang menguntungkan bagi pribadi 

untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Adanya persaingan yang ketat diantara 

operator salular tersebut jelas menguntungkan pelanggan. Perang tarif pun terjadi 

mulai dari tarif percakapan, SMS, tarif data, hingga paket bundling nomor plus 

ponsel. 

Dengan semakin bertambah dan beraneka ragamnya produk 

telekomunikasi seluler membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan dan 

semakin selektif dalam memilih serta memutuskan pada operator seluler mana, 

dan pada produk apa yang akan digunakan. Oleh karena itu perusahaan operator 

seluler di Indonesia melakukan upaya promosi yang berkesinambungan dan 

konsisten. Dan terus menerus membuat program-program inovatif agar tidak 

ditinggalkan oleh pelanggannya.  

AXIS merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi berbasis 

GSM hadir di Indonesia. Dengan didukung oleh dua operator terkemuka di Asia: 

Saudi Telecom Company, penyedia layanan telekomunikasi nasional Arab Saudi; 

dan MAXIS Communications Berhad, penyedia layanan telekomunikasi di 

Malaysia, AXIS berusaha mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dengan 

populasi penduduk di Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa 

merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk diolah. Namun demikian 

bukan hal yang mudah terutama dengan kondisi seperti sekarang ini dimana di 

                                                 
9 Ibid  Hal 40 
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Indonesia sudah banyak terdapat penyedia layanan telekomunikasi, sehingga 

diperlukan usaha yang ekstra agar mampu bersaing dengan produk competitor 

yang sudah ada. Saat ini untuk penyedia layanan telekomunikasi selular berbasis 

GSM di Indonesia dikuasai tiga perusahaan besar yaitu TELKOMSEL dengan 

produknya  Simpati dan Kartu AS, INDOSAT dengan produknya  Mentari dan 

IM3 serta EXCELKOMINDO dengan produknya XL. 

Berbagai upaya dilakukan AXIS agar mampu bertahan dalam ketatnya 

persaingan penyedia layanan selular di Indonesia, dan salah satunya adalah 

melalui periklanan. Seperti yang sudah dibahas bahwa banyak media yang dapat 

digunakan untuk memasang iklan, namun demikian saat ini media yang banyak 

dipilih untuk memasang iklan adalah pada media televisi karena memiliki 

berbagai keunggulannya. Berdasarkan hal tersebut, AXIS juga memilih televisi 

untuk menampilkan iklannya dengan harapan mampu mempengaruhi audiencenya 

untuk menggunakan kartu selular AXIS. Dalam beberapa bulan terakhir ini, iklan 

AXIS dengan gencarnya muncul dalam berbagai tayangan di televisi. Hal tersebut 

memang sangat beralasan, selain karena persaingan antar operator selular yang 

sangat ketat, juga dikarenakan AXIS merupakan produk yang baru yang belum 

begitu dikenal khalayak.  

Berbagai program baru dihadirkan AXIS dan dikemas sedemikian rupa 

dalam iklannya di media televisi. Berbeda dengan competitor, AXIS setiap 

bulannya tidak hanya menampilkan satu atau dua iklan saja, namun setidaknya 

menampilkan lebih dari tiga macam iklan. Selain itu, program yang ditawarkan 

AXIS pada iklan di televisi juga beragam dan merupakan terobosan baru karena 
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operator lain belum ada yang memberikan program sejenis. Program-program 

tersebut antara lain:  

- akan menerima 100 rupiah tiap menitnya jika menerima telepon dari 

operator lain 

- 1 rupiah setiap kali menelpon di akhir pekan selama 24 jam penuh 

sesama AXIS 

- 1 rupiah tiap kali sms sesama AXIS selama 1 minggu penuh tanpa 

syarat apapun 

- Bonus 1000 sms dan 1000 mms tiap aktivasi  

Dengan berbagai program yang ditanyangkan dalam iklan diharapkan agar 

audience tertarik terhadap produk AXIS dan bersedia beralih menggunakan AXIS 

sebagai kartu selularnya.  

Dalam pemilihan kartu selular, khalayak juga sering dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya. Hal tersebut sangatlah beralasan karena tarif operator 

selular baik untuk sms ataupun telepon akan lebih murah apabila digunakan untuk 

menghubungi ke sesama operator. Begitu pula dengan AXIS, tarifnya juga akan 

lebih murah jika digunakan untuk melakukan penggilan ke sesama penggunan 

AXIS.  

Namun demikian muncul persoalan tersendiri, apakah dengan adanya iklan 

AXIS di televisi mampu mendorong audience kearah keputusan untuk membeli 

kartu selular AXIS? Mengingat saat ini dipasaran banyak terdapat pilihan layanan 

operator selular. Dengan munculnya permasalahan tersebut maka penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui ada ataupun tidaknya hubungan antara terpaan 
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iklan AXIS pada media televisi dengan keputusan membeli kartu selular AXIS. 

Selain itu dengan penelitian ini diharapkan mampu menjawab adakah hubungan 

yang signifikan antara lingkungan sosial pengguna AXIS dengan keputusan 

membeli kartu selular AXIS. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa S1 

Regular Fakultas Ekonomi UNS dengan pertimbangan bahwa responden 

penelitian sesuai dengan salah satu target market AXIS yaitu mahasiswa. Oleh 

karena itu pemilihan Mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS sebagai 

pemilihan sample dalam penelitian ini sesuai dengan topik yang akan diteliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalahnya adalah: 

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



25 
 

1. Adakah  hubungan yang signifikan antara terpaan iklan kartu selular 

AXIS pada media televisi dengan keputusan membeli kartu selular 

AXIS pada mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS? 

2. Adakah hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial pengguna 

AXIS dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa 

S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 

signifikan antara terpaan iklan kartu selular AXIS pada media televisi 

dengan keputusan  membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 

Regular Fakultas Ekonomi UNS. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 

signifikan antara lingkungan sosial pengguna AXIS dengan keputusan 

membeli kartu selular pada mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi 

UNS. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

Advertising Agency yang membuat iklan AXIS. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi Management AXIS 

dalam pemberian program-program yang ditawarkan kepada 

konsumennya. 
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3. Dengan adanya penelitian ini bagi penulis juga dapat menambah wawasan 

pemikiran didalam mempraktekkan ilmu dan teori komunikasi khusunya 

dalam bidang periklanan yang telah dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kerangka Pemikiran dan Teori 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

orang lain, hal tersebut merupakan bukti bahwa manusia tidak dapat lepas dari 

proses komunikasi. Komunikasi akan sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan 
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memberi informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau mempengaruhi orang 

lain, mempertimbangkan solusi alternatif atas masalah dan mengambil keputusan, 

dan tujuan-tujuan serta hiburan.10 Kata komunikasi atau communication dalam 

bahasa Inggris berasal dari kata latin communis yang berarti sama. Jadi 

komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat 

kesamaan makna mengenai sesuatu hal yeng dikomunikasikan.11  

Harold D. Laswell, dalam bukunya The Structure and Function of 
Communication in Society mengatakan cara yang baik untuk 
menjelaskan apa itu komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan 
sebagai berikut, Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With 
What Effect. Dalam paradigma ini Laswell menunjukan bahwa 
komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban atau pertanyaan, 
yaitu Komunikator, Pesan, Media, Komunikan, dan Efek. 

 
Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek.12  

Salah satu bentuk dari komunikasi adalah komunikasi massa, dimana 

melibatkan banyak komunikator, berlangsung melalui sistem bermedia dengan 

jarak fisik yang rendah (artinya jauh), memungkinkan penggunaan satu atau dua 

saluran indrawi (penglihatan, pendengaran), dan biasanya tidak memungkinkan 

umpan balik segera. Definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Gebner 

adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus 

pesan yang continue serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri13. 

                                                 
10 Ibid, hal. 15 
11 Onong Uchjana Effendy,  Dinamika Komunikasi,  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 3 
12 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2003, hal. 10 
13 Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Simbiosa 
Rekatama Media, Bandung, 2004, hal 3 
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Secara sederhana, komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim 

melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat.14 

Salah satu bentuk dari komunikasi massa adalah periklanan. Tilman dan 

Kirkpatrick menjelaskan bahwa periklanan merupakan komunikasi massa yang 

menawarkan janji kepada konsumen melalui pesan yang informatif sekaligus 

persuasive menjanjikan tentang adanya barang dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan, tempat memperolehnya dan kualitas dari barang dan jasa15.  

Keberhasilan dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan 

oleh kegiatan-kegiatan periklanan dalam menujang usaha penjualan yang 

menentukan kelangsungan hidup produksi pabrik-pabrik, terciptanya lapangan 

kerja serta adanya hasil yang menguntungkan dari seluruh uang yang telah di 

investasikan.  Apabila proses tersebut terhenti, maka terjadilah resesi. Hal ini 

dibuktikan oleh kenyataan bahwa negara-negara yang makmur senantiasa 

disemarakkan oleh kegiatan-kegiatan periklanan yang gencar16. Kebutuhan akan 

adanya periklanan berkembang seiring dengan ekspansi penduduk dan 

pertumbuhan kota-kota yang dipenuhi oleh toko, restoran, dan pusat-pusat 

perdagangan besar. Produsen tidak dapat lagi berdiam diri menunggu datangnya 

pembeli, tanpa iklan para konsumen yang tinggal jauh dari pusat-pusat produksi 

tidak akan memperoleh informasi mengenai adanya suatu barang yang 

dibutuhkannya.  
                                                 
14 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi. Bandung, PT Remaja Rosda Karya hal 189 
15 Ibid. hal 13 
16 Frank Jefkins, Periklanan, Erlangga, Jakarta, 1996 hal 1.  
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Iklan merupakan bagian dari reklame yang berasal dari bahasa perancis, 

re-clame yang berarti “meneriakkan berulang-ulang”. Iklan adalah salah satu 

bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk 

yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan 

baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk, dan meyakinkan17. 

Periklanan ditinjau dari suatu konteks juga merupakan sarana komunikasi di 

antara produsen dan konsumen. Tujuan akhir dari komunikasi periklanan yang 

diharapkan tentunya untuk menciptakan respons perilaku di pasaran. Perilaku 

tersebut dapat berupa keputusan pembelian terhadap suatu merek.  

Fungsi-fungsi periklanan antara lain: 

1. Informing 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang berbagai fiture dan manfaat merek, serta 

memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Melalui periklanan 

dapat digunakan untuk memfasilitasi pengenalan (introduction) merek-

merek baru dan meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek-

merek yang sudah ada, dan meningkatkan puncak kesadaran dalam 

benak konsumen (TOMA-top of mind awareness) untuk merek-merek 

yang sudah ada dalam kategori produk yang matang.  

2. Persuading 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Persuasi disini dapat 

                                                 
17 Dedi Sudiana,Komunikasi Periklanan Cetak,Remadja Karya, Bandung 1986, hal 1 
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berbentuk persuasi primer yaitu menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk dan juga persuasi sekunder yaitu 

permintaan bagi merek perusahaan yang sepesifik.  

3. Reminding 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan 

konsumen. Disaat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan 

produk yang diiklankan, dampak periklanan dimasa lalu 

memungkinkan merek pengiklan untuk hadir dibenak konsumen 

sebagai suatu kandidat merek yang akan dibeli. Periklanan yang efektif 

juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada 

dan pembelian sebuah merek yang mungkin akan dipilihnya.  

4. Adding value 

Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi 

presepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek 

dipandang sebagai lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi dan 

bisa lebih unggul dari tawaran pesaingnya. Terdapat tiga hal mendasar 

di mana perusahaan mampu memberi nilai tambah bagi penawaran-

penawaran mereka, yaitu 

- inovasi 

- penyempurnaan kualitas 

- merubah presepsi konsumen.  

Seperti dikutip dari buku “The Value Side Of Productivity: A 

Key To Competitive Survival In The 1990s” yang menyebutkan 
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bahwa: inovasi tanpa kualitas adalah semata-mata hal baru. 

Presepsi konsumen tanpa kualitas dan/atau inovasi adalah 

semata-mata reklame yang berlebihan. Dan keduannya, inovasi 

dan kualitas, jika tidak diterjemahkan ke dalam presepsi-

presepsi konsumen, seperti suara pohon terkenal yang tumbang 

di hutan yang kosong. 

5. Assisting (mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan) 

Periklanan hanyalah salah satu dari bauran komunikasi pemasaran, 

sehingga pada saat tertentu periklanan sebagai fasilitator upaya-upaya lain 

dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Disini periklanan 

membantu perwakilan penjualan dimana iklan mengawali proses penjualan 

produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai 

bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para 

pelanggan yang prospektif18.  

Suatu iklan yang komplet, seperti iklan televisi atau majalah, merupakan 

hasil berbagai upaya gabungan dari bagian atau orang-orang yang terlibat dalam 

periklanan. Kelompok utama yang terlibat dalam keseluruhan proses periklanan 

adalah: 

1. Perusahaan dan organisasi lainnya yang beriklan. 

dalam hal ini dapat disebut juga pengiklan, yaitu lembaga inti dalam 

sistem manajemen periklanan. Pengiklan merupakan pihak yang memiliki 

kepentingan untuk membuat program periklanan.  Pengeluaran oleh 

                                                 
18 Terence A. Shimp, Periklanan Promosi Dan Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, 
Erlangga, Jakarta, 2003 hal 357. 
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pengiklan umumnya dapat digunakan sebagai dasar bagi perhitungan 

besarnya biro iklan sebagai agen industry.19 

2. Biro-biro iklan. 

suatu lembaga yang berperan didalam mempertemukan antara kepentingan 

pengiklan dengan media. Peranan utama biro iklan sebenarnya adalah 

membeli waktu dan ruang suatu media. Dengan demikian, suatu biro iklan 

berhubungan dengan pengiklan di satu pihak, dan media di pihak lain.20  

3. Media. 

Media merupakan tempat yang digunakan untuk menampilkan iklan-iklan 

yang telah selesai dikerjakan oleh biro iklan dan disetujui pihak klient. 

Media untuk menampilkan iklan dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. media lini atas (above the line) yang terdiri dari media cetak, media 

elektronik (radio, tv, bioskop) serta media luar ruang (papan 

reklame dan angkutan). 

b. Media lini bawah terdiri dari seluruh media selain media diatas, 

seperti direct mail, pameran, point of sale display material, 

kalender, agenda, gantungan kunci atau tanda mata21. 

Dibandingkan dengan media massa lainnya, iklan melalui media televisi 

memiliki berbagai keungulan, salah satunya adalah kemampuan dalam 

menyatukan beberapa element yang mampu memberikan daya tarik lebih 

dibandungkan dengan media-media lainnya sehingga pada proses penyampaian 

                                                 
19 Renald Kasali, Manajemen Periklanan Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia,Pustaka Utama 
Grafiti, Jakarta, 1995 hal 20 
20 Ibid, hal 24 
21 Ibid, hal 23. 
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pesannya akan lebih mudah diterima oleh audience. Berbagai keunggulan iklan 

televisi antara lain: 

1. Efisiensi biaya 

Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media yang paling efektif 

untuk  menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah satu 

keunggulanya adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 

sangat luas. Televisi menjangkau khalayak sasaran yang dapat dicapai oleh 

media lainnya, tetapi juga khalayak yang tidak terjangkau oleh media 

cetak. Jangkauan masal ini menimbulkan efisiensi biaya untuk 

menjangkau setiap kepala.  

2. Dampak yang kuat 

Keunggulan lainnya adalah kemampuannya menimbulkan dampak yang 

kuat bagi konsumen, dengan tekanan pada sekaligus dua indera yaitu 

penglihatan dan pendengaran. Televisi juga mampu menciptakan 

kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan kreatif dengan mengkombinasikan 

gerakan, kecantikan, suara, warna, drama, dan humor. 

3. Pengaruh yang kuat 

Pada akhirnya televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan masyakarat 

meluangkan waktunya dimuka televisi, sebagai sumber berita, hiburan dan 

sarana pendidikan. Kebanyakan calon pembeli lebih percaya pada 
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perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi dari pada yang tidak 

sama sekali22.  

Ada berbagai macam bentuk-bentuk iklan yang di tayangkan di televisi, yaitu: 

- Pensponsoran 

Banyak sekali acara di televisi yang penayangannya dan pembuatannya 

dilakukan atas biaya sponsor atau pengiklan. Pihak sponsor bersedia 

membayar seluruh biaya produksi plus fee untuk televisi. 

- Partisipasi 

Iklan dalam hal ini disisipikan diantara satu atau beberapa acara televisi. 

Pengiklan membeli waktu yang tersedia, baik atas acara yang tetap 

ataupun acara yang tidak tetap. Pendekatan ini lebih fleksibel karena dapat 

memilih jangkauan pasar, khalayak sasaran, jadwal dan anggaran.  

- spot announcement 

disini iklan ditempatkan pada pergantian acara. Iklan spot 10, 20, 30 atau 

60 detik dijual oleh stasiun televisi, baik untuk pengiklan local ataupun 

nasional.  

- public service announcement 

merupakan bentuk iklan layanan masyarakat yang ditempatkan di tengah 

tengah suatu acara. Iklan ini biasanya dimuat atas permintaan pemerintah 

atau LSM untuk menggalang solidaritas masyarakat atas suatu masalah23.  

Jika membahas tentang iklan, maka tidak dapat lepas dari sebuah pesan, 

karena pesan merupakan salah satu elemen penting dari iklan yang mampu 

                                                 
22 Ibid, 122 
23 Ibid, hal 121 
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membentuk presepsi audience terhadap produk, dan dari presepsi tersebut akan 

diharapkan akan menimbulkan ketertarikan sehingga akan membawa kepada 

keputusan pembelian. Bovee menyatakan bahwa pesan iklan adalah apa yang 

direncanakan perusahaan untuk disampaikan dalam iklannya dan bagaimana 

perencanaan penyampaian pesan itu secara verbal maupun non-verbal24. Khalayak 

dalam merespon pesan-pesan iklan dapat diterangkan melalui teori-teori selective 

invluence yang terdiri empat prinsip yaitu: 

a. Selective Attention 
Perbedaan antara individu dalam merespon pesan-pesan iklan terjadi hanya 
karena perbedaan dalam struktur kognitif yang mereka miliki. Cara 
pandangan, berpikir, berpengetahuan, kepercayaan setiap orang terhadap 
sesuatu yang baru termasuk pesan-pesan iklan tidaklah sama. Karena itu 
setiap orang hanya akan memilih jenis pesan yang paling berkesan saja 
yang bisa mempengaruhi dia untuk membeli dan memakai suatu produk. 

b. Selective Precepcion 
Prinsip ini merupakan pilihan terhadap suatu pesan didasarkan pada 
“presepsi” tertentu. Karena adanya perbedaan kognitif, minat, dan 
kepercayaan, pengetahuan, sikap, dan kebutuhan, nilai-nilai maka individu 
secara selektif pula mempresepsi suatu pesan iklan yang menerpanya. 
Dengan demikian terdapat perbedaan penerimaan pesan yang dipresepsi 
oleh penerima karena terdapat perbedaan kognisi.  

c. Selective Recall 
Prinsip ini merupakan suatu kecenderungan seseorang yang hanya mau 
memilih kembali pesan-pesan yang diingatnya saja. Artinya, meskipun 
bersifat paralel dengan seleksi pada perhatian namun setiap orang hanya 
memilih pesan iklan yang paling berkesan saja.  

d. Selective Action 
Dalam periklanan mungkin akan mengarahkan seseorang untuk 
memutuskan jenis produk apa yang dipilihnya setelah menimbang 
seuntungan dan kerugian dari semua produk yang sama. 
 
 
Berdasarkan pertimbangan kelebihan yang dimiliki iklan pada media 

televisi, maka iklan melalui media ini dapat mengambil peranan penting dalam: 

1. Membangun dan mengembangan citra positif bagi suatu perusahaan. 

                                                 
24 Ibid, hal 14 
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2. Membentuk public opini yang positif terhadap perusahaan atau produk. 

3. Mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan 

perusahaan. 

4. Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas.  

5. Mengembangkan alih pengetahuan tentang suatu perusahaan, yang 

memungkinkan masyarakat memiliki simpati, empati, dan bahkan 

memiliki kaitan dengan kegiatan go public merasa ikut memilikinya25. 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa para konsumen mengembangkan 

sikap-sikap mereka terhadap iklan, seperti sikap para konsumen terhadap suatu 

produk. Sikap konsumen terhadap iklan mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

suatu merek26. Dengan demikian iklan mampu mendorong konsumen kearah 

keputusan pembelian dan menggunakan produk yang diiklankan tersebut.  

Teori tentang efek media (dalam hal ini periklanan) terhadap khalayak 

memperkuat pandangan tentang efek komunikasi massa. Salah satu teori efek 

tersebut adalah Teori kultivasi. Teori kultivasi (cultivation theory) pertama kali 

dikenalkan oleh Professor George Gerbner, Dekan Universitas Annenberg School 

of Communication Pensylvania27. Cultivation berarti penguatan, pengembangan, 

perkembangan, penanaman atau pereratan. Maksudnya bahwa terpaan media 

(khususnya tv) mampu memperkuat presepsi khalayak terhadap realitas sosial. 

Hal ini nampak pada hipotesis dasar analisis kultivasi yaitu “semakin banyak 

waktu seseorang dihabiskan untuk menonton tv (artinya semakin lama dia hidup 

                                                 
25 Sumartono, Terperangkap Dalam Iklan, Alfabeta, Bandung, 2002, hal 22.. 
26 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2004, hal 15. 
27 http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/cultiv.html, Rabu 8 April 2009 - 21.00 wib 
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dalam dunia yang dibuat tv), maka semakin seseorang menganggap bahwa realitas 

sosial sama dengan yang digambarkan televisi28.  

Secara ringkasi, Garbner memberikan proposisi-proposisi tentang teori 

kultivasi sebagai berikut: 

1. Televisi merupakan suatu media yang unik yang memerlukan pendekatan 
khusus untuk diteliti. 

2. Pesan-pesan televisi membentuk sebuah system yang kohern, mainstream 
dari budaya kita. 

3. System-sistem isi pesan tersebut memberikan tanda-tanda kultivasi. 
4. Analisis kultivasi memfokuskan pada sumbangan televisi terhadap waktu 

untuk berpikir dan bertindak dari golongan-golongan social yang besar 
dari heterogen. 

5. Teknologi baru (seperti VCR) memperluas daripada mengelakkan 
jangkauan pesan televisi. 

6.  Analisis kultivasi memfokuskan pada penstabilan yang meluas dan 
penyamaan sebab-akibat29.  
 

Menurut teori ini, televisi mampu menciptakan “sindrom dunia makna”, 

artinya bagaimana seseorang mamaknai dunia dipengaruhi oleh pemaknaan 

televisi.  

Menurut Philip Kotler, dampak dari terpaan media massa terhadap 

khalayak adalah akan mengalami perubahan efek. Efek yang timbul dari pesan 

dalam media massa tersebut antara lain:  

1. Efek kognitif, terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 
dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 
pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, atau informasi. 

2. Efek afektif, timbul bila ada perubahan pada yang dirasakan, disenangi, 
atau dibenci khalayak. Efek ini ada hubunganya dengan emosi, sikap,atau 
nilai. 

3. Efek behavioral, merujuk pada prilaku nyata yang dapat diamati; yang 
meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berprilaku30. 

                                                 
28 Kriyantono Rachmat. TeknikPraktis Riset Komunikasi, Kencana, Jakarta, 2007 hal 281 
29 Ibid. hal 282 
30 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal 226. 
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Penilaian Terhadap 
Berbagai Alternatif

Maksud Untuk 
Membeli

Sikap Orang 
Lain

Faktor Situasi 
Yang Tidak 
Terdengar

Keputusan 
Membeli

 

 

Oleh karena itu, berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, variabel 

terpaan media massa dalam penelitian ini adalah iklan AXIS di media televisi dan 

variabel efek media ditunjukkan dengan perubahan behavioral yaitu dengan 

timbul perilaku keputusan membeli kartu AXIS 

Kosumen dalam melakukan proses keputusan pembelian tidak hanya 

dipengaruhi oleh media saja, tetapi juga terdapat tahapan-tahapan dan faktor lain 

seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Tahapan antara evaluasi berbagai alternatif  

dengan keputusan membeli.31 

Konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian akan 

mempertimbangkan beberapa hal, seperti pada gambar diatas. Setelah melihat 

iklan di media massa, selanjutnya audience membuat penilaian terhadap produk 

yang diiklankan. Dengan terbentuknnya penilaian terhadap produk maka 

selanjutnya akan menimbulkan maksud untuk membeli produk tersebut.  Sebelum 

                                                                                                                                      
 
31 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal 226. 
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sampai kepada keputusan membeli, audience akan malakukan pertimbangan lebih 

lanjut. Pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu berasal dari sikap 

orang lain dan faktor situasi yang tidak terdengar.  

Sikap dari orang lain dapat juga diartikan sebagai sikap lingkungan sosial 

yang ada disekitarnya terhadap suatu produk. Sebagai mahluk sosial, seseorang 

tidak dapat hidup sendiri, dan harus berinteraksi dengan keluarga, teman, dan 

orang disekelilingnya. Dengan demikian seseorang secara langsung ataupun tidak 

langsung akan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan mempengaruhi 

lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang 

terjadi antara konsumen dengan dengan orang sekelilingnya atau antara banyak 

orang. Lingkungan sosial juga dapat diartikan sebagai orang-orang lain yang 

berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut32.  

Hal tersebut memperkuat teori Social exchange yang dikembangkan oleh 

Thibault dan Kelley pada tahun 1952. Di lingkungan komunikasi, teori ini 

didasarkan pada pertukaran‘rewards’ (hadiah) dan biaya dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai-nilai hasil dari proses komunikasi yang terjadi secara 

perseorangan dalam proses komuniasi antar persona. Orang akan berusaha 

mengurangi biaya-biaya dan pada saat yang sama akan memaksimalkan hadiah-

hadiah (keuntungan yang terjadi akibat terjadinya proses komunikasi antar 

persona) yang berdasarkanatas usaha untuk mengembangkan hasil yang mungkin 

diterima oleh masing-masing pihak33. 

                                                 
32 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 2004, hal 271. 
33 http://bdg.centrin.net.id/~pawitmy/ rabu 8 April 2009 - 21.00 wib 
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Teori ini bersifat humanistik sebab ia memiliki kredibilitas intuitif, masuk 

akal, dan relative aplikatif terhadap praktek komunikasi sehari-hari. Teori ini juga 

memiliki pendekatan yang sistematis dan sesuai dengan waktu yang ada. Ia juga 

bisa menggambarkan pola kebenaran yang multipel. Dan yang terakhir, teori ini 

juga mempunyai nilai heuristik sebab ia mudah sekali diaplikasikan dalam suatu 

situasi tertentu. Teori ini juga mampu menurunkan hipotesis-hipotesis baru 

dikarenakan ia juga memperluas rentang pengetahuan potensial dan juga 

mengorganisasikan pengetahuan yang sudah ada. Bahwa kodrat manusia jika 

sudah dihadapkan dengan manusia lain tentu akan terjadi komunikasi, baik yang 

bersifat sosial, psikologis. Selama manusia masih saling mau mengakui 

keberadaan kehidupan orang lain dalam situasi dan kondisi yang tertentu, masih 

mau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya kepada orang lain, dan masih mau 

bertukar pikiran secara resiprokal, maka teori pertukaran sosial ini masih bisa 

digunakan sebagai bahan penjelasan. 

Dalam kaitannya pada penelitian ini, lingkungan juga sangat 

mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan kartu 

selularnya, karena setiap operator selular memberikan program tarif murah jika 

digunakan untuk menghubungi ke sesama operator dibandingkan dengan operator 

lainnya. Demikian juga dengan AXIS, yang memberikan tarif murah baik sms 

ataupun telepon jika digunakan untuk melakukan panggilan ke sesama pengguna 

AXIS. Oleh karena itu lingkungan sosial mampu mempengaruhi seseorang 

didalam mengambil keputusan pembelian terhadap produk kartu selular. 

Lingkungan sosial secara garis besar terdiri atas: 
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1. Keluarga 

Merupakan lingkungan mikro yang paling dekat dengan konsumen. 

Keluarga didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang 

perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam keputusan 

membeli.  

2. Kelompok 

Merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih orang-orang yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan tersebut dapat 

berupa tujuan individu maupun tujuan bersama. Kelompok dapat 

dibedakan menjadi: 

- kelompok formal: kelompok yang memiliki struktur organisasi secara 

tertulis dan keanggotaanya terdaftar secara resmi. 

- kelompok informal: kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi 

secara tertulis dan resmi, sifat keanggotaanya tidak tercatat. 

3. Peran dan status sosial 

Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan 

status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan 

umum oleh masyarakat34. 

Faktor situasi yang tidak terdengar merupakan berbagai pertimbangan 

pribadi yang dilakukan sebelum selanjutnya mengambil keputusan untuk membeli 

                                                 
34 Bilson Simamora. Op.Cit hal 9. 
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ataupun tidaknya terhadap suatu produk. Hal tersebut senada dengan tahapan dari 

model Stimulus-Response tentang proses keputusan membeli yang melalui proses 

internalisasi sebelum melakukan keputusan untuk membeli ataupun tidak. Untuk 

lebih jelasnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Presentasi  Proses Mental Pembeli  Keputusan Membeli 

 Penjualan                      Yang Tersembunyi   Atau Tidak Membeli 

 

  

 

 

Gambar 1 

Model Stimulus-Response Keputusan Membeli35 

Presentasi penjualan dalam hal ini berupa iklan yang ditampilkan di media 

televisi. Berbagai program menarik dan tarif murah ditampilkan AXIS dalam 

iklan. Sehingga khalayak yang terkena terpaan iklan akan menimbulkan kesan dan 

pemikiran tersendiri terhadap kartu selular AXIS. Selanjutnya akan menimbulkan 

proses internalisasi yang disebut “kotak hitam”, yaitu poses pemikiran sebelum 

berakhir dengan keputusan untuk membeli ataupun tidak terhadap terhadap 

produk.  

 

 

                                                 
35 Mahmud Machfoedz, Pengantar Pemasaran Modern, UPP YKPN, Yogyakarta, 2005 hal 122 

Presentasi 
Penjualan 

 
Kotak Hitam 

 
Respon 
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F. Diagram Variabel Penelitian 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Diagram Penelitian Terpaan Iklan AXIS Pada Media Televisi  

Dan Faktor Lingkungan Pengguna AXIS Dengan Keputusan Membeli Kartu 

Selular AXIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independen I: 

 

Terpaan Iklan AXIS Pada 

media televisi 

Variable Dependen: 

 

Keputusan Membeli Kartu 

Selular AXIS Variabel Independen II: 

 

Lingkungan Sosial  

Pengguna AXIS 
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Tabel 1. 

Tabel Variabel Independen I dan II serta variable Dependen 

 

Variable Independen I 

 

Variable Independen II 

 

Variable Dependen 

 

Terpaan Iklan pada media 

televisi, indikatornya: 

- Frekuensi melihat 

iklan AXIS 

- Intensitas melihat 

iklan AXIS 

- Tingkat pemahaman 

pesan dalam iklan 

- Penilaian terhadap 

program dalam iklan 

 

 

Lingkungan sosial pengguna 

AXIS indikatornya rnya: 

- Jumlah pemakai kartu 

AXIS dilingkungan 

keluarga. 

- Jumlah pemakai kartu 

AXIS dilingkungan 

kelompok.  

 

Keputusan membeli 

 

Tabel diatas merupakan merupakan deskripsi variabel yang fungsinya untuk 

memperjelas  indikator –indikator  yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

 

 

 

G. Hipotesis 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesa atau dugaan 

sementara dari masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara terpaan iklan kartu selular 

AXIS pada media televisi dengan keputusan membeli kartu selular AXIS 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial pengguna 

AXIS dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UNS. 

 

H. Definisi Konsepsional dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Untuk membatasi permasalahan penelitian dan menghindari perbedaan 

pengertian, maka perlu dibentuk definisi konseptual. Definisi konseptual sendiri 

merupakan kegiatan mendefinisikan konsep dalam kaitannya dengan konsep lain 

yang kurang abstrak dan memungkinkan pembaca menangkap istilah yang lebih 

kompleks36. Pada penelitian ini disusun definisi konseptual sebagai berikut: 

a. Terpaan adalah kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan yang 

disampaikan melalui media massa ataupun memiliki pengalaman dan 

perhatian terhadap pesan tersebut37. 

b. Iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 

masyarakat lewat suatu media.38 

c. AXIS adalah operator penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia.39 
                                                 
36 Wahyu MS, Bimbingan Penulisan Skripsi, Tarsito, Bandung,, 1992, hal 55. 
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 939 
38 Rhenald Kasali, Op Cit hal 11 
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d. Keputusan membeli: pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternatif untuk memperoleh sesuatu dengan menukar (membayar) dengan 

uang. 

e. Lingkungan Sosial: orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen dan 

termasuk perilaku dari orang-orang tersebut40 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagai mana 

cara mengukur variabel.41 Pada penelitian ini, tiap jawaban dinilai dengan angka 

dengan keterangan: 

- Responden yang menjawab dengan kategori tinggi mendapatkan nilai 3. 

- Responden yang menjawab dengan kategori sedang mendapatkan nilai 2. 

- Responden yang menjawab dengan kategori rendah mendapatkan nilai 1. 

a. Terpaan Iklan AXIS 

1. Frekuensi 

Diukur dari tingkat keseringan responden dalam melihat iklan AXIS di 

media televisi dalam setiap harinya. Untuk pengklasifikasian ini maka 

ditempuh langkah- langkah sebagai berikut, yaitu mencari besarnya R ( 

jarak pengukuran ), dengan rumus : 

R = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Langkah selanjutnya adalah mencari I ( lebar interval ) dengan 

rumus : 
                                                                                                                                      
39 www.AXISworld.co.id 
40 Ujang Sumarwan, Op.Cit, hal 271. 
41 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1991 hal  39. 
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2. Intensitas 

Diukur dari kondisi yang dilakukan responden pada saat menonton iklan, 

yang diklasifikasikan: 

- tinggi apabila responden pada saat melihat iklan ditonton sampai pada 

akhir iklan  (tidak diganti saluran tv lain) 

- sedang apabila responden pada saat melihat iklan ditonton beberapa 

saat kemudian diganti saluran tv lain. 

- rendah apabila responden pada saat melihat iklan langsung diganti 

saluran tv lain. 

3. Tingkat pemahaman pesan dalam iklan 

Diukur dari tingkat pemahaman responden terhadap pesan yang 

disampaikan dalam iklan, yang diklasifikasikan: 

- tinggi apabila pesan yang disampaikan dalam iklan langsung dapat 

dipahami 

- sedang apabila pesan yang disampaikan dalam iklan baru dapat 

dipahami setelah beberapa kali melihatnya.  

- rendah apabila pesan yang disampaikan dalam iklan tidak dapat 

dipahami 

Dalam penelitian ini karena AXIS didalam menampilkan iklan pada media 

televisi dalam satu periodenya bukan hanya satu bentuk iklan, melainkan 

dalam kesempatan ini menampilkan tujuh iklan sekaligus, maka untuk 

mengukur tingkat pemahaman pesan iklan akan diukur satu demi satu 
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menurut versinya yang kemudian dalam penghitungan akhirnya akan 

dikalkulasikan untuk mengetahui hasil komulatif tentang tingkat 

pemahaman terhadap pesan pada iklan AXIS.  

4. Penilaian terhadap program AXIS yang ditawarkan melalui iklan Televisi, 

yang diklasifikasikan: 

- tinggi apabila program yang ditawarkan AXIS dianggap menarik. 

- sedang apabila program yang ditawarkan AXIS dianggap biasa saja. 

- rendah apabila apabila program yang ditawarkan AXIS kurang 

menarik 

Dalam penelitian ini karena AXIS dalam periodenya menawarkan berbagai 

bentuk program yang ditawarkan kepada audiencenya oleh karena itu 

untuk mengetahui penilaian responden terhadap program yang ditawarkan 

AXIS pada iklan televisinya akan diukur satu demi satu menurut 

programnya yang kemudian dalam penghitungan akhirnya akan 

dikalkulasikan untuk mengetahui hasil komulatif tentang tingkat penilaian 

responden terhadap program yang diberikan AXIS.  

 

 

b. Lingkungan Sosial 

1. Pemilihan kartu selular dilingkungan keluarga 

diukur dari jumlah pengguna kartu selular AXIS di lingkungan keluarga. 

Untuk pengklasifikasian ini maka ditempuh langkah- langkah sebagai 

berikut, yaitu mencari besarnya R ( jarak pengukuran ), dengan rumus : 
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R = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Langkah selanjutnya adalah mencari I ( lebar interval ) dengan 

rumus : 

 

2. Pemilihan kartu selular dilingkungan kelompok 

Diukur penggunaan kartu selular AXIS di lingkungan kelompok: 

Untuk pengklasifikasian ini maka ditempuh langkah- langkah sebagai 

berikut, yaitu mencari besarnya R ( jarak pengukuran ), dengan rumus : 

R = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Langkah selanjutnya adalah mencari I ( lebar interval ) dengan 

rumus : 

 

 

c. Variable Independen Keputusan Membeli 

keputusan membeli merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif untuk memperoleh sesuatu dengan menukar (membayar) 

dengan uang. Indikatornya diukur dari tindakan yang dilakukan dalam 

menganggapi keberadaan kartu selualar AXIS 

- tinggi apabila responden langsung tertarik dan sudah membeli kartu AXIS  

- sedang apabila responden memiliki rencana untuk membeli kartu AXIS 

tetapi masih mencari informasi lebih lanjut terlebih dahulu.  

- rendah apabila responden tidak ada rencana untuk membeli kartu AXIS 
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I. Metodologi Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan explanatory research yaitu menjelaskan 

hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesa. Jadi penelitian 

explanatori (penjelasan) menyoroti variabel-variabel penelitian dan 

menguji hipotesa yang telah di rumuskan sebelumnya.42 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode korelasional yaitu metode penelitian 

yang berusaha meneliti hubungan diantara variabel – variabel melalui 

pengujian hipotesa atau dengan melakukan prediksi.  

3. Lokasi Penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini subyek yang digunakan adalah mahasiswa S1 

Regular Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dipilihnya subyek penelitian 

tersebut karena sesuai dengan salah satu target pasar AXIS yang 

diperlihatkan dalam iklan.  

b. Objek penelitian yang diteliti adalah tayangan iklan AXIS pada media 

televisi. 

 

4. Populasi dan Sampel 

                                                 
42 Ibid hal. 4 
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a.  Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan 

diduga.43  

Dalam kegiatan penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi S1 Reguler angkatan 2001-2007 yang 

berjumlah 1050 orang44. 

Dari jumlah populasi tersebut dapat diambil beberapa responden untuk 

dijadikan sebagai sampel dengan kriteria sebagai berikut : 

- Mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret Surakarta yang masih aktif kuliah 

- Mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret Surakarta yang pernah melihat iklan AXIS.  

b. Sampel  

Sampel adalah wujud kongret yang terjadi pada suatu populasi atau 

individu yang merupakan sebagian dari keseluruhan yang menjadi 

bagian dari suatu penelitian.Besarnya sampel ditentukan melihat 

besarnya subyek. Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto apa bila 

subyeknya kurang dari 100, maka diambil semua sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi, tetapi jika ternyata jumlah subyeknya 

lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10%-15%, atau 20% - 25%.45 

                                                 
43 Ibid hal. 33 
44 Dokumentasi statistik FE-UNS Agustus 2008 
45 Suharsini Arikunto, “Metode Penelitian Dalam Praktek”, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.112 
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Karena penelitian ini mempunyai subyek yang begitu besar maka 

peneliti mengambilan sempel 10% dari populasi tersebut, sehingga 

perhitungan: 

 
 

Hasil tersebut dibulatkan menjadi 105, sehingga pada penelitian ini 

jumlah responden yang akan dijadikan sampel sebanyak 105 

mahasiswa. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel oleh 

peneliti adalah proportional random sampling di mana cara 

pengambilan sampel dari tiap-tiap sub populasi dengan 

mempertimbangkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut.46 

Perhitungannya sebagai berikut: 

- Jurusan Manajemen berjumlah 447 mahasiswa 

- Jurusan Ekonomi Pembangunan berjumlah 284 mahasiswa 

- Jurusan Akutansi berjumlah 319 mahasiswa 

5. Jenis Data 

                                                 
46  Cholid narbuko dan Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1997  hal  
115 
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a. Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara 

penyebaran kuesioner kepada responden. Data primer dari penelitian 

ini adalah mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Data yang didapatkan dengan cara mengutip dari sumber data objek 

penelitian dengan tujuan untuk melengkapi data primer. 

 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner, 

yaitu suatu pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan 

atau angket yang diajukan kepada responden guna memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan. 

 

7. Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, maka dalam penelitian 

ini data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan teknik statistik, 

setelah data terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. Berdasarkan jenis datanya dan sifat penelitian berupa 
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korelasi maka untuk mengukur hubungan antar variabel digunakan rumus 

koefisien korelasi tata jenjang Spearman, dengan rumusnya sebagai 

berikut :47 
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å å å-+

=
22
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Rs : Koefisien korelasi tata jenjang spearmen 

x2 : Jenjang kembar variabel x 

y2 : Jenjang kembar variabel y 

d2 : Kuadrat jumlah beda antar jenjang 

Tx : jumlah jenjang kembar pada variabel x 

Ty : jumlah jenjang kembar pada variabel y 

                                                 
47 Y.Slamet, Analisis Kuantitatif Untuk Data Sosial, Dabara Publisher, Solo,1993, hal. 73 
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N : Jumlah sampel 

Karena t = banyaknya observasi yang berangka sama pada rangking tertentu, 

maka T = jumlah berbagai t yang berangka sama pada suatu rangking tertentu. 

Sedangkan N lebih besar dari 10, maka untuk mengetahui taraf signifikanya perlu 

dikonsultasikan dengan tabel t (t test) dengan df = n-2 

Rumusnya sebagai berikut48 : 

t = rs   

Keterangannya : 

t : Harga signifikan korelasi 

N : Jumlah sampel 

rs : Koefisien korelasi tata jenjang spearmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ibid hal 78. 

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



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. DESKRIPSI AXIS 

Pada tanggal 23 April 2008 sebuah penyedia layanan operator selular 

bernama AXIS diresmikan di Indonesia. AXIS merupakan operator penyedia 

layanan seluler GSM di Indonesia yang menawarkan layanan komunikasi yang 

inovatif dan ekonomis. AXIS mulai beroperasi di Jawa dan Sumatera, dan saat ini 

terus mengembangkan jaringan ke semua wilayah di Indonesia.  

1. Logo AXIS 

 

 

Gambar 5. Logo AXIS 
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Logo AXIS mencerminkan aspirasi yang melambangkan kemajuan dan 

perubahan. AXIS memiliki tekad agar seluruh pelanggan dapat menikmati 

manfaat penuh dari layanan komunikasi bergerak untuk meningkatkan kinerja 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. AXIS memiliki konsep bahwa yang 

terpenting bukan hanya "apa yang kami lakukan" tetapi juga "bagaimana kami 

melakukannya". Sehingga AXIS bertekad untuk selalu mengutamakan tanggung 

jawab dalam pekerjaan. Komitmen AXIS adalah untuk membantu meningkatkan 

kehidupan masyarakat dan mendukung cita-cita pemerintah untuk kemajuan 

industri telekomunikasi di Indonesia.  

2. Layanan AXIS 

Meskipun tergolong operator selular yang baru, AXIS mampu memberikan 

berbagai macam fasilitas yang mampu mendukung pemakianya dalam melakukan 

proses komunikasi, yaitu diantaranya: 

a. GPRS/UMTS (3G) 

Dengan fitur ini, dapat menikmati akses internet kecepatan tinggi hingga 

384 kbps dengan menggunakan handphone. GPRS akan langsung aktif 

dalam waktu 24 jam sejak panggilan pertama di lakukan.  

b. Voice Call 

Dapat lakukan panggilan ke nomor sesama pengguna AXIS, operator 

seluler lain maupun sambungan Langsung International (SLI).  

c. Video Call 
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Dapat melakukan Video Call ke sesama nomor AXIS dan Operator Seluler 

3G lain. Layanan ini membutuhkan handphone 3G dengan kemampuan 

Video Call. 

d. SMS 

SMS dapat digunakan untuk mengirimkan ke nomor GSM atau CDMA 

lainnya, dengan SMS center number +628315000032. 

e. MMS 

Dengan fasilitas ini dapat mengirimkan teks, gambar, audio dan video ke 

sesama pelanggan AXIS. Layanan ini membutuhkan handphone dengan 

kemampuan MMS.  

f. Ring Back Tone 

Fasilitas ini memungkinkan mengubah nada sambung dengan lagu 

kesukaan untuk didengarkan oleh orang yang menelpon. 

g. Call Forward/Divert  

Dengan fitur ini dapat mengalihkan panggilan yang masuk ke nomor 

AXIS lain. 

h. Call Conference 

Fitur ini memungkinkan untuk dapat melakukan panggilan ke lima nomor 

sekaligus. 

i. Call Waiting  

Dengan fitur ini dapat mengetahui jika ada telepon lain yang masuk pada 

saat sedang melakukan percakapan. 
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Semua nomor AXIS sudah mendukung layanan data (3G/GPRS), MMS 

dan Streaming, namun hanya perlu disetting terlebih dahulu pada handphone. 

Agar dapat menikmati berbagai layanan maka sebelumnya harus di setting sebagai 

berikut:  

 

 

GPRS Parameters 

Connection Name 

Data Bearer 

Access Point Name (APN) 

Username 

Prompt Password 

Password 

Authentication 

Gateway/Proxy IP Address 

Gateway/Proxy Port 

Homepage 

Connection Security 

Session Mode 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

AXIS 

GPRS atau PS 

AXIS 

axis 

No 

123456 

Normal 

10.8.3.8 

9201 atau 8080 

http://wap.axisworld.co.id 

Off 

Permanent 

 

MMS Parameters 

Connection Name 

Data Bearer 

: 

: 

AXISmms 

GPRS atau PS 
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Access Point Name (APN) 

Username 

Prompt Password 

Password 

Authentication 

Gateway/Proxy IP Address 

Gateway/Proxy Port 

Homepage / MMS Server 

Connection Security 

Session Mode 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

AXISmms 

axis 

No 

123456 

Normal 

10.8.3.8 

9201 atau 8080 

http://mmsc.AXIS 

Off 

Permanent 

 
3. Jangkauan AXIS 

Saat ini AXIS sudah dapat dinikmati di: Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Jawa Barat, Bali, Lombok, Sumatera Utara, dan Riau. Namun dalam 

perkembangannya AXIS terus berusaha meningkatkan kualitas jangkauan agar 

dapat dinikmati di seluruh Indonesia. Selain itu AXIS juga dapat dinikmati di luar 

negeri untuk berkomunikasi di 50 negara dan akan terus bertambah ke negara-

negara lain.  

 

4. Program AXIS 

Agar mampu bersaing dengan operator selular yang lainnya, AXIS 

menawarkan banyak program yang dapat dinikmati oleh penggunanya, antara 

lain: 
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1. Bonus terima telepon dari semua operator lain Rp100 per menit. Bonus 

dapat digunakan untuk akses data, telepon, video call, sms dan mms 

kesemua operator se-Indonesia 

2. bonus waktu bicara hingga 120 menit tiap isi ulang 

3. bonus waktu bicara 30 menit setiap aktivasi kartu perdana 

4. lucky draw AXIS dengan membeli dan mengaktifkan AXIS dengan cara 

menggunting bagian depan kemasan dan dikirimkan ke kotak undian 

untuk mendapatkan hadiah dengan grand prize 36 Yamaha Mio Soul.  

5. Rp 1 per sms kesesama AXIS 

6. Rp 1 per telepon kesesama AXIS pada hari sabtu dan minggu 

7. gratis 1000 sms tiap bulan selama setahun pada 2009 

8. gratis 1000 mms tiap bulan selama setahun pada 2009 

 

5. Pemegang Saham AXIS 

AXIS didukung oleh dua operator terkemuka di Asia: Saudi Telecom 

Company, penyedia layanan telekomunikasi nasional Arab Saudi; dan Maxis 

Communications Berhad, penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Malaysia. 

Kedua investor utama tersebut bertekad memberikan kontribusi penuh bagi 

pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1998, 

Saudi Telecom Company (STC) menyediakan layanan komunikasi lengkap seperti 

telepon tetap dan bergerak, internet, dan layanan data. Perusahaan ini beroperasi 

melalui empat anak usahanya (Alhatif, Aljawal, Saudi Data, and Saudinet) dan 
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adalah satu-satunya penyedia layanan telepon tetap, data, dan internet di Arab 

Saudi.  

Pada tahun 2005, pemerintah Arab Saudi mengurangi sahamnya di 

perusahaan tersebut dengan menawarkan 30 persen ekuitas kepada publik. Pada 

triwulan ketiga 2006, STC sudah menguasai sekitar 71 persen pangsa pasar di 

Arab Saudi. Saat ini kapitalisasi pasar STC telah mencapai sekitar US$40,5 

milliar. Maxis Communications adalah perusahaan penyedia telekomunikasi 

terbesar di Malaysia, yang memiliki investasi di industri telekomunikasi di India 

dan Indonesia. Maxis menyediakan layanan telepon seluler dan tetap, serta 

layanan gateway internasional. Per tanggal 31 Maret 2007, jumlah total pelanggan 

telepon seluler Maxis di Malaysia mencapai 8,5 juta (menunjukkan pangsa pasar 

sebesar 41,5%).  

 

6. Tim Managemen AXIS 

· ERIK AAS  

President Director/ Chief Executive Officer (CEO)  

Erik Aas bergabung sebagai Presiden Direktur PT Natrindo Telepon 

Seluler (AXIS), pada Oktober 2007. Erik telah berpengalaman selama 

tujuh tahun sebagai jajaran atas managemen di Asia. Sebelumnya, Erik 

merupakan CEO Grameenphone, sebuah perusahaan operator 

telekomunikasi di Bangladesh, sejak November 2004 hingga Oktober 

2007. Di bawah pimpinannya, pelanggan Grameenphone berkembang 

pesat, dari 2 juta menjadi 15 juta pelanggan, dan berhasil mencapai posisi 

sebagai pemimpin pasar. 

· JOHAN BUSE  

Director/Chief Marketing Officer (CMO)  
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Johan telah berpengalaman selama tujuh tahun di jajaran atas manajemen 

di Eropa. Johan mengawali karirnya di telekomunikasi pada awal 2000 

saat bergabung dengan T-Mobile Netherlands. Dalam berbagai posisinya 

saat itu Johan turut memberi kontribusi dalam pertumbuhan pelanggan T-

Mobile dari 750 ribu hingga lebih dari 2 juta pelanggan. Setelah itu, Johan 

bergabung dengan T-Mobile Internasional, bertanggung jawab pada 

produk-produk prabayar di berbagai negara. Posisi terakhir sebelum 

bergabung dengan AXIS adalah CMO dan anggota direksi di T-Mobile 

Kroasia. Di bawah kepemimpinannya, T-Mobile Kroasia berhasil 

meningkatkan basis pelanggan prabayar hingga lebih dari 50%. 

· MOHAMMED MUSLIM KHAN  

Director/Chief Technology Officer (CTO)  

Mohammed Muslim Khan bergabung dengan PT Natrindo Telepon Seluler 

(AXIS) pada September 2007. Muslim Khan telah berpengalaman selama 

30 tahun di industri telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan AXIS 

Muslim Khan bekerja dengan Telenor Pakistan sebagai konsultan dan 

deputi CTO sejak Agustus 2004 hingga bergabung dengan AXIS. Muslim 

Khan turut berkontribusi meningkatkan pelanggan Telenor hingga lebih 

dari 10 juta pelanggan dan perluasan jangkauan dalam waktu dua tahun.  

· TAN HOON SAN  

Director/Chief Financial Officer (CFO) 

Tan Hoon San mewakili Maxis Communication Berhad (Maxis), Malaysia 

di PT Natrindo Telepon Seluler (AXIS) sebagai Direktur/Chief Financial 

Officer (CFO) pada 1 May 2005. 

· WAHYUDIN SAPTARI ADIKUSUMAH 

Director Of  Human Resources  

Wahyudin Adikusumah bergabung dengan PT Natrindo Telepon Seluler 

(AXIS) sebagai Direktur Human Resources efektif 1 Desember 2007, dan 

bertanggung jawab atas segala aspek sumber daya manusia di perusahaan. 

Sebelum bergabung dengan AXIS, Wahyudin menjabat sebagai HR 
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Director di PT Perfetti Van Melle Indonesia (PVMI) sebuah FMCG 

(confectionary) selama hampir lima tahun. 

· PARAS M. NASUTION  

Vice President, Sales and Distributions  

Paras M. Nasution bergabung dengan AXIS pada Juli 2008 sebagai Vice 

President Sales and Distribution. Paras memulai karirnya di Procter and 

Gambler Indonesia di Depertemen Keuangan. Paras melanjutkan karir 

dengan bergabung di Coca-Cola Bottling Indonesia/Coca-Cola 

Distribution Indonesia. Selama 15 tahun di Coca-Cola Paras memiliki 

pengalaman di bidang penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. 

Posisi terakhirnya di Coca-Cola adalah sebagai General Manager. 

· ANN GUSNAYANTI TAIB  

Head of Regulatory and Industry Relations  

Sebelum bergabung dengan AXIS, Ann Gusnayanti Taib telah 

berpengalaman lebih dari 18 tahun di industri telekomunikasi, dimulai 

dengan implementasi berbagai projek pemerintah dan swasta. Ann juga 

terlibat dalam koordinasi Mobile Communications System yang terencana 

di Indonesia, termasuk Cellular System pertama di Indonesia. Ann 

memulai karirnya untuk proyek fiber optic dan telepon mobile di 

Direktorat Jenderal Post dan Telekomunikasi. 

· BEN SOPPITT 

 Head of Corporate Strategy and Business Development 

Ben bergabung dengan AXIS pada Maret 2008. Sebelumnya, Ben dari the 

GSM Association (GSMA), organisasi perdagangan global yang mewakili 

lebih dari 700 operator di seluruh dunia, sebagai Director of Strategic 

Initiatives, mencakup program Emerging Market Handset, pembuatan 

GSMA Development Fund dan proyek Mobile Money Transfer. 

· ARIF WIDJAKSONO  

Head of Legal  

Arif Widjaksono bergabung dengan AXIS pada Maret 2008. Sebelum 

bergabung dengan AXIS, Arif adalah Senior Counsel di Philip Morris 
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International Law Department sebagai Head of Law Department di PT 

Philip Morris Indonesia sejak 2003. Tahun 2006 Arif ditunjuk sebagai 

Senior Counsel di PT HM Sampoerna Tbk, anak perusahaan Philip Morris 

International. 

· BUDIONO SANGKOYO  

Head of Procurement 

bergabung dengan AXIS, antara tahun 1997 dan 2005 Budiono bekerja di 

PT Excelcomindo Pratama (XL) di berbagai posisi dari Head of Internal 

Audit hingga Financial Controller. Posisi terakhirnya di XL adalah Vice 

President of Procurement and Asset & Inventory Management. 

 

7. Tata Kelola Perusahaan 

AXIS beranggapan peraturan perusahaan yang baik merupakan alat 

penting agar dapat mencapai visi dan misi strategis perusahaan, mentaati nilai-

nilai peraturan dan ketentuan perusahaan meliputi keterbukaan dan transparansi 

kepada para pemegang saham, manajemen dan juga pihak-pihak lain yang 

berkepentingan seperti karyawan, pembuat regulasi, pelanggan, para vendor dan 

supplier, pihak pemerintah yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.  

Secara berkala terus melihat dan menilai kembali perkembangan peraturan dan 

ketentuan perusahan, dan mengubah peraturan sesuai dengan waktu dan kondisi 

yang berlaku. AXIS mentaati dan mengikuti semua peraturan dan regulasi yang 

berlaku di Indonesia. 

 

8. Budaya dan Kode Etik Perusahaan 

Etika dan Perilaku perusahaan merupakan peta tingkat tinggi yang 

dirancang untuk mengorientasikan seluruh karyawan perusahaan. Ini 
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mempromosikan nilai cita-cita perusahaan yang dibawa ke pekerjaan. Peraturan 

perusahaan, petunjuk dan kegiatan memberi tambahan pada prinsip-prinsip ini. 

Menyediakan dengan rinci, apa yang dibutuhkan dalam perkerjaan sehari-hari. 

Sukses perusahaan tergantung pada kinerja pribadi setiap karyawannya. Sehingga 

harus dapat beradaptasi dan mengimplementasikan nilai standar tertinggi akan 

perilaku pribadi seperti yang telah tertanam dalam nilai-nilai perusahaan yaitu: 

istimewa, sederhana, mengedepankan manusia lebih dulu dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Pada intinya Kode Perilaku Perusahaan mengatur 

bagaimana agar dapat menjiwai perilaku dan nilai-nilai tersebut dalam lingkukan 

pekerjaan, Khususnya dalam bagaimana menggambarkan perusahaan dan 

berhubungan dengan rekan sesama. 

AXIS didukung oleh lebih dari 4000 karyawan yang dipimpin oleh tim 

profesional yang berpengalaman. Tujuan dari AXIS adalah menjadi organisasi 

yang menarik dan dinamis. Organisasi yang menciptakan lingkungan kerja yang 

unik, memungkinkan profesional muda di dalamnya untuk mengembangkan diri 

dalam lingkungan yang mengutamakan gairah, inspirasi, akuntabilitas, kecepatan 

dalam bekerja, dan memiliki motivasi tinggi.  

 

9. Penghargaan Yang Diterima AXIS 

a. AXIS Masuk Nominasi GSMA Asia Mobile Awards 2008  

AXIS mengumumkan telah menerima nominasi untuk penghargaan 

GSMA Asia Mobile Awards 2008 kategori “The Green Mobile Award.” GSMA 

adalah asosiasi perdagangan untuk industri seluler, yang mewakili lebih dari 750 
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jaringan seluler yang tersebar di 218 negara dan program penghargaan Asia 

Mobile Award diberikan untuk memberikan apresiasi akan pencapaian 

pertumbuhan yang luar biasa, inovasi dan kepemimpinan di industri seluler Asia. 

b. Green Mobile Award 

Calon penerima penghargaan untuk kategori ‘Green Mobile Award’ harus 

mendorong ekonomi dengan emisi karbon rendah, industri dan gaya hidup, seperti 

meningkatkan efisiensi energi, sumber energi alternatif, daur ulang, konservasi 

dan konsumsi ramah lingkungan. Penilaian untuk penghargaan ini akan dilakukan 

oleh para ahli independen, seperti jurnalis, analis dan akademisi. Lima nominasi 

telah dipilih untuk nominasi ini dengan satu pemenang diumumkan pada acara 

Asia Mobile Congress di Macau.   

Mobile Asia Congress adalah ajang pertemuan para operator di Asia dan 

seluruh dunia dan pada kesempatan ini AXIS adalah satu-satunya operator selular 

nasional dari Indonesia yang memberikan presentasi di depan peserta yang datang 

dari berbagai negara. Kongres ini diselenggarakan di Macau, Cina.  Untuk 

mendukung program Go Green-nya, AXIS sudah mulai mensosialisasikan sikap 

3R (Mengurangi, Pemakaian ulang, dan Mendaur ulang) di antara para 

karyawannya. Karyawan AXIS diminta untuk mengurangi penggunaan kertas dan 

plastik, dan memakai kertas dan plastik bekas, serta mengatur sampah mereka 

untuk didaur ulang. Dan untuk menunjukkan partisipasi mereka, karyawan AXIS 

telah mengatur sampah kerja mereka dengan memisahkannya ke tempat sampah 

organik dan anorganik.  
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B. DESKRIPSI IKLAN AXIS PADA MEDIA TELEVISI 

AXIS dalam periode November sampai dengan awal Januari 2009 

menampilkan tujuh versi iklan yang setiap harinya ditayangkan secara bergantian. 

Advertising agency yang membuat iklan AXIS adalah LOWE, dan PH yang 

membuat iklan ini adalah 25 frame. Durasi iklan AXIS yang tercepat adalah 15’ 

sampai dengan 60’ yang paling lama. Deskripsi iklannya adalah sebagai berikut:  

 

1. Versi Tanya Ditoko 

Deskripsi iklan: 

Seorang pemuda datang kesebuah toko yang pedagangnya (etnis tionghwa) 

sedang duduk dan membaca koran. 

Ann  (pemuda): Koh, gsm mana ya yang smsnya paling murah? 

Penjaga toko melirik, kemudian melemparkan kartu perdana AXIS ke arah 

pemuda. Kemudian pemuda tersebut menangkapnya (terlihat kaget). Lalu 

penjaga toko berdiri dari tempat duduk loncat dan berakrobat diatas meja 

sambil menggerakkan tangannya seperti jurus kungfu.  

Ann (penjaga toko): Sms cuma satu rupiah kesesama AXIS sepanjang 

hari, setiap hari, nggak harus kirim lima bahkan sepuluh sms sebelumnya. 

Pemuda tersenyum kecil kemudian mengangguk-angguk. 

 Ann (pemuda) : ho’o 

Penjaga toko lalu diperlihatkan duduk di kursi sambil nelepon 

Ann (penjaga toko) : nelepon Cuma satu rupiah pernelepon di akhir pekan 
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Muncul logo AXIS kemudian pemuda kaget karena penjaga toko tiba-tiba 

bergelantungan didepannya 

 Ann (penjaga toko): baik ya... 

 

2. Versi Telepon Di Mobil 

Deskripsi iklan: 

Suasana didalam kemacetan ada seorang wanita yang sedang menelpon. Tiba-

tiba ada seorang pria yang mendekati mobil kemudian membongkar pintu 

mobil. Kemudian pria tersebut melemparkan uang recehan ke arah wanita 

yang sedang menelpon.  

Ann (pria): terima telepon dari semua operator langsung mendapatkan 100 

rupiah  permenit. Bonus dapat dipake kesemua operator.  

Muncul tulisan bonus terima telepon Rp 100 per menit dari semua operator 

lain. Lalu muncul logo AXIS dan tulisan GSM yang baik. diperlihatkan 

wanita tersebut menemukan koin yang terselip di telingannya.  

Ann (pria): AXIS 

Ann (perempuan): GSM yang baik. 

Lalu pria menutup pintu dan meninggalkan mobil.  

 

 

 

 

3. Versi Telepon Di Ruang Rapat 
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suasana di dalam rapat ada seseorang yang menelpon.  

Suara handphone berbunyi. 

Ann (pria rapat): halo 

Tiba-tiba dari atas muncul seorang yang langsung melemparkan uang recehan 

kearah pria yang sedang menelpon.  

Ann (pria): terima telepon dari semua operator langsung mendapatkan 100 

rupiah  permenit. Bonus dapat dipake kesemua operator.  

Muncul tulisan bonus terima telepon Rp 100 per menit dari semua operator 

lain. Lalu muncul logo AXIS dan tulisan GSM yang baik. Kemudian  dengan 

tiba-tiba pria yang melemparkan uang, terbang keatas.  

Ann (pria): AXIS 

Ann (perempuan): GSM yang baik. 

 

4. Versi Amir Dari Yogyakarta 

deskripsi iklan: 

Seorang anak diatas genteng sambil melihat layang-layang dengan 

teropong. (muncul tulisan Amir, 12 Tahun, Yogyakarta). Anak tersebut 

kemudian bergegas turun dari atap. Amir kemudian bersepeda (tatapannya 

melihat keatas) berlari di lorong gang, karena mengejar layangan yang putus. 

Di tengah-tengah jalan sempat kebingungan arah, namun kemudian 

dilanjutkan berlari mnegejar layang-layang. (muncul tulisan penuh semangat) 

Diperlihatkan Amir berhasil mendapatkan layang layang di dalam 
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terowongan. Kemudian mengambil yang-layang yang tersangkur diranting 

pohon yang sangat tinggi (muncul tulisan pantang menyerah)  

Amir kemudian juga mengambil layang-layang di samping bapak-bapak 

yang sedang tertidur. kemudian diperlihatkan sedang menempelkan kertas 

bulat berbentuk bola pada layangannya sambil melihat anak-anak lain yang 

sedang bermain bola. (muncul tulisan penuh inspirasi) 

Amir bersepeda menyeberangi jembatan, dan diperlihatkan dirumahnya 

sedang membut laying-layang berbentuk ikan yang mirip dengan ikan yang 

dipeliharanya di akuarium. ((muncul tulisan kaya inovasi) Lalu Amir 

mengamati harga-harga yang dipampang para padagang layangan (muncul 

tulisan kompetitif)  

Amir kemudian memajang layangan hasil kreasinya. (muncul tulisan 

memberikan yang terbaik). Kemudian Amir menjual layang-layang 

buatannya sambil menempelkan tulisan 1000 per 2 buah. Lalu diperlihatkan 

anak-anak berdatangan ketempat Amir berjualan layangan (muncul tulisan 

hanya untukmu) 

Ann (pria): semangat Amir kami wujudkan dalam penawaran terbaik 

untukmu, karena di AXIS kamu yang utama. 

Muncul logo AXIS 

Ann (Pria): AXIS 

Ann (wanita): GSM yang baik 

Muncul tulisan GSM yang baik.  

5. Versi Tarzan Dan Monyetnya 
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Suasana di tegah hutan ada seorang pria (digambarkan seperti tokoh tarzan) 

yang bergelantungan dari pohon kepohon. Pada saat bergelantungan tarzan 

tatapannya melihat keseorang wanita yang sedang duduk sambil bermain 

dengan seekor monyet. Karena tidak melihat kedepan, tarzan tiba-tiba 

menabrak papan yang bertuliskan “pertama di Indonesia bonus setiap bulan 

1000 mms dan 1000 sms kesemua nomor AXIS sepanjang tahun 2009”. 

Tarzan dan wanita terlihat senang pada saat membaca papan. Muncul logo 

AXIS. Dan tulisan GSM yang baik. kemudian diperlihatkan tarzan bersanding 

dengan wanita sambil menggendong monyet. 

Ann (tarzan): AXIS baik ya. Monyet mengangguk. Kemudian tarzan, 

wanita, dan monyet berjalan kearah matahari.  

 

6. Versi Berita 

Seorang wanita membacakan berita ditelevisi. 

Ann (wanita pembaca berita): pemirsa, AXIS kembali menghadirkan 

inovasi terbaiknya di akhir tahun. Pertama di Indonesia dapatkan bonus 

1000 sms dan 1000 mms setiap bulannya kesemua no AXIS sepanjang 

tahun 2009. Segera aktifkan perdana AXIS atau isi ulang minimal 20.000 

sebelum 31 Desember 2008. Bonus ini pasti dan belum termasuk banyak 

promo lainnya di tahun 2009. Muncul logo AXIS 

Ann: AXIS, GSM yang baik. 

7. Versi Kiara 
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Sebuah mobil melintas dipinggir sawah. Tiba-tiba seorang anak kecil keluar 

dan menangkap seekor bebek yang berjalan ditengah jalan raya. Sambil 

muncul tulisan Kiara 7 tahun Denpasar.  

Ann (Kiara): Pak, bebeknya ketinggalan 

Lalu mengembalikan pada pemiliknya 

Ann (Kiara): dada bebek 

Kemudian Nampak Kiara sedang membantu wanita yang membawa buah 

dikepala. Muncul tulisan suka menolong. Lalu Kiara bersepeda dijalan 

mengikuti bapak-bapak yang topinya terjatuh dijalan. 

Ann (Kiara): Pak, topinya ketinggalan 

Ditampilkan Kiara sedang menunjukkan arah jalan kepada seorang turis cina. 

Ann (Kiara): Kanan, lalu belok kiri 

Kemudian Kiara membantu mengambilkan foto turis. Muncul tulisan tanpa 

pamrih. Lalu Kiara membantu mengambilkan daftar menu dan diantarkan 

kepada seorang bapak yang sedang kebingungan. Muncul tulisan hanya 

untukmu. 

Ann (pria): Semangat Kiara, kami wujudkan melalui pelayanan terbaik 

untukmu, karena di AXIS kamu yang utama. 

Muncul logo AXIS 

Ann (pria): AXIS 

Ann (wanita): GSM yang baik. 

 

C. DESKRIPSI FAKULTAS EKONOMI UNS 
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1.  Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret, diresmikan pada tanggal 11 Maret 1976 dengan 

surat keputusan Presiden No. 10 tahun 1976 tanggal 8 Maret 1976. Semula 

bernama Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret disingkat UNS, merupakan 

fusi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, yaitu Institut Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Surakarta, Universitas Gabungan Surakarta (UGS), 

Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Surakarta, Akademi Administrasi Negara (AAN) 

Surakarta, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (UPTN) 

Cabang Surakarta. 

Pada saat kelahiran UNS mempunyai 9 (sembilan) Fakultas yaitu : Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastra Budaya, Fakultas Sosial 

Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas 

Pertanian, dan Fakultas Teknik. 

Semua kegiatan, baik akademi maupun administrasi pada saat itu tersebar 

di beberapa tempat diwilayah Surakarta. Struktur organisasipun belum mantap. 

Secara berangsur mulai tahun 1980 kantor Pusat UNS dan Fakultas mulai 

menempati di Kampus Kentingan Surakarta. Dalam perkembangan Universitas 

Negeri Surakarta Sebelas Maret sesuai dengan Keppres nomor 55 Tahun 1982 

tentang susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret, diubah menjadi Universitas 

Sebelas Maret dengan singkatan UNS (UN = Universitas, S = Sebelas Maret). 

Sesuai dengan SK Mendibud No. 020/o/1995, maka pada saat ini UNS 

mempunyai sembilan fakultas, yaitu : 

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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b. Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

c. Fakultas Hukum 

d. Fakultas Ekonomi 

e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

f. Fakultas Kedokteran 

g. Fakultas Pertanian 

h. Fakultas Teknik 

i. Fakultas MIPA 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (FE-UNS) lahir bersamaan 

dengan diresmikannya Universitas Sebelas Maret merupakan hasil dari 

penggabungan beberapa Fakultas Ekonomi dari berbagai Perguruan Tinggi Swasta 

yang ada di wilayah Kotamadya Surakarta yaitu: 

- Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Saraswati (UNNASTI) 

- Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto (UNCOK) 

- Fakultas Ekonomi Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG)  

- Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) 

 

Pada permulaan berdirinya FE-UNS (periode 1976-1981), penyelenggaraan 

proses belajar mengajar bertempat di Pagelaran Keraton Surakarta (kurang lebih 1 

tahun) selanjutnya di kampus Mesen. Adapun perintis awal berdirinya FE-UNS 
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adalah Drs. Soeharno TS (sekarang Prof. Dr. Soeharno TS, S.U.), Almarhum Drs. 

Djarwanto PS (Dekan FE-UNS periode 1986-1989), Almarhumah Ibu Dra. 

Soedarah Soepono dan Drs. Darustam, B.Sc. Pada periode awal tersebut Drs. 

Soeharno TS menjabat sebagai Dekan, almarhum Drs. Djarwanto PS sebagai 

Pembantu Dekan I dan almarhumah Ibu Dra. Soedarah Soepono sebagai Pembantu 

Dekan II. Selang beberapa waktu kemudian menyusul Drs. Suhardi (Dekan FE-

UNS periode 1980-1986 dan PR (Pembantu Rektor) II UNS selama dua periode 

yaitu dari tahun 1987-1991 dan tahun 1991-1995) sebagai Pembantu Dekan III 

yang semula menjabat sebagai staf pengajar pada Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya (Unibraw) Malang. 

Pada awal berdirinya FE-UNS, beberapa staf pengajar berasal dari 

Pemerintah Daerah (Pemda) Kotamadya Surakarta di bawah kepemimpinan 

Walikota Sumari Wongsopawiro yang diantaranya adalah: Drs. Subadyo; Drs. 

Salimin; Drs. Chaerul Socheh; dan Drs. Fadjar Nugroho. Sementara yang berasal 

dari Pemda Sukoharjo adalah Drs. Imam Harjadi; dan yang berasal dari Pemda 

Boyolali adalah Drs. Slamet Rahayu.  

 

 

 

 

2. Perkembangan Fakultas Ekonomi UNS 

Selama tahun 1976-1987 FE-UNS Surakarta mempunyai 2 (dua) jurusan 

yaitu Jurusan Ekonomi Umum (Pembangunan) dan Jurusan Ekonomi Perusahaan 
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(Manajernen). Pada saat itu, terdapat sejumlah Dosen Afiliasi yang didatangkan 

dari Universitas Gadjah Mada (UGM) antara lain : Dr. Sudarsono; Dr. Faried 

Widjaja Mansyur, M.A.; Dr. Bambang Riyanto; Dr. Irawan, M.B.A; Dr. Soetatwo; 

Dr. Indriyo; Drs. Jamasri Adnan, M.A.; Drs. Sukamto dan Drs. Munandar. 

Seiring dengan perkembangan fakultas dan kebutuhan dunia kerja, maka 

sejak tahun 1987 FE UNS menyelenggarakan Program Sarjana Strata I (S-1) 

jurusan Akuntansi. Sehingga sampai saat ini FE-UNS mempunyai 3 program studi, 

yaitu: 

- Jurusan Ekonomi Pembangunan (EP) 

- Jurusan Manajemen (M) 

- Jurusan Akuntansi (Akt) 

Pada tahun 1994, FE-UNS membuka kesempatan bagi para alumni 

Program Diploma III (D-3), atau yang pernah kuliah di Strata 1 (S-1) tetapi tidak 

selesai, bahkan dari Program Diploma II (D-2) dengan akreditasi dan sudah 

bekerja untuk melanjutkan ke lenjang Pendidikan S-1 di FE-UNS melalui Program 

S-1 Ekstensi yang waktu perkuliahannya dilaksanakan pada sore hingga malam 

hari. Program S-1 Ekstensi FE-UNS mempunyai 3 (tiga) jurusan seperti halnya 

dengan Program S-1 Reguler, yaitu: 

- Jurusan Ekonomi Pembangunan (EP) 

- Jurusan Manajemen (M)  

- Jurusan Akuntansi (Akt).  

Program S-1 Ekstensi sepenuhnya swadana, artinya pembiayaan semuanya 

ditanggung oleh peserta, kecuali gedung kuliah yang masih menggunakan fasilitas 
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gedung FE-UNS. Untuk memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi 

(khususnya jenjang profesi ahli madya), pada tahun 1997 FE-UNS membuka 

Program D-3 Akuntansi Keuangan, pada tahun 1998 ditambah lagi dengan 

Program D-3 Perpajakan dan pada tahun 2000 dibuka program D-3 Manajemen 

Pemasaran. Selanjutnya pada tahun 2001 Fakultas Ekonomi membuka Program D-

3 Manajemen Industri dan Program D-3 Bisnis Internasional. Kemudian pada 

tahun 2007 FE-UNS membuka program D-3 Keuangan & Perbankan. 

Antisipasi terhadap tuntutan pasar memang harus senantiasa dilakukan. 

Permintaan terhadap tenaga profesional non-gelar seperti tenaga ketatalaksanaan di 

berbagai instansi pemerintah maupun swasta dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, maka mulal tahun 1998 dibuka pula kesempatan bagi para tamatan SMU 

untuk mengikuti kursus 1 (satu) tahun pada Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) 

FE-UNS. PPA FE-UNS berlokasi di kampus Mesen yang diselenggarakan pada pagi 

hingga selang hari. PPA FE-UNS bernaung di bawah Jurusan Akuntansi. 

Guna melayani pengkajian maupun konsultasi di bidang ekonomi, mulai 

tahun 1999 telah pula dibuka Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP). 

PPEP dirancang untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi pembangunan dan 

perencanaan pembangunan baik dalam skala nasional maupun regional. Berbagai 

kegiatan yang pernah dan sedang dilakukan oieh PPEP (bekerja sama dengan Pemda 

Surakarta) antara lain adalah:  

- Penyusunan Rencana Stategi Pembangunan (Renstra) 

- Evaluasi dan Analisis Keadaan (EAK) 

- Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) 
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- Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PADS), dan sebagainya. 

PPEP sebenarnya merupakan kelanjutan dari Pusat Pengkajian dan Pelatihan 

Ekonomi (P3E) yang struktur organisasinya di bawah FE-UNS. Dengan adanya 

program pemberdayaan jurusan di lingkungan UNS, mulal tahun 2000 PPEP 

bernaung di bawah Jurusan Ekonomi Pembangunan. 

Selanjutnya, program pengembangan vertikal ke atas yaitu Program 

Magister Manajemen (MM), mulai diselenggarakan pada tahun 1999. Hingga tahun 

2007, Program MM telah memiliki 25 (dua puluh lima) angkatan. Program ini 

beriokasi di gedung IV FE-UNS lantai III. Program Magister Ekonomi dan Studi 

Pembangunan (MESP) telah didirikan mulal tahun 2004. Program Magister 

Akuntansi (MAKSI) telah didirikan mulai tahun 2006. Kemudian Program S-3 telah 

dibuka mulal tahun 2008. Untuk melayani konsultasi maupun penelitian di bidang 

manajemen baik untuk instansi pemerintah maupun swasta, pada tahun 2000 

didirikan Pusat Pengembangan Manajemen (PPM). PPM bernaung di bawah 

Jurusan Manajemen. Lembaga Ini sebenarnya telah ada pada tahun 1976 dengan 

Surat Keputusan Dekan tahun 1976, yang bernama Lembaga Manajemero FE-UNS 

sebagai mitra kerja Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Indonesia (LM-FEUI). 

LM-FE-UNS semula dikelola oleh Drs. Aris Suparman; Drs. Suparman (alm.) dan 

Drs. Rusmanto TJ (alm.).  

Mulai tahun 2004, Fakultas Ekonomi UNS telah membuka Program 

Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK) dengan masa studi 2 semester. Hal ini untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat tentang profesi akuntansi dimana para alumnus 

lulusan S-1 Akuntansi PTS tidak secara otomatis menjadi Akuntan namun harus 
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melalui pendidikan keprofesian, bahkan mulai Agustus 2004 semua perguruan 

tinggi balk PTN maupun PTS harus melalui pendidikan profesi. Kemudian untuk 

menyediakan Informasi dan data tentang pasar modal dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan pasar modal, memberi layanan edukasi pasar modal dan 

tempat diskusi tentang pasar modal dan topik lain yang berhubungan dengan pasar 

modal didirikan Pojok Bursa Efek Jakarta (BEJ) sekarang menjadi Pojok Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sedangkan aktivitas pengabdian masyarakat lain yang telah 

dilakukan antara lain melalui Desa Binaan dan Industri Binaan serta Grameen 

Bank (Bank untuk Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah). 

Kemudian untuk membantu fakultas dalam pengembangan karir bagi 

mahasiswa dan lulusan, pada tahun 2007 dibentuk lembaga Career Development 

Center (CDC) Fakultas Ekonomi UNS. CDC inl bertujuan untuk mengurangi 

waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan daya tawar 

lulusan, mengadakan pelatihan atau ujian sertifikasi bagi mahasiswa dan lulusan, 

menyediakan informasi pekerjaan dan beasiswa studi lanjut bagi lulusan, 

menjembatani lulusan dengan dunia usaha dalam hal rekruitmen serta 

mengembangkan dan memperluas networking dengan alumni dan perusahaan 

pengguna. 

Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan 

kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada akhir tahun 2007 

dibentuk Pusat Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret (P4MFE-UNS). Mulai tahun 2007, untuk 

mewujudkan good corporate governance telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu 
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(quality assurance) yang merupakan pengembangan dari Tim Anggaran yang 

dibentuk pada tahun 2005.  

 

3. Visi, Misi dan Tujuan FE-UNS  

a. Visi 

Visi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah Menjadi 

Fakultas Ekonomi yang unggul di tingkat nasional dan internasional. 

b. Misi 

     Misi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah: 

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam 

bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang menuntut 

pengembangan diri dosen dan kemandirian mahasiswa dalam 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman kaidah 

berkehidupan bermasyakakat. 

- Menyelenggarakan penelitian (ilmiah dan terapan yang berkualitas 

dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi serta mendeseminasi 

hasil-hasil penelitian. 

- menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. 

c. Tujuan 

Tujuan pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret adalah: 

- Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat nasional dan 

internasional. 
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- Menghasilkan temuan-temuan penelitian ilmiah dan terapan dalam 

bidang ekonomi, manajemen, dan akutansi yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah dalam 

masyarakat. 

- Menghasilkan layanan pengabdian pada masyarakat yang kebutuhan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

4. Kepemimpinan 

Sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2008 FE-UNS telah mengalami 

pergantian Kepemimpinan Fakultas sebanyak 7 kali dari 11 periode 

kepemimpinan. 

      Periode Tahun Dekan 

1. 1976 -1978  Drs. Soeharno TS (Prof. Dr. Soeharno TS, S.U.) 

2. 1978 -1980  Drs. Soeharno TS (Prof. Dr. Soehamo TS, S.U.) 

3. 1980 -1983   Drs. Suhardi 

4. 1983 -1986  Drs. Suhardi 

5. 1986-1989  Drs. DJarwanto PS 

6. 1989-1992  Drs. Bachtiar Effendi, Ak. 

7. 1992-1995  Drs. Bachtiar Effendl, Ak. 

8. 1995-1998  Drs. K. TJilik Suwito (Drs. K. TJilik Suwito, M.M.) 

9. 1998-2002  Dra. Salamah Wahyuni, S.U. 
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10. 2002-2007  Dra. Salamah Wahyuni, S.U. 

11. 2007-2011  Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. 

 

5. Tenaga Pengajar 

Dosen FE-UNS hingga tahun 2008 berjumlah 115 orang dengan perincian: 

a. Jurusan Ekonomi Pembangunann: 

- S-1  : 7 orang 

- S-2  : 22 orang 

- S-3  : 2 orang 

b. Jurusan Manajemen: 

- S-1  : 3 orang 

- S-2  : 38 orang 

- S-3  : 5 orang 

c. Jurusan Akutansi:  

- S-1  : 3 orang 

- S-2  : 32 orang 

- S-3  : 3 orang 

 

6. Organisasi FE-UNS 

A. Pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan  

1. Dekan: Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak 

Memimpin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, perencanaan kerjasama serta 
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pembinaan civitas akademika. Dekan bertanggung jawab langsung kepada 

Rektor. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dekan dibantu oleh tiga 

orang pembantu Dekan yaitu Pembantu Dekan Bidang Akademik, 

Pembantu Dekan Bidang Adminitrasi Umum dan Keuangan dan Pembantu 

Dekan Bidang Kemahasiswaan. 

2. Pembantu Dekan Bidang Akademik (Pembantu Dekan I): Drs. Sutomo, 

M.S. 

Mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, perencanaan dan kerjasama. 

3. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Pembantu 

Dekan II): Drs. Atmadji, M.M. 

Mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan administrasi umum dan keuangan. 

4. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (Pembantu Dekan III): Drs. 

Yacob Suparno, M.SI, Ak. 

Mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa. 

B.  Program Studi S-1  

Fakultas Ekonomi UNS mempunyal 3 program studi jurusan S-1 yaitu 

1. Jurusan Ekonomi Pembangunan 

- Ketua Jurusan       : Drs. Kresno Sarosa Pribadi, 

M.Si. 
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- Sekretaris Program S-1 Reguler    : Izza Mafruhah, S.E., M.Si. 

- Sekretaris Program S-1 Non Reguler  : Dwi Prasetyani, S.E., M.Si. 

2. Jurusan Manajamen 

- Ketua Jurusan       : Dra. Endang Suhari, M.Si. 

- Sekretaris Program S-1 Reguler    : Reza Rahardian, S.E., M.Si. 

- Sekretaris Program S-1 Non Reguler   : Drs. Wiyono, M.M. 

3. Jurusan Akuntansi 

- Ketua Jurusan       : Drs. Jaka Winarna, M.Si, Ak. 

- Sekretaris Program S-1 Reguler      : Dra. Evi Gantyowati, M.Si, Ak.  

- Sekretaris Program S-1 Non Reguler  : Dra. Falikhatun, MSi, Ak.  
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6. Mahasiswa 

Sistem rekruitmet mahasiswa FE-UNS dilakukan melalui berbagai metode 

yaitu SPMB (sekarang SNMPTN), PBUS, dan PMDK. Sampai dengan tahun 

ajaran 2008/2009 jumlah total mahasiswa yang masih aktif adalah 1050 

mahasiswa, dengan perincian: 

Tabel 2 

Daftar Jumlah Mahasiswa Aktif 
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S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS 

Angakatan Ekonomi Pembangunanan Manajemen Akutansi 

2001 0 1 0 

2002 5 2 3 

2003 6 19 9 

2004 50 71 42 

2005 65 125 85 

2006 87 109 93 

2007 71 120 87 

Jumlah 284 447 319 

      Sumber: Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Ekonomi UNS 
       2008/2009  
 

 

 

 

8. Unit Pendukung, Pusat Pengembangan, dan Publikasi Ilmiah FE-UNS 

a. Perpustakaan 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi berbenah diri tahun demi tahun, 

sejak tahun 2002 perpustakaan Fakultas Ekonomi mulai menerapkan 

automasi layanan perpustakaan dengan didukung Hardware dan Software 

Database Perpustakaan yang dirancang sesuai kebutuhan dan 

perkembangan IT. Dengan menggunakan Sistem Komputerisasi 
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Perpustakaan yang sudah berjalan, kami siap untuk memberikan 

pelayanan yang semakin berkualitas. 

Seiring perkembangan Sistem Informasi, perpustakaan menambah 

fasilitas yang semakin memadai sehingga user atau pengguna 

perpustakaan semakin cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi 

tentang Koleksi Buku, Skripsi, Jurnal & Artikel Ekonomi. Disamping 

pengguna perpustakaan atau user dapat mengakses beberapa fasilitas 

yang ada di Perpustakaan FE-UNS, perpustakaan juga menyediakan 

akses langsung ke Internet untuk mendownload Jurnal Internasional. 

Keberadaan Internet di perpustakaan sangat membantu user dalam 

penelusuran informasi yang up to date di samping ada layanan 

penelusuran skripsi dan tugas akhir melalui program Softpit. Melalui 

Softpit ini pengguna perpustakaan (user) dapat menelusur skripsi dan 

tugas akhir dari tahun 1997-2007. 

Dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Perpustakaan 

FE-UNS dilengkapi dengan Hidden Camera untuk memantau setiap 

aktifitas yang ada di perpustakaan. Dengan fasilitas hidden camera ini, 

diharapkan akan semakin meminimalisasi tindak vandalisme (perusakan, 

penyobekan koleksi perpustakaan) serta meminimalisasi kemungkinan 

terjadinya tindak pencurian koleksi milik perpustakaan maupun barang-

barang milik pengunjung perpustakaan. 

b. Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret didirikan dengan tujuan : 

- Menyediakan informasi dan data tentang pasar modal dan informasi 

lainnya yang berhubungan dengan pasar modal 

- Memberi layanan edukasi pasar modal 

- Tempat diskusi tentang pasar modal dan topik lain yang berhubungan 

dengan pasar modal 

Fasilitas yang disediakan di di Pojok BEI FE-UNS antara lain : 

- Pustaka Pasar Modal yang terdiri dari JSX Statistics-Montly, 

Quarterly, Yearly; JSX Value Line; Fact Book; Analisis Pasar Modal 

Mingguan; Indonesian Capital Market Directory dan lain-lain. 

- Pustaka umum yaitu buku-buku ilmiah manajemen keuangan dan 

investasi 

- Data berupa Rekapitulasi Perdagangan Harian Bursa Efek Jakarta 

- Software berupa Indostock On Line Trading (Software Simulasi 

Saham)  

c. Pusat Komputasi 

Pusat Komputasi (Puskom) FE-UNS memiliki fungsi sebagal berlkut: 

- Pelayanan Proses Belajar Mengajar untuk mata kuliah praktikum 

komputer dan matakuliah teori yang menggunakan bantuan 

komputer. 
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- Pengelolaan dan perawatan komputer dan alat elektronlk lain yang 

berkaltan dengan teknologl multimedia di Iingkungan Fakultas 

Ekonomi UNS. 

- Pelayanan pelatlhan tentang teknologi Informasi untuk civltas 

akademika Fakultas Ekonoml UNS. 

d. Pusat Sistem Informasi 

Pusat Sistem Informasl (Pusif) Fakultas Ekonomi Univcrsitas Sebelas Maret 

dibentuk untuk membantu fakultas dalam menangani : 

- Sistem informasi pendidikan (Starmik) 

- Sistem informasi kepegawaian 

- Sistem informasi keuangan 

- Koordinasi pengambilan mata kuliah 

- Pengelolaan database EPSBED 

- Pengelolaan website 

- Pengelolaan jalur internet dan intranet 

e. Career Development Center (CDC) 

CDC FE-UNS didirikan pada tahun 2007 untuk membantu fakultas dalam 

pengembangan karir bagi mahasiswa dan lulusan. CDC FE-UNS dipimpin 

oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris dan memiliki 3 (tiga) divisi 

yaitu divisi database & informasi, divisi pelatihan dan divisi rekruitmen. 

Tujuan dari CDC FE-UNS adalah. 

- Mengurangi waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan dan 

meningkatkan daya tawar lulusan. 
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- Memberi bekal nilai tambah melalui pelatihan atau ujian sertifikasi 

bagi mahasiswa dan lulusan. 

- Menyediakan informasi pekerjaan dan beasiswa studi lanjut bagi 

lulusan. 

- Menjembatani lulusan dengan dunia usaha dalam hal rekruitmen. 

- Mengembangkan dan memperluas networking dengan alumni dan 

perusahaan pengguna. 

f. Laboratorlum Ekspor - Impor 

Laboratorium Ekspor-Impor Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

merupakan salah satu lembaga otonom yang didirikan pada tahun 2003. 

Laboratorium Ekspor-Impor dldirikan untuk mendukung kegiatan 

pengembangan dan pelatihan ekspor-impor di FE-UNS. Pengembangan 

secara eksternal dilakukan dengan cara kerjasama dan menjalin kemitraan 

dengan berbagai instansi dan lembaga guna meningkatkan eksistensi dan 

kompetensi dari Laboratorium Ekspor-Impor, kerjasama yang dijalin, 

diantaranya dengan PPEI (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor 

Indonesia), BPEN (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) serta beberapa 

instansi/lembaga yang terkait. Saat ini Laboratorium Ekspor-Impor masih 

mengiduk pada Laboratorium Komputasi. 

 

g. Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) 

PPM FE-UNS dibentuk pada tanggal 31 Maret 2000 dalam upaya ikut serta 

mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi Tri Dharma Perguruan 
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Tinggi dari segenap civitas akademika di FE-UNS pada umumnya dan di 

Jurusan Manajemen FE-UNS pada khususnya. Tujuan dari PPM FE-UNS 

adalah : 

- Mendorong pengembangan FE-UNS melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat khususnya dalam bidang manajemen. 

- Membantu usaha pemerintah dan swasta dalam bidang pengembangan 

manajemen melalui penyelenggaraan program pengembangan SDM 

berupa pelatihan, lokakarya dan seminar. 

- Memberdayakan sektor usaha kecil dan menengah melalui upaya 

pendampingan manajemen. 

- Menyelenggarakan dan menghasilkan produk penelitian dan jasa 

konsultasi dalam bidang manajemen. 

h. Melaksanakan publikasi karya ilmiah. 

Layanan yang disediakan PPM FE-UNS untuk perusahaan atau instansi 

mitra adalah pembuatan program pengembangan, pelatihan, dan penelitian 

manajemen di bidang : 

- SDM : Recruitment; Leadership; Motivasi; Perencanaan Karir 

- Pemasaran : Salesmanship; Retailing; Service Excellence; Integrated 

Marketing Communication; Customer Satisfaction 

- Keuangan : Pasar Modal; Risk Management 

- Strategik/Operasi : Studi Kelayakan Bisnis, Strategic Planing; Sistem 

Informasi Manajemen 

- Statistik Manajerial 
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i. Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) 

PPA Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret didirikan pada bulan 

November 1997. PPA FE-UNS didirikan dengan maksud untuk mendukung 

eksistensi jurusan Akuntansi FE-UNS dalam upaya turut memberikan 

kontribusi atas proses kerja kolektif mengembangkan ilmu dan profesi 

akuntansi. 

Tujuan didirikannya PPA FE-UNS adalah : 

- Memberikan layanan jasa bisnis dan akuntansi kepada masyarakat 

- Meningkatkan kegiatan studi pengembangan di bidang bisnis dan 

akuntansi, sehingga hasil penelitian tersehut diharapkan akan berguna 

untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Layanan yang disediakan PPA FE-UNS terdiri dari dua macam yaitu :  

- Pusat layanan jasa bisnis dan akuntansi 

Dalam menjalankan fungsi sebagai pusat layanan jasa bisnis dan 

akuntansi, PPA FE-UNS memberikan jasa jasa di bidang perancangan 

sistem akuntansi, studi kelayakan / evaluasi proyek, evaluasi kinerja, 

konsultasi manajemen / pajak, dan konsultasi akuntansi sektor publik / 

pemerintahan dan bisnis. 

- Pusat Layanan Pengembangan 

Sebagai pusat studi dan pengembangan, PPA FE-UNS melakukan 

kegiatan riset dan pelatihan di bidang bisnis dan akuntansi. 

j. Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) 
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PPEP FE-UNS merupakan salah satu lembaga otonom yang berada di FE-

UNS. PPEP FE-UNS melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, 

pelatihan dan pengabdian, serta publikasi dan informasi atas berbagai 

kegiatan yang dilakukan balk sebagai prakarsa institusi sendiri maupun dari 

hasil kerjasama dengan pihak lain. Tujuan didirikannya PPEP FEUNS 

adalah : 

- Berpartisipasi dalam rangka mengembangkan FE-UNS pada umumnya 

dan Jurusan Ekonomi Pembangunan pada khususnya melalui 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

- Melaksanakan pengkajian dan/atau evaluasi kegiatan melalui penelitian 

dan pengembangan dalam bidang ekonomi, baik sebagai prakarsa 

institusi maupun melalui kerjasama dengan instansi pemerintah atau 

badan-badan swasta, atau sebagai pelaksana tugas yang dlberikan oleh 

Fakulas maupun Universitas. 

- Melaksanakan dan menyelenggarakan pelatihan, kursus ketrampilan 

dan penataran dalam bidang ekonomi. 

-    Menyelenggarakan publikasi dan informasi terkait dengan hasil 

kegiatan yang dilakukan butlr 2 dan 3. 

Jasa yang ditawarkan oleh PPEP FE-UNS antara lain : 

- Pengkajian dan penelitlan dl bidang ekonomi, mencakup perencanaan, 

pembangunan, dan penggalian kemampuan keuangan daerah, 

pengkajian potensi ekonomi wilayah, pengembangan tata ruang 

wilayah dan kawasan, manajemen perkotaan dan sebagainya. 
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- Pelatihan, penataran dan workshop bidang keuangan daerah yang 

mencakup permasalahan anggaran, kinerja dan juga pembahasan 

dokumen laporan pertanggung jawaban kepala daerah, perencanaan 

visi-misi daerah, pelatihan PDPP (Program Dasar Pembangunan 

Partisipatif) dan sebagainya. 

- PubIikasi dan Informasi hasil pengkajian, pelatihan dan produk 

publikasi lain hasil kerjasama dengan pihak lain. 

- Memberikan Jasa konsultasi dan supervise 

k. Pusat Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(P4M) 

P4M FE-UNS dibentuk pada 2007 dengan tujuan sebagai berikut: 

- Menyediakan database penelitian ilmiah staf akademik FE-UNS 

- Menyelenggarakan kegiatan yang didukung produkivitas karya ilmiah 

bagi staf akademik FE-UNS, seperti diskusi, seminar, penelitian dan 

pengabdian masyarakat, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah 

di jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional. 

- Memfasilitasi para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat baik yang diselenggarakan secara internal maupun 

eksternal. 

- Menciptakan suasana akademik dalam lingkungan FE-UNS. 

- Meningkatkan kualitas, kuantitas dan variasi "kegiatan ilmiah", melalui 

diseminasi informasi kegiatan ilmiah dan menyelenggarakan training 

penulisan proposal penelitian dan karya tulis ilmiah. 
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- Meningkatkan semangat dan kemampuan berkompetisi dalam kegiatan 

ilmlah yang diselenggarakan pihak eksternal. 

l. Publikasi Ilmiah 

 Publikasi ilmiah berupa jurnal yang ada di FE-UNS adalah sebagai berikut 

: 

- Jurnal Perspektif, diterbitkan oleh Fakuitas Ekonomi UNS. 

- Jurnal Ekonomi Pembangunan, diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi 

Pembangunan FE-UNS. 

- Jurnal Fokus Manajerial, diterbitkan oleh lurusan Manajemen FE-UNS. 

- Jurnal Akuntansi & Bisnis, diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi FE-

UNS. 

- Jurnal Bisnis & Manajemen, diterbitkan oleh Program Magister 

Manajemen. 

- Issue in Social & Environmental Accounting, diterbitkan oleh Program 

Magister Akuntansi. 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 
A. Terpaan Iklan AXIS Di Televisi 
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Terpaan  iklan merupakan variabel independen I dalam penelitian ini yang 

akan dikorelasikan dengan keputusan membeli (variabel dependen) pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terpaan 

iklan merupakan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan tentang 

penawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat dan disampaikan 

melalui media massa. Terpaan Iklan AXIS di televisi dalam penelitian ini akan 

diukur melalui frekuensi dan intensitas responden dalam melihat iklan di televisi, 

tingkat pemahaman responden terhadap pesan dalam melihat iklan, serta penilaian 

responden terhadap program AXIS yang ditampilkan pada iklan.  

 

1. Frekuensi Melihat Iklan 

Frekuensi responden didalam melihat iklan dalam penelitian ini akan 

diukur dari jumlah responden dalam melihat iklan AXIS di media televisi setiap 

harinya. Untuk mengetahui frekuensi tersebut dalam quesioner dibuat dengan 

pertanyaan terbuka sehingga akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan 

perhitungan responden dalam terkena terpaan iklan setiap harinya. Berdasarkan 

nilai jawaban yang diberikan responden tentang frekuensi dalam melihat iklan, 

diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 15 dan terendah adalah 1. Dari data tersebut 

selanjutnya dibuat klasifikasi sebagai berikut: 

Langkah pertama adalah mencari besarnya R ( jarak pengukuran ) dengan 

rumus :  
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Langkah berikutnya adalah menghitung interval kelas : 

 

 

Dibulatkan menjadi 5.    

Dengan I (lebar interval) sama dengan 3 maka dibuat klasifikasi sebagai 

berikut: 

- Kategori tinggi  11 - 15 

- Kategori sedang  6  - 10 

- Kategori rendah   1 -  5 

Dengan kategori yang telah ditentukan tersebut maka dari 105 responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3 
Frekuensi Melihat Iklan 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 38 36 

2 Sedang 43 41 
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3 Rendah 24 23 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 1 

Sebagai operator selular yang baru hadir di Indonesia, AXIS harus 

berusaha dengan keras untuk dapat bersaing dengan operator selular lain. 

Salah satu bentuk usahanya tersebut adalah melalui iklan pada media 

televisi. Penanyangan iklan AXIS dilakukan tidak pada stasiun televisi 

nasional saja, melainkan dapat dijumpai disemua stasiun televisi baik lokal 

ataupun nasional. Frekuensi penayangannya di bulan November – awal 

Januari 2009 sangat gencar sehingga iklan AXIS dapat dengan mudah 

dijumpai di acara-acara televisi. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 41% responden melihat iklan AXIS di media televisi antara 6 

sampai dengan 10 kali setiap harinya dan masuk kedalam kategori sedang. 

Sebanyak 36% responden lainnya melihat iklan AXIS antara 11 sampai 

dengan 15 kali setiap harinya dan masuk kedalam kategori tinggi. Dan 

sisanya 23 % responden dalam satu hari antara 1 – 5 kali sehari melihat 

iklan AXIS di media televisi.  

 

2. Intensitas Melihat Iklan AXIS 

Intensitas responden dalam melihat iklan AXIS diukur dari kondisi yang 

dilakukan responden pada saat menonton iklan. Intensitas responden 

tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 

- tinggi apabila responden pada saat melihat iklan ditonton sampai pada 

akhir iklan  (tidak diganti channel  lain) 
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- sedang apabila responden pada saat melihat iklan ditonton beberapa 

saat kemudian diganti channel lain. 

- rendah apabila responden pada saat melihat iklan langsung diganti 

channel tv lain. 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Intensitas Melihat Iklan 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 49 47 

2 Sedang 15 14 

3 Rendah 41 39 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 2 

AXIS dalam penanyangan iklan di televisi pada setiap periodenya 

selalu menggunakan ide cerita yang beragam dan selalu menampilkan 

lebih dari satu iklan. Dalam hal ini pada periode November dan Desember 

saja menampilkan lima bentuk iklan dan Januari baru sampai pada 

pertengahan bulan sudah muncul dua bentuk iklan yang berbeda baik dari 

segi pesannya maupun ide ceritanya. Hal itu berbeda dengan 

kompetitornya seperti XL yang hanya menayangkan iklan versi “monyet 

bicara”, ataupun INDOSAT Im3 yang hanya menampilkan iklan versi 

“TTS”.  
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AXIS dalam menampikan iklannya selalu berganti-ganti, bahkan 

dalam satu program acara saja, sering dijumpai iklan AXIS yang berbeda. 

Hal itu mengakibatkan mayoritas responden dalam hal ini mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UNS selalu melihat iklan AXIS sampai akhir dan tidak 

digantikan saluran televisi lainnya. Karena bentuk dan ide cerita iklannya 

yang selalu berganti dapat mengurang tingkat kejenuhan bagi audiencenya. 

Hal tersebut terbukti dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

intensitas responden didalam melihat iklan AXIS pada media televisi 

mayoritas sebesar 47% menonton sampai dengan iklannya selesai tanpa 

dipindah ke siaran program lain.  

3. Tingkat Pemahaman Pesan  

Diukur dari tingkat pemahaman responden terhadap pesan yang 

disampaikan dalam iklan, yang diklasifikasikan: 

- tinggi apabila pesan yang disampaikan dalam iklan langsung dapat 

dipahami 

- sedang apabila pesan yang disampaikan dalam iklan baru dapat 

dipahami setelah beberapa kali melihatnya.  

- rendah apabila pesan yang disampaikan dalam iklan tidak dapat 

dipahami 

Dalam penelitian ini karena AXIS penampilan iklannya pada periode 

November sampai dengan pertengahan Januari ini menampilkan tujuh 

iklan sekaligus, maka untuk mengukur tingkat pemahaman pesan iklan 

akan diukur satu demi satu menurut versinya yang kemudian dalam 
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penghitungan akhirnya akan dijumlahkan untuk mengetahui hasil 

komulatif tentang tingkat pemahaman terhadap pesan pada iklan AXIS.  

i. Versi Tarzan 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1 

Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pesan Iklan 

Versi “Tarzan” 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 34 32 

2 Sedang 69 66 

3 Rendah 2 2 

Jumlah 105 100 

Sumber:  Pertanyaan no 3.i. 

Iklan AXIS versi “tarzan” ini berdurasi 30 detik dan ide ceritanya 

terinspirasi tokoh tarzan. Pesan yang ingin disampaikan adalah gratis 1000 

sms dan 1000 mms setiap bulan jika mengaktifkan kartu selular AXIS. 

Alur cerita dari iklan ini disetting disebuah hutan rimba dimana tokohnya 

(tarzan) bergelantungan diantara pepohonan dan tanpa sengaja menabrak 

papan yang bertuliskan 1000 sms dan 1000 mms setiap bulan jika 

mengaktifkan kartu selular AXIS.  

Iklan ini menarik karena menghadirkan tokoh yang mengadopsi 

sosok Tarzan untuk digambarkan sedemikian rupa sehingga mampu 
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disesuaikan dengan alur cerita. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman responden terhadap pesan iklan AXIS versi “Tarzan” 

mayoritas masuk dalam kategori sedang yakni sebanyak 66%, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa responden baru dapat memahami pesan 

dalam iklan AXIS versi Tarzan setelah beberapa kali melihatnya di media 

televisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Versi Hujan Uang Di Ruang Rapat 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.2 

Tingkat Pemahaman Responden  Terhadap Pesan Iklan 

Versi “Hujan Uang Di Ruang Rapat” 

( n= 105) 
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No Kategori F % 

1 Tinggi 68 65 

2 Sedang 37 35 

3 Rendah 0 0 

Jumlah 105 100 

Sumber:  Pertanyaan no 3.ii. 

Iklan ini berdurasi 15 detik dengan setting lokasi di ruang rapat. 

Pesan yang ingin disampaikan adalah mendapatkan 100 rupiah per menit 

setiap menerima telepon dari semua operator. Dengan alur cerita yang 

singkat, pesannya juga jelas maka untuk memahami pesan yang 

disampaikan cukup mudah sehingga khalayak yang langsung dapat 

langsung memahami pesan dalam iklan. 

Hal tersebut senada dengan data hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap pesan iklan 

AXIS versi “Hujan Uang Di Ruang Rapat” mayoritas masuk dalam 

kategori tinggi yakni sebanyak 65%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden langsung dapat memahami pesan dalam iklan AXIS 

tersebut. 

iii. Hujan Uang Di Mobil 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.3 

Tingkat Pemahaman Responden 

 Terhadap Pesan Iklan Versi “Hujan Uang Di Mobil” 
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( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 67 64 

2 Sedang 36 34 

3 Rendah 2 2 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 3.iii. 

Iklan ini berdurasi 15 detik dengan setting lokasi di dalam mobil. 

Pesan yang ingin disampaikan adalah mendapatkan 100 rupiah per menit 

setiap menerima telepon dari semua operator. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap pesan iklan 

AXIS versi “Hujan Uang Di Ruang Rapat” mayoritas masuk dalam 

kategori tinggi yakni sebanyak 64%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden langsung dapat memahami pesan dalam iklan AXIS 

tersebut. 

 Alur cerita yang singkat, pesannya juga jelas maka untuk 

memahami pesan yang disampaikan cukup mudah sehingga responden 

dalam hal ini mahasiswa fakultas ekonomi UNS langsung dapat 

memahami pesan iklan.  

 

iv. Tanya Di Toko 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.4 
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Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pesan Iklan 

Versi “Tanya Di Toko” 

( n= 105)' 

No Kategori F % 

1 Tinggi 34 33 

2 Sedang 59 56 

3 Rendah 12 11 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 3.iv. 

Iklan ini berdurasi 30 detik dengan mengambil setting di sebuah 

toko. Pesan yang ingin disampaikan pada iklan adalah tarif sms 1 rupiah 

kesesama AXIS. Iklan ini menarik karena menghadirkan tokoh etnis 

tionghwa yang menguasai jurus kungfu untuk digambarkan sedemikian 

rupa sehingga mampu disesuaikan dengan alur cerita. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap pesan iklan 

AXIS versi “Tanya Di toko” mayoritas masuk dalam kategori sedang 

yakni sebanyak 56%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

baru dapat memahami pesan dalam iklan AXIS versi “Tanya Di Toko” 

setelah beberapa kali melihatnya di televisi.  

Jika tidak seksama dalam melihat iklan ini maka dibutuhkan 

frekuensi tertentu agar dapat memahami pesan dalam iklan sebab audience 

dalam melihat iklan dapat teralihkan fokusnya kepada gerakan kungfu 

yang diperankan tokohnya dan tidak terfokus pada pesan yang 

disampaikan.  
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v. Versi Amir 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.5 

Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pesan Iklan 

Versi “Amir” 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 23 22 

2 Sedang 64 61 

3 Rendah 18 17 

Jumlah 105 100 

Sumber:  Pertanyaan no 3.v. 

Iklan AXIS versi “Amir” merupakan iklan AXIS pada periode 

Desember yang paling lama durasinya yaitu 60 detik. Pesan yang ingin 

disampaikan dalam iklan ini adalah perjuangan AXIS sebagai operator 

selalular yang baru dalam menghadapi pasar persaingan operator selular di 

Indonesia. Untuk memahami pesannya tidak mudah karena audience harus 

melihat iklan ini dari awal sebab pesannya disampaikan tersirat dalam alur 

cerita iklan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

responden terhadap pesan iklan AXIS versi “Amir” mayoritas masuk 

dalam kategori sedang yakni sebanyak 61%. Sehingga dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa responden baru dapat memahami pesan dalam iklan 

AXIS versi “Amir” setelah beberapa kali melihatnya di media televisi.  

Hal tersebut terjadi karena iklan ini durasinya tergolong cukup 

lama, selain itu juga pesan dalam iklan ini disampaikan secara tersirat atau 

dalam bahasa periklanan sering dikenal dengan sebutan soft sale sehingga 

dibutuhkan frekuensi tertentu untuk dapat benar-benar memahami pesan 

dalam iklan ini.  

 

vi. Versi Berita AXIS 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.6 

Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Pesan Iklan 

Versi “Berita AXIS” 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 56 53 

2 Sedang 49 47 

3 Rendah 0 0 

Jumlah 105 100 

                    Sumber:  Pertanyaan no 3.vi 
Pesan dalam iklan ini adalah penawaran program tarif 1 rupiah per 

telepon kedelapan pemakai kartu AXIS yang telah didaftarkan. Setting 

ceritanya digambarkan seorang reporter yang membacakan berita. Data 

hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden 

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



109 
 

terhadap pesan iklan AXIS versi “Berita AXIS” mayoritas masuk dalam 

kategori tinggi yakni sebanyak 53%, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden langsung dapat memahami pesan dalam iklan AXIS 

versi “Berita AXIS”.  

. Untuk dapat menangkap pesan iklan cukup mudah karena selain 

pada visual gambar dan tulisan dimunculkan dalam iklan, tetapi juga 

diperkuat oleh keterangan berita yang dibacakan oleh penyiarnya. 

Sehingga audiencenya akan dengan mudah menangkap pesan yang 

disampaikan pada iklan AXIS versi “Berita AXIS” ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. Versi Kiara 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.7 

Tingkat Pemahaman Terhadap Pesan Iklan 
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Versi “Kiara” 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 12 11 

2 Sedang 48 46 

3 Rendah 45 43 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 3.vii. 

Iklan AXIS versi “Kiara” muncul di televisi pada awal Januari 

2009. Iklan ini berdurasi 60 detik, dan mengambil setting di Bali dengan 

tokoh seorang anak kecil bernama Kiara. Pesan yang ingin disampaikan 

pada iklan ini adalah AXIS ingin memposisikan diri sebagai GSM yang 

memiliki perhatian lebih kepada pemakainya.  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

responden terhadap pesan iklan AXIS versi “Kiara” mayoritas masuk 

dalam kategori sedang yakni sebanyak 46%, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden baru dapat memahami pesan dalam iklan 

AXIS versi “Kiara” setelah beberapa kali melihatnya di media televisi. Hal 

tersebut terjadi karena iklan ini durasinya tergolong cukup lama, selain itu 

juga pesan dalam iklan ini disampaikan secara soft sale sehingga 

dibutuhkan frekuensi tertentu untuk dapat benar-benar memahami pesan 

dalam iklan ini.  
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Setelah diketahui penjabaran dari masing-masing sub bagian tentang 

tingkat pemahaman responden terhadap pesan dari masing-masing iklan AXIS, 

selanjutnya akan dikomulatifkan sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

tentang tingkat pemahaman responden terhadap pesan pada iklan AXIS periode 

November-awal Januari yang terdiri dari tujuh bentuk iklan. Penyajian datanya 

adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama adalah mencari besarnya R ( jarak pengukuran ) dengan 

rumus :  

 
 

 
Langkah berikutnya adalah menghitung interval kelas : 

 

 

Dengan I (lebar Interval) sama dengan 3 maka dibuat klasifikasi sebagai 

berikut: 

- Kategori tinggi  17 - 19 

- Kategori sedang  15  - 16 

- Kategori rendah   13 -  14 

Dengan kategori yang telah ditentukan tersebut maka dari 105 responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.8 

Tingkat Pemahaman Respondem Terhadap Pesan Iklan 

Secara Komulatif 

( n= 105) 

 No Kategori F % 

1 Tinggi 35 33 

2 Sedang 64 61 

3 Rendah 6 6 

Jumlah 105 100 

 

Durasi dari iklan AXIS cukup beragam yaitu ada yang 15’,30’ dan 

60’. Penyampaian pesan iklan juga ada yang secara hard sale dan juga soft 

sale. Sehingga responden ada yang dapat langsung memahami pesan iklan, 

namun ada juga yang membutuhkan frekuensi tertentu untuk dapat 

memahaminya. Data hasil penelitian secara komulatif menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman responden terhadap pesan iklan AXIS di televisi 

mayoritas masuk kedalam kategori sedang yakni sebanyak 61%. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa responden baru dapat memahami pesan 

dalam iklan AXIS di media televisi setelah beberapa kali melihatnya.  

 

 

4. Penilaian Responden Terhadap Program AXIS Dalam Iklan  

AXIS dalam periode satu bulan terakhir menawarkan berbagai bentuk 

program kepada audiencenya melalui iklannya di media televisi. Berbeda 
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dengan operator lain yang hanya menawarkan satu ataupun dua program 

dalam setiap periodenya, AXIS mengeluarkan terobosan dengan 

memberikan penawaran empat program sekaligus yaitu: 

i. akan menerima 100 rupiah tiap menitnya jika menerima telepon 

dari operator lain 

ii. Tarif 1 rupiah per telepon kedelapan orang sesama operator AXIS 

yang    terdaftarkan. 

iii. Tarif  1 rupiah sms sesama AXIS  

iv.  Bonus 1000 sms dan 1000 mms tiap aktivasi  

 

Oleh karena itu untuk mengetahui penilaian responden terhadap 

program yang ditawarkan AXIS pada iklan televisinya akan diukur satu 

demi satu menurut programnya yang kemudian dalam penghitungan 

akhirnya akan dikalkulasikan untuk mengetahui hasil komulatif tentang 

tingkat penilaian responden terhadap program yang diberikan AXIS 

dengan klasifikasi sebagai berikut: 

- tinggi apabila program yang ditawarkan AXIS dianggap menarik. 

- sedang apabila program yang ditawarkan AXIS dianggap biasa saja. 

- rendah apabila apabila program yang ditawarkan AXIS kurang 

menarik 

i. Program gratis menerima Rp 100 tiap menitnya jika menerima 

telepon dari operator lain. 
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Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6.1 

Penilaian Responden Terhadap Program Menerima 100 Rupiah  

Tiap Menit Jika Menerima Telepone Dari Operator Lain 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 89 85 

2 Sedang 16 15 

3 Rendah 0 0 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 4.i. 

Program yang berbeda dihadirkan AXIS dengan memberikan 

program menerima Rp 100 tiap menit jika mendapat panggilan dari 

operator lain. Program ini sangat menarik khususnya bagi mereka yang 

menggunakan AXIS terlebih lagi yang sering menerima telepon dari 

rekan-rekannya karena tanpa disadari pulsanya akan terus bertambah 

cukup dengan menerima telpon dari operator lain, sehingga mayoritas 

responden (85%) menganggap program ini sangat menarik. Namun 

terdapat juga responden dalam menanggapi keadaan ini sebanyak 15% 

yang menganggap bahwa program ini biasa saja, hal itu timbul karena 

bonus 100 rupiah baru didapatkan jika menerima telepon dari operator lain 

tetapi jika menerima telepon dari sesama AXIS tidak mendapatkan bonus. 
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Dari semua responden tidak ada yang mengganggap program ini tidak 

menarik.   

 

ii. Program tarif 1 Rupiah per telepon ke delapan orang sesama 

operator AXIS yang telah didaftarkan. 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6.2 

Penilaian Responden Terhadap Program Tarif 1 Rupiah 

( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 52 51 

2 Sedang 45 41 

3 Rendah 8 8 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 4.ii. 

Program 1 rupiah per telepon ke delapan pengguna AXIS yang 

telah didaftarkan merupakan program yang diberikan AXIS pada bulan 

Januari 2009. Untuk mengaktifkan agar dapat menikmati program ini 

maka pengguna diharuskan melakukan resgistrasi dan mendaftarkan ke 

delapan pengguna kartu AXIS lainnya. Responden sebagian besar tertarik 

dengan program ini karena tarifnya yang sangat murah untuk 

menghubungi kesesama AXIS. 
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Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan 

responden terhadap program tarif 1 rupiah per telepon ke delapan orang 

sesama operator AXIS yang terdaftarkan, mayoritas pilihan responden 

masuk dalam kategori tinggi yakni sebanyak 51%. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden tertarik dengan program tarif 1 rupiah per 

telepon ke delapan orang sesama operator AXIS terdaftar  yang 

ditawarkan AXIS.  Namun demikian terdapat 41% responden yang 

menganggap program ini biasa saja, hal tersebut karena program ini selain 

terbatas untuk delapan orang, tetapi juga hanya bisa dinikmati bagi sesama 

penggunan operator AXIS.  

 

iii. Program bonus 1000 sms dan 1000 mms setiap aktivasi 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6.3 

Penilaian Responden Terhadap Program  

Bonus 1000 SMS Dan 1000 MMS Setiap Aktivasi 

 ( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 94 89 

2 Sedang 11 11 

3 Rendah 0 0 

Jumlah 105 100 

Sumber:  Pertanyaan no 4.iii. 
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Program bonus 1000 mms dan 1000 sms setiap aktivasi merupakan 

terobosan yang sangat berani diberikan AXIS, karena setiap user yang 

mengaktifkan AXIS sebelum Januari 2009 maka dalam satu bulannya 

selama satu tahun penuh yaitu dari Januari – Desember 2009 akan 

menerima 1000 sms dan 1000 mms. Operator lain belum pernah ada yang 

memberikan penawaran seperti yang dilakukan AXIS tersebut.  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan 

responden terhadap program bonus 1000 mms dan 1000 sms setiap 

aktivasi, mayoritas pilihan responden masuk dalam kategori tinggi yakni 

sebanyak 89%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

tertarik dengan program bonus 1000 mms dan 1000 sms setiap aktivasi  

yang ditawarkan AXIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Program tarif sms 1 rupiah kesesama operator AXIS 
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Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6.4 

Penilaian Responden Terhadap  

Program tarif sms 1 rupiah kesesama operator AXIS 

 ( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 45 43 

2 Sedang 56 53 

3 Rendah 4 4 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 4.iv. 

Program tarif 1 rupiah per sms kesesama operator AXIS 

merupakan program yang dihadirkan AXIS sebagai usahanya memperluas 

pasar pengguna kartu AXIS. Tarif ini merupakan tarif sms termurah jika 

dibandingkan dengan operator yang lainnya. Seperti Indosat Im3 kesesama 

tarifnya Rp100 per sms, ataupun XL tarifnya Rp150 dan juga kartu AS 

dari Simpati yang tarifnya Rp 88.  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan 

responden terhadap program tarif 1 rupiah per sms kesesama operator 

AXIS, mayoritas pilihan responden masuk dalam kategori sedang yakni 

sebanyak 53%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

menganggap biasa saja terhadap tarif yang ditawarkan ini.  
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Setelah diketahui penjabaran dari masing-masing sub bagian tentang 

tingkat ketertarikan responden terhadap program yang ditawarkan AXIS dalam 

iklannya, selanjutnya akan dikomulatifkan sehingga dapat diketahui secara 

keseluruhan tentang tingkat ketertarikan responden terhadap program AXIS. 

Penyajian datanya adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama adalah mencari besarnya R ( jarak pengukuran ) dengan 

rumus :  

 
 

 
Langkah berikutnya adalah menghitung interval kelas : 

 

 

Dengan I (lebar Interval) sama dengan 3 maka dibuat klasifikasi sebagai 

berikut: 

- Kategori tinggi  11 - 12 

- Kategori sedang  9  - 10 

- Kategori rendah   7 -  8 

Dengan kategori yang telah ditentukan tersebut maka dari 105 responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 6.5 

Penilaian Responden Terhadap Terhadap Program AXIS 

(Secara Komulatif) 

n= 105 

No Kategori F % 

1 Tinggi 78 74 

2 Sedang 23 22 

3 Rendah 4 4 

Jumlah 105 100 

 
Dari data tersebut diatas diketahui bahwa tingkat ketertarikan 

responden terhadap program yang ditawarkan AXIS dalam iklan, 

mayoritas pilihan responden masuk dalam kategori tinggi yakni sebanyak 

74%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden tertarik dengan 

program AXIS dalam iklannya di televisi.  

Sebagai operator selular yang memasuki pasar yang telah dikuasai 

oleh tiga perusahaan besar penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia 

maka AXIS harus memberikan penawaran program-program yang baru 

dan menarik agar mendapatkan respon positif. Program yang bervariatif 

dan pada hakekatnya memberikan layanan bertarif murah diharapkan akan 

mampu mendorong khalayak untuk berpindah menggunakan AXIS 

sebagai kartu selularnya.  

Dengan terobosan program baru yang diluncurkan AXIS pada 

peride ini dalam faktanya juga mampu menarik perhatian audiencenya 
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khususnya responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas 

Ekonomi UNS sehingga kedepannya diharapkan mereka berganti 

sepenuhnya menggunakan kartu AXIS.  

 

B. Faktor Lingkungan Pengguna AXIS 

Faktor lingkungan pengguna AXIS merupakan variabel independen II 

dalam penelitian ini. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi dalam keputusan pembelian karena hampir semua operator selular 

memberikan program tarif yang murah jika digunakan untuk melakukan panggilan 

baik sms atupun telepon jika digunakan untuk sesama operator. Demikian juga 

dengan AXIS, program tarif murah diberikan jika digunakan untuk menghubungi 

pengguna sesama operator AXIS. Faktor lingkungan seperti yang telah dibahas 

secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan 

kelompok.  

  

1.  Jumlah pengguna kartu AXIS di lingkungan keluarga 

Untuk mengetahui jumlah pengguna kartu AXIS dilingkungan keluarga 

dalam quasioner dibuat dengan pertanyaan terbuka sehingga akan mendapatkan 

jawaban yang beragam sesuai dengan perhitungan responden. Berdasarkan nilai 

jawaban yang diberikan responden tentang jumlah pengguna kartu AXIS 

dilingkungan keluarga, diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 4 dan terendah 

adalah 0 (tidak ada). Dari data tersebut selanjutnya dibuat klasifikasi sebagai 

berikut: 
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 Langkah pertama adalah mencari besarnya R ( jarak pengukuran ) dengan 

rumus :  

 
 

 
Langkah berikutnya adalah menghitung interval kelas : 

 

 

Dibulatkan kebawah menjadi 1.    

Dengan I (lebar Interval) sama dengan 3 maka dibuat klasifikasi sebagai 

berikut: 

- Kategori tinggi  4 

- Kategori sedang  2-3 

- Kategori rendah   0-1 

Dengan kategori yang telah ditentukan tersebut maka dari 105 responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 7 

Pengguna AXIS di Lingkungan Keluarga 
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( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 6 6 

2 Sedang 24 23 

3 Rendah 75 71 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 5 

AXIS sebagai penyedia layanan telekomunikasi selular berbasis 

GSM yang terhitung masih baru tentunya masih dianggap meragukan baik 

mengenai layanan program maupun kekuatan sinyalnya, sehingga banyak 

masyarakat khususnya dalam hal ini lingkungan keluarga responden masih 

banyak yang tidak menggunakan layanan AXIS. Pasar operator selular 

berbasis GSM di Indonesia saat ini masih dikuasai tiga provider yang 

sudah lama hadir di Indonesia yaitu XL, INDOSAT, dan TELKOMSEL.  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengguna kartu 

AXIS dilingkungan keluarga responden mayoritas masuk dalam kategori 

rendah yakni sebanyak 71%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di 

lingkungan keluarga responden jarang yang menggunakan kartu AXIS. 

 

 

2.  Jumlah pengguna kartu AXIS di lingkungan kelompok 

Untuk mengetahui jumlah pengguna kartu AXIS dilingkungan 

kelompoknya dalam quasioner dibuat dengan pertanyaan terbuka sehingga 

akan mendapatkan jawaban yang beragam sesuai dengan perhitungan 
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responden. Berdasarkan nilai jawaban yang diberikan responden tentang 

jumlah pengguna kartu AXIS dilingkungan kelompoknya, diketahui bahwa 

nilai tertinggi adalah 12 dan terendah adalah 0 (tidak ada). Dari data tersebut 

akan dembuat klasifikasi data sebagai berikut: 

Langkah pertama adalah mencari besarnya R ( jarak pengukuran ) dengan 

rumus :  

 
 

 
Langkah berikutnya adalah menghitung interval kelas : 

 

 

Dengan I (lebar Interval) sama dengan 3 maka dibuat klasifikasi sebagai 

berikut: 

- Kategori tinggi  9-12 

- Kategori sedang  5-8 

- Kategori rendah   0-4 

Dengan kategori yang telah ditentukan tersebut maka dari 105 responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 8 

Pengguna AXIS Dilingkungan Kelompok 
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( n= 105) 

No Kategori F % 

1 Tinggi 14 13 

2 Sedang 35 33 

3 Rendah 56 54 

Jumlah 105 100 

        Sumber:  Pertanyaan no 6 

Sebagai operator selular berbasis GSM yang baru hadir di 

Indonesia AXIS dihadapkan pada situasi pasar yang tidak mudah, karena 

mayoritas penduduk Indonesia pada umunya dan mahasiswa di Solo pada 

khususnya telah menggunakan kartu selular yang sudah lama hadir dan 

memberikan layanan telekomunikasi yaitu seperti XL, INDOSAT, dan 

TELKOMSEL. Market share khususnya di lingkungan kelompok 

mahaiswa Fakultas Ekonomi UNS saat ini juga didominasi oleh tiga 

penyedia layanan telekomunikasi berbasis GSM yaitu XL, INDOSAT, dan 

TELKOMSEL. 

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengguna kartu 

AXIS dilingkungan keluarga responden mayoritas masuk dalam kategori 

rendah yakni sebanyak 54%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa di 

lingkungan kelompok responden jarang yang menggunakan kartu AXIS.  

Munculnya AXIS di pasar selular berbasis GSM yang terhitung 

masih baru tentunya masih dianggap meragukan baik mengenai layanan 

program maupun kekuatan sinyalnya, sehingga banyak masyarakat 
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khususnya dalam hal ini lingkungan kelompok responden masih banyak 

yang belum berkeinginan menggunakan layanan AXIS.  

 

D. Keputusan Membeli 

Keputusan membeli merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. 

Keputusan membeli merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif untuk memperoleh sesuatu dengan menukar (membayar) dengan 

uang. Keputusan membeli disini diukur dari tindakan yang dilakukan responden 

dalam menanggapi keberadaan kartu selular AXIS 

- tinggi apabila responden langsung tertarik dan sudah membeli kartu AXIS  

- sedang apabila responden memiliki rencana untuk membeli kartu AXIS  

- rendah apabila responden tidak ada rencana untuk membeli kartu AXIS 

Data yang terkumpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 9 
Keputusan Membeli 

( n= 105) 
 

No Kategori F % 

1 Tinggi 69 66 

2 Sedang 24 23 

3 Rendah 12 11 
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Jumlah 105 100 

Sumber:  Pertanyaan no 7. 

Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa keputusan pembelian 

responden terhadap AXIS masuk dalam kategori tinggi yakni sebanyak 

66%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden sebagaian besar 

telah membeli kartu AXIS.  

Untuk mendapatkan kartu perdana AXIS dapat dengan mudah 

diperoleh di counter-counter penjualan pulsa dan perdana. Selain itu, di 

beberapa lokasi keramaian seperti di kampus-kampus juga sering didatangi 

SPG yang melakukan direct selling menawarkan kartu AXIS. Harganya 

juga terjangkau yaitu berkisar antara Rp 4500 sampai dengan Rp 8000 

tergantung dengan jumlah pulsa dalam kartunya. Dengan harga yang 

terjangkau dan cara memperolehnya juga mudah maka responden 

sebangian besar membeli dan menggunakan kartu AXIS.  

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Dalam bab ini akan membahas hubungan antar variabel untuk menguji 

hipotesa seperti yang telah dirumuskan berdasarkan data-data yang diperoleh dari 

kuesioner. Hubungan antar variabel yang akan diuji adalah sebagai berikut :  
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1. Hubungan antara terpaan iklan AXIS di media televisi (sebagai 

variabel X) dengan keputusan membeli kartu selular AXIS (sebagai 

variabel Z) 

- H0 (Null Hypothesis): tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara terpaan iklan AXIS di media televisi dengan keputusan 

membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 Regular Fakultas 

Ekonomi UNS 

- HA (Alternative Hypothesis): terdapat hubungan yang signifikan 

antara terpaan iklan kartu selular AXIS pada media televisi dengan 

keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi UNS. 

2. Hubungan antara faktor lingkungan pengguna kartu AXIS (sebagai 

Variabel Y) dengan keputusan membeli kartu selular AXIS (Sebagai 

variabel Z) 

- H0 (Null Hypothesis): tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara lingkungan sosial pengguna AXIS dengan keputusan 

membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 Regular Fakultas 

Ekonomi UNS. 

- HA (Alternative Hypothesis): Terdapat hubungan yang signifikan 

antara lingkungan sosial pengguna AXIS dengan keputusan 

membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

UNS. 
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Apabila harga t hasil lebih besar dari t tabel, maka H0 ditolak sehingga 

dengan demikian HA diterima. Sedangkan jika harga t hasil lebih kecil dari t 

tabel, maka H0 diterima sehingga HA ditolak. Untuk mengetahui hubungan 

tersebut digunakan analisa statistik Tata Jenjang Spearman dengan rumus: 

( )( )åå
å å å-+

=
22

222

2 yx

diyx
rs  

Karena sampel penelitian sebesar 105 responden, maka hasil perhitungan 

rs yang diperoleh tidak dapat langsung dikonsultasikan dengan tabel harga kritik 

karena sampel lebih dari 10 (N>10), rs yang diperoleh harus diuji dengan 

menghitung nilai t. adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t = rs   

Derajat kebebasan (df) adalah: df = n-2 sehingga dalam penelitian ini (df) 

jumlahnya 103 yang diperoleh dari df = 105-2 = 103. Taraf signifikan yang 

digunakan 95% atau taraf signifikansinya 0,05. Pada tebel harga-harga kritis t, 

nilai df = 103 berada diantara angka 60 dan 120, dimana batas nilai df 60 = 2,000 

dan df 120 = 1,980.  

 

A. Hubungan Antara Terpaan Iklan AXIS di Media Televisi (X) Dengan 

Keputusan Membeli  Kartu Selular AXIS (Z)  di Kalangan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UNS. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel X (terpaan iklan AXIS pada 

media televisi) dengan variabel Z (keputusan membeli) langkah awalnya adalah 
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melakukan penyesuaian rangking masing-masing responden. Untuk mengetahui 

rangking yang disesuaikan pada variabel independen (X) dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 10 

Tabel Untuk Mencari Rangking Yang Disesuaikan 

Pada Variabel X 

 

Tabel diatas merupakan tabel rangking disesuaikan pada variabel 

independen terpaan iklan AXIS dimedia televisi (X) yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan dari banyaknya skor yang sama kemudian dibagi dengan fekuensi 

banyaknya skor. Setelah diketahui rangking yang disesuaikan tersebut maka dapat 

digunakan untuk mencari nilai selisih antara variabel independen dan variabel 

dependen, yang disebut dengan nilai di.  

Setelah menemukan rangking yang disesuaikan, selanjutnya dicari nilai 

 yang akan digunakan dalam perhitungan rs. Namun untuk mendapatkan nilai 

 sebelumnya harus mencari nilai T pada variabel X (∑Tx) dan hasilnya dapat 

diketahui dalam tabel berikut : 

No Skor F Ranking disesuaikan 

1 12 6 (1+2+3...6) : 6 = 3,5 

2 11 13 (7+8+9...19) : 13 = 13 

3 10 25 (20+26+27...44) : 25 = 32 

4 9 22 (45+44+45...66) : 22 = 55,5 

5 8 27 (67+66+67...93) : 27 = 80 

6 7 12 (94+89+90...105) : 12 = 99,5 
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Tabel 11 

 Tabel Untuk Mencari Nilai T Pada Variabel X (∑Tx) 

No  Skor F T=(t3-t) : 12 

1 12 6 17,5 
2 11 13 182 
3 10 25 1300 
4 9 22 885,5 
5 8 27 1638 
6 7 12 143 

   ∑Tx= 4166 

 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai jumlah jenjang 

kembar pada variabel X (∑Tx) adalah 4166. Setelah diketahui nilai ∑Tx kemudian 

distribusikan untuk mencari nilai .  Rumus yang digunakan untuk menghitung 

 adalah sebagai berikut:  

      =  -  

Telah diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 105 

responden, dan ∑Tx adalah nilai T (jumlah jenjang kembar) pada variabel X yang 

jumlahnya 4166 selanjutnya nilai-nilai tersebut di distribusikan pada rumus, 

sehingga perhitungannya sebagai berikut:  

      =  -  

            

  = 96460 – 4166 = 92294 
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Dengan demikian diketahui bahwa jumlah kuadrat variabel X ( ) 

adalah 92294 yang nantinya akan didistribusikan pada perhitungan rs untuk 

mencari nilai koefisien korelasi antara varibel independen dan dependen.  

Setelah diketahui nilai angkah berikutnya adalah mencari  

dimana cara penghitungannya sama seperti perhitungan untuk mencari variabel 

yaitu mencari rangking yang disesuaikan dan mencari Tz terlebih dahulu. 

Berikut adalah tabel perhitungan rangking yang disesuaikan pada variabel Z: 

Tabel 12 

Tabel Untuk Mencari Rangking Yang Disesuaikan  

Pada Variabel Z 

No Skor F Ranking yang disesuaikan 

1 3 69 (1+2+3...69): 69 = 35 

2 2 24 (70+71+72...93) : 24 = 81,5 

3 1 12 (94+95+96...105) : 12 = 99,5 

 

Tabel diatas merupakan tabel rangking disesuaikan pada variabel 

dependen keputusan membeli kartu AXIS (Z) yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan dari banyaknya skor yang sama kemudian dibagi dengan frekuensi 

banyaknya skor. Setelah diketahui rangking yang disesuaikan tersebut maka dapat 

digunakan untuk mencari nilai selisih antara variabel independen dan variabel 

dependen yang disebut dengan nilai di. 
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Setelah menemukan rangking yang disesuaikan, selanjutnya dicari nilai 

 yang akan digunakan dalam perhitungan rs. Namun untuk mendapatkan nilai 

 sebelumnya harus mencari nilai T pada variabel Z (∑Tz) dan hasilnya dapat 

diketahui dalam tabel berikut : 

Tabel 13 

Tabel Untuk Mencari Nilai T Pada Variabel Dependen (Z) 

No Skor F T=(t3-t) : 12 

1 3 69 27370 

2 2 24 1151 

3 1 12 143 

    ∑Tz= 28664 

 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai jumlah jenjang 

kembar pada variabel Z (∑Tz) adalah 28664. Setelah diketahui nilai ∑Tz 

kemudian distribusikan untuk mencari nilai .  Rumus yang digunakan untuk 

menghitung  adalah sebagai berikut:  

      =  -  

Telah diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 105 

responden, dan ∑Tz adalah nilai T (jumlah jenjang kembar) pada variabel Z yang 

jumlahnya 28664 selanjutnya nilai-nilai tersebut di distribusikan pada rumus, 

sehingga perhitungannya sebagai berikut:  
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      =  - ∑Tz  

            

  = 96460 – 28664 

  = 67796 

 Dengan demikian diketahui bahwa jumlah kuadrat variabel Z ( ) 

adalah 67796 yang nantinya akan didistribusikan pada perhitungan rs untuk 

mencari nilai koefisien korelasi antara varibel independen dan dependen.  

Setelah rangking disesuaikan antara variabel X dan Z diketahui, kemudian 

dicari selisih antara variabel independen dan variabel dependen, yang disebut 

dengan nilai di (dalam halaman lampiran) untuk dikuadratkan menjadi di2. 

Selanjutnya dari kuadrat selisih antara kedua rangking tersebut dapat digunakan 

untuk dicari nilai rs. Dari perhitungan di2 kemudian dijumlahkan secara 

keseluruhan menjadi ∑di2 yang hasilnya: 140953,8. Selanjutnya dapat dihitung 

nilai  rs dari hubungan variabel X dengan variabel Z.   
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Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rs= 0,121. Hasil 

perhitungan tersebut belum dapat dikonsultasikan dengan tabel harga kritik (t), 

karena sampel yang digunakan dalam penelitian lebih dari 10 responden. Oleh 

karena itu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen maka dicari nilai kritik (t) dengan rumus : 

              t =  rs  

              t =  

t =   

t = . 10,226  

t = 1,237 

Apabila nilai tersebut dikonsultasikan dengan nilai kritik t pada tabel serta 

memperhatikan derajat kebebasan df = N- 2 = 105 – 2 = 103 dengan taraf 

signifikannya 0.05 maka nilai df terletak antara angka 60 dan 120, dimana batas 

nilai df 60 = 2,000 dan df 120 = 1,980. Setelah diketahui nilai kritik t =1,237 

kemudian dikonsultasikan pada nilai kritik t ditabel. hasilnya adalah : 1,237 < 

2,000 dan 1,237 < 1,980. Dari hasil tersebut diketahui bahwa: harga t hasil lebih 

kecil dari t tabel, maka H0 diterima oleh karena itu HA ditolak, sehingga: 

“Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara terpaan iklan AXIS di 

media televisi dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada 

mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS” 
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Dengan demikian hipotesa yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara terpaan iklan AXIS di media televisi dengan keputusan 

membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS  

tidak terbukti. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah keputusan 

pembelian responden tidak dipengaruhi oleh terpaan iklan namun terdapat faktor 

lain yang mempengaruhinya.  

Perang tarif antaroperator telekomunikasi mempengaruhi kenaikan belanja 

iklan di berbagai media dan dalam hal ini termasuk juga pada media televisi. 

Belanja iklan telekomunikasi masih menduduki peringkat teratas di tahun 2008 

dibandingkan produk iklan lainnya49.  Dalam semester pertama, XL 

(excelkomindo) paling banyak menghabiskan belanja iklannya yakni sebesar 139 

milyar rupiah. Selanjutnya disusul IM3 sebesar 119 milyar rupiah dan Mentari 

sebesar 118 milyar rupiah.50 Dari sumber data AXIS tidak masuk dalam daftar 

lima operator selular di Indonesia yang menghabiskan dana belanja iklan terbesar. 

Sehingga frekuensi khalayak untuk terkena terpaan iklan AXIS khususnya pada 

media televisi akan kalah jika dibandingkan dengan operator lain seperti XL, IM3 

ataupun Mentari yang menganggarkan dana lebih besar dalam melakukan belanja 

iklan. Dengan demikian responden juga terkena terpaan iklan dari operator selular 

lain sehingga dibutuhkan faktor lain selain iklan agar menimbulkan keputusan 

pembelian. Apalagi produk yang diiklankan berupa jasa layanan telekomunikasi 

yang sangat berhubungan erat dengan tarif dan tingkat kepercayaan terhadap 

layanannya. Untuk mencapai keputusan membeli, khalayak akan melalui tahapan 
                                                 
49http://okezone.com/index.php/ReadStory/iklan-di-2008, Kamis, 26 Februari 2009-21:30 
50http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/11/perang.tarif.belanja.iklan.telekomunikasi.naik, 
Kamis, 26 Februari 2009-21:30 
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kepercayaan terhadap layanan telekomunikasinya, dan tahapan tersebut baru dapat 

dilalui setelah lingkungan sosial disekitarnya sudah ada yang pernah 

menggunakan AXIS.  

 

B. Hubungan antara Lingkungan Sosial Pengguna AXIS (Y) dengan 

Keputusan Membeli (Z) 

Untuk mencari hubungan antara pengaruh lingkungan sosial pengguna 

AXIS dengan keputusan membeli kartu AXIS, digunakan rumus korelasi Tata 

Jenjang Spearman seperti yang telah dijelaskan di atas. Langkah-langkah untuk 

menghitung setiap elemen juga memakai rumus seperti hubungan antara variabel 

sebelumnya. Untuk Nilai ∑Tz dan  ∑Tz2 telah diketahui sebelumnya, maka 

tinggal mencari ∑Ty2, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 14 

Tabel Untuk Mencari Rangking Yang Disesuaikan  

Pada Variabel Y 

No Skor F Ranking yang disesuaikan 

1 5 20 (1+2+3...20) : 20 = 10,5 

2 4 5 (21+22+23...25) : 5 = 23 

3 3 29 (26+27+28...54) : 29 = 40 

4 2 51 (55+56+57...105) : 51 = 80 
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Tabel diatas merupakan tabel rangking disesuaikan pada variabel 

independen lingkungan sosial pengguna AXIS (Y) yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan dari banyaknya skor yang sama kemudian dibagi dengan fekuensi 

banyaknya skor. Setelah diketahui rangking yang disesuaikan tersebut maka dapat 

digunakan untuk mencari nilai selisih antara variabel independen dan variabel 

dependen yang disebut dengan nilai di. 

Setelah menemukan rangking yang disesuaikan, selanjutnya dicari nilai 

 yang akan digunakan dalam perhitungan rs. Namun untuk mendapatkan nilai 

 sebelumnya harus mencari nilai T pada variabel Y (∑Ty) dan hasilnya dapat 

diketahui dalam tabel berikut 

 

 

 

 

Tabel 15 

Tabel Untuk Mencari Nilai T  

Pada Variabel Y 

No Skor F T=(t3-t) : 12 

1 5 20 665 

2 4 5 10 

3 3 29 2030 

4 2 51 11050 

   ∑Ty=13755 
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Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai jumlah jenjang 

kembar pada variabel Y (∑Ty) adalah 13755. Setelah diketahui nilai ∑Ty 

kemudian distribusikan untuk mencari nilai .  Rumus yang digunakan untuk 

menghitung  adalah sebagai berikut:  

      =  -  

Telah diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 105 

responden, dan ∑Ty adalah nilai T (jumlah jenjang kembar) pada variabel Y yang 

jumlahnya 13755 selanjutnya nilai-nilai tersebut di distribusikan pada rumus, 

sehingga perhitungannya sebagai berikut:  

      =  -  

            

  = 96460 – 13755 

  = 82705 

Setelah nilai nilai tersebut diketahui, maka langkah selanjutnya adalah 

mencari nilai rs. Setelah rangking disesuaikan, kemudian dicari selisih antara 

variabel independen dan variabel dependen, yang disebut dengan nilai di (lihat 

halaman lampiran) untuk dikuadratkan menjadi di2. Selanjutnya dari kuadrat 

selisih antara kedua rangking tersebut dicari nilai rs dan dari perhitungan di 

kemudian dijumlahkan secara keseluruhan menjadi ∑di2 yang hasilnya: 110362. . 

Selanjutnya dapat dihitung nilai  rs dari hubungan variabel y dengan variabel z.  
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Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rs= 0,268. Hasil 

perhitungan tersebut belum dapat dikonsultasikan dengan tabel harga kritik t, 

karena sampel yang digunakan dalam penelitian lebih dari 10 responden. Oleh 

karena itu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen maka dicari nilai kritik student (t) dengan 

rumus : 

              t = rs  

              t = 0,268  

              t = 0,268  

t = 0,268   

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



141 
 

t = 0,27 . 10,535 

t = 2,845 

Apabila nilai tersebut dikonsultasikan dengan nilai kritik t pada tabel serta 

memperhatikan derajat kebebasan df = N- 2 = 105 – 2 = 103 dengan taraf 

signifikannya 0.05 maka nilai df terletak antara angka 60 dan 120, dimana batas 

nilai df 60 = 2,000 dan df 120 = 1,980. Setelah diketahui nilai kritik t =2,845 

kemudian dikonsultasikan pada nilai kritik t ditabel. hasilnya adalah : 2,835 > 

2,000 dan 2,835 > 1,980. Dari hasil tersebut diketahui bahwa harga t hasil lebih 

besar dari t tabel, maka H0 ditolak dengan demikian  HA diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa : 

“Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan pengguna 

AXIS dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 

Regular Fakultas Ekonomi UNS” 

Dengan demikian hipotesa dalam penelitian yang menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan pengguna AXIS 

dengan keputusan membeli kartu selular AXIS pada mahasiswa S1 Regular 

Fakultas Ekonomi UNS terbukti. Operator selular dalam memberikan tarif kepada 

penggunanya cenderung akan lebih murah jika digunakan untuk menghubungi 

kesesama operator. Begitu pula dengan AXIS tarifnya juga sangat murah jika 

digunakan untuk menghubungi ke sesama pengguna AXIS. Oleh karenanya jika 

terdapat anggota dalam lingkungan keluarga ataupun kelompok yang 

menggunakan AXIS baik secara langsung ataupun tidak akan mempengaruhi 

individu lainnya untuk membeli dan menggunakan AXIS. Dengan demikian 
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faktor lingkungan sangat mempengaruhi responden dalam melakukan keputusan 

pembelian. Hal tersebut senada dengan keterangan yang dikutip dari situs internet 

yang menyebutkan bahwa pemilihan kartu selular lebih sering berdasar 

kesepakatan komunitas. Kalau seorang teman menggunakan kartu X, maka teman-

teman lainnya juga menggunakan kartu yang sama51. 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan uji statistik yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya dengan menggunakan korelasi Tata Jenjang Spearman, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hubungan antara terpaan iklan AXIS di media televisi (sebagai variabel 

X) dengan keputusan membeli kartu selular AXIS (sebagai variabel Z).  

Dari hasil uji statistik diketahui besarnya harga koefisien korelasi 

hubungan antar kedua variabel adalah  0,121. Karena sampel yang 

                                                 
51http://ikonek.net/p=23/ Operator Bersaing, Churn Kian Marak, Sabtu, 20 Desember  2008-22:30 
wib 
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digunakan lebih dari 10 responden maka nilai rs dikonsultasikan dengan 

nilai kritik student (t), dan hasil yang diperoleh adalah 1,237. Dalam uji 

signifikansinya nilai tersebut dicocokkan dengan nilai t pada tabel dengan 

memperhatikan derajat kebebasan df = N- 2 = 105 – 2 = 103 serta taraf 

signifikannya 0.05  maka nilai df terletak antara angka 60 dan 120, dimana 

batas nilai df 60 = 2,000 dan df 120 = 1,980 dan hasilnya adalah : 1,237 < 

2,000 dan 1,237 < 1,980. Dari hasil tersebut diketahui bahwa: harga t hasil 

lebih kecil dari t tabel, maka H0 diterima dengan demikian HA ditolak, 

sehingga: 

“Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara terpaan iklan 

AXIS di media televisi dengan keputusan membeli kartu selular AXIS 

pada mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS”  

Iklan penyedia layanan telekomunikasi yang muncul di televisi 

tidak hanya AXIS, namun semua operator selular menampilkan iklanya di 

televisi, sehingga untuk mencapai pada keputusan membeli tidak hanya 

terpengaruh pada iklan semata melainkan ada faktor lain yang 

mempengaruhi. Apalagi produk yang diiklankan berupa jasa layanan 

telekomunikasi yang sangat berhubungan erat dengan tarif dan tingkat 

kepercayaan terhadap layanannya. Untuk mencapai keputusan membeli, 

khalayak akan melalui tahapan kepercayaan terhadap layanan 

telekomunikasinya, dan tahapan tersebut baru dapat dilalui setelah 

lingkungan sosial disekitarnya sudah ada yang pernah menggunakan 

AXIS.  
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2. Hubungan antara lingkungan sosial pengguna AXIS (sebagai variabel Y) 

dengan keputusan membeli kartu selular AXIS (sebagai variabel Z). 

Dari hasil uji statistik diketahui besarnya harga koefisien korelasi 

hubungan antar kedua variabel adalah  . Karena sampel yang 

digunakan lebih dari 10 responden maka nilai rs dikonsultasikan dengan 

nilai kritik student (t), dan hasil yang diperoleh adalah 2,845. Dalam uji 

signifikansinya nilai tersebut dicocokkan dengan nilai t pada tabel dengan 

memperhatikan derajat kebebasan df = N- 2 = 105 – 2 = 103 serta taraf 

signifikannya 0.05  maka nilai df terletak antara angka 60 dan 120, dimana 

batas nilai df 60 = 2,000 dan df 120 = 1,980 dan hasilnya adalah : 2,845 > 

2,000 dan 2,845 > 1,980. Dari hasil tersebut diketahui bahwa: harga t hasil 

lebih besar dari t tabel, maka H0 ditolak sehingga HA diterima, dengan 

demikian: 

 “Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan 

pengguna AXIS dengan keputusan membeli kartu selular AXIS 

pada mahasiswa S1 Regular Fakultas Ekonomi UNS”  

Operator selular dalam memberikan tarif kepada penggunanya 

cenderung akan lebih murah jika digunakan untuk menghubungi kesesama 

operator. Begitu pula dengan AXIS tarifnya juga sangat murah jika 

digunakan untuk menghubungi ke sesama pengguna AXIS. Oleh 

karenanya jika terdapat anggota dalam lingkungan keluarga ataupun 

kelompok yang menggunakan AXIS baik secara langsung ataupun tidak 
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akan mempengaruhi individu lainnya untuk membeli dan menggunakan 

AXIS. Dengan demikian faktor lingkungan sangat mempengaruhi 

responden dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

I. Bagi Management AXIS 

Dengan semakin gencarnya persaingan antara operator penyedia layanan 

telekomunikasi selular khususnya yang berbasis GSM, maka AXIS 

sebagai operator selular yang baru hadir di Indonesia, agar lebih bersaing 

dalam memberikan tarif baik untuk percakapan telepon, sms, mms ataupun 

akses internet. Program-program khusus juga harus terus diberikan kepada 

khalayak agar semakin banyak yang tertarik untuk menggunakan kartu 

AXIS.  

II. Bagi Mahasiswa Komunikasi 
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Untuk lebih peka dalam melihat fenomena yang sedang terjadi sehingga 

dapat diangkat kedalam penelitian agar bermanfaat bagi pribadi, orang 

yang membacanya ataupun juga obyek yang diteliti. 

III. Bagi Advertising Agency Pembuat Iklan AXIS 

Iklan AXIS pada media massa khususnya televisi sudah menarik baik dari 

segi penyampaian pesan ataupun alur cerita iklannya namun demikian 

untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi baik dalam ide cerita maupun 

cara penyampaian pesannya agar audience semakin tertarik dalam melihat 

iklannya sehingga diharapkan mampu menimbulkan efek ketertarikan 

untuk menggunakan kartu AXIS. 
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