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ABSTRAK 

 

PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP INTENSI PEMBELIAN 

(PURCHASE INTENTION) DALAM BERLANGGANAN LAYANAN 

SPEEDY 

(Studi pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang) 

Oleh : Milwanda Wira Pratama 

Dosen Pembimbing : Nanang Suryadi, SE, Msi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

brand image yang terdiri dari citra pembuat, citra pemakai dan citra produk 

terhadap intensi pembelian dalam berlangganan layanan internet Telkom Speedy, 

baik secara simultan maupun parsial serta untuk mengetahui variabel mana yang 

mempunyai pengaruh yang dominan. Jenis penelitian ini adalah eksplanatory 

research yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesa. Sampel penelitian ini adalah 70 responden dari yang belum 

berlangganan layanan internet Telkom Speedy. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 yang masih aktif di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang karena merupakan salah satu 

Fakultas dari Universitas Negeri di Kota Malang yang memiliki jumlah 

mahasiswa jurusan sosial terbesar dengan komposisi mahasiswa yang lebih 

berragam (kelas sosial, pemikiran, kultur, dan sebagainya), dibandingkan Fakultas 

lain. Oleh karena itu mahasiswa dari Fakultas ini dinilai oleh peneliti sudah cukup 

mewakili jumlah pelanggan Speedy di kota Malang. Hasil penelitian dengan 

menggunakan analisis regresi berganda dalam pengujian secara parsial semua 

variabel berpengaruh secara signifikan dengan nilai citra pembuat sebesar 0,370, 

citra pemakai 0,241 dan citra produk 0,426. Berdasarkan pengujian secara 

bersama-sama diketahui F hitung adalah 67,617 (signifikan F=0,000). Jadi F 

hitung > F tabel (67,617 > 2,68), artinya bahwa secara bersama-sama variabel 

citra pembuat (x1), citra pemakai (x2) dan citra produk (x3) berpengaruh secara 

signifikan terhadap intensi pembelian dalam berlangganan layanan Speedy. Dari 

nilai Adjusted R Square diperoleh nilai sebesar 0,746 hal ini berarti variabel 

terhadap intensi pembelian dalam berlangganan layanan Speedy  (Y) dipengaruhi 

sebesar 74,6%  oleh variabel brand image (X). Sedangkan 25,4% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar tiga variabel yang diteliti.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap terhadap intensi pembelian dalam berlangganan layanan 

Speedy. Secara parsial, variabel citra pembuat, citra pemakai dan citra produk 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap intensi pembelian dalam 

berlangganan layanan Speedy . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan bisnis dalam dunia usaha semakin hari semakin ketat. Setiap 

perusahaan berusaha dengan  maksimal untuk mendapatkan tempat di hati para 

konsumen. Di era sekarang kualitas barang atau jasa bukanlah hal yang mutlak 

yang harus diandalkan dari perusahaan, karena untuk mengejar kualitas saja dari 

barang atau produk semakin mudah dicapai. Hal inilah yang mendorong 

perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan secara terus-menerus merek yang 

mereka miliki sebagai keunggulan bersaing di tengah pertempuran bisnis yang 

mereka hadapi.  

  Alasan penting lainnya untuk mengelola dan mengembangkan merek 

adalah merek lebih bermakna dari pada sekedar produk. Produk hanya 

menjelaskan atribut fisik berikut dimensinya, sehingga tidak lebih dari komoditi 

yang dapat dipertukarkan, sedangkan merek dapat menjelaskan emosi serta 

hubungan secara spesifik dengan pelanggannya. Hal ini dapat terjadi karena 

merek mengandung nilai-nilai yang jauh lebih bermakna daripada hanya atribut 

fisik. Merek mengandung nilai-nilai yang jauh lebih intangible seperi emosi, 

keyakinan, harapan serta sarat dengan presepsi pelanggan. (Freddy Rangkuti, 

2004: xi)  

  Penggunaan merek atau lebih populer dikenal dengan istilah brand 

merupakan suatu keputusan strategis dalam mengelola usaha atau organisasi. 

Perusahaan yang ingin bertahan lama dipasar, sebaiknya mengalokasikan biaya 



 

 

untuk pembentukan citra merek (brand image). Pembentukan citra merek (brand 

image) sangat diperlukan, karena dengan memiliki merek yang kuat dan dikenal 

luas oleh konsumen merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan/ 

industri. Bagi pemasar, merek mewakili hubungan pemasaran yang tercipta 

dengan konsumen (Erna Ferrinadew: 146). 

  Para pemasar sadar bahwa loyalitas konsumen terhadap merek merupakan 

suatu ukuran keterkaitan seorang konsumen pada sebuah merek dan juga 

mencerminkan suatu pengaruh dari fungsi psikologis terhadap pengambilan 

keputusan dan evaluasi pembelian seorang konsumen. Penggunaan brand harus 

dilakukan secara hati-hati dan memerlukan strategi jitu agar brand itu dapat 

tumbuh berkembang menjadi sosok yang memiliki identitas dan citra yang kuat di 

benak publik. Pemasar/ pebisnis harus selalu mendesain program pembangunan 

citra merek dalam aktifitas pemasaran dan melakukan kegiatan yang mendukung 

pemasaran guna memperkuat merek. Kekuatan merek bermain dalam dua hal, 

yaitu persepsi konsumen tehadap merek dan loyalitas konsumen pada penggunaan 

merek. 

  Dalam prosesnya merek akan banyak mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Proses keputusan pembelian yang melalui tahap pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian hingga perilaku 

pasca pembelian akan sangat terbantu. Hal itu dikarenakan saat ini perusahaan-

perusahaan sangat gencar dalam melakukan pengenalan merek beserta 

keunggulan yang mereka miliki, sehingga konsumen dapat lebih mudah dalam 



 

 

melakukan pencarian informasi dan melakukan evaluasi terhadap alternatif merek 

yang ada.  

  Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan Peter dan Oslen pada tahun 

1994 dalam Rangkuti (2004:20) tentang pengambilan keputusan pembelian, bila 

pelanggan dihadapkan pada beberapa pilihan seperti nama merek, harga, serta 

beberapa atribut lainnya, maka ia akan cenderung memilih merek sebagai acuan 

terlebih dahulu, baru kemudian mepertimbangkan faktor lainnya, misalnya harga 

atau lainnya. Ini menunjukkan bahwa merek mempunyai peranan lebih 

menentukan keputusan pembelian.  

  Namun secara lebih dalam, bahwa keputusan pembelian muncul karena 

ada satu tahap dalam proses keputusan pembelian yang sangat kuat hubungannya 

dengan merek dan keputusan yaitu intensi pembelian (purchase intention). Intensi 

pembelian muncul setelah adanya preferensi merek yang dilakukan oleh 

konsumen setelah melakukan evaluasi alternatif dan sebelum membuat keputusan 

untuk menentukan merek yang paling disukai atau yang paling diinginkan dalam 

Kotler (2006:240).  

  Intensi pembelian (purchase intention) adalah rencana atau sebuah niatan 

untuk membeli suatu produk atau jasa di masa depan. Suatu intensi ini bersifat 

spesifik karena biasanya konsumen akan membuat 5 sub-keputusan seperti merek, 

dealer, kuantitas, waktu dan metode pembayaran. Intensi pembelian terlepas dari 

keputusan konsumen apakah konsumen akan membeli produk tersebut atau tidak, 

karena suatu intensi sifatnya adalah memilih berdasarkan apa yang diingikan atau 



 

 

yang disukai, jadi masih ada beberapa gangguan yang dapat menggagalkan suatu 

keputusan pembelian suatu merek tertentu.  

Saat ini, kita bergerak dari zaman industri ke era informasi. Ekonomi baru 

sedang dibentuk dan dipimpin oleh sejumlah kekuatan industri. Kekuatan industri 

yang paling menonjol adalah Industri Telekomunikasi dan Informasi (Brian D. 

Butler, 2009). Daya tarik dan pentingnya Industri Telekomunikasi dan Informasi 

terletak pada atribut yang selalu memberikan kontribusi pada berkembangnya 

teknologi ground-breaking, pelayanan jasa infokom dan pendapatan yang 

menjanjikan. Telekomunikasi telah memfasilitasi tidak hanya integrasi ekonomi, 

tetapi juga komunikasi lintas budaya di dunia. Oleh sebab itu, bisnis 

telekomunikasi dan informasi sangat menjanjikan, sehingga bisnis telekomunikasi 

berevolusi dari industri monopoli menjadi pasar yang kompetitif. 

  Terlebih lagi telekomunikasi merupakan industri yang tingkat 

pertumbuhannya cukup tinggi. Tidaklah berlebihan bila industri telekomunikasi 

dianggap sebagai industri yang cukup potensial sehingga banyak operator dari 

dalam dan luar negeri ingin berinvestasi dan berkecimpung di dunia usaha 

tersebut. Proyeksi pertumbuhan yang luar biasa dari industri ini di masa yang 

akan datang dianggap sangat fleksibel. Selain industri seluler ada juga layanan 

internet yang belakangan sudah menguasai semua bidang kehidupan. Kesadaran 

masyarakat terhadap teknologi komunikasi terus meningkat demi memudahkan 

pekerjaan dan kehidupan mereka.  Sektor telekomunikasi ini telah menjadi salah 

satu kontributor pendapatan ekonomi di suatu negara bahkan menjadi tolok ukur 

maju tidaknya ekonomi suatu wilayah.  



 

 

  Dalam teknologi dunia komunikasi dapat disadari adanya perkembangan 

yang sangat cepat, terlebih lagi setelah lahirnya teknologi internet yang telah 

mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu: ekonomi, sosial, dan budaya. Internet 

telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahan/ 

industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektifitas dan 

efisiensi semua pihak dalam kebutuhnya untuk berkomunikasi dan juga mencari 

informasi.  

 Internet merupakan media komunikasi dengan menggunakan komputer 

yang paling digemari saat ini karena penggunaannya yang mudah, murah, serta 

tanpa batas. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung melalui 

router tanpa mengenal batas Negara, area, dan waktu yang dapat memberikan 

kemudahan dalam berkomunikasi, bekerja, belajar, berinteraksi, hiburan, 

kesehatan, transaksi dagang, dan lainnya. Diperkirakan dalam setiap harinya 

pengguna Internet bertambah 1000 pengguna baru, hampir berlipat dua dalam satu 

tahunnya di seluruh dunia. Dengan mengunakan Internet, seseorang tidak hanya 

dapat berkomunikasi melalui tulisan, namun juga dapat saling berbicara dan saling 

memandang melalui media web cam. 

  Kebutuhan internet di Indonesia semakin besar dengan semakin majunya 

perkembangan ekonomi dan tingkat melek Internet di masyarakat karena 

masyarakat semakin sadar akan pentingnya penggunaan internet untuk 

mempermudah dan membantu kehidupan.  Indonesia mempunyai pasar yang 

potensial yaitu kelompok orang dengan kategori neter. Kategori neter adalah 

kelompok orang yang lahir pada range tahun 1980 hingga 1990 atau yang berusia 



 

 

15 hingga 29 tahun. Kelompok neter sangat potensial karena merupakan pasar 

terbesar di Indonesia. Berdasarkan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia sebesar 218,086,288 jiwa. 

Jumlah penduduk yang berada pada kelompok neter sebesar 59,327,986 jiwa atau 

sebesar 27,2% dari jumlah keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, 

orang yang berusia 15 hingga 29 tahun merupakan konsumen IT terbesar. 

Kelompok neter lebih banyak menggunakan IT dan mengikuti perkembangan IT 

dibanding kelompok lainnya. Kelompok neter termasuk dalam kelompok yang 

suka mencoba (experincers): muda, energik, bersemangat, dan impulsif. Mereka 

membelanjakan penghasilan mereka dalam proporsi yang besar untuk pakaian, 

makanan cepat saji, musik, film, dan video. Orang yang termasuk dalam 

kelompok neter dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) pelajar dengan range 

umur 15 – 17 tahun, (2) mahasiswa dengan range umur 17 – 24 tahun, dan (3) 

Pekerja dengan range umur 24 – 29 tahun. Dari ketiga kategori tersebut, kategori 

mahasiswa (17 – 24 tahun) memiliki jumlah yang paling banyak. 

  Tingginya permintaan ini juga diikuti dengan bertumbuhnya jasa layanan 

penyedia jaringan internet atau Internet Service Provider (ISP). Biasanya potensi 

pasar yang besar juga memiliki kompetisi sangat ketat, beberapa perusahaan yang 

menawarkan internet service yang ada sudah menampakkan perlombaan yang 

sangat sengit, baik dari sisi kecepatan akses, fitur, tarif, maupun layanan. Dari sisi 

tarif, misalnya, kini masing-masing operator berlomba-lomba menawarkan tarif 

murah dan banyak kemudahan-kemudahan yang di tawarkan agar semakin banyak 



 

 

masyarakat Indonesia menggunakan dan berlangganan jasa internet secara 

langsung. 

  Melalui gambaran kompetisi yang telah dipaparkan, secara sekilas dapat 

diamati bahwa penawaran yang dilakukan oleh Internet Service Provider (ISP) 

pada dasarnya relatif sama, apakah itu dalam hal kualitas, harga, atau layanan. 

Semakin kompetitifnya suasana persaingan, telah menjadi sesuatu yang lumrah 

terjadi dalam dunia pemasaran, yaitu dimana produk dan kualitas yang terkandung 

di dalamnya, merupakan salah satu aset tangible dimana telah menjadi standard 

yang dapat dengan mudah dan cepat dimiliki atau ditiru oleh siapa saja (Rangkuti, 

2004:xiii). Namun, kita mengetahui bersama bahwa justru kunci sukses dalam 

suatu bisnis adalah memiliki atribut keunggulan bersaing yang sulit ditiru oleh 

para pesaing (Rangkuti, 2004:xiii). Jika persaingan yang terjadi sebelumnya selalu 

mengedepankan pertempuran produk belaka, maka kini dengan fenomena dimana 

persaingan mulai semakin ketat, kecenderungan tersebut telah bergeser ke arah 

pertempuran persepsi (Durianto, 2004:3). Beberapa produk dengan kualitas yang 

relatif hampir sama dapat memiliki kinerja yang berbeda di pasar karena 

perbedaan persepsi dalam benak pelanggan. Salah satu cara pembentukan persepsi 

ini dapat dilakukan melalui jalur merek (Durianto, 2004:3).  

Indonesia memiliki satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan 

informasi terbesar, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau PT TELKOM 

yang mempunyai pelanggan telepon sebanyak 15 juta pelanggan dan juga 

pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta pelanggan. Bisnis yang dilakukan oleh 

PT TELKOM yang mempunyai produk-produk diantaranya adalah Fixed Wireline 



 

 

(layanan telepon dengan jaringan kabel/ POTS), Fixed Wireless (Flexi), Jasa 

Sambungan Langsung Internasional (SLI 007), serta Data dan Internet (Speedy) 

dan juga berbagai jasa multimedia lainnya.  

Saat ini PT. Telkom yang mempunyai layanan-layanan akses internet yang 

bisa dipilih dengan kebutuhan yaitu 2 penwaran menarik yang dilempar ke 

pasaran adalah Telkomnet Instan dan Telkom Speedy. Telkomnet Instan 

merupakan layanan akses Dial-Up dengan kecepatan berkisar antara 40 Kbps – 56 

Kbps sedangkan Telkom Speedy memiliki kecepatan akses lebih cepat Up To 384 

Kbps, yang memungkinkan terjadinya komunikasi data dan suara secara 

bersamaan melalui satu saluran telepon biasa (pada media jaringan akses kabel 

tembaga).  

Secara lebih lanjut Telkom Speedy sebagai produk layanan internet access 

dari PT Telkom dengan basis teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line 

(ADSL) dapat menyalurkan data dan suara secara simultan melalui satu saluran 

telepon biasa dengan kecepatan yang dijaminkan sesuai dengan paket layanan 

yang diluncurkan dari modem sampai BRAS (Broadband Remote Access Server). 

Kelebihan paket Speedy dengan beda kecepatan atau multi speed adalah paket 

yang menawarkan perbedaan kecepatan/ speed dalam pilihan paketnya.  

Keunggulan Telkom Speedy tersebut menunjukkan bahwa Telkom Speedy 

memiliki perspektif pemasaran yang baik. Selain itu kemudahan-kemudahan 

Telkom Speedy diantaranya adalah pengaksesan Internet per bulan berdasarkan 

pilihan kuota tertentu (dalam rupiah dan Bytes), pengaksesan dilakukan dengan 

cara langganan per bulan (tanpa ada batasan waktu berlangganan), serta tagihan 



 

 

dibayar bersamaan dengan tagihan telepon rumah atau POTS tiap bulannya. 

Semua hal tersebut memberikan kemudahan dan kenyamanan pada konsumen 

dalam berlangganan Telkom Speedy. 

Persaingan antar provider internet lebih dirasakan di kota-kota besar di 

Indonesia, dimana penduduknya sebagian merupakan pengguna jasa internet. Salah 

satu daerah usaha PT. TELKOM di Indonesia adalah DIVRE V (Divisi Regional) 

area V yaitu Jawa Timur yang dibagi menjadi 5 DATEL diantaranya Surabaya bagian 

Timur (SBT), Surabaya bagian Barat (SBB), Malang, Jember, dan Madiun. 

Sedangkan anak dari DIVRE V Jawa Timur, terdapat KANDATEL MALANG 

merupakan salah satu Kantor Daerah TELKOM yang wilayahnya meliputi: 

Kabupaten Malang, Kota Madya Malang; Kabupaten Pasuruan, Kota Madya 

Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Madya Blitar, dan Kota Madya Batu. Dari beberapa 

daerah yang berada dibawah otoritas KANDATEL MALANG, Kota Malang dirasa 

sebagai daerah terbesar dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 1 juta 

penduduk, dan sangat potensial karena di Kota Malang yang dikenal sebagai Kota 

Pelajar, memiliki jumlah pelajar dan mahasiswa yang sangat banyak yang tergolong 

menjadi pelanggan potensial Speedy sebagaimana telah dijelaskan di atas, mahasiswa 

termasuk golongan neter yang paling dominan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui brand image yang dicari pada 

pelanggan Internet service provider Speedy khususnya para mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan tingginya tingkat kebutuhan mahasiswa dalam memanfaatkan 

layanan internet, permasalahan yang akan dihadapi oleh mahasiswa adalah 

bagaimana memilih Internet service provider (ISP) yang sesuai dengan harapan, 

mengingat mahasiswa termasuk sebagai konsumen yang kritis dan sedang 



 

 

mengalami proses pendewasaan mental dan intelektual. Disamping itu mahasiswa 

termasuk dalam segmen smart customer yang membutuhkan banyak 

pertimbangan sebelum melakukan keputusan pembelian pada suatu produk.  

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 yang masih aktif di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang karena merupakan salah satu 

Fakultas dari Universitas Negeri di Kota Malang yang memiliki jumlah 

mahasiswa jurusan sosial terbesar dengan komposisi mahasiswa yang lebih 

berragam (kelas sosial, pemikiran, kultur, dan sebagainya), dibandingkan Fakultas 

lain. Oleh karena itu mahasiswa dari Fakultas ini dinilai oleh peneliti sudah cukup 

mewakili jumlah pelanggan Speedy di kota Malang.     

Dari uraian diatas, maka peneliti memilih judul “Pengaruh Brand Image 

terhadap Intensi Pembelian (Purchase Intention) dalam Berlangganan 

Layanan Internet Merek Speedy.“  

1.2.     Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari komponen brand image 

yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra 

produk (X3) pelanggan layanan internet Speedy terhadap intensi pembelian 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari komponen brand image yang 

terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra 

produk (X3) pelanggan layanan internet Speedy  terhadap intensi 

pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Univeristas Brawijaya Malang? 



 

 

3. Di antara ketiga variabel tersebut, variabel manakah yang dominan 

berpengaruh terhadap intense pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang dalam memilih layanan internet Speedy? 

1.3.     Batasan Penelitian 

Guna memperoleh pembahasan yang lebih fokus dan terarah dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada brand image dan 

pengaruhnya terhadap intensi pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang dalam memilih layanan dan belangganan internet 

merek Speedy. 

 

1.4.     Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan 

masalah yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan komponen 

brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai 

(X2), dan citra produk (X3) pelanggan layanan internet Speedy terhadap 

intensi pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang. 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial komponen 

brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai 

(X2), dan citra produk (X3) pelanggan layanan internet Speedy terhadap 

intensi pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang. 



 

 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh komponen brand image 

yang dominan terhadap intensi pembelian mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang dalam memilih layanan internet Speedy.. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada: 

a.) Bagi Penulis: 

1. Menambah wawasan penulis untuk berfikir secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

2. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh 

selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

3. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan 

menerapkannya di dunia kerja yang nyata. 

b.) Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi untuk 

pengembangan selanjutnya. 

2. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga 

dapat menambah pengetahuan. 

c.) Bagi Perusahaan: 

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

selanjutnya berguna untuk menyusun kebijakan pemasaran. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang 

selama ini diimplementasikan. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pemasaran 

2.1.1  Pengertian Pemasaran  

  Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pertukaran barang atau 

jasa dengan pihak lain. Suatu perusahaan mempertukarkan barang dan jasa dengan 

pendapatan, dimana pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya 

operasional perusahaan. Pemasaran adalah sebuah proses yang tidak hanya 

bertujuan untuk melakukan suatau kegiatan pemindahan barang, ide, pelayanan 

jasa dari produsen kepada pelanggan saja tetapi juga untuk memenuhi kepuasaan 

pelanggan.  

  Pemasaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya lagi disini dikemukakan 

pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian pemasaran.  

Menurut Philip Kotler (2002:9) pengertian dari pemasaran adalah : 

“Suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.” 

Definisi pemasaran ini berdasarkan pada konsep inti berikut: kebutuhan 

(needs), keinginan (wants), dan permintaan (demands); produk (barang, jasa, dan 



 

 

gagasan); nilai, biaya, dan kepuasan; pertukaran; dan transaksi; hubungan dan 

jaringan pasar; serta pemasar dan prospek. 

Pemasaran juga diartikan oleh American Marketing Asociation (AMA) 

dalam Fandy Tjiptono (2005:2) yaitu sebagai berikut:  

“Suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 

promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuasakan tujuan individual dan organisasional”. 

Berdasarkan definisi tersebut, proses pemasaran dimulai dari menemukan 

apa yang diinginkan konsumen. Semua ini tidak lepas dari konsep marketing yang 

paling dasar, yaitu berusaha memproduksi produk/jasa untuk memenuhi selera 

konsumen (value based), baik yang bersifat tangible maupun intagible. 

Dari definisi di atas tersebut dapat dikemukakan bahwa arti penting 

pemasaran merupakan usaha terpadu dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan 

dalam rangka memuasakan kebutuhan pelanggan, dimana perusahaan juga 

mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Pemasaran merupakan ujung 

tombak keberhasilan suatu perusahaan, hal ini berarti menunjukan bahwa berhasil 

dan tidaknya pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada keahlian mereka 

dibidang pemasaran dengan mengkombinasikan faktor-faktor yang ada. Adapun 

tujuan dari pemasaran ini sendiri adalah untuk mengetahui dan memahami 

pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa tersebut sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh konsumen.  

 

 



 

 

2.1.2 Konsep Pemasaran 

 Berkaitan dengan pemasaran, maka tidak akan terlepas dengan istilahnya 

konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan falsafah perusahaan yang 

menyatakan bahwa keinginan pembeli adalah sarat utama bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan baik itu di bidang produksi, 

keuangan dan pemasaran diarahkan pada usaha untuk mengetahui keinginan 

pembeli dan kemudian memuaskan keinginan tersebut dengan mendapatkan laba. 

Pemikiran dasar mengenai konsep pemasaran  adalah : 

“Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi 

lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, 

dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih” 

(Philip Kotler, 2002:22).  

  Sedangkan menurut Basu Swastha (2000: 17) mendefinisikan: 

“Konsep pemasaran sebagai factor yang paling penting dalam mencapai 

keberhasilan usaha. Usaha mencapai keberhasilan tersebut kita harus mengetahui 

adanya cara dan filsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan social bagi kelangsungab hidup 

perusahaan. 

  Masih menurut Swastha (2000:18) konsep pemasaran terbagi menjadi 3 

unsur pokok, yaitu: 

1. Orientasi konsumen 



 

 

  Suatu perusahaan atau organisasi yang ingin memperhatikan konsumen 

harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

b. Memilih produk dan program pemasarannya 

c. Memilih kelompok tertentu sebagai sarana penjualannya 

d. Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan 

menafsirkan keiinginan, sikap serta tingkah laku konsumen. 

e. Menentukan dan melaksanakaan strategi yang paling baik, apakah menitik 

beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah atau model yang 

menarik 

2. Koordinasi dengan integrasi dalam perusahaan  

  Untuk memberikan kepuasan konsumen secara optimal, semua elemen - 

elemen pemasaran yang ada harus dikoordinasikan dan diintegrasikan. 

Disamping itu, juga harus dihindari adanya pertentangan dalam perusahaan, 

maupun atara perusahaan dengan pasarnya. Semua bagian yang ada dalam 

perusahaan harus menyadari bahwa tindakan mereka sangat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan.  

3. Mendapatkan laba melalui pemuasan kosumen 

  Adanya kepuasan dari pelanggan atas suatu produk akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan laba. Dengan 

demikian, maka konsep pemasaran mengisyaratkan bahwa kegiatan pemasaran 

suatu perusahaan harus dimulai dengan usaha mengenal dan merumuskan 



 

 

keinginan dan kebutuhan demi konsumennya yang didukung dengan bauran 

pemasarn agar dapat memuaskan konsumen.” 

  Sedangkan  Fandy Tjiptono (2005:3) menjelaskan perkembangan konsep 

pemasaran, antara lain sebagai berikut: 

a. Konsep produksi 

Pemasar berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses produksi/ operasi. 

Asumsi yang diyakina adalah konsumen hanya akan membeli produk-produk 

yang murah dan gampang diperoleh. 

b. Konsep produk 

Dalam konsep ini pemar beranggapan bahwa konsumen lebih mengehendaki 

produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur(features), atau penampilan 

superior.  

c. Konsep penjualan 

Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan, 

dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila perlu, 

dibujuk) agar penjualan dapat meningkat.  

d. Konsep pemasaran 

Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan 

internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan 

eksternal), dengan angapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli 

produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginanny serta 

memberikan kepuasan. 

 



 

 

e. Konsep pemasaran sosial 

Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa konsumen hanya akan 

bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan social 

konsumen.  

  Selain lima konsep utama tersebut, Fandy Tjiptono (2005: 5), mengajukan 

konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (costumer concept) dimana 

konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa perusahaan 

menjalin dengan pelanggan sasaran individual terseleksi yang menjadi mitra 

perusahaan dalam merancang, menawarkan, dan merealisasikan nilai pelanggan 

superior. 

2.1.3 Komponen utama pemasaran 

 Komponen-komponen utama pemasaran dapat dijabarkan dalam 3 siklus 

(Hermawan Kartajaya, 2003:19), yaitu : 

1. Siklus dalam (Inner cycle), yaitu yang menggambarkan situasi persaingan 

suatu perusahaan dalam lingkungan bisnisnya. 

2. Siklus tengah (Middle cycle), yaitu yang menggambarkan strategi, taktik dan 

value pemasaran. 

3. Siklus luar (Outer cycle), yaitu yang menggambarkan tiga kata tanya paling 

penting yang harus dijawab dengan tepat pada waktu melaksanakan suatu 

program pemasaran. 

Interaksi diantara strategi, taktik dan value pemasaran diperlihatkan pada 

siklus tengah. Didalam lingkaran strategi, taktik dan value pemasaran itu sendiri 



 

 

terdapat masing-masing tiga elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi 

sebagai berikut : 

A.  Lingkaran strategi pemasaran 

1. Segmentasi, yaitu cara membagi pasar berdasarkan variabel-variabel 

tertentu. 

2. Positioning, yaitu posisi yang diinginkan ada dibenak konsumen. 

3. Targeting, yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan 

target market. 

B. Lingkaran taktik pemasaran 

1. Diferentation, yaitu merealisasikan suatu strategi pemasaran dengan 

memperlihatkan seluruh aspek terkait diperusahaan yang 

membedakannya dengan perusahaan lain. 

2. Marketing mix, yaitu menentukan kombinasi produk, harga, tempat, 

serta promosi sesuai dengan strategi pemasaran. 

3. Selling, yaitu usaha untuk membuat konsumen membeli apa yang 

ditawarkan perusahaan sesuai dengan strategi pemasaran. 

C. Lingkaran value pemasaran 

1. Brand, yaitu mencakup prinsip-prinsip perusahaan dalam meningkatkan 

ekuitas merek. 

2. Service, yaitu prinsip-prinsip perusahaan dalam meningkatkan kualitas 

servis yang diberikan kepada pelanggan. 



 

 

3. Process, yaitu prinsip-prinsip perusahaan untuk melibatkan setiap 

karyawan dalam proses pemuasan pelanggan baik secara langsung atau 

tidak langsung.   

2.2  Pemasaran Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Perbedaan antara barang dan jasa memang sering sukar untuk dibedakan. 

Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan jasa 

tertentu (misalnya instilasi, pemberi garansi, latihan, bimbingan operasional, 

perawatan) dan sebaliknya pembeli jasa seringkali juga melibatkan barang-barang 

yang melengkapinya (misalnya kuliah di suatu perguruan tinggi seringkali diikuti 

dengan pembelian buku maupun alat tulis). Sehingga dengan demikian jasa dapat 

diartikan dalam berbagai persepsi menurut keterkaitanya dengan barang dan jasa. 

 Definisi jasa menurut Philip Kotler dalam Fandy Tjiptono (2005:16) 

sebagai berikut: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud 

fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. 

Dalam rumusan yang mirip dengan definisi Philip Kotler, Adrian Payne 

dalam Yazid (2003:3) merumuskan jasa sebagai : 

“Aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) 

intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi 

dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja 

muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak 

mempunyai kaitan dengan produk fisik”. 

 



 

 

R.G. Mudrick, dkk. dalam Yazid (2003:4) mendefinisikan jasa dari sisi 

penjualan dan konsumsi secara kontras dengan barang. 

“Barang adalah suatu obyek yang tangibel yang dapat diciptakan dan dijual 

atau digunakan setelah selang waktu tertentu. Jasa adalah intangibel (seperti 

kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan dan kesehatan) dan perishable 

(jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

dikonsumsi pada saat diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara 

simultan”.  

 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Jasa pada 

hakekatnya merupakan proses atau aktivitas yang tidak berwujud seperti layaknya 

suatu barang. Biasanya pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa tidak secara 

otomatis memiliki jasa tersebut walaupun yang bersangkutan telah melakukan 

pembelian. Jenis layanan antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya sangat 

bervariasi, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda.  

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

  Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk 

fisik). M. Griffin  dalam Rambat Lupiyoadi (2006:6) diantaranya menyebutkan 

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini 

adalah nilai tidak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk 

kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman. 

2. Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari 

produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga tidak dapat 

(inseparability) dipisahkan mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan. 

3. Customization. Jasa juga sering kali didesain khusus untuk kebutuhan 

pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan. 

 



 

 

Dalam bukunya Fandy Tjiptono (2005:18) ada lima karakteristik jasa, 

diantaranya adalah: 

1. Intangibility : Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau 

diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2. Inseparability : Umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Variability : Bersifat variabel karena merupakan un-standartdized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tegantung kepada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

4. Perishability : Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

5. Lack of ownership: Perbedaaan dasar antara jasa dengan barang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Menurut A. Valarie Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam Yazid (2005 : 27)  

karakteristik barang dan jasa adalah: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Karakteristik Barang dan Jasa 

 

Barang Jasa Implikasi 

Tangible  Intangible  1. Jasa tidak bisa disimpan 

2. Jasa tidak bisa dipatenkan 

3. Jasa tidak selalu bisa di-display atau 

dikomunikasikan sewaktu-waktu 

4. Penetapan harga jasa sulit dilakukan 

 

Standardisasi  Heterogen  1. Penyampaian jasa dan kepuasan 

konsumen bergantung kepada tindakan 

konsumen 

2. Kualitas jasa bergantung kepada 

sejumlah faktor yang tidak bisa 

dikontrol 

3. Tidak ada pengetahuan yang pasti 

bahwa jasa telah disampaikan sesuai 

dengan apa yang direncanakan dan 

dipromosikan. 

Barang Jasa Implikasi 

Produksi dan 

konsumsi 

terpisah 

Produksi dan 

konsumsi 

simultan 

1. Konsumen berpartisipasi di dalam dan 

mempengaruhi interaksi 

2. Konsumen saling mempengaruhi 

3. Karyawan mempengaruhi hasil jasa 

4. Desentralisasi sangat penting 

5. Produksi masal sulit dilakukan 

 

Tidak mudah 

musnah 

Mudah musnah 

(perishable) 

1. Dalam jasa sulit dilakukan sinkronisasi 

penawaran dan permintaan 

2. Jasa tidak bisa dikembalikan atau dijual 

kembali 

 

Sumber : Yazid, Pemasaran Jasa ,2005 

 

 

 



 

 

2.2.3. Bauran pemasaran jasa 

       Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasaran untuk membentuk karakteristik jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen. Philip Kotler (2002:18) mendefisikan 

bauran pemasaran sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran.”   

Menurut Yazid (2005:18) bauran pemasaran  jasa adalah terdiri 

dari 7P,yaitu: produk (produk),price (harga) ,place (tempat) ,promotion 

(promosi) ,people or participant (penyampai jasa) ,phsycal evidence (bukti 

fisik) ,process (proses).  

1. Product 

Menurut Philip Kotler (2002:484) definisi produk adalah “Produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sedangkan menurut Rambat 

Lupiyoadi (2001:58): ”Produk adalah merupakan keseluruhan konsep 

objek atau proses yang memberikan sejumlah manfaat kepada konsumen.” 

Jadi dari dua pengertian diatas, definisi produk dapat digabungkan 

menjadi, produk adalah merupakan keseluruhan konsep objek atau proses 

yang ditawarkan organisasi jasa untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

 



 

 

2. Price 

Penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang 

keberhasilan operasi organisasi profit maupun non profit. Harga 

merupakan satu-satunya unsure bauran pemasaran jasa yang memberikan 

pendapatan bagi organisasi. Namun, keputusan mengenai harga (terutama 

dalam konteks pemasaran jasa) tidak mudah untuk dilakukan. Disatu sisi, 

harga yang terlampau mahal biasa meningkatkan laba jangka pendek, 

tetapi disisi lain akan sukar dijangkau oleh konsumen.Sedangkan jika 

harga terlalu murah, pasar-pasar biasa melonjak, tapi margin kontribusi 

dan laba bersih yang diperoleh akan berkurang. 

Strategi penentuan harga-harga (pricing) juga sangat signifikan 

dalam pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image 

produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Akan tetapi, yang 

paling penting adalah keputusan dalam pricing  harus konsisiten dengan 

strategi pemasaran secara keseluruhan. 

3. Place 

Menurut Lupiyoadi (2001:61) place dalam jasa merupakan 

gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini 

berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen 

dan lokasi yang strategis. Pemilihan distribusi dan saluran jasa juga sangat 

tergantung pada karakteristik jasa dan permintaan khusus pasar itu sendiri.  

 

 



 

 

4. Promotion 

Pemasaran membutuhkan lebih dari sekedar produk jasa yang 

berkualitas, harga kompetitif dan ketersediaan produk bagi pelanggan 

sasaran.Pemasaran juga membutuhkan komunikasi interaktif yang 

berkesinambungan dengan para pelanggan potensial.   

Promosi merupakan salah satu variabel  dalam bauran pemasaran 

jasa yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran 

produknya kepada konsumen. Promosi merupakan salah satu factor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Berapapun bagusnya 

suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin 

produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan 

membelinya. 

5. People or participant 

Salah satu karakteristik jasa adalah adanya hubungan yang erat 

antara penyedia/pemberi jasa dan pengguna jasa. Baik buruknya pelayanan 

pemberi jasa akan menentukan kualitas jasa perusahaan dan antar 

pengguna jasa tersebut akan mempengaruhi pembelian sekarang dan 

kemudian. 

Menurut Payne (2001:13) orang-orang dalam usaha jasa 

merupakan unsur yang paling penting, baik dalam proses produksi maupun 

penyampaian kebanyakan jasa. Orang-orang secara bertahap menjadi 

bagian diferensiasi yang mana perusahaan jasa mencoba menciptakan nilai 

tambahan dan memperoleh keunggulan kompetitif. Lebih lanjut Payne 



 

 

mengatakan bahwa personel bagi pemasaran jasa sangat penting. 

Keberhasilan memasarkan suatu jasa berkaitan erat dengan seleksi, 

pelatihan, motivasi dan manajemen sumber daya manusia.   

6. Phsycal evidence 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan 

potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya.Ini 

menyebabkan resiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan 

pembelian semakin besar.Oleh sebab itu, bukti fisik yang bersifat tangible 

ini merupakan salah satu upaya organisasi jasa dalam mengurangi tingkat 

resiko kesalahan persepsi konsumen. 

Definisi bukti fisik sendiri menurut Payne (2000:164) adalah 

lingkungan fisik perusahaan jasa dimana layanan diciptakan dan dimana  

pelanggan berinteraksi, ditambah unsur-unsur berwujud yang ada yang 

dipakai untuk berkonsumsi atau mendukung peran jasa. Ada dua macam 

atau tipe dari phsycal evidence yaitu: 

a) Essential evidence yaitu bagian dari sarana fisik yang dibuat oleh 

penyedia jasa mengenai desain dan lay out bangunan tempat dimana 

jasa diberikan. 

b) Peripheral evidence yaitu bagian sarana fisik yang memiliki sedikit 

nilai bila berdiri sendiri. 

                   Dalam mendesain bukti-bukti fisik tersebut perlu diperhatikan 

bagaimana pengaruhya terhadap kinerja karyawannya dan pengguna 

jasa. 



 

 

7. Process 

Proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme dan kebiasaan 

dimana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pengguna jasa, 

termasuk keputusan-keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan 

pelanggan dan persoalan-persoalan keleluasaan karyawan. 

2.3 Merek 

2.3.1 Pengertian Merek 

 Pada saat ini, dalam dunia pemasaran telah terjadi perang antara merek 

yaitu persaingan demi dominasi merek dalam suatu pasar. Para pelaku bisnis 

makin menyadari bahwa merek adalah asset yang tidak ternilai karena dengan 

memberi merek pada produk atau jasa yang dihasilkan, maka mereka akan 

memperoleh sejumlah keuntungan dan nilai tambah dalam rangka 

mengembangkan dan merebut pangsa pasar. 

 Menurut Knapp (2001:21), merek dapat didefinisikan sebagai variasi dari 

sesuatu yang ditandai dengan atribut khusus. Merek sejati didefinisikan sebagai 

internalisasi sejumlah kesan yang diterima oleh para pelanggan dan konsumen 

yang mengakibatkan adanya suatu porsi khusus dalam ingatan mereka terhadap 

manfaat emosi dan fungsional yang dirasakan. 

 Sementara itu, Amerika Marketing Association dalam Kotler (2001:460) 

mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau 

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

jasa dari seorang atau sekelompok penjualan untuk membedakannya dari produk 

pesaing. 



 

 

 Dari dua pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa suatu merek bukan 

hanya sekedar nama tapi merupakan janji penjual untuk secara konsisten dapat 

memberikan ciri khusus, manfaat, dan jasa tertentu kepada para konsumen, serta 

dapat memberikan jaminan kualitas. Merek dapat berupa nama, merek dagang, 

logo, atau simbol lainnya.  

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-

merek terbaik memberikan jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekadar 

simbol (Jeniffer Al Aaker, 1997). Merek dapat memiliki enam level pengertian 

(Rangkuti, 2002:3) :  

Atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan 

diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja 

yang terkandung dalam suatu merek. Contohnya BMW seri 7 merupakan merek 

mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, 

bergengsi, berharga jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan 

multinasional.  

Manfaat. Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. 

Konsumen tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat 

menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional. 

Atribut ”aman” dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, yaitu tidak perlu 

mengganti berbagai fungsi rem serta balon pelindung baik daridepan maupun dari 

samping kiri dan kanan. Manfaat fungsional ini dapat juga diterjemahkan ke 

dalam manfaat emosional, yaitu ”selama saya mengendarai BMW seri 7, saya 



 

 

merasa aman dan menyenangkan.” Selain itu atribut-atribut lain juga harus dapat 

diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen.   

Nilai. Merek juga  menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek 

yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek berkelas, 

sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.   

Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu, misalnya Mercedes 

mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja 

yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.  

Kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian, yaitu kepribadian 

bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian 

si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang ia gunakan.  

Pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Itulah sebabnya para pemasaran selalu 

menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereka. Misalnya 

untuk menggambarkan orang yang sukses selalu  menggunakan BMW seri 7. 

Sebuah  merek  lebih dari sekedar produk. Menurut Seetharam dalam 

Fandy (2005:19) produk adalah sesuatu yang diproduksi di pabrik, sedangkan 

merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan menurut Keller 

(2003), merek adalah produk yang mampu memberi dimensi tambahan yang 

secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan serupa. Perbedaan itu bisa bersifat rasional dan tangible 

maupun simbolik, emosional dan intangible. Dengan kata lain merek 

mencerminkan keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen mengenai kinerja 



 

 

produk, nama merek dan maknanya, dan perusahaan yang diasosiasikan dengan 

merek bersangkutan. 

Merek memberi sejumlah keuntungan pada produsen maupun konsumen. 

Simamora (2002) menyebutkan dengan adanya merek, masyarakat mendapat 

jaminan tentang mutu suatu produk yaitu dengan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan merek tersebut. Dikenalnya merek oleh masyarakat membuat 

pihak perusahaan meningkatkan inovasi produk untuk menghadapi persaingan. 

Sedangkan bagi produsen merek tentunya bermanfaat untuk melakukan 

segmentasi pasar, menarik konsumen untuk membeli produk dari merek tersebut 

serta memberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan. 

Merek mempunyai makna yang berbeda-beda bagi para produsen. 

Menurut Hermawan Kertajaya (dalam Simamora, 2002), perusahaan memiliki 

cara yang berbeda-beda dalam memandang merek. Hal itu tergantung pada tipe 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tipe-tipe 

pemasaran yang biasa digunakan oleh berbagai perusahaan: 

1. No marketing, tipe pemasaran ini dilakukan pada saat perusahaan 

memonopoli pasar dan tidak memiliki pesaing. Konsumen pasti mencari 

produk karena tidak ada pilihan. Dalam hal ini, merek hanya dianggap 

sekedar nama. 

2. Mass marketing, tipe pemasaran ini dilakukan ketika perusahaan sudah 

memiliki pesaing walaupun pesaingnya lemah, untuk itu perusahaan 

masih menguasai sebagian besar pasar dengan melakukan pemasaran 



 

 

missal (mass marketing), dan pada saat ini merek tidak lebih dari sekedar 

mengenalkan produk (brand awareness). 

3. Segmented marketing, dilakukan pada saat persaingan mulai ketat, oleh 

karena itu perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar. Dalam tipe 

pemasaran ini, perusahaan harus menancapkan citra yang baik tentang 

mereknya, karena itu merek diperlukan sebagai jangkar asosiasi (brand 

association). 

4. Niche marketing, ketika persaingan bertambah ketat lagi, perusahaan tidak 

bisa hanya mengandalkan segmen, melainkan ceruk pasar (niche 

marketing) yang ukurannya lebih kecil tetapi memiliki perilaku khas. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan kesan bahwa mereknya 

berkualitas, karena itu merek adalah persepsi kualitas (perceived 

quality). 

5. Individualized marketing, ketika sudah mencapai puncak persaingan, bagi 

perusahaan merek berkaitan dengan loyalitas (brand loyalty). Dalam 

puncak persaingan tentunya jumlah pesaing sangat banyak dengan 

berbagai strategi yang digunakan dan konsumen tidak mau hanya 

sekedar dipandang sebagai  pembeli saja, karena itu perusahaan harus 

menjalin kemitraan dengan konsumen melalui individualized marketing. 

Merek membedakan produk barang atau jasa sebuah perusahaan dari 

produk saingannya. Merek bisa membuat pembeli yakin akan memperoleh 

kualitas barang/jasa yang sama jika mereka membeli ulang. Selain itu, merek juga 

menolong penjual mengendalikan pasar mereka karena pembeli tidak mau 



 

 

dibingungkan oleh produk barang/jasa yang satu dengan produk barang/jasa yang 

lain. 

Gambar 2.1 

Gambaran Ringkas Keputusan Pemberian Merek 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philiph Kotler, Manajemen Pemasaran, 2002  

1. Keputusan pemberian merek   

Keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk pertama kalinya 

adalah apakah perusahaan harus mengembangkan suatu nama merek untuk 

produknya atau tidak. Di masa lalu merek tidak begitu penting, produsen 

menjual produk mereka dengan satuan barel, bin, atau peti dan pembeli 

hanya mengandalkan integritas penjual. Sedangkan saat ini pemberian 

merek sudah merupakan suatu keharusan sehingga hampir tidak ada 

produk yang tidak diberi merek, karena merek dapat memudahkan 

penanganan produk, menjaga produksi supaya memenuhi standar mutu, 

memperkuat preferensi pembeli, serta memudahkan identifikasi pemasok. 

Konsumen menginginkan merek karena membantu mereka 

mengidentifikasi perbedaan mutu dan berbelanja lebih efisien.      

2. Keputusan sponsor merek 

- Merek 

- Tanpa   
merek 

- Merek 

produsen 
- Merek (pribadi) 

distributor 

- Merek lisensi  

- Nama individu 

- Nama keluarga 
keseluruhan 

- Nama keluarga 

berbeda 
- Nama perusahaan 

individual 

- Perluasan lini 

- Perluasan 
merek 

- Multi merek 

- Merek baru 

- Merek bersama 

- Penentuan 

posisi ulang 
- Tanpa 

penentuan 

posisi ulang 

Keputusan 

pemberian 

merek   

Keputusan 

sponsor 

merek 

 

Keputusan 

nama 

merek 

Keputusan 

strategi 

merek 

Keputusan 

penentuan 

ulang 

posisi 

merek 



 

 

  Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen (disebut merek 

nasional), merek distributor (disebut merek pengecer, toko, atau pribadi) 

atau merek lisensi. Alternatif lain, produsen memproduksi sebagian 

keluaran dengan namanya sendiri dan sebagian yang lain dengan label 

distributor. Walaupun merek produsen cenderung mendominasi, pengecer 

dan penyalur besar telah mengembangkan merek mereka sendiri.  

3. Keputusan nama merek 

  Produsen yang memutuskan untuk memberi merek pada produknya 

harus memilih nama merek yang akan digunakan. Strategi yang digunakan 

diantaranya : nama merek individual, nama kelompok digunakan untuk 

semua produk, nama kelompok yang berbeda-beda untuk semua produk, 

nama dagang perusahaan dikombinasikan dengan nama produk individual. 

Biasanya perusahaan memilih merek dengan membuat suatu daftar, 

mendiskusikan arti berbagai nama, memperdebatkan keuntungan, 

menghilangkan sebagiannya, mengujinya terhadap konsumen sasaran dan 

menetapkan suatu pilihan akhir. Banyak perusahaan berusaha membuat 

nama merek yang unik yang akhirnya erat diidentifikasikan dengan 

kategori produk tersebut. Dengan pertumbuhan pasar global yang cepat, 

persahaan harus memilih nama merek dengan pandangan yang global. Dan 

nama harus mempunyai arti dan dapat diucapkan dalam bahasa lain. 

4. Keputusan strategi merek 

  Perusahaan memilki lima pilihan strategi merek, diantaranya 

adalah : 



 

 

a. Perluasan lini (line exstension), terjadi jika perusahaan 

memperkenalkan unit produk tambahan dalam kategori produk yang 

sama dengan merek yang sama, seperti rasa, bentuk, warna baru, dsb.  

b. Perluasan merek (brand extension), sebuah perusahaan mungkin akan 

memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada untuk 

meluncurkan suatu produk dalam kategori baru. Perusahaan yang 

tergoda untuk mengubah merek, harus melakukan riset seberapa baik 

asosiasi merek tersebut sesuai dengan produk baru. Hasil terbaik 

tercapai jika merek tersebut menghasilkan penjualan untuk produk 

lama maupun baru. 

c. Multi merek (multibrand), Perusahaan sering memperkenalkan merek 

tambahan dalam kategori produk yang sama. Kadang-kadang 

perusahaan mencoba membentuk keistimewaan lain atau daya tarik 

untuk motif membeli yang lain. 

d. Merek baru (new brand), ketika perusahaan meluncurkan produk 

dalam suatu kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa 

tidak satupun merek yang dimilikinya tepat untuk produk tersebut. 

e. Merek bersama (Cobrand), yaitu dua atau lebih merek yang terkenal 

dikombinasikan dalam satu tawaran. Tiap sponsor merek 

mengharapkan bahwa merek lain akan memperkuat preferensi merek 

atau minat pembeli. Dalam hal produk yang dikemas bersama, tiap 

merek berharap dapat menjangkau konsumen baru dengan 

mengaitkannya dengan merek lain. 



 

 

5. Keputusan penentuan ulang posisi merek 

  Sebaik apapun suatu merek diposisikan dalam pasar, perusahaan 

mungkin harus menentukan kembali posisinya nanti bila menghadapi 

pesaing baru atau bila terjadi perubahan preferensi pelanggan. 

 

 Membangun merek yang kuat tidak berbeda dari membangun sebuah 

rumah. Untuk memperoleh bangunan yang kokoh, kita memerlukan fondasi yang 

kuat. Begitu juga dengan membangun dan  mengembangkan merek (Freddy 

Rangkuti, 2004:5). Cara membangun merek diantaranya adalah: 

1. Memiliki positioning yang tepat. 

Menempatkan semua aspek secara konsisten sehingga selalu menjadi 

nomor satu di benak pelanggan. 

2. Memiliki brand value yang tepat 

Brand value adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam merek.  

3. Memiliki konsep yang tepat 

Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-

elemen brand value dan positioning yang tepat, sehingga brand image 

dapat terus-menerus ditingkatkan. 

2.3.2 Manfaat Merek 

 Merek memberikan beberapa manfaat bagi penjual/produsen (Keller,2003) 

di dalam Fandy Tjiptono (2005:20) antara lain : 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pancatatan akuntansi. 



 

 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

6. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

 

Sedangkan manfaatnya untuk konsumen, antara lain :  

1. Identifikasi : Bisa dilihat dengan jelas, memberikan makna bagi produk, 

gampang mengidentifikasi produk yang dibutuhkan. 

2. Praktikalitas : Memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui 

pembelian ulang identik dan loyalitas. 

3. Jaminan : Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa 

mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pemebelian dilakukan di tempat 

yang berbeda. 

4. Optimalisasi : Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli 

alternatif terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik untuk 

tujuan spesifik. 

5. Karakterisasi : Mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen 

atau citra yang ditampilkannya kepada orang lain. 



 

 

6. Kontinuitas : Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi 

dengan merek yang telah digunakan atau dikonsumsi pelanggan selama 

bertahun-tahun. 

7. Hedonistik : Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan 

komunikasinya. 

8. Etis  : Kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab 

merek bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.2 

Manfaat-manfaat Merek 

No. Manfaat Merek Deskripsi 

1. Manfaat ekonomik - Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk 

saling bersaing merebutkan pasar. 

- Konsumen memilih merek berdasarkan value for 

money yang ditawarkan berbagai macam merek. 

- Relasi antara merek dan konsumen dimulai 

dengan penjualan. Premium harga bisa berfungsi 

layaknya asuransi resiko bagi perusahaan. 

Sebagian besar konsumen lebih suka memilih 

penyedia jasa yang lebih mahal namun 

diyakininya lebih memuaskannya ketimbang 

memilih penyedia jasa yang lebih murah tidak 

jelas kinerjanya.    

2. Manfaat fungsional - Merek memberikan peluang bagi diferensiasi. 

Selain memperbaiki kualitas (diferensiasi 

vertikal), perusahaan-perusahaan juga memperluas 

mereknya dengan tipe-tipe produk baru 

(diferensiasi horizontal). 

- Merek memberikan jaminan kualitas. Apabila 

konsumen membeli merek yang sama lagi, maka 

ada jaminan bahwa kinerja merek tersebut akan 

konsisten dengan sebelumnya. 

- Pemasar merek berempati dengan para pemakai 

akhir dan masalah yang akan diatasi merek yang 

ditawarkan. 

- Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara 

luas. 

- Merek memudahkan iklan dan sponsorship.   

3. Manfaat psikologis - Merek merupakan penyederhanaan atau 

simplifikasi dari semua informasi produk yang 

perlu diketahui konsumen. 

- Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada 

pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, 

faktor emosional (seperti gengsi dan citra sosial) 

memainkan peran dominan dalam keputusan 

pembelian. 

- Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi 

orang lain tehadap pemakai/pemiliknya. 

- Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada 

persepsi orang lain, namun juga pada identifikasi 

diri sendiri dengan obyek tertentu.     

Sumber : Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy, 2005 

 



 

 

2.4 Ekuitas Merek 

 Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan 

adalah kunci sukses. Terlebih pada kondisi sekarang, pemasaran merupakan 

pertempuran persepsi konsumen dan tidak lagi sekedar pertempuran produk. 

Beberapa produk dengan kualitas, model, dan karakteristik tambahan yang relatif 

sama dapat memiliki kinerja yang berbeda di pasar karena perbedaan persepsi 

dalam benak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan ekuitas merek yang kuat agar 

dapat bertahan dan mengusai pasar. 

 Menurut Knapp (2001:3) ekuitas merek adalah totalitas dari persepsi 

merek, mencakup kualitas relatif dari produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas 

pelanggan, kepuasan dan keseluruhan penghargaan terhadap merek. Sedangkan 

menurut Aaker (1991) ekuitas merek adalah serangkaian asset dan kewajiban 

merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang menambahkan 

atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan 

dan atau pelanggan perusahaan tersebut. Dalam pernyataan ini, Aaker 

menyiratkan bahwa ekuitas merek bisa bernilai bagi perusahaan (Company-based 

brand equity)  

Dapat dijelaskanlagi bahwa Ekuitas merek (brand equity) merupakan 

serangkaian aset dan pasiva/liabilities yang terkait dengan suatu merek, nama dan 

simbolnya, yang menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

barang atau jasa kepada sebuah perusahaan atau para pelanggan perusahaan 

(Freddy Rangkuti, 2004:39). Sebuah merek bisa memiliki posisi yang kuat dan 



 

 

menjadi modal atau ekuitas bagi suatu perusahaan apabila merek tersebut 

memenuhi lima unsur atau elemen yang meliputi : 

1. Kesetiaan merek (Brand Loyality) 

 Yaitu ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. 

2. Kesadaran merek (Brand Awareness) 

 Yaitu kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa merek merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu. 

3. Kesan kualitas (Perceived Quality) 

 Yaitu persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

4. Asosiasi merek (Brand Associations) 

 Yaitu segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. 

5.  Aset hak milik Brand yang lain. 

 

Gambar 2.2 

Elemen Brand Equity Versi David Aaker  

 

 

 

 

 

Sumber: Da 

David Aaker (1991,1995), dalam Fandy Tjiptono, Brand Management & Strategy, 

2005 
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Menurut Philip Kotler (2002:462) ekuitas merek yang tinggi memberikan 

sejumlah keuntungan kompetitif, diantaranya adalah :   

- Perusahaan akan menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena 

kesadaran dan kesetiaan merek konsumen yang tinggi. 

- Perusahaan akan mempunyai posisi yang lebih kuat dalam negosiasi 

dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan mereka 

untuk menjual merek tersebut. 

- Perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada 

pesaingnya karena merek tersebut memiliki mutu yang diyakini lebih 

tinggi. 

- Perusahaan lebih mudah untuk meluncurkan perluasan merek karena 

merek tersebut memiliki kredibilitas tinggi. 

- Merek itu melindungi perusahaan dari persaingan harga yang ganas.      

 

2.5 Brand Image 

2.5.1 Pengertian Brand Image 

 Menurut Fandy Tjiptono (2005:49)  

Brand Image atau brand description, yakni deskripsi tentang asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

Sedangkan menurut Freddy Rangkuti (2004:244)  

Brand Image atau brand personality adalah sekumpulan assosiasi merek 

yang terbentuk dan melekat di benak konsumen.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa citra merek 

(brand image) merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh 

konsumen terhadap merek tertentu. 

2.5.2 Manfaat Brand Image 

 Menurut Sutisna (2001:83) ada beberapa manfaat dari citra merek (brand 

image) yang positif, antara lain : 



 

 

- Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

- Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

2.5.3 Komponen Brand Image 

 Menurut Biels (1992) dalam Consuegra, (2006:137), berpendapat bahwa 

The image of a brand can be described as having three contributing subimages; 

the image of the provider of the product/service, or corporate image; the image of 

the user; and the image of the product/service itself (citra merek dapat dijabarkan 

menjadi 3 sub citra pendukung: citra dari pembuat produk/jasa atau citra 

perusahaan; citra pemakai; dan citra produk/jasa itu sendiri).  

1. Citra pembuat (corporate image)  

 Perusahaan merupakan suatu entitas bisnis di mana didalamnya 

terdapat orang-orang yang mengelola dan menjalankan perusahaan, 

terdapat sistem dan aturan main serta budaya perusahaan. Selain itu 

perusahaan juga menghasilkan produk yang bisa berupa barang atau jasa 

(www.google.co.id).  

Menurut Ouwersloot dan Tudorica (2001:8) citra perusahaan 

(corporate image) adalah Associations related to the organization are 

related to theattributes of the company (e.g. level of technology, 

leadership style) as well as thehistory of the company (asosiasi yang 

berkaitan dengan organisasi berkaitan dengan atribut dari suatu perusahaan 

(seperti tingkat teknologi, gaya kepemimpinan) sebagaimana dengan 



 

 

sejarah dari suatu perusahaan). Jadi citra pembuat (corporate image) 

adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. Asosiasi ini antara lain : 

a) popularitas perusahaan, b) kredibilitas perusahaan,c) jaringan distribusi.  

 

2. Citra pemakai (user image)  

 Pemakai adalah pihak yang memakai suatu produk baik barang 

maupun jasa. Menurut Keller (1998) dalam O‟Cass dan Grace (2004:259) 

menjelaskan bahwa user imagery concerns the perception of the type of 

person who uses the product orservice (citra pemakai menunjuk kepada 

persepsi dari jenis orang yang menggunakan produk atau jasa).  

Sirgy et al., (1997) dalam O‟Cass dan Grace (2004:259) 

menyatakan overall, user and usage imagery reflects the stereotypical user 

of the product or service in the context within which it is used (secara 

keseluruhan, pemakai dan gambaran pemakaian mencerminkan 

stereotypical pemakai produk atau jasa dimana produk tersebut 

digunakan). Jadi, citra pemakai (user image) adalah sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa. Citra pemakai dapat ditunjukkan oleh : a) Umur, b) 

Pekerjaan, c) Pendapatan, d) Gaya hidup,e) Kepribadian  

3. Citra produk (product image)  

 Menurut Kotler (2002:448), produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau 



 

 

kebutuhan termasuk di dalamnya adalah obyek fisik, jasa, orang, tempat, 

organisasi, dan gagasan.  

Menurut Aaker (1996) dalam Ouwersloot dan Tudorica (2001:8) et al, 

bahwa product associations include theproduct-related attributes as well 

as the product scope (asosiasi produk termasuk atribut yang terkait dengan 

suatu produk sebagaimana dengan lingkup dari suatu produk). Jadi, citra 

produk (product image) adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk. Asosiasi ini antara lain : a) 

Kualitas/mutum, b) Harga, c) Jenis produk, d) Manfaat  

Selain pendapat dari Biel, Engel (1993) dalam thesis Sweeny (2006:51) 

mengemukakan bahwa “brand image has three dimensions; namely, physical 

attributes, atribute consequences, and brand personality” (citra merek 

mempunyai tiga dimensi; nama, atribut fisik, akibat dari atribut, dan kepribadian 

merek).  

2.6 Perilaku Konsumen 

2.6.1 Pengertian perilaku konsumen 

Perilaku konsumen menurut Basu Swasta DH. dan T. Hani Handoko  

(2000:10) adalah : 

“kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan tersebut”. 



 

 

 Menurut Hawkins, Best & Coney, 2001 dalam Fandy Tjiptono (2005:40) 

mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah : 

 “Studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses 

yang dilakukan dalam memilih, menentukan, mendapatkan, 

menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, pengalaman, 

atau ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-proses 

tersebut terhadap konsumen dan masyarakat”. 

 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan konsumen baik individu maupun organisasi dalam 

mendapatkan produk atau jasa untuk dikonsumsi, yang mana tindakan tersebut 

terdapat proses pengambilan keputusan yang mendahului tindakan 

mengkonsumsi. Perilaku konsumen ditinjau dari tingkat keterlibatan seseorang 

pada situasi pembelian. Pada keterlibatan yang berbeda akan menimbulkan 

perilaku berbeda pula.    

2.6.2 Model Perilaku Pembeli 

 Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian. Kebanyakan 

perusahaan besar menyelidiki keputusan pembelian konsumen begitu rincinya 

untuk menemukan apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, 

bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan mereka membeli, dan 

mengapa mereka sampai membeli. 

 Perusahaan yang benar-benar memahami bagaimana tanggapan konsumen 

atas sifat-sifat produk, harga, dan pendekatan iklan yang berbeda memiliki 

keunggulan yang besar atas pesaingnya. Titik awalnya adalah model rangsangan 

tanggapan dari perilaku membeli yang digambarkan dalam gambar 2.3. 

 



 

 

Gambar 2.3 

Model Perilaku Pembeli 

   

Sumber :  Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 2002. 

 

 Orang pemasaran ingin memahami bagaimana rangsangan tersebut 

berubah menjadi tanggapan-tanggapan dalam kotak hitam konsumen, yang 

memiliki dua bagian : pertama, karakteristik pembeli yang mempengaruhi 

bagaimana dia bersikap dan berreaksi terhadap rangsangan; kedua, proses 

keputusan pembeli itu sendiri yang mempengaruhi perilaku pembelian 

2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Menurut Philip Kotler (2002:183) ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan tindakan antara lain: 

1. Faktor Budaya 

a. Budaya 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku individu yang 

mendasar.  

b. Sub-budaya 
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Sub-budaya terdiri dari kebangsaan, kelompok agama, kelompok ras 

dan daerah geografis. Benyak budaya yang membentuk segmen pasar 

penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran 

yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

c. Kelas Sosial 

Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial, stratifikasi 

tersebut sering berbentuk dengan sistem kasta, di mana anggota kasta yang 

berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah 

keanggotaan kasta mereka. 

2.  Faktor Sosial 

a. Kelompok Acuan 

Seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung atau tidak secara langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang, kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap 

seseorang dinamakan “kelompok keanggotaan”. Kelompok acuan 

menghadapkan seseoang pada –perilaku dan gaya hidup baru dan juga 

mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang. 

b. Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan mereka telah menjadi objek penelitian 

yang luas. 

c. Peran dan Status 



 

 

Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang, masing-masing peran akan memperoleh status. 

3.   Faktor Pribadi 

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Orang membeli barang dan jasa berbeda untuk hidupnya. Hal ini 

dipengaruhi karena manusia memiliki siklus hidup untuk berubah 

dengan contoh orang akan berkembang dari bayi hingga dewasa. 

Pemasar sering menggunakan strategi siklus hidup manusia sebagai 

sasaran untuk melakukan penjualan produk mereka. 

b. Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi 

Faktor ini memiliki pengaruh karena suatu pembelian didasari atas 

keadaan ekonomi untuk melakukan suatu belanja, pengaruh lain 

yang memiliki pengaruh adalah faktor kemampuan untuk 

mendapatkan upah yang besar, hutang, menabung dan sikap terhadap 

berbelanja, kemudian lingkungan ekonomi yang berpengaruh yang 

lain adalah secara spesifik adalah jabatan. 

c. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan di dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. 

d. Kepribadian dan Konsep diri 



 

 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang 

berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. 

4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang 

untuk bertindak.  

b. Persepsi  

Persepsi adalah proses yang digunakan seseorang individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan-

masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti.  

c. Pembelajaran 

Merupakan perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Sebagaian besar perilaku manusia merupakan hasil 

belajar, ahli teori  pembelajaran yakin bahwa pembelajaran 

dihasilkan dari perpaduan kerja dan dorongan. 

d. Keyakinan  

Gambaran yang dianut oleh seseorang tentang suatu hal. 

Keyakinan mungkin didasarkan atas suatu pengetahuan pendapat, 

dan kepercayaan, kesemua hal tersebut mungkin atau tidak 

mungkin mengandung faktor emosional. 

 



 

 

e. Sikap 

Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan 

tindakan yang menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang 

terhadap suatu obyek atau gagasan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen yang ditulis 

diatas dapat digambarkan sebagai berikut ini (Philip Kotler, 2005:183): 

 

Gambar 2.4 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2005:183) 

 

2.6.4 Jenis Perilaku Pembelian 

Perilaku membeli sangat berbeda untuk sebuah produk. Semakin 

kompleks keputusan biasanya akan melibatkan semakin banyak pihak yang terkait 

dan semakin banyak pertimbangan. Tabel 2.3 menggambarkan tipe-tipe perilaku 

membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan diantara 

berbagai merek. 
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Tabel 2.5 

Tipe-Tipe Perilaku Membeli 

 

Perbedaan mendasar 

yang ada diantara merk 

 

Sedikit perbedaan 

diantara merk yang ada 

Perilaku membeli 

yang kompleks 

Perilaku membeli 

yang mencari variasi 

Perilaku membeli 

yang mengurangi 

ketidakcocokan 

Perilaku membeli 

karena kebiasaan 

                        Sumber: Philip Kotler & Gary Armstrong, 2003 

 

1. Perilaku Membeli Yang Kompleks 

Konsumen menjalankan perilaku membeli yang kompleks 

(complex buying behaviour) ketika mereka benar-benar terlibat dalam 

pembelian dan mempunyai pandangan yang berbeda antara merek yang 

satu dengan yang lain. Konsumen mungkin amat terlibat ketika produknya 

mahal, beresiko jarang dibeli, dan sangat menonjolkan ekspresi diri. 

Pembeli akan melalui proses belajar mengenai kategori produknya, lalu 

sikap, dan kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-

masak. 

2. Perilaku Membeli Yang Mengurangi Ketidakcocokan 

Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan (dissonance-

reducing buying behaviour) terjadi ketika konsumen sangat terlibat dengan 

pembelian yang mahal, jarang, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit 

perbedaan diantara merek-merek yang ada. Setelah pembelian konsumen 

mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian (merasa tidak 



 

 

nyaman setelah membeli) ketika mereka menemukan kelemahan-

kelemahan tertentu tentang merek yang mereka beli/mendengar hal-hal 

bagus mengenai merek lain yang tidak mereka beli. 

3. Perilaku Membeli Karena Kebiasaan 

Perilaku membeli karena kebiasaan (habitual buying behaviour) 

terjadi dalam kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan kecilnya 

perbedaan antar merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat 

terhadap suatu merek, mereka memilih merek tersebut karena dikenal. 

Mereka tidak terlalu terlibat dengan produk, mungkin konsumen tidak 

akan mengevaluasi pilihan bahkan setelah membeli. 

4. Perilaku Membeli Yang Mencari Variasi 

Pelanggan menjalankan perilaku membeli yang mencari variasi 

(variety seeking buying behaviour) dalam situasi yang bercirikan 

rendahnya keterlibatan konsumen namun perbedaan merek dianggap 

cukup berarti. 

 

2.6.5 Tahap-Tahap Dalam Proses Pembelian 

Gambar 2.6 menjelaskan bahwa proses keputusan pembeli terdiri dari 5 

tahap : pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

membeli, dan perilaku pasca pembelian. Jelasnya proses pembelian dimulai jauh 

sebelum pembelian aktual dan terus berlangsung lama sesudahnya. Pemasar perlu 

memusatkan perhatian pada proses pembelian dan bukan pada keputusan 

pembelian saja. 

 



 

 

Gambar 2.6 

Lima Tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

Sumber: Philip Kotler & Gary Armstrong, 2003 

 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses diawali dengan pengenalan kebutuhan (need recognition), 

pembeli mengenali masalah/kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan 

antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat 

dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal 

seseorang muncul pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi 

dorongan. Suatu kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan internal. 

2. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan 

membeli dimana konsumen telah tertarik untuk mencari lebih banyak 

informasi,  konsumen mungkin hanya meningkatkan perhatian/mungkin 

aktif mencari informasi. Sumber-sumber informasi konsumen adalah 

sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan), sumber komersial 

(iklan,wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan), sumber publik (media 

massa, organisasi penilai pelanggan), sumber pengalaman (menangani, 

memeriksa, menggunakan produk). 
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3. Evaluasi Berbagai Alternatif 

Evaluasi berbagai alternatif adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan membeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan 

pilihan. Konsep-konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses 

evaluasi konsumen. Pertama, kita berasumsi bahwa setiap konsumen 

melihat suatu produk sebagai satu paket atribut produk. Kedua, konsumen 

akan memberikan tingkat kepentingan yang berbeda-beda pada atribut-

atribut yang berbeda menurut kebutuhan dan keinginannya yang unik. 

Ketiga, konsumen kemungkinan akan mengembangkan satu susunan 

keyakinan merek mengenai posisi setiap merek pada setiap atribut. 

Keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi 

terhadap tingkat-tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen 

mencapai suatu sikap terhadap merek yang berbeda lewat evaluasi. 

4. Keputusan Membeli 

Keputusan membeli adalah tahap proses pengambilan keputusan 

membeli dimana konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya, 

keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling 

disukai, tapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan 

keputusan pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasi yang tidak 

diharapkan. 

 

 



 

 

5. Perilaku Pasca Membeli 

 Perilaku pasca membeli adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan membeli dimana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut 

setelah membeli berdasarkan kepuasan/ketidakpuasan yang mereka 

rasakan. Kepuasan pelanggan penting sekali disini karena penjualan 

perusahaan berasal dari dua kelompok dasar yaitu pelanggan baru dan 

pelanggan yang kembali membeli. Biasanya, biaya untuk menarik 

pelanggan baru lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada, dan cara terbaik untuk mempertahankan 

pelanggan adalah dengan membuat mereka tetap puas. 

 

2.7  Intensi Pembelian (Purchase Intention) 

 Niat beli adalah pembelian yang direncanakan sepenuhnya oleh 

konsumen. Intensi pembelian dibagi menjadi dua, yang pertama produk 

maupun merek adalah merupakan pembelian yang terencana sepenuhnya, 

acap kali (walaupun tidak berarti selalu) ini merupakan hasil dari 

keterlibatan tinggi dan pemecahan masalah yang diperluas. Sedangkan 

yang kedua kelas produk (misalnya, ada niat untuk membeli es krim tetapi 

keputusan tambahan harus mengenai jenis dan merek apa) adalah sebagai 

pembelian yang terencana walaupun pemilihan merek dibuat ditempat 

penjualan (Engel, 1994:201) 

 Whitlark, Geurts and Swenson (1993) mendefinisikan Intensi 

Pembelian adalah kemungkinan pembelian yang berhubungan dengan 



 

 

seberapa besar seseorang akan membeli sesuatu produk di masa depan. 

Sedangkan Assael (1998) mengungkapkan bahwa Purchase Intention 

merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek dan 

purchase intention juga merupakan minat pembelian yang menunjukkan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian.  

 Dapat disimpulkan dari kedua pengertian diatas Purchase Intention 

adalah prilaku yang muncul dari seorang kosumen yang terencana berniat 

dan atau berminat untuk melakukan pembelian di masa depan setelah 

melakukan evaluasi alternative yang ada dan telah memiliki preferensi 

merek yang paling diinginkan dan paling diminati.  

Beberapa sifat dari intention yang  juga disebut juga niat beli 

menurut (Setyawan dan Ihwan, 2004) adalah sebagai berikut:  

1. Intention dianggap sebagai sebuah „perangkap‟ atau perantara 

antara faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku 

pembelian.  

2. Intention juga mengindikasikan seberapa jauh seorang 

mempunyai kemauan untuk mencoba.  

3. Intention menunjukkan pengukuran kehendak seseorang.  

 4. Intention berhubungan dengan perilaku yang terus menerus.  

 

 

 



 

 

Menurut penelitian Rook dalam Engel (1994:203) niat beli (intention) 

memiliki karakteristik-karakteristik, antara lain: 

a. Spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen 

untuk membeli sekarang, sering sebagai respons terhadap stimulasi 

visual yang langsung ditempat penjualan. 

b. Stimulasi (hal perangsangan). Desakan mendadak untuk membeli sering 

disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai “menggairahkan”, 

“menggetarkan”, atau “liar”. 

c. Kekuatan/Intens (semangat). Mungkin ada motivasi untuk 

mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan seketika. 

Dalam Kotler (Kotler, 2006:242), digambarkan bahwa ada beberapa 

tahapan dalam proses keputusan pembelian yang diantaranya mencantumkan 

intensi pembelian dalah tahapan sendiri setelah evaluasi alternative yang dibuat 

dan sebelum adanya suatu keputusan pembelian.  

Gambar 2.7 

Tahapan-tahapan Antara Evaluasi Alternatif dan Keputusan 

Pembelian 
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Dari gambar di atas dapat dijabarkan bahwa setelah konsumen melakukan 

suatu evaluasi alternatif akan muncul suatu preferensi merek yang disukai dan 

akan menimbulkan suatu niatan dan rencana untuk membeli merek pilihannya, 

namun ada faktor pengganggu yang muncul setelah itu sebelum keputusan 

pembelian tersebut muncul yaitu :  

1. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatife yang 

disukai  seseorang akan bergantung pada 2 hal yaitu : 

a. Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai 

konsumen 

b. Motivasi orang memenuhi keinginan orang lain.  

2. Faktor situasi yang tidak terantisipasi yang muncul yang dapat mengubah 

niat pembelian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8  Kerangka Pikir 

     Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan, dapat ditarik sebuah kerangka pikir 

sesuai dengan permasalahan yang ada ke dalam sebuah bentuk model kerangka 

pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.8 

Kerangka Pikir 
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2.9 Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat 

dugaan dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui 

data empiris (fakta lapangan). Hipotesis dapat benar atau terbukti setelah 

didukung oleh fakta-fakta dari hasil penelitian lapangan. 

  Berdasarkan konsep penelitian yang ada, maka dapat digambarkan 

kerangka hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini. 

Gambar 2.9 

Kerangka Hipotesis 
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Hipotesis I : Diduga terdapat pengaruh secara simultan dari komponen brand 

image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai 

(X2), dan citra produk (X3) terhadap intensi pembelian dalam 

berlangganan Speedy. 

Hipotesis II : Diduga terdapat pengaruh secara parsial dari komponen brand 

image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai 

(X2), dan citra produk (X3) terhadap intensi pembelian konsumen 

dalam berlangganan Speedy. 

Hipotesis III : Diduga variabel citra produk dominan berpengaruh terhadap 

intensi pembelian kosumen dalam berlangganan Speedy 

dibandingkan variabel yang lainnya.     

 

 Ketiga Hipotesis di ambil berdasarkan penelitian terdahulu yang 

mengaitkan brand image dengan komponen brand image yang terdiri dari 

variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra produk (X3) terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian tersebut diambil karena dianggap memiliki 

kesamaan konsep penelitian, namun letak perbedaannya pada variabel dependent 

nya atau Y yaitu intensi pembelian dan keputusan pembelian, dan penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut : 

1. Brata Purnama (2007) 

Penelitian yang dilakukan berjudul ” Pengaruh Brand Image Honda 

Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Sepeda Motor Honda (Studi pada 

Masyarakat Pembeli Sepeda Motor Honda Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar 



 

 

Kliwon, Kota Solo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk secara simultan maupun 

parsial terhadap keputusan konsumen membeli sepeda motor Honda dan juga 

untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

konsumen membeli sepeda motor Honda. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 

orang masyarakat Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo 

pembeli sepeda motor Honda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dan memberikan kontribusi sebesar 10,4 % terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan secara parsial, hanya variabel citra produk yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dengan 

probabilitas sebesar 0,034 (p 0,05). Sedangkan variabel yang lain tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel 

yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian adalah variabel citra 

produk dengan koefisien beta sebesar 0,222. 

 

2. Riyanto (2006) 

Penelitian yang dilakukan berjudul ” Pengaruh Brand Image Terhadap 

Keputusan Konsumen dalam Membeli Mobil Isuzu Panther di Kota Malang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel citra pembuat, 

citra pemakai, dan citra produk secara simultan maupun parsial terhadap 

keputusan konsumen membeli mobil Isuzu Panther dan juga untuk mengetahui 



 

 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan konsumen membeli 

mobil Isuzu Panther. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang pembeli mobil 

Isuzu Panther di kota Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dan memberikan kontribusi sebesar 67,4% terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan secara parsial, variabel citra pembuat, citra 

pemakai, dan citra produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian adalah variabel citra produk dengan koefisien regresi yang terbesar di 

antara ketiga variabel lainnya..Kedua penelitian diatas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 2.6 

Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer diolah 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori (exsplanatory research). 

Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang adanya hubungan variabel-variabel (sebab akibat). Dalam penelitian 

eksplanatori persoalan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis tersebut 

(Masri Singarimbun, 1995:5).  

 Dari definisi tersebut, alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk 

membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh antar 

variabel yang diperoleh dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta mengetahui seberapa 

kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besar arah 

hubungan itu terjadi. Jadi penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian 

penjelasan untuk menguji pengaruh brand image terhadap perilaku konsumen 

dalam memutuskan untuk berlangganan layanan internet dari Speedy.  

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode survey yaitu suatu 

metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner atau 

wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang menjadi sampel 

(Sugiyono, 2005:7) 

 

 



 

 

3.2 Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian 

 Penelitian mengenai pengaruh brand image terhadap intensi pembelian 

berlangganan jasa internet Speedy mahasiswa Fakultas Ekonomi ini dilakukan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang beralamat di Jl. MT. Haryono 165 

Malang. Sedangkan Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

aktiv Fakultas Ekonomi Brawijaya.   

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Peneletian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan sehingga data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan 

persoalan yang diteliti. Untuk mencari dan mengumpulkan data yang akurat, 

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

 1. Wawancara/Interview 

  Wawancara (interview) adalah tanya jawab atau pertemuan dengan 

seseorang untuk suatu pembicaraan (Supardi, 2005:121). Jenis metode 

wawancara yang dipakai adalah wawancara yang tidak terstruktur 

(bebas). Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana 

pewawancara tidak menggunakan pedoman atau panduan bertanya, 

dengan kata lain peneliti menanyakan pada responden secara bebas 

namun terarah pada sasaran memperoleh data untuk memecahkan 

masalah penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian (Supardi, 

2005:122).   

 

 



 

 

  2. Kuisioner  

Angket adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan 

dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data 

lapangan / empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Supardi, 2005:126). Kuisioner ini 

diberikan kepada mahasiswa yang belum berlangganan jasa Internet 

Speedy di rumah, atau di rumah kost yang mereka tinggali , dengan 

harapan dapat memberikan respon atas datar pernyataan tersebut. 

. 3.4. Sumber Data  

 Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 

dua jenis yaitu : 

A. Menurut sumbernya : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan-keterangan 

langsung yang diberikan oleh responden sebagai subyek penelitian yang 

dalam hal ini melalui kuisioner. 

2. Data Sekunder, yaitu data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh melalui pihak-pihak yang memberikan informasi pendukung 

bagi penelitian, misalnya dari surat kabar, keterangan-keterangan atau 

publikasi dan internet. 

3.5 Populasi dan Sampel 

Selanjutnya untuk melaksanakan penelitian ditentukan populasi untuk 

kemudian diambil sampel. 



 

 

3.5.1 Populasi 

Menurut Husain Umar (2004:77) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Sedangkan menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan dari subyek 

penelitian. 

Jadi populasi adalah kumpulan obyek yang mempunyai karakteristik 

tertentu kemudian kumpulan obyek tersebut dijadikan obyek penelitian. Penelitian 

ini mengambil populasi mahasiswa S1 yang sedang melakukan studi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang belum pernah berlangganan Speedy dengan 

jumlah populasi yang tidak diketahui.  

3.5.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi 

untuk dijadikan sebagai obyek penelitian.  Dalam penelitian ini penentuan jumlah 

sampel dari populasi yang tidak diketahui dicari dengan menggunakan rumus 

Roscoe dalam Sekaran (2003:295) mengajukan aturan penentuan ukuran sampel 

sebagai berikut: 

1. Sample sizes larger than 30 and less than 500 are appropriate for most 

research. 

2. Where samples are to be broken into subsamples; (male female, juniors 

seniors, etc), a minimum sample size of 30 for each category isnecessary. 

3. In multivariate research (including multiple regression analyses), the sample 

size should be several times (preferably 10 times or more) as large as the 

number of variables in the study. 

4. For simple experimental research with tight experimental controls (matched 

pairs, etc), successful research is possible with sample as small as 10 to 20 

in size. 



 

 

 Yang berarti bahwa aturan ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500 dan dalam penelitian multivariat (termasuk 

analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 

kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi.  

 Dalam penelitian ini peneliti memilih mengalikan jumlah variabel lima belas 

kali. Sehingga perhitungannya sebagai berikut : 

 n = 15 x jumlah variabel 

= 5 x 4 

= 60 

  Namun peneliti membulatkan jumlah sampel menjadi 70 dengan 

pertimbangan agar tingkat keterwakilan populasi semakin tinggi. 

 Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu 

menentukan sampel dengan didasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto, 2006:139. 

Alasan pengambilan sampel dengan menggunakan metode ini adalah karena 

responden  harus memiliki syarat tertentu untuk bisa dijadikan sampel, dalam 

penelitian ini syarat untuk bisa dijadikan sampel berdasarkan batasan responden 

yangtelah ditentukan yaitu : 

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang masih aktif 

berkuliah.  

2. Pernah memakai internet. 

3. Belum pernah berlangganan jasa layanan Internet Telkom Speedy.  

 

 



 

 

3.5.3 Konsep dan Variabel Penelitian 

 Konsep merupakan definisi yang bersifat abstrak yang mengambarkan 

suatu obyek penelitian tertentu. Oleh karena sifatnya yang abstrak, agar suatu 

konsep dapat diteliti maka harus dioperasionalkan dengan cara menjabarkannya 

menjadi variabel-variabel tertentu.   

 Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai (Masri 

Singarimbun, 1995:42). Dapat dikatakan bahwa variabel merupakan suatu istilah 

atau definisi yang mempunyai variabel nilai untuk menggambarkan secara abstrak 

mengenai obyek penelitian. Dari teori yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, diperoleh dua konsep  dalam penelitian ini, yaitu konsep komponen 

brand image dan konsep intensi pembelian.  

 Dalam penelitian ini variabel-variabel yang akan diteliti yaitu : 

a. Variabel bebas (X) : Citra merek (brand image) 

 Sedangkan sub variabel dari variabel citra merek yaitu terdiri dari : 

 Citra pembuat (Coorporate image (X1)) 

 Citra pemakai (User image (X2)) 

 Citra produk (Product image (X3)) 

b. Variabel terikat (Y) : Intensi Pembelian  

 Untuk lebih mempermudah pemahaman, penjelasan dari masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 

Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item 

Komponen 

brand image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1. Citra pembuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2.  Citra pemakai 

 

 

 

 

 

X3. Citra produk 

a. Popularitas perusahaan 

 

b. Kredibilitas perusahaan 

 

 

c. Jaringan /cabang perusahaan 

 

 

 

a. Gaya hidup / kepribadian 

 

 

b. Kelas sosial 

 

 

a. Atribut produk 

    -Mudah diucapkan & diingat  

    -Ciri khas warna dominan 

merah dan ornamen garis 

merah di ujung logo 

 

 

 

b. Jaminan kualitas 

    - Kecepatan akses internet    

    

   

   - Jaringan dan koneksi yang   

kuat dan tidak pernah putus 

  

 

c. Penawaran produk 

    - Paket yang beragam sesuai 

dengan kebutuhan.  

    - Diskon pembelian modem 

dan juga 

pemasangan/instalasi 

     - Jaringan Akses Terbesar 

 

1. Nama besar perusahaan Speedy yaitu PT. 

Telkom Indonesia 

1. PT. Telkom adalah penyedia layanan akses 

internet terbesar di Indonesia yang 

terpercaya. 

1. PT. Telkom memiliki jaringan perusahaan 

yang tersebar merata di berbagai daerah di 

seluruh Indonesia. 

 

1. Dipakai oleh orang-orang yang bergaya 

hidup modern yang mempunyai kebutuhan 

informasi dan  berkomunikasi. 

1.  Dipakai oleh orang-orang yang berasal dari 

kalangan menengah dan menengah keatas. 

 

 

1. Speedy mudah diucap, dikenal dan diingat. 

2. Deisgn provider merek Speedy sebagai 

produk yang mempunyai karakteristik atau 

ciri khas warna dominan merah dengan 

ornamen garis merah di ujung logo yang 

menggambarkan kecepatan dalam akses 

internetnya. 

 

 1. Citra Speedy sebagai produk  layanan 

internet yang memiliki keunggulan dalam 

kecepatan akses internetnya.  

2.   Citra Speedy sebagai produk yang memiliki 

jaringan dan koneksi yang kuat  dan tidak 

pernah putus. 

 

 

1. Mempunyai penawaran berbagai paket 

internet sesuai dengan kebutuhan.  

2.  Diskon pembelian modem dan instalasi 

sebesar 50%.  

 

3.  Jangkauan Akses internet Terbesar di 

Indonesia 

 

Intensi 

Pembelian  

 

 

Y. Intensi Pembelian   a. Berkeinginan untuk 

Berlangganan Speedy  

 

 

b. Berencana akan berlangganan 

Speedy 

1. keiginan konsumen untuk berlangganan 

Speedy   

 

1. Berencana akan berlangganan Speedy 

Speedy sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 



 

 

3.6. Definisi Operasional Penelitian 

 Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi 

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel (Masri Singarimbun, 1995:46). 

a. Variabel bebas (X) : citra merek (brand image) yakni deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu (Fandy 

Tjiptono, 2005:49).   

 Berikut ini tiga variabel brand image : 

1. Citra pembuat (Corporate image (X1)) : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

produk atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi : 

popularitas perusahaan, kredibilitas perusahaan, dan jaringan / cabang 

perusahaan. 

2. Citra pemakai (User Image (X2)) : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa. Dalam penelitian ini citra pemakai meliputi : gaya 

hidup atau kepribadian dan kelas sosialnya.  

3. Citra produk (Product image (X3)) : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Dalam penelitian ini 

citra produk meliputi : atribut produk (mudah diucap & diingat dan ciri 

khas warna dominan merah), jaminan kualitas produk (kecepatan akses 

dan kuantnya jaringan dan koneksi internet), serta penawaran produk 



 

 

(beragam pilihan paket berlangganan, diskon pembelian modem serta 

pembiayaan instalasinya dan jaringan akses terbesar di Indonesia).   

b. Varibel terikat (Y) : Intensi  pembelian merupakan suatu Niat beli 

merupakan keinginan yang direncanakan sepenuhnya oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian nyata di masa yang akan datang. Dalam 

penelitian ini, intensi pembelian meliputi : Keinginan konsumen untuk 

berlangganan Speedy  dan berencana akan berlangganan paket Speedy 

sesuai dengan kebutuhan.  

3.7  Skala Pengukuran  

 Didalam melakukan penelitian, peneliti memberikan skala untuk 

mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui anggapan responden 

dengan menggunakan skala likert. ”Skala Likert” digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial” (Sugiono , 2004:86). Penelitian ini menggunakan skala likert jenis 

interval, yaitu skala yang menunjukkan nilai-nilai skala yang sama dalam 

karakteristik yang diukur (Widayat, 2004:73). Skala ini memiliki unit pengukuran 

yang sama sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain dapat diketahui. 

Dalam skala interval dengan pemberian bobot skor sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X1, X2, X3) 

1) Jawaban sangat setuju diberi bobot 5 

2) Jawaban setuju diberi bobot 4 

3) Jawaban netral diberi bobot 3 

4) Jawaban tidak setuju diberi bobot 2 



 

 

5) Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1 

2. Variabel terikat (Y) 

1) Jawaban sangat setuju diberi bobot 5 

2) Jawaban setuju diberi bobot 4 

3) Jawaban netral diberi bobot 3 

4) Jawaban tidak setuju diberi bobot 2 

5) Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1 

3.8. Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjutnya diolah 

dan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis data-data berupa 

tabel-tabel dan grafik secara deskriptif. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghitung angka-

angka dengan rumus-rumus yang relevan.  

3.9. Uji Instrumen Penelitian 

Agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk menguji 

ketepatan hipotesis yang disusun, maka kuisioner harus diuji validitas dan 

reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid (sah) jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 



 

 

tersebut. Sedangkan suatu kuesioner tersebut dikatakan reliable (andal) jika 

jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

3.9.1 Uji Validitas   

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:140). Validitas data 

penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen 

pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Dengan perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan 

yang diharapkan oleh peneliti. Dengan menggunakan rumus tehnik korelasi 

Product moment, dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Rumusnya sebagai berikut 

(Masri Singarimbun, 1995:137):  

)()(

))(()(

2222 YYnXXn
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r  

Keterangan : 

r   =   koofisien korelasi 

X  =   skor item X 

Y  =   skor item Y 

n  =   banyaknya sampel dalam penelitian 

3.9.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Masri Singarimbun, 1995:140). Pengujian 



 

 

secara reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antar item dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha, yaitu: 

r11 = 
2

t

2

b
1

1k

k
  

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 b
2
 = jumlah varians butir 

t
2
 = varians total 

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu instrumen pengambil data 

dari suatu penelitian dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien reliabilitas 

(coefficient reliability). Nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. 

Apabila nilai koefisien tersebut mendekati 1, maka instrumen tersebut semakin 

reliabel. Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan pernyataan tersebut reliabel, 

apabila nilai Cronbach Alpha di atas 0,6.(Suharsimi Arikunto, 2002:172) 

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

 Agar dapat diperoleh nilai pemekira yang tidak bias dan efisien dari 

persamaan regresi, maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi 

beberapa kriteria asumsi klasik sebagai berikut. 

3.10.1 Uji Normalitas 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Anto Dajan, 1986:172). Tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah 



 

 

model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduannya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan distribusi normal, 

penyajian data lebih bermakna daripada hanya menggunakan penyajian kelompok 

saja. Dengan normalitas data, maka data dapat dilanjutkan penyajiannnya dalam 

bentuk membedakan, mencari hubungannya dan meramalkannya. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.  

 Ditribusi normal merupakan distribusi kontinyu yang mensyaratkan 

variabel yang diukur harus kontinyu (J. Supranto, 2001:49). Kurva yang 

menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris.  

Menurut Ghozali (2006:112) Normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.  

3.10.2 Uji Non-Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Tujuannya 

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 



 

 

multikolonieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan tolerance and 

variance inflation factor (VIF) (Singgih Santoso,2001:206). Bila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya 

apabila VIF lebih besar dari 10 maka akan terjadi multikolineritas. 

3.10.3 Uji Non-Heterokodastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105) Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas yaitu jika variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap.  

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar 

analisis :  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk pola 

tertentu yang tertatur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka telah terjadi Heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas  

 

3.10.4 Uji Non-Autokorelasi 

 Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara sesama 

urutan pengamatan dari waktu ke waktu (Husein Umar, 2003:146). Jika ada 

autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh 

kurang akurat. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Dalam 



 

 

konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi 

seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau gangguan ui , sebagai berikut:  

E(uIUj) = 0          i =j 

Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, ada 

beberapa pengujian, antara lain adalah metode grafik dan percobaan Durbin 

Watson. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

melalui Uji Durbin-Watson, yaitu: 

1. 1,65<DW<2,35 tidak terjadi autokorelasi. 

2. 1,21<DW<1,65 tidak dapat disimpulkan (inconclusive). 

3. DW<1,21 atau DW>2,79 terjadi gejala autokorelasi. 

3.11 Metode Analisa Data 

3.11.1 Regresi berganda 

 Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh Brand image yang tercermin pada tiga variabel, yaitu : citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk terhadap perilaku konsumen dalam p 

intensi pembelian merek Speedy. Menurut Anto Dajan (1986:71) metode ini 

digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang dominan memberi sumbangan 

terhadap intensi pembelian konsumen dan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat, dengan rumusnya 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : Y = Intensi pembelian 

   a = konstanta 



 

 

   b = koofisien regresi 

   X1 = variabel citra pembuat 

   X2 = variabel citra pemakai  

   X3 = variabel citra produk 

   e = error term (variabel lain tidak dijelaskan).  

3.11.2  Uji  F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara 

keseluruhan terhadap variabel terikat, maka digunakan F-test dengan rumus: 

)1/()1(

/
2
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knR
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F  

Keterangan : 

F = pendekatan distribusi probabilitas 

R = koofisien determinan berganda 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sample 

 Prediksi variabel bebas untuk variabel tergantung adalah tepat jika 

memenuhi syarat: 

- H0: ρ = 0, berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

- H1: ρ ≠ 0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

 Sedangkan kriteria penolakan hipotesis atas dasar signifikan pada taraf 

nyata adalah sebagai berikut: 



 

 

- Jika F hitung > F tabel; H1 diterima, H0 ditolak 

- Jika F hitung < F tabel; H1 ditolak, H0 diterima 

3.11.3 Uji t 

 Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel-

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, maka  digunakan uji  t  

Anto Dajan (1986:71): 

         
1

1

Sb

b
t     

Keterangan : 

bi = koofisien regresi 

Sbi = standar error koofisien regresi 

Apabila t hitung  t tabel pada taraf uji 5 % berarti hipotesa nol (H0) 

ditolak. Dengan demikian secara parsial variabel-variabel pemasaran mempunyai 

hubungan yang nyata/signifikan dengan keputusan konsumen  

3.11.4 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi berganda atau R Square (R
2
) digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variable bebas 

(X1, X2, dan X3) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model 

(Singgih Santoso, 2001:318). 

.  Adapun bentuk  persamaan R
2
 secara umum dapat dirumuskan: 

2
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Keterangan :  R
2
 = Koefisien Determinasi 



 

 

   y = variabel terikat 

   x = variabel bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perkembangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk atau dikenal dengan 

TELKOM adalah suatu usaha yang memiliki sejarah yang panjang. Berawal dari 

“Post En Telegraafdienst” sebuah perusahaan swasta yang menyelenggarakan 

jasa-jasa pos dan telekomunikasi yang didirikan dengan Staatsblad No. 52 Tahun 

1884. 

 Penyelenggaraan telekomunikasi oleh swasta ini berlangsung sampai 

Tahun 1906. Sejak itu berdirilah “Post, Telegraaf en Telefoondienst” (PTT) atau 

disebut PTT Dients dengan Staatsblad No. 395 ditetapkan sebagai perusahaan 

Negara berdasarkan Staasblad No. 419 Tahun 1927 yang diambil alih oleh 

pemerintah Hindia Belanda Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara 

berdasarkan I.B W Undang-undang Perusahaan Negara (Indonesia 

Bedrokvenwent). 

 Jawatan PTT berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 19 Tahun 1960, oleh pemerintah 

Republik Indonesia, yang menetapkan jawatan PTT untuk menjadi Perusahaan 

Negara (PN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 240 Tahun 1961 Perusahaan jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan 



 

 

Negara (PN) POS dan TELEKOMUNIKASI menjadi Perusahaan Negara yang 

berdiri sendiri. 

 Perusahaan negara yang berdiri sendiri yaitu berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1965 dibentuk : Perusahaan Negara (PN) POS dan 

GIRO dan dengan Peraturan Pemerintah (PN) Telekomunikasi. 

 Kemajuan teknologi komunikasi mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan bentuk Perusahaan Negara Telekomunikasi menjadi Perusahaan 

Umum (PERUM). Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan S.K 

Menteri Perhubungan No. 129/U/1970 PN Telekomunikasi berubah menjadi 

Perusahaan Umum Telekomunikasi. Untuk itu keberadaannya dikukuhkan oleh 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1976 resmi berdiri perusahaan Umum 

Telekomunikasi yang disingkat dengan PERUMTEL. Dalam peraturan tersebut, 

PERUMTEL dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, 

baik hubungan telekomunikasi Dalam Negeri maupun Luar Negeri.  

 Pada saat itu, hubungan telekomunikasi dalam negeri juga diselenggarakan 

oleh PT. INDONESIA SATELIT COORPORATION, Tbk (INDOSAT) yang saat 

ini berstatus perusahaan asing, bagian dari American Cable dan Radio 

Corporation, sebuah perusahaan di bagian Deleware, Amerika Serikat. Sesuai 

dengan kebijaksanaan pemerintah seluruh saham PT. INDOSAT sebuah 

perusahaan swasta yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang 

kemudian diubah statusnya menjadi BUMN berbentuk PERSERO, pada akhir 

Tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia. 



 

 

 Pernyataan modal Negara Republik Indonesia dalam saham PT. 

INDOSAT, Tbk dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1980, 

selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum 

maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1980, yang isinya 

perubahan atas peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1974. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 1980 PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha 

yang diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri dan PT. 

INDOSAT sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan 

telekomunikasi untuk umum Internasional. 

 Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya pembangunan 

telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu 

pembangunan sektor lainnya. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 

Tahun 1991 maka dibentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi 

Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 9 Tahun 1969. Sejak itu berdirilah Perusahaan Perseroan 

(PERSEROAN) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan TELKOM 

 

4.1.2 Bidang Usaha TELKOM 

TELKOM mempunyai tiga bidang usaha, yaitu bidang usaha utama, 

bidang usaha terkait, dan bidang usaha pendukung. Bidang utama adalah 

menyelenggarakan jasa telepon lokal dan telepon jarak jauh (SLJJ) dalam negeri. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2001 TELKOM 

mengeluarkan fasilitas baru berupa sambungan Luar Negeri. Badan usaha terkait 



 

 

tersebut meliputi Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS), sirkit langganan, 

teleks, penyewaan transpoder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu. 

Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung 

berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya 

sangat mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang usaha terkait. 

Bidang usaha pendukung meliputi pelatihan, sistem informasi, properti dan riset 

teknologi informasi. 

 Untuk mempermudah pelayanannya, maka TELKOM membagi wilayah 

Indonesia menjadi 12 daerah operasi wilayah Telekomunikasi yang disebut 

dengan WITEL. Daerah-daerah, antara lain : 

1. Sumatera Utara, berpusat di Medan 

2. Sumatera Barat, berpusat di Padang 

3. Palembang 

4. DKI Jakarta 

5. Jawa Barat, berpusat di Bandung 

6. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berpusat di Semarang 

7. Jawa Timur, berpusat di Surabaya 

8. Bali dan Nusa Tenggara, berpusat di Denpasar 

9. Kalimantan Timur, berpusat di Banjar Baru 

10. Sulawesi, berpusat di Makasar 

11. Maluku, berpusat di Ambon 

12. Irian Jaya, berpusat di Jaya Pura 



 

 

Kemudian pada Tanggal 1 Juli 1995 TELKOM meresmikan Era Divisi ini 

merupakan pengganti struktural WITEL dimana dalam Era Divisi bisnis bidang 

utama dikelola oleh tujuh Regional (DIVRE) dan satu Divisi Network. Divisi 

Regional TELKOM meliputi wilayah-wilayah yang terbagi menjadi tujuh bagian, 

yaitu: 

1. Divisi Regional I meliputi  : Daerah Sumatera 

2. Divisi Regional II meliputi : Daerah Jakarta dan sekitarnya 

3. Divisi Regional III meliputi : Daerah Jawa Barat 

4. Divisi Regional IV meliputi : Daerah Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta 

5. Divisi Regional V meliputi : Daerah Jawa Timur 

6. Divisi Regional VI meliputi : Daerah Kawasan Timur Indonesia 

yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian. 

Berdasarkan akta perusahaan yang terakhir, kedudukan kantor perusahaan 

TELKOM berada di Jalan Japati No. 1 Bandung. Kantor tersebut bertanggung 

jawab atas pencapaian perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

 

4.1.3 Bentuk Badan Usaha PT. TELKOM 

Dalam rangka memberikan pelayanan yang bermaksud untuk menjalankan 

usaha pertelekomunikasian dan diikuti dengan pola manajemen yang terbuka, 

maka Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991 menetapkan perubahan bentuk 

PERUMTEL menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana 



 

 

dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969. Peralihan bentuk 

Perusahaan Perseroan ini dilakukan dihadapan notaris Imas Fatimah, SH bersama-

sama dengan menteri PARPOSTEL Soesilo Soedirman selaku kuasa dari menteri 

Keuangan sebagai pemegang saham, pada hari Selasa Tanggal 24 September 

1991, jam 09.30 WIB di Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Jalan 

Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat. Sejak itu berdirilah Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) Telekomunikasi Indonesia yang disingkat menjadi TELKOM 

(Telekomunikasi). 

Usaha-usaha yang dikelola menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak 

jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. 

Perkembangan terakhir tanggal 31 Desember 1996 TELKOM menambah dua 

Divisi yaitu ruang lingkup divisi-divisi di TELKOM. 

Ruang lingkup divisi-divisi di  TELKOM dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Divisi Network 

 Divisi yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam 

negeri melalui pengoperasian jaringan transisi jalur utama nasional. Pelanggan 

divisi network utamanya adalah untuk kepentingan internal TELKOM, namun 

bila memungkinkan dapat melayani eksternal TELKOM. 

2) Divisi Multimedia 

 Divisi mengelola jasa multimedia dan corporate customer (konsumen atau 

pelanggan perusahaan) bertanggung jawab untuk menyiapkan bisnis masa depan 

yang ditandai dengan adanya konvergensi telepon (pemusatan telepon). 

3) Divisi Sistem Informasi 



 

 

 Divisi ini menyediakan sistem informasi, baik untuk TELKOM maupun 

untuk pihak lain. Produk yang dihasilkan berupa Software, Sistem Informasi 

Kastamer (SISKA) sistem yang dipakai oleh TELKOM dalam memberikan 

informasi kepada konsumen, Billing (rekening/tagihan telepon). 

4) Divisi Riset Teknologi Informasi (RISIT) 

 Divisi yang melaksanakan riset dan pengembangan Telekomunikasi dan 

informasi untuk kepentingan internal TELKOM, baik riset pengembangan produk 

baru, standarisasi perangkat dan uji kaji laboratorium. 

 

5) Divisi Property 

 Divisi yang mengelola properties (tanah, gedung dan sarana lainnya) milik 

TELKOM yang tidak berkaitan dengan alat produksi. Prinsip utamanya melayani 

kepentingan TELKOM, namun bila memungkinkan dapat melayani pihak lain. 

6) Divisi Atelir 

 Berfungsi sebagai Repair Centre (Pusat Perbengkelan) meliputi : 

Pengetesan dan modul refair, menyediakan suku cadang perangkat dan konsultasi 

teknik. 

7) Divisi Pembangunan 

 Melaksanakan pembangunan, konstruksi jaringan konsultasi 

pembangunan, desain proyek dan pengadaan untuk kepentingan TELKOM. Divisi 

ini tidak menangani pembangunan yang menjadi tanggung jawab mitra KSO 

(Kerja Sama Operasi) yang harus diselesaikan. 

 



 

 

4.1.4 Visi, Misi, Budaya Korporasi, Logo, dan Maskot PT. TELKOM 

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan yang didirikan pasti 

mempunyai Visi dan Misi dalam rangka melaksanakan aktivitasnya PT. 

TELKOM memiliki Visi, Misi serta tujuh budaya yang ingin dicapai, yaitu : 

a. Visi PT. TELKOM 

“To Become a Dominant InfoCom Player in the Region” 

Telkom bukan lagi perusahaan yang memonopoli pasar telekomunikasi 

Indonesia. Sejak karpet globalisasi digelar, kompetisi menjadi ajang yang harus 

dijalani oleh perusahaan manapun. Masing-masing akan memperebutkan 

perhatian konsumen yang paling kompetitif tertentu saja yang akan menang. 

Menjadi InfoComPLayer mengandung arti bahwa TELKOM bergerak 

dalam bisnis Informasi dan Komunikasi yang secara konkret diwujudkan dalam 

bentuk keragaman produk jasa. Semula layanan yang disajikan hanya POTS 

(Plain Ordinery Telephone Services) kini menjadi PM VIS (Phone, Mobile, View, 

Internet, Services). 

Dominat InfoCom Player in the Region mengandung pengertian bahwa 

TELKOM berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom 

berpengaruh di Kawasan Asia Tenggara, yang kemudian berlanjut ke Kawasan 

Asia, dan Asia Pasifik. Menjadi perusahaan yang berpengaruh tersebut 

mengandung arti : apabila dibandingkan dengan perusahaan terkemuka pada area 

bisnis yang sama, di Kawasan Regional, dengan menggunakan indikator-indikator 

tertentu, maka kinerja bisnis dan finansialnya akan seimbang atau bahkan lebih 

baik lagi. 



 

 

b. Misi PT. TELKOM 

1. “To Provide One Stop Service with Excelent Quality and Competitive 

Prices” 

2. “Managing Business Trough Best Practices, Optimizing Superior 

Human Resorce, Competitive Technology, and Synergizing Business 

Partners” 

To Provide One Stop Service with Excelent Quality and Competitive 

Prices, artinya TELKOM menjamin bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan 

yang terbalik, berupa kemudahan, kaulitas produk, kualitas jaringan, dengan 

kinerja yang kompetitif. 

Managing Business Trough Best Practices, Optimizing Superior Human 

Resorce, Competitive Technology, and Synergizing Business Partners, artinya 

adalah TELKOM akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan 

mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang unggul, penggunaan teknologi yang 

kompetitif, serta membangun kemitraan yang menguntungkan secara timbal balik 

dan saling mendukung secara sinergis. 

c. Budaya Korporasi PT. TELKOM 

Budaya korporasi yang dikembangkan oleh TELKOM mencakup tiga 

tingkatan unsur sebagai berikut: 

1. Asumsi Dasar, yakni anggapan atau pandangan dasar yang 

menentukan bagaimana insan TELKOM mempersepsikan, berpikir, 

dan merasakan sesuatu.  Anggapan atau pandangan dasar ini diterima 

tanpa perlu mempertanyakan lagi kebenarannya. 



 

 

2. Nilai-nilai, yakni apa yang dianggap penting, apa yang sebaiknya, atau 

apa yang berharga. 

3. Artefak Perilaku, mencakup benda-benda, simbol-simbol, upacara, dan 

sinonim, dan tingkah laku. 

Asumsi dasar adalah komponen yang terdalam dari budaya. Sedangkan 

nilai dan perilaku merupakan manifestasi yang lebih konkret dari asumsi dasar,  

bahkan artefak bisa dilihat dan dirasakan. Dengan demikian dalam model budaya 

TELKOM ada kaitan yang tidak terpisahkan antar asumsi dasar, nilai-nilai, 

artefak, dan perilaku. Ketiganya harus dilihat dan diperlakukan sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan terpadu. 

Dengan menggunakan ketiga unsur yang berbeda tingkatannya itu, maka 

budaya korporasi yang dikembangkan TELKOM dirumuskan dengan 1 (satu) 

asumsi dasar; 3 (tiga) nilai inti, dan 5 (lima) langkah perilaku. Yaitu sebagai 

berikut: 

1. 1 (satu) asumsi dasar disebut : 

 

 Gambar 4.1 Kredo PT. TELKOM 

a. TELKOM selalu fokus pada pelanggan 

b. TELKOM selalu memberikan pelayanan yang prima dan mutu 

produk yang tinggi serta harga yang kompetitif 

c. TELKOM selalu melaksanakan segala sesuatu melalui cara-cara 

yang terbaik (Best Practises) 



 

 

d. TELKOM selalu menghargai karyawan yang proaktif dan inovatif, 

dalam peningkatan produktivitas dan kontribusi kerja. 

e. TELKOM selalu berusaha menjadi yang terbaik. 

2. 3 (tiga) nilai-nilai inti : 

1. Customer Value 

2. Excellent Service 

3. Competent People 

3. 5 (lima) artefak perilaku : 

1. Stretch the Goals 

2. Simplify 

3. Involve Everyone 

4. Quality is My Job 

5. Rewards the Winners 

Dalam model budaya korporasi TELKOM. Commited 2 U adalah asumsi 

dasar dan keyakinan yang senantiasa harus diteguhkan oleh setiap insan 

TELKOM di dalam “hati” mereka. Bahwa hanya memberikan yang terbaik 

kepada para Stakeholders lah perusahaan bisa mempertahankan keberadaan dan 

kelangsungan hidupnya. 

Bagi semua insan TELKOM, inti yang sudah diteguhkan itu harus 

ditindaklanjuti dengan merajut “pikiran” bahwa hanya dengan orang yang 

kompeten (competent people) yang dapat memberikan pelayanan yang istimewa 

(excelent service) dan meningkatkan nilai bagi pelanggan (customer value) maka 

memberikan yang terbaik kepada para stakeholders itu bisa tercapai. Karena itu 



 

 

ketiganya dijadikan sebagai nilai-nilai inti (core values) dari keseluruhan nilai-

nilai yang dikembangkan oleh perusahaan. 

Hati yang diteguhkan dengan Commited 2 U, pikiran yang dirajut dengan 

people, service, dan customer masih harus diikuti dengan menyerasikan “langkah” 

perilaku semua insan TELKOM untuk pada akhirnya sampai pada pemberian 

yang terbaik kepada para Stakeholders. 

Langkah-langkah tersebut antara lain: 

Langkah I adalah rentangan tujuan keluar dari batas-batas yang biasa atau normal 

(stretch the goals) 

 Dalam lingkungan usaha yang kompetitif, hanya dengan langkah ini 

TELKOM bisa tumbuh menjadi perusahaan yang terbaik. 

Langkah II adalah sederhanakan (simplify). Penyederhanaan perlu dilakukan 

mengingat semangat maupun iklim birokrasi belum terkikis habis dari TELKOM. 

Tanpa langkah ini sulit untuk membayangkan TELKOM memiliki kecepatan yang 

diperlukan untuk merespon pasar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, 

dan berkomunikasi. 

Langkah III adalah libatkan setiap orang (involve everyone). Melibatkan setiap 

orang adalah kebutuhan untuk membangun sinergi dan terbentuknya kerja tim 

yang kuat. Keduanya adalah persyaratan untuk adanya koherensi organisasi. 

Langkah IV adalah menjadikan kualitas sebagai pekerjaan semua insan 

TELKOM (Quality is My Job). Dalam iklim kompetisi, kualitas produk dan 

pelayanan merupakan jaminan penting untuk bisa bersaing. Dan kualitas ini hanya 



 

 

mungkin bisa dicapai dengan penggunaan Best Practises dan indikator kinerja 

yang terukur. 

Langkah V adalah imbali pemenang (reward the winners) adalah konsekuensi 

dari keberhasilannya, hanya mereka yang telah membuktikan diri berhasil, dan 

mereka yang terbaiklah yang harus mendapatkan imbalan yang pantas. Dengan 

demikian dipastikan kepada setiap insan TELKOM bahwa perusahaan 

menerapkan merit sistem dan penghargaan tertinggi bagi yang terbaik, baik 

individual, unit kerja, maupun juga yang mitra usaha.  

Maka kemudian dengan unsur satu hati (asumsi dasar), tiga pikiran (nilai-

nilai inti), dan lima langkah (perilaku) tersebut, ingin ditegaskan disini bahwa 

budaya baru TELKOM mengandung maksud untuk “meneguhkan hati, merajut 

pikiran, dan menyerasikan langkah”i semua insan TELKOM dalam berkiprah 

untuk memenangkan persaingan di bisnis InfoCom. 

“THE TELKOM WAY 135” inilah budaya baru TELKOM yang harus 

menjiwai seluruh insan TELKOM ke depan, budaya korporasi yang memberi 

karakter khas TELKOM dan menjadi salah satu penentu daya saing perusahaan ke 

depan. 

 

d. Logo PT. Telkom 



 

 

 

    Gambar 4.2 Logo PT. Telkom 

 

1. Bentuk bulatan dari logo melambangkan : Keutuhan Wawasan 

Nusantara ; Ruang gerak TELKOM secara nasional dan internasional;  

2. TELKOM yang mantap, modern, luwes, dan sederhana  

3. Warna biru tua dan biru muda bergradasi melambangkan 

teknologi telekomunikasi tinggi/canggih yang terus berkembang dalam 

suasana masa depan yang gemilang  

4. Garis-garis tebal dan tipis yang mengesankan gerak pertemuan 

yang beraturan menggambarkan sifat komunikasi dan kerjasama 

yang selaras secara berkesinambungan dan dinamis  

5. Tulisan INDONESIA dengan huruf Futura Bold Italic, 

menggambarkan kedudukan perusahaan ; TELKOM sebagai Pandu 

Bendera Telekomunikasi Indonesia (Indonesian Telecommunication 

Flag Carrier)  

 

4.1.5 Lokasi Perusahaan  



 

 

Lokasi  PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk KANDATEL 

MALANG sekitar 5 KM arah utara kota Malang, tepatnya di Jl. A. Yani No:11, 

Kelurahan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa – Timur.  

Ditinjau dari segi ekonomis lokasi PT. TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA Tbk KANDATEL MALANG sangat strategis, sebab letaknya 

berada di sebelah jalur satu arah. Juga dalam hal sarana transportasi yang dapat 

berjalan lancar, hal itu dikarenakan letaknya yang merupakan jalan raya utama 

dan jalan raya yang selalu ramai dipadati kendaraan.  

 

4.1.6 Struktur Organisasi 

Pada suatu instansi baik pemerintah maupun swasta struktur organisasi 

sangat penting walaupun bentuknya berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan masing-masing organisasi. 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan 

antara pimpinan dan bawahannya sehingga terlihat dengan jelas bagaimana 

kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu dalam suatu 

organisasi. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk 

memudahkan pengkoordinasian kegiatan di masing-masing departemen agar 

pendelegasian wewenang dapat lebih mudah dan teratur sehingga dapat tercapai 

tujuan organisasi yang diharapkan. 



 

 

Adapun bentuk struktur organisasi yang diterapkan di PT. 

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk KANDATEL MALANG adalah struktur 

organisasi lini atau garis. Dalam sistem organisasi tersebut wewenang mengalir 

dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi 

dalam sistem organisasi ini, pimpinan memberi wewenang secara langsung pada 

bagian dibawahnya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari 

bawahannya kepada pimpinan perusahaan. Untuk lebih jelasnya struktur 

organisasi PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk KANDATEL MALANG 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :  

Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT. TELKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Produk Telkom 



 

 

PT TELKOM seperti yang telah kita ketahui merupakan perusahaan yang 

menyelenggarakan jasa-jasa telekomunikasi. Dewasa ini banyak sekali 

kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh TELKOM kepada para pelanggan 

sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Produk layanan komunikasi yang 

ditawarkan TELKOM pada masyarakat yaitu: 

1. Telepon (Fixed Line) 

a.  TELKOM SLJJ 

Merupakan layanan komunikasi jarak jauh antar pelanggan yang masih 

dalam satu wilayah negara. Pada umumnya, pelanggan-pelanggan tersebut 

berada dalam wilayah kode area yang berbeda. 

b. TELKOMGlobal-01017 

Layanan baru dari TELKOM yang berupa akses layanan untuk panggilan 

internasional ke mancanegara (253 tujuan panggilan). 

c. TELKOM Lokal 

Merupakan layanan komunikasi telepon antar pelanggan dalam jarak di 

bawah 30 km atau di dalam satu wilayah lokal. 

d. TELKOM SLI 

Panggilan telepon International Direct Dialing (IDD) di mana nomor 

telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah 

negara. 

 

 

 



 

 

2. Flexi (Fixed Wireless) 

a. Flexi Classy 

Flexi classy adalah layanan flexi dengan sistem pascabayar. 

 b. Flexi Trendy 

Flexi trendy adalah layanan flexi dengan sistem prabayar berbasis 

kartu/simcard yang dapat diisi ulang. 

c.  Flexi Home 

Flexi home adalah layanan flexi untuk perumahan atau kantor dilayani 

menggunakan terminal fixed berbasis nomor esn, tarif aktivasi, abonemen 

dan biaya pemakaian/usage sama dengan tarif telepon rumah/pstn. 

    d. FlexiCOMBO 

FlexiCOMBO merupakan layanan yang memungkinkan Anda sebagai 

pelanggan Flexi Classy atau Trendy untuk tetap dapat berkomunikasi (voice, 

SMS, dan data) di berbagai kota menggunakan beberapa nomor temporer. 

3. Internet 

a. Speedy 

Speedy merupakan adalah layanan internet (internet service) berkecepatan 

tinggi dari PT.TELKOM, berbasis teknologi akses Asymmetric Digital 

Subscriber Line (ADSL), yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, 

voice, dan video secara bersamaan, pada media jaringan akses kabel tembaga 

(line telepon). 

b. TELKOMNet Instan (0809 8 9999) 



 

 

TELKOMNet Instan merupakan layanan akses internet dial-up secara 

mudah tanpa berlangganan (instan) dengan konsep layanan yang mudah dan 

sederhana. Dengan satu nomor akses di seluruh Indonesia (0809-8-9999), 

menggunakan protokol modem V.90 yang mampu memberikan akses 

internet dengan kecepatan modem 56 Kbps, dan bebas kongesti. 

c. TELKOMNet Flexi up to 64 Kbps 

TELKOMNet Flexi up to 64 kbps adalah akses komunikasi ke internet 

gateway dengan mode data paket pada network TELKOMFlexi. Akses ini 

melalui Packet Data Network (PDN) dengan kecepatan standar CDMA 

2000-1x yang saat ini dibuka pada kecepatan efektif (throughput) antara 30 

hingga 70 kbps. 

4. Content dan Aplication 

a. i-VAS 

i-VAS 'Satu Kartu Multi Layanan Internet' yang menjadi alat bayar untuk 

berbagai konten atau layanan internet yang bersifat micropayment. 

Micropayment berarti transaksi-transaksi yang nilainya tidak terlalu besar, 

misalkan di bawah Rp 200.000. i-VAS (Internet Value Added Service) 

merupakan alat bayar micropayment dengan sistem pra-bayar untuk berbagai 

konten atau layanan internet. i-VAS memberikan kemudahan bagi para 

pengguna internet untuk melakukan pembayaran berbagai macam layanan 

dan konten internet dengan cara yang aman, cepat dan mudah. 

b. Ventus 



 

 

VENTUS merupakan layanan TELKOM Flexi untuk pengiriman dan 

penerimaan data melalui ponsel dengan keunggulan utamanya terletak pada 

tingkat fleksibilitasnya yang tinggi. Merupakan layanan jasa nilai tambah dan 

konvergensi dari layanan surat-menyurat elektronis (e-mail) dan mobile 

system (cellular/wireless) atau dikenal dengan layanan mobile push e-mail. 

5. Public Phone 

a. TELKOMCoin 

Telepon Umum Coin (TUC) adalah telepon yang menggunakan satu jenis 

uang logam yang berbentuk koin sebagai alat pembayaran yang sah atas 

biaya percakapan. TUMC adalah telepon umum dengan fungsi dan aturan 

yang sama dengan TUC. Yang membedakannya adalah cara 

pengoperasiannya yang dapat menggunakan beberapa jenis koin/uang logam 

yang berbeda. Melalui TUMC dapat dilakukan hubungan telepon lokal dan 

SLJJ dengan lebih leluasa. 

b. Warung TELKOM 

Warung TELKOM merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan jasa telekomunikasi yang dikelola oleh Badan Usaha, Koperasi, 

atau perorangan bekerjasama dengan TELKOM dalam melakukan akses 

SLJJ, SLI maupun selular. 

6. TELKOMVision 

TELKOMVision merupakan layanan TV prabayar pertama di Indonesia dan 

juga menjadi satu-satunya perusahaan TV berbayar yang memberikan jasa 

layanan terlengkap, tidak hanya retail, akan tetapi juga korporat. 



 

 

4.1.8. Gambaran Umum Layanan Internet Speedy 

Speedy adalah produk layanan Broadband Access dari PT 

TELKOM dengan basis teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line 

(ADSL), yang memungkinkan terjadinya komunikasi data dan suara secara 

bersamaan (simultan) melalui satu saluran telepon biasa (pada media 

jaringan akses kabel tembaga). Speedy tepat digunakan oleh pemakai 

internet yang sering mengakses data dalam volume besar dengan 

kecepatan tinggi, serta membutuhkan koneksi internet yang lebih stabil. 

Speedy juga sesuai untuk kawasan perumahan (households) yang 

merupakan pengguna internet secara aktif, termasuk SOHO (Small Office 

– Home Office), perusahaan skala menengah (medium-scale enterprises), 

sekolah, dan institusi lainnya. 

Gambar 4.4 Logo Speedy 

 

 

 

 

Tidak seperti layanan akses internet dial-up (seperti TelkomNet 

Instan), dengan mempergunakan Speedy, saluran telepon tetap dapat 

dipergunakan untuk menelepon bersamaan dengan akses internet. Untuk 

dapat menikmati fasilitas saluran telepon dan internet secara simultan, 

pelanggan Speedy harus mempergunakan splitter yang dapat memisahkan 

saluran telepon dan saluran modem. Splitter ini biasanya sudah tersedia 



 

 

dalam paket penjualan modem ADSL. Modem adalah berasal dari 

singkatan Modulator Demodulator. Modulator merupakan bagian yang 

mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (carrier) dan siap 

untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator adalah bagian yang 

memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal 

pembawa (carrier) yang diterima sehingga informasi tersebut dapat 

diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-duanya, 

artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Dengan adanya modem 

pengguna PC dapat terkoneksi dengan dunia internet. 

Layanan internet Speedy diklasifikasikan sebagai jasa tidak murni 

artinya jasa layanan internet atau yang lebih sering disebut ISP (Internet 

Service Provider) ini membutuhkan alat pelengkap berupa barang yaitu 

modem. TELKOM Kandatel Malang menawarkan dua jenis modem yaitu 

Modem Single (modem dengan satu kabel RG 45 yang dapat 

disambungkan pada satu perangkat komputer) dan Modem Double 

(modem dengan dua saluran yaitu kabel RG dan USB yang dapat 

disambungkan pada dua perangkat komputer sehingga dapat dipakai 

secara bersamaan). 

Bentuk jasa yang ditawarkan layanan internet Speedy adalah 

kenyamanan dalam mengakses internet dengan kecepatan tinggi yaitu up-

stream (upload) hingga kecepatan 128 Kbps (Kilo Byte per Second) dan 

down-stream (download) hingga kecepatan 1 Mbps (Mega Byte per 

Second). Harga modem subsidi TELKOM untuk jenis Modem Single Rp 



 

 

170.000,00 sedangkan untuk Modem Double adalah Rp 200.000,00. Harga 

kedua jenis modem tersebut belum termasuk harga setting Speedy sebesar 

Rp 40.000,00. Harga yang ditawarkan oleh TELKOM untuk layanan paket 

Speedy terbaru diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.5 Tarif Paket Layanan Speedy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.telkomspeedy.com 

Speedy juga memiliki beberapa fitur yang dapat dinikmati oleh pelanggan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Speedy Alert.  

http://www.telkomspeedy.com/


 

 

Fungsi aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna Speedy untuk 

menghitung kuota BandWidth yang sudah digunakan pengguna tanpa 

harus login ke website TELKOM Speedy, namun tetap harus terkoneksi 

internet karena program ini bersifat real-time. 

2. Protector.  

Protector merupakan layanan Anti-Virus online yang berfungsi untuk 

mencari dan memperbaiki serangan virus ketika pengguna Speedy 

terkoneksi ke internet, walaupun pengguna belum menggunakan anti-virus 

apapun pada komputer pengguna. MyV3 mencari dan memperbaiki 

serangan virus secara cepat dan tepat dengan menggunakan kemampuan 

dari Protector, untuk memonitor virus secara real-time, sebagai Firewall 

Komputer Online, dan layanan keamanan yang memproteksi dari serangan 

adware dan spyware. 

3. SpeedyLand.  

SpeedyLand adalah wahana baru di www.telkomspeedy.com yang 

memungkin untuk bersama-sama membentuk komunitas Speedy. 

SpeedyLand menyediakan konten blog, forum, speeder, facility, video, dan 

music. 

4. Facility Highlights. 

Fitur ini meliputi games, entertainment, internet tools dimana pelanggan 

dapat langsung download melalui SpeedyLand. 

Bentuk layanan konsumen (customer service) TELKOM dapat melalui cara-cara 

sebagai berikut: 



 

 

1. Datang langsung ke Plasa TELKOM. Di setiap Plasa TELKOM pelanggan 

akan menemui langsung pada bagian customer service. 

2. Menghubungi Call Center dengan nomor 147 melalui PSTN (Public 

Switched Telephone Network) atau telepon rumah, CDMA (Code Division 

Multiple Access), atau GSM (Global System for Mobile) selama 24 jam. 

3. Mengakses internet dengan alamat website www.telkomspeedy.com. 

 

 

4.2 Gambaran umum identitas responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 70 orang responden yang merupakan 

mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang 

belum belangganan Telkom Speedy, diperoleh gambaran umum mengenai 

identitas responden yang diklasifikasikan berdasarkan usia responden, jenis 

kelamin responden, dan pengeluaran responden dalam satu bulan, kebutuhan 

pemakaian internet dalam 1 bulan, dan status tempat tinggal responden. 

4.2.1 Usia 

Keberagaman usia dapat membedakan perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan dan intensi pembelian. Gambaran mengenai usia 

responden dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini  

:Tabel 4.1 

Identitas 70 orang responden berdasarkan usia 

no usia (tahun)  jumlah (orang) presentase 

1 23 3 4.29% 

http://www.telkomspeedy.com/


 

 

2 22 10 14.29% 

3 21 30 42.86% 

4 20 24 34.29% 

5 19 2 2.86% 

6 18 1 1.43% 

Jumlah 70 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden yang berusia 21 

tahun menempati urutan pertama dengan jumlah 30 responden 42.86% dan yang 

paling sedikit adalah  sebanyak 1 responden atau 1.43%berusia 18 tahun. Dari data 

di atas dapat disimpulkan bahwa calon pelanggan potensial Speedy adalah yang 

berusia 21 tahun karena mereka yang berusia 21 tahun memiliki aktivitas yang 

berhubungan dengan kebutuhan informasi yang sangat tinggi. Dari data di atas 

dapat di lihar bahwa responden terbanyak adalah berumur 21 tahun yang 

diasumsikan mahasiswa semester 5 sampai 7 yang dinilai mempunyai aktivitas 

yang tinggi di lingkungan kampus atau di luar yang membutuhkan komunikasi 

atau informasi yang lebih yang bisa didapatkan dengan penggunaan internet.   

 

4.2.2 Jenis Kelamin 

 Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut ini : 

Tabel 4.2 

Identitas 70 orang responden berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis kelamin Jumlah (orang) Prosentase 

1. Laki-laki 32 45.71% 
2. Perempuan 38 54.29% 



 

 

3. Jumlah 70  100 % 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin perempuan menempati urutan pertama dengan jumlah sebesar 38 orang 

(45.71%). Sedangkan dengan jenis kelamin laki-laki menempati urutan kedua 

yaitu sebesar 32 orang (45.71%).   

4.2.3 Pengeluaran  

 Gambaran mengenai pengeluaran responden dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut ini : 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Identitas 70 orang responden berdasarkan pengeluaran 

No. Pengeluaran Jumlah (orang) Prosentase 

1. < Rp. 200.000,00 4 5.71% 

2. Rp. 201.000,00 – Rp. 500.000,00 27 38.57% 

3. Rp. 501.000,00 – Rp. 700.00,00 18 25.71% 

4. Rp. 701.000,00 – Rp. 1.000.000,00 12 17.14% 

5 > Rp.1.000.000,00 9 12.86% 

 Jumlah 70 100.00% 
Sumber: Data primer diolah 2007 

Berdasarkan tabel tersebut, pengeluaran sebagian besar responden pada 

setiap bulannya antara Rp. 201.000 sampai dengan Rp. 500.000 yaitu sebesar 27 

responden atau 38,57% dari total 70 responden yang ada. Sedangkan responden 

paling sedikit dngan pengeluaran sebesar Rp. 200.000 yang direpresentasikan 

dengan 4 responden atau 5,71%. Dari data tersebut dapan dilihat juga daya beli 



 

 

dari mahasiswa untuk mememenuhi semua kebutuhannya termasuk juga 

kebutuhannya untuk menggunakan internet dalam memenuhi kebutuhannya akan 

informasi.  

4.2.4 Kebutuhan Pemakaian Internet   

 Gambaran mengenai kebutuhan pemakaian internet dalam satu hari 

responden dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :  

Tabel 4.4 

Identitas 70 orang responden berdasarkan kebutuhan pemakaian internet 

per hari 

No. Pengeluaran Jumlah (orang) Prosentase 

1. <1 jam 8 11.43% 

2. 1-2 jam 29 41.43% 
3. 2-3 jam 18 25.71% 
4. 3-4 jam 7 10.00% 

5    > 4 jam 8 11.43% 
 Jumlah 70 100.00% 

Sumber: Data primer diolah 2007 

 Berdasarkan data diatas, kebutuhan pemakaian internet per hari mayoritas 

dari mahasiswa selama 1-2 jam sebanyak  29 responden (41,43%)  dan untuk yang 

paling akhir adalah responden dengan 3-4 jam sehari sebanyak 7 responden 

(10,00%). Dapat disimpulkan bahwa pelanggan potensial Speedy memiliki 

kebutuhan pemakaian internet sebanyak 1-2 jam dalam satu hari.  

4.2.5 Status Tempat Tinggal  

 Gambaran mengenai kebutuhan pemakaian internet dalam satu hari 

responden dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :  

Tabel 4.5 

Identitas 70 orang responden berdasarkan Status Tempat Tinggal per hari 

No. Pengeluaran Jumlah (orang) Prosentase 

1. Rumah Orang Tua 20 28.57% 



 

 

2. Rumah Sendiri 2 2.86% 
3. Rumah Saudara 7 10.00% 
4. Kontrak 12 17.14% 
5 Kost 29 41.43% 
 Jumlah 70 100.00% 

Sumber: Data primer diolah 2007 

 Berdasarkan data diatas, mayoritas responden bertempat tinggal di rumah 

kost yaitu sebanyak 29 responden (41,43%) dan urutan yang terakhir adalah 

responden yang bertempat tinggal di rumah sendiri sebanyak 2 responen (2,86). 

Dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa yang bukan asli 

dari daerah Kota Malang, melainkan dari luar kota dan bahkan luar pulau yang 

kost di dekat daerah Universitas Brawijaya sehingga tidak tinggal dengan orang 

tua dan ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk berlangganan Speedy.  

 

 

4.3 Gambaran variabel yang diteliti 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pembuat (Coorporate Image) 

Dalam variabel citra pembuat terdapat 3 item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.7  

berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Citra Pembuat (X1) 

 

Item 

1 2 3 4 5 Rata-
rata f % f % f % f % f % 



 

 

x1.1 0 0.00% 1 1.43% 5 7.14% 46 65.71% 18 25.71% 4.16 

x1.2 1 1.43% 3 4.29% 20 28.57% 37 52.86% 9 12.86% 3.71 

x1.2 0 0.00% 4 5.71% 22 31.43% 35 50.00% 9 12.86% 3.70 

Rata-rata Variabel 3.86 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

Dari tabel 4.6 diatas, arti angka (skor) 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sebagai berikut : 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral 

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 

Berdasarkan pada tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa variabel citra 

pembuat (X1) mempunyai mean 3,86 yang terdiri dari tiga indikator, yaitu: nama 

besar perusahaan (mean 4,16), kredibelitas perusahaan (mean 3,71), dan jaringan 

perusahaan (mean 3,70). Mean terbesar ditunjukkan oleh nama besar perusahaan 

(X1.1). Ini berarti responden sangat memahami bahwa nama besar perusahaan 

Speedy adalah PT. Telkom Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh jawaban 

responden yang diwakili 46 orang atau 65.71% dari 70 responden menyatakan 

”setuju” 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pemakai (User Image)  

Dalam variabel citra pemakai terdapat dua item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.8 

berikut : 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Citra Pemakai (X2) 



 

 

 

Item 

1 2 3 4 5 Rata-

rata f % f % f % f % f % 

x2.1 1 1.43% 9 12.86% 25 35.71% 32 45.71% 3 4.29% 3.39 

x2.2 0 0.00% 3 4.29% 21 30.00% 37 52.86% 9 12.86% 3.74 

Rata-rata Variabel 3.56 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

 

 

 

Dari tabel 4.7 diatas, arti angka (skor) 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sebagai berikut : 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral 

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa variabel citra 

pemakai (X2) mempunyai mean sebesar 3.56 yang terdiri dari dua indikator, yaitu: 

gaya hidup (X2.1) (mean 3.39) dan kelas sosial (X2.2) (mean 3.74). Mean yang lebih 

besar ditunjukkan oleh indikator kelas sosial (X2.2). Ini berarti responden 

beranggapan bahwa pemakai Speedy digunakan orang-orang yang memiliki status 

sosial menengah dan menengah keatas. Pernyataan ini juga didukung oleh 

jawaban responden sebesar 37 orang atau 52,86% menyatakan ”setuju”. 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat nilai mean lebih kecial adalah pada indikator 

gaya hidup sebesar 3.39. Tetapi responden tetap mengakui pelanggan Speedy 

mencerminkan berasal dari orang-orang yang bergaya hidup modern yang 

mempunyai kebutuhan informasi dan berkomunikasi lebih karena mereka 

membutuhkan layanan internet untuk mendapatkan dan memunuhi kebutuhan 



 

 

mereka akan informasi dan hal ini juga dapat dibuktikan dengan jawaban 

responden ”setuju” sebesar 32 orang atau 45,71% dari 70 responden yang ada. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Citra Produk (Product Image)  

Dalam variabel citra produk tedapat tujuh pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut : 

 Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Citra Produk (X3) 

Item 

1 2 3 4 5 Rata-
rata f % f % f % f % f % 

x3.1 1 1.43% 4 5.71% 17 24.29% 39 55.71% 9 12.86% 3.73 

x3.2 1 1.43% 10 14.29% 18 25.71% 33 47.14% 8 11.43% 3.53 

x3.3 4 5.71% 20 28.57% 22 31.43% 21 30.00% 3 4.29% 2.99 

x3.4 4 5.71% 21 30.00% 25 35.71% 19 27.14% 1 1.43% 2.89 

x3.5 1 1.43% 8 11.43% 17 24.29% 41 58.57% 3 4.29% 3.53 

x3.6 3 4.29% 10 14.29% 24 34.29% 30 42.86% 3 4.29% 3.29 

x3.7 1 1.43% 10 14.29% 17 24.29% 37 52.86% 5 7.14% 3.50 

Rata-rata Variabel 3.35 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

Dari tabel 4.9 diatas, arti angka (skor) 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah sebagai 

berikut : 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral 

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 



 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa variabel citra produk 

(X3) mempunyai mean 3.35 yang terdiri dari tujuh indikator, yaitu: pengucapan 

(mudah diucap dan diingat) (X3.1) (mean 3,73), ciri khas logo dan warna (ciri khas 

warna dominan merah dengan ornamen garis merah di ujung logo yang 

menggambarkan kecepatan dalam akses internetnya) (X3.2) (mean 3.53), 

kecepatan akses internet tertinggi (X3.3) (mean 2.99), produk yang memiliki 

jaringan dan koneksi yang paling kuat  dan tidak pernah putus (X3.4) (mean 2.89), 

penawaran berbagai paket internet sesuai dengan kebutuhan (X3.5) (mean 3.53), 

diskon pembelian modem dan biaya instalasi sebesar 50%. (X3.6) (mean 3.29), dan 

jangkauan akses internet terbesar di Indonesia (X3.7) (mean 3.50). 

  Mean terbesar ditunjukkan oleh indikator pengucapan nama merek 

(mudah diucap dan diingat) (X3.1) (mean 3,73) Ini berarti responden yang belum 

menjadi pelanggan Speedy meperhatikan bahwa nama Speedy ini sangat mudah 

diingat dan diucap, sehingga mereka dapat menjadi top of mind dari benak 

konsumen, terlebih lagi kata ”Speedy” yaitu bahasa inggris dengan arti kecepatan 

mengasosiasikan dengan kecepatan akses internetnya. Pernyataan ini didukung 

oleh jawaban responden yang diwakili 39 orang atau 55.71% menyatakan ”setuju”.  

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, kemudian menunjukkan bahwa indikator  

berbagai paket internet sesuai dengan kebutuhan (X3.5) (mean 3.53) mempunyai 

diwakili oleh 41 orang atau 58.57% responden menyatakan ”setuju” bahwa 

tawaran Speedy dengan berbagai paket internet sesuai dengan kebutuhan menjadi 

salah satu alasan pelanggan berkeinginan untuk berlangganan karena dengan 



 

 

pilihan paket yang ada dapat mempermudah pelanggan untuk menyesuaikan 

dengan kebutuhan para pelanggan yang berbeda-beda.  

  Dari Tabel 4.8 diatas, dengan jumlah mean yang sama sebesar mean 3.53 

menunjukkan bahwa indikator  karakteristik atau ciri khas warna dominan merah 

dengan ornamen garis merah di ujung logo yang menggambarkan kecepatan 

dalam akses internetnya diwakili oleh 33 orang atau 47.14% responden 

menyatakan ”setuju” bahwa Speedy karakteristik atau ciri khas warna dominan 

merah dengan ornamen garis merah di ujung logo yang menggambarkan 

kecepatan dalam akses internetnya menjadi salah satu alasan penguat pelanggan 

berkeinginan untuk berlangganan karena mereka dapat mengingat dan 

mengasosiasikan menjadi logo yang mudah di ingat dan di intrepetasikan dengan 

mudah yaitu mengandung kesan kecepatan.  

 Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa produk yang memberikan jangkauan 

akses internet terbesar (X3.7) mempunyai mean sebesar 3,50, membuktikan bahwa 

Speedy dipercaya memiliki jaringan dan akses terbesar se Indonesia Pernyataan 

ini didukung oleh jawaban responden yang  diwakili 37 orang atau 52.86% 

menyatakan ”setuju”. 

 Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa Diskon pembelian modem dan juga 

pemasangan/instalasi (X3.6) mempunyai mean sebesar 3.29, diwakili 30 orang atau 

42.86% responden menyatakan ”setuju” bahwa Speedy memiliki diskon 

pembelian modem dan juga pemasangan/instalasi. Ini berarti responden sudah 

mengerti dan tersosialisasikan program pemasaran dari telkom mengenai diskon 



 

 

pembelian modem dan juga pemasangan/instalasi yang diharapkan akan 

merangsang responden untuk berkeinginan untuk berlangganan Speedy.  

 Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa indikator kecepatan akses internet 

tertinggi. (X3.3) mempunyai mean sebesar 2,99, membuktikan bahwa kecepatan 

Speedy sudah termasuk baik dan cepat namun belum sepenuhnya dirasakan oleh 

calon pelanggan. Pernyataan ini didukung oleh jawaban responden yang 

menyatakan ”netral” sebanyak 22 orang atau 31.43% dan didukung oleh 

responden yang menyatakan ”setuju” yaitu sebanyak 21 orang atau 30%. 

 Mean terkecil ditunjukkan oleh indikator jaringan dan koneksi  paling kuat  

dan tidak pernah putus (X3.4) sebesar 2,89. Hal ini membuktikan bahwa responden 

beranggapan bahwa reponden kurang merasakan kuatnya jaringan dan koneksi 

internet dari speedy yang tidak pernah putus dan hal ini dapat memepengaruhi 

keigingan konsumen untuk dapat berlangganan Speedy.  Pernyataan ini didukung 

oleh jawaban responden yang menyatakan ”netral” sebanyak 25 orang atau 

35.71% 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Intensi Pembelian 

 

Dalam variabel intensi pembelian terdapat dua pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut :  

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi 

Item-item yang Berkaitan dengan Variabel Intensi Pembelian (Y) 

 

Item 

1 2 3 4 5 Rata-
rata f % f % f % f % f % 

y1.1 0 0.00% 3 4.29% 19 27.14% 39 55.71% 9 12.86% 3.77 

y1.2 1 1.43% 8 11.43% 18 25.71% 36 51.43% 7 10.00% 3.57 

Rata-rata Variabel 3.67 
Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

Dari tabel 4.9 diatas, arti angka (skor) 5, 4, 3, 2, dan 1 adalah sebagai berikut : 

1  : Sangat Tidak Setuju 

2  : Tidak Setuju 

3  : Netral  

4  : Setuju 

5  : Sangat Setuju 

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa variabel Intensi 

Pembelian (Y) mempunyai mean 3.67 yang terdiri dari dua indi -kator, yaitu: 

Keinginan untuk berlangganan Speedy (y1) dan berencana akan berlangganan 

paket Speedy  sesuai dengan kebutuhan (y2). Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui 

bahwa nilai mean terbesar adalah keinginan untuk berlangganan Speedy (y1) 

dengan nilai mean sebesar 3.77. hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

keinginan untuk berlangganan, dengan jawaban responden ”setuju” sebesar 39 

atau sebesar 55.71% dari 70 responden yang ada. 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa indikator berencana akan berlangganan 

paket Speedy  sesuai dengan kebutuhan (y2) mempunyai nilai mean sebesar 3,57. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden berencana akan berlangganan dan memilih 



 

 

paket Speedy sesuai dengan kebutuhan yang dapat dilihat dari jawaban responden 

dengan jawaban ”setuju” responden sebesar 36 orang atau sebesar 51.43% dari 70 

responden yang ada dan jawaban ”sangat setuju” responden sebesar 7 orang atau 

10.00% dari 70 responden yang ada. 

4.4 Uji Validitas dan Realibilitas 

4.4.1 Uji Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:140). Validitas data 

penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen 

pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Dengan perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan 

yang diharapkan oleh peneliti. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer 

melalui program SPSS 13 for Windows dengan menggunakan nilai r hasil 

corrected item total correlation melalui sub menu Scale pada pilihan Reliability 

Analysis. R hasil ini akan dibandingkan dengan r tabel, apabila r hasil lebih besar 

dari r tabel, maka instrumen pertanyaan dinyatakan valid. dengan menggunakan 

cara ini ditujukan untuk menghasilkan angka korelasi pearson antara skor item 

dan total item yang halus dan teliti. Alpha yang digunakan dalam perhitungan 

penelitian ini adalah sebesar 0,05 sehingga apabila dilihat dari tabel harga kritik 

dari r product moment dengan jumlah sampel (n) sebesar 70 orang, maka 

diperoleh r tabel sebesar 0,276. 



 

 

 Dalam penelitian ini hasil uji validitasnya dapat dijelaskan pada tabel 4.10 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validilitas 

Variabel Item R Sig Keterangan 

Citra Pembuat (X1) X1.1 0,359 0,000 
Valid 

 X1.2 0,719 0,000 
Valid 

 X1.3 0,510 0,000 
Valid 

Citra Pemakai (X2) X2.1 0,371 0,000 
Valid 

 X2.2 0,672 0,000 
Valid 

Citra Produk (X3) X3.1 0,560 0,000 
Valid 

 X3.2 0,528 0,000 
Valid 

 X3.3 0,460 0,000 
Valid 

 X3.4 0,507 0,000 
Valid 

 X3.5 0,395 0,000 
Valid 

 X3.6 0,422 0,000 
Valid 

 X3.7 0,404 0,000 
Valid 

Intensi Pembelian (Y) Y1 0,710 0,000 
Valid 

 Y2 0,641 0,000 
Valid 

  

Sumber: Data primer diolah, 2009 
 

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa dari item-item penelitian 

variable citra pembuat (x1), citra pemakai (x2), citra produk (x3),dan Intensi 

pembelian  (Y) dinyatakan valid. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel 4.11 yang 

menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel yang sebesar 0,276. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menguji digunakan 

Cronbach Alpha dengan rumus : 

r11 = 
2

t

2

b
1

1k

k
  



 

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 b
2
 = jumlah varians butir 

 Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Suharsimi Arikunto, 2002:172). 

Suharsimi Arikunto (2002:172) menentukan kriteria indek reliabilitas adalah 

sebagai berikut: 

     Tabel 4.11 

     Kriteria Indeks Kofiesien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 

1. <0,200 sangat rendah 

2. 0,200-0,399 Rendah 

3. 0,400-0,599 Cukup 

4. 0,600-0,799 Tinggi 

5. 0,800-1,00 sangat tinggi 
Sumber: Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, 2002 

 

 Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Cronbach Alpha. Bila alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.12 

Uji Realibilitas 

 

Variable Item R Koefisien alpha 

Citra Pembuat x1.1 0,359 0,861 

x1.2 0,719 

x1.3 0,510 

Citra Pemakai x2.1 0,371 

x2.2 0,672 

Citra Produk x3.1 0,560 

x3.2 0,528 

x3.3 0,460 

x3.4 0,507 

x3.5 0,395 

x3.6 0,422 



 

 

x3.7 0,404 

Intensi Pembelian y.1 0,710 

y.2 0,641 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

 

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa data variabel-variabel citra 

pembuat (x1), citra pemakai (x2) dan citra produk (x3) dapat dinyatakan realibel. 

Ini dapat dibuktikan bahwa nilai alpha tiap varabel di atas 0,6 yaitu 0,861. 

4.5     Uji Asumsi Klasik 

4.5.1  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2005:110) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Untuk menguji apakah dalam model regresi, mempunyai 

distribusi normal dapat dilakukan dengan analisis grafik yaitu melihat pada grafik 

Histogram maupun grafik normal P-P Plot dan uji statistik.  

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan melalui analisis grafik yaitu 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, 

dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi 

data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.6 

Scatterpolt Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.6 grafik normal plot dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.5.2 Uji Non-Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Tujuannya 

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 



 

 

variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolonieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan tolerance and 

variance inflation factor (VIF) (Singgih Santoso,2001:206). Bila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya 

apabila VIF lebih besar dari 10 maka akan terjadi multikolineritas. 

Hasil perhitungan dari spss for windows 13 dapat dilihat di tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multiklinearitas 

 

Variable bebas Tolerance  VIF Keterangan  

Citra pembuat (x1) 0,615 1,627 Non Multikolinearitas 

Citra pemakai (x2) 0,530 1,885 Non Multikolinearitas 

Citra produk (x3) 0,625 1,601 Non Multikolinearitas 

Sumber : data primer diolah, 2009 

Perhitungan yang  terdapat pada tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa 

seluruh variabel non multikolinieritas, dimana seluruh nilai VIF di sekitar angka 1 

dan nilai tolerance mendekati 1. 

4.5.3 Uji Non-Heterokodastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105) Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas yaitu jika 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap.  Untuk 

mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar analisis :  
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk pola 

tertentu yang tertatur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 

 

Gambar 4.7 

Scatterpolt Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa tidak ada pola tertentu seperti titik 

yang menyebar membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit)  dan dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, 

serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 



 

 

dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dan data tersebut mengalami 

homokedasitisitas. 

4.5.4 Uji Autokorelasi 

Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, ada 

beberapa pengujian, antara lain adalah metode grafik dan percobaan Durbin 

Watson. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah 

melalui Uji Durbin-Watson, yaitu (Wahid Sulaiman, 2002:139) : 

4. 1,65<DW<2,35 tidak terjadi autokorelasi. 

5. 1,21<DW<1,65 tidak dapat disimpulkan (inconclusive). 

6. DW<1,21 atau DW>2,79 terjadi gejala autokorelasi. 

     Tabel 4.14 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R 

 

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 0,870 0,757 0,746 0,870 1,867 
Sumber: Data Primer diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

autokorelasi, karena nilai Durbin Watson diantara 1,65 sampai 2,35. 

4.6 Metode Analisa 

4.6.1 Regresi Berganda, Uji F, dan Uji t 

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen., melalui pengaruh citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan 

citra produk (X3) terhadap Intensi Pembelian (Y). Hasil regresi dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Analisa Regresi Berganda 

Model Summary 

Model R R Square Ajusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 0,870 0,757 0,746 0,329 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

21,897 

7,016 

28,913 

3 

65 

68 

7,299 

0,108 

 

67,617 

  

 

0,000 

  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1  (Constant) -0.529 0.299 
 

-1.768 0.000 

X.1 0.411 0.087 0.370 4.747 0.000 

X.2 0.264 0.092 0.241 2.868 0.000 

X.3 0.500 0.091 0.426 5.509 0.000 
 

X1 = Citra Pembuat 

X2 = Citra Pemakai 

X3 = Citra Produk 

ttabel                                 = 1,658 

R                                     = 0,870 

R Square                         = 0,757 

Adjusted R Square          = 0,746 



 

 

Fhitung                              = 67,617 

Sig F                               = 0,000 

Ftabel                                = 2,68 

Sumber: Data Primer diolah, 2007 

4.6.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.6.2.1 Hipotesa Pertama  

Tabel 4.14 menunjukkan nilai R sebesar 0,870 yang artinya bahwa R > 0.  

Artinya bahwa variabel bebas (X) yang terdiri dari Citra Pembuat (X1), Citra 

Pengguna (X2) dan Citra Pemakai (X3) mempunyai hubungan dan pengaruh 

terhadap variabel terikat (Y).  

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

67,617. Sedangkan nilai F tabel diketahui sebesar 2,68. Berdasarkan kriteria 

pengambilan keputusan hipotesa pertama, dapat diketahui bahwa F hitung > F 

tabel. Sehingga H0 dalam penelitian ini ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa 

secara simultan variabel Citra Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2) dan Citra Produk 

(X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Intensi Pembelian (Y).  

4.6.2.2 Hipotesa Kedua  

Tabel 4.14 diatas menunjukkan nilai koefisien regresi (b) tiap variabel bebas, 

sebagai berikut :  

 Variabel Citra Pembuat (X1) memiliki koefisien regresi (b) sebesar 0,370 

 Variabel Citra Pemakai (X2) memiliki koefisien regresi (b) sebesar 0,241 

 Variabel Citra Produk (X3) memiliki koefisien regresi (b) sebesar 0,426 

Berdasarkan koefisien regresi (b) tersebut dapat diketahui bahwa b > 0. 

Artinya bahwa secara parsial variabel bebas (X) yang terdiri dari Citra Pembuat 

(X1), Citra Pemakai (X2) dan Citra Produk (X3) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y).    



 

 

 

Uji signifikansi untuk setiap variabel bebas sebagai berikut : 

1. Variabel Citra Pembuat (X1) mempunyai nilai t hitung 4,747 dan t tabel 

1,658. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung > t tabel. Artinya secara parsial variabel Citra Pembuat (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Intensi Pembelian (Y) bila 

variabel bebas lain tetap nilainya.  

2. Variabel Citra Pemakai (X2) mempunyai nilai t hitung 2,868 dan t tabel 

1,658. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung > t tabel. Artinya secara parsial variabel Citra Pemakai (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Intensi Pembelian (Y) bila 

variabel bebas lain tetap nilainya.  

3. Variabel Citra Produk (X3) mempunyai nilai t hitung 5,509 dan t tabel 

1,658. Berdasarkan syarat pengambilan hipotesa kedua, diketahui bahwa t 

hitung > t tabel. Artinya secara parsial variabel Citra Produk (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Intensi Pembelian (Y) bila 

variabel bebas lain tetap nilainya.  

Berdasarkan pada perbandingan antara t hitung dengan t tabel 

untuk setiap variabel bebas dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel. 

Artinya bahwa secara parsial variabel Citra Pembuat (X1), Citra Pemakai 

(X2) dan Citra Produk (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Intensi Pembelian (Y). Sehingga H0 dalam penelitian ini ditolak dan H1  

diterima.  

4.6.2.3 Hipotesa Ketiga 



 

 

Berdasarkan pada hasil perhitungan regresi pada tabel, menunjukkan 

bahwa variabel X1, X2, X3 mempunyai pengaruh positif terhadap Intensi 

Pembelian (Y). Dari perhitungan tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut:    

Y  = 0,370X1 + 0, 0,241X2 + 0,426X3  

 Dari persamaan diatas dapat dijelasakan singkat bahwa Y yang berupa 

intensi pembelian yang merupakan variabel dependen (variabel terikat) dalam 

keadaan citeris paribus apa bila dikaitkan dengan variabel-variabel dari brand 

image maka akan terjadi pengaruh yang jelas dari masing-masing variabel 

mempunyai kontribusi yang dilambangkan dengan konstanta-konstanta yang ada 

di depan masing-masing variabel dalam persamaan diatas. Selanjutnya persamaan 

regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Y merupakan intensi pembelian konsumen dalam berlangganan produk Speedy yang 

berupa keinginan konsumen dalam berlangganan dan juga rencana kedepan 

konsumen dalam berlangganan.  

2. Variabel Citra Pembuat (X1) sebesar 0,370, tanda positif mengandung arti apabila 

nilai koefisien regresi dua variabel lainnya tetap atau dalam keadaan cateris 

paribus, maka perubahan variabel citra pembuat akan memberikan pengaruh yang 

searah terhadap intensi pembelian. 

3.  Variabel Citra Pemakai (X2) sebesar 0,241, tanda positif mengandung arti apabila 

nilai koefisien regresi dua variabel lainnya tetap atau dalam keadaan cateris 

paribus, maka perubahan variabel citra pemakai akan memberikan pengaruh yang 

searah terhadap intensi pembelian. 

4.  Variabel Citra Produk  (X3) sebesar 0,426, tanda positif mengandung arti apabila 

nilai koefisien regresi dua variabel lainnya tetap atau dalam keadaan cateris 



 

 

paribus, maka perubahan variabel citra produk akan memberikan pengaruh yang 

searah terhadap intensi pembelian. 

Berdasarkan pada nilai koefisien b, dapat diketahui bahwa b3 > b1, 2. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Citra Produk (X3) merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap variabel Intensi Pembelian 

(Y).    

4.6.3 Koefisien Determinasi 

Nilai Ajusted R Square sebesar 0,746 menunjukkan bahwa variabel Citra 

Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2) dan Citra Produk (X3) berpengaruh secara 

simultan terhadap Intensi Pembelian (Y) sebesar 74,6% sedangkan sisanya 

sebesar 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 3 variabel bebas yang diteliti. 

4.7 Interpretasi dan Implikasi Penelitian 

Brand image yang terdiri dari citra pembuat, citra pemakai, dan citra 

produk perlu diperhatikan oleh perusahaan agar implementasi strategi yang telah 

ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan hasil penelitian dari 

tiga variabel brand image yang meliputi variabel citra pembuat (X1), citra 

pemakai (X2), dan citra produk (X3), diketahui bahwa variabel citra pembuat 

(X1), citra pemakai (X2), dan citra produk (X3) memiliki pengaruh yang 

signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap intensi pembelian 

konsumen. Dan variabel yang berpengaruh dominan terhadap intensi pembelian 

konsumen adalah variabel citra produk (X3). Hal yang perlu diperhatikan dari 

kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut : 

1.  Citra Pembuat (X1) 



 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel Citra 

Pembuat, penelitian ini mampu menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap Intensi atau keinginan untuk membeli dalam hal ini adalah 

berlangganan Speedy. Popularitas perusahaan dapat mempengaruhi keinginan 

konsumen untuk berlangganan. Kredibilitas perusahaan Telkom sebagai 

perusahaan yang dapat dipercaya bagi pelanggan mampu mempertahankan 

pasar untuk terus berlangganan produk-produk Telkom.  

PT. Telkom sebagai produsen dari Speedy pada saat ini memiliki 

citra yang positif, yang mana citra yang ditimbulkan perusahaan sudah 

tidak diragukan lagi dengan menyandang nama besar dan kredibilitas yang 

tinggi sebagai perusahaan telekomunikasi yang terbesar dan tersebar di 

seluruh pelosok Indonesia. Untuk  dapat mempertahankan citra positif 

yang melekat pada perusahaan sebaiknya perusahaan dapat menerapkan 

kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga tidak menjatuhkan citra positif 

yang telah dimiliki saat ini. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu : 

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan 

berusaha untuk memenuhi segala keinginan pelangan serta 

dengan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan maupun 

masyarakat luas. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan peranan 

dan pelayanan “Plasa Telkom” yang tersebar di daerah-daerah 

seluruh Indonesia sehingga akan membentuk persepsi yang baik 

dimata konsumen. 



 

 

2.     Melakukan inovasi-inovasi baru dalam segi produk dan fiturnya dan 

juga dalam segi pelayanan, sehingga kredibilitas dan nama besar 

Speedy akan tetap terjaga dan selalu positif di mata konsumen.  

   3.  Mengaplikasikan CSR (Corporate Social Responsibility) atau yang 

lebih dikenal dengan program-program dari perusahaan sosial untuk 

membantu masyarakat Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan untuk saling berbagi dan membantu. Wujud nyatanya 

dengan mendirikan suatu departemen khusus yang menangani 

masalah yang bersifat sosial. Semua ini dapat dilihat dari kondisi 

dunia pada umumnya dan kondisi Indonesia pada khususnya, 

seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan 

sebagainya. Keberadaan departemen ini sangat diharapkan untuk 

membantu masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. 

Dengan kebijakan perusahaan untuk mendirikan departemen 

sosial ini maka diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan 

dimata konsumen. 

2. Citra Pemakai (X2) 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel Citra 

Pemakai, penelitian ini mampu menunjukkan adanya pengaruh positif tetapi 

dengan konstanta  terhadap intensi pembelian. Dari item dalam variabel citra 

pemakai (X), item bahwa pengguna Speedy dicitrakan digunakan orang-

orang yang bergaya hidup modern yang mempunyai kebutuhan informasi 

dan berkomunikasi lebih. Sedangkan citra lain seperti digunakan orang-

orang yang memiliki status sosial menengah dan menengah keatas. Oleh 



 

 

karena itu diharapkan kedepannya citra ini tetap melekat pada benak 

konsumen lewat strategi positioning, dan diharapkan akan memperbesar 

keingingan pelanggan potensial untuk berlangganan Speedy.  

3. Citra Produk (X3) 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel Citra 

Produk, penelitian ini mampu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, 

dan memiliki pengaruh yang dominan terhadap Intensi Pembelian. Variabel 

Citra Produk tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam membentuk 

brand image yang kuat guna mempengaruhi Intensi Pembelian. Melalui 

brand image yang kuat, maka akan terbentuk adanya perasaan yang positif 

dalam benak konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan melakukan kebijakan dalam 

mempertahankan kualitas produk, misalnya dengan selalu menciptakan fitur-

fitur yang semakin lengkap, pilihan paket yang lebih banyak dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga dadapt mempermudah 

kosumen untuk memilih, jaminan kualitas berupa terjaganya kecepatan akses 

dan juga kenyamanan dalam berinternet yang tidak putus-putus, program-

program promosi seperti pemberian diskon pembelian modem dan juga 

instalasi sehingga Speedy dapat selalu berusaha memenuhi kebutuhan 

konsumen dan akhirnya konsumen merasa puas dan dapat menciptakan 

loyalitas merek yang akhirnya berdampak positif pula bagi perusahaan. 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tentang pengaruh Brand 

Image terhadap Intensi Pembelian dalam berlangganan Speedy, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan komponen brand image  yang berupa citra pembuat, citra 

pemakai dan citra produk dapat mempengaruhi intensi pembelian konsumen 

dalam berlangganan Speedy. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji F yang 

dilakukan oleh penulis dimana F hitung lebih besar dari pada F table. Data 

tersebut di dukung oleh pengamatan yang dilakukan peneliti selama 

melakukan penelitian. 

2. Secara parsial komponen brand image yang berupa citra pembuat, citra 

pemakai dan citra produk dapat mempengaruhi keinginan konsumen untuk  

berlangganan Speedy. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan uji t, di 

mana t hitung lebih besar dari t hitung, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

komponen brand image secara parsial mempengaruhi intensi pembelian 

konsumen dalam berlangganan Speedy. 

3. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel Citra produk 

(product image) memiliki pengaruh yang dominan terhadap intensi 

pembelian konsumen dalam berlangganan Speedy. 

 

 



 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Melihat pada hasil penelitian dimana variabel citra produk merupakan variable 

yang dominan dalam mempengaruhi keinginan atau intensi konsumen dalam 

berlangganan Speedy, maka perusahaan hendaknya lebih menekankan pada 

bagaimana cara mempertahankan dan membentuk citra produk yang lebih kuat. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk, melakukan 

inovasi-inovasi baru maupun dengan melakukan diversifikai produk. 

2. Melihat pada hasil penelitian dimana variabel brand image mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keinginan atau intensi konsumen dalam 

berlangganan Speedy, hendaknya perusahaan dapat mempertahankan citra 

positif yang telah dimiliki dengan menetapkan kebijakan yang tepat yaitu 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan memenuhi 

segala keinginan pelangan serta menjaga hubungan yang baik dengan 

pelanggan maupun masyarakat luas. 

3. Perusahaan hendaknya lebih gencar mempromosikan keunggulan produknya 

melalui berbagai media dengan selalu menonjolkan brand image yang dimiliki 

sehingga brand image menjadi lebih kuat. 
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LAMPIRAN I 

Reliability 
 

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 

Case Processing Summary

69 100.0

0 .0

69 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.861 .865 14

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

Item Statistics

4.16 .609 69

3.72 .802 69

3.71 .769 69

3.38 .824 69

3.75 .736 69

3.72 .820 69

3.52 .933 69

2.99 1.007 69

2.87 .922 69

3.52 .815 69

3.29 .925 69

3.49 .885 69

3.78 .725 69

3.57 .882 69

x1.1

x1.2

x1.3

x2.1

x2.2

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

x3.6

x3.7

y1.1

y1.2

Mean Std. Deviation N

 



 

 

Inter-Item Correlation Matrix

1.000 .332 .383 .025 .351 .236 .291 .028 .090 .333 .047 .125 .346 .377

.332 1.000 .655 .204 .830 .308 .214 .377 .328 .313 .446 .422 .958 .285

.383 .655 1.000 .152 .626 .268 .193 .222 .112 .151 .327 .170 .677 .245

.025 .204 .152 1.000 .155 .286 .276 .290 .356 .097 .279 .125 .238 .370

.351 .830 .626 .155 1.000 .373 .318 .332 .277 .168 .322 .347 .808 .399

.236 .308 .268 .286 .373 1.000 .882 .137 .243 .262 .126 .088 .318 .807

.291 .214 .193 .276 .318 .882 1.000 .071 .268 .333 .044 .147 .235 .905

.028 .377 .222 .290 .332 .137 .071 1.000 .425 .117 .699 .305 .358 .191

.090 .328 .112 .356 .277 .243 .268 .425 1.000 .346 .355 .368 .309 .399

.333 .313 .151 .097 .168 .262 .333 .117 .346 1.000 -.047 .454 .269 .381

.047 .446 .327 .279 .322 .126 .044 .699 .355 -.047 1.000 .146 .424 .103

.125 .422 .170 .125 .347 .088 .147 .305 .368 .454 .146 1.000 .330 .184

.346 .958 .677 .238 .808 .318 .235 .358 .309 .269 .424 .330 1.000 .310

.377 .285 .245 .370 .399 .807 .905 .191 .399 .381 .103 .184 .310 1.000

x1.1

x1.2

x1.3

x2.1

x2.2

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

x3.6

x3.7

y1.1

y1.2

x1.1 x1.2 x1.3 x2.1 x2.2 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 y1.1 y1.2

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 

Inter-Item Covariance Matrix

.371 .162 .179 .013 .158 .118 .166 .017 .051 .166 .027 .067 .153 .203

.162 .644 .404 .135 .490 .202 .160 .305 .243 .205 .331 .299 .557 .202

.179 .404 .591 .096 .354 .169 .139 .172 .079 .095 .232 .116 .377 .166

.013 .135 .096 .679 .094 .194 .212 .241 .270 .065 .213 .091 .142 .269

.158 .490 .354 .094 .541 .225 .219 .246 .188 .101 .220 .226 .431 .259

.118 .202 .169 .194 .225 .673 .675 .114 .184 .175 .096 .064 .189 .584

.166 .160 .139 .212 .219 .675 .871 .066 .231 .253 .038 .121 .159 .745

.017 .305 .172 .241 .246 .114 .066 1.014 .395 .096 .651 .272 .262 .170

.051 .243 .079 .270 .188 .184 .231 .395 .850 .260 .303 .301 .207 .325

.166 .205 .095 .065 .101 .175 .253 .096 .260 .665 -.036 .327 .159 .274

.027 .331 .232 .213 .220 .096 .038 .651 .303 -.036 .856 .120 .285 .084

.067 .299 .116 .091 .226 .064 .121 .272 .301 .327 .120 .783 .212 .144

.153 .557 .377 .142 .431 .189 .159 .262 .207 .159 .285 .212 .526 .198

.203 .202 .166 .269 .259 .584 .745 .170 .325 .274 .084 .144 .198 .779

x1.1

x1.2

x1.3

x2.1

x2.2

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

x3.6

x3.7

y1.1

y1.2

x1.1 x1.2 x1.3 x2.1 x2.2 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 y1.1 y1.2

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 

Summary Item Statistics

3.534 2.870 4.159 1.290 1.449 .110 14Item Means

Mean Minimum Maximum Range

Maximum /

Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
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x1.1 x1.2 x1.3 X1 
Rata2 
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x3 
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Rata2 
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