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Abstraksi  

 

 

“Pengaruh Pesan Iklan di Televisi, Pengenalan Merek, Sikap, dan Keyakinan 

Konsumen Terhadap Niat Beli Kartu GSM 

(Studi di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang)” 

 

 

Oleh:  
Ratih Tri Hediyanti 

 

Dosen Pembimbing:  

Nanang Suryadi, SE., M.Si 

 

 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas iklan 

adalah consumer decision model. Alur dari model tersebut diawali dari konsumen 

yang menerima informasi (pesan iklan), kemudian dari informasi tersebut dapat 

menyebabkan kemungkinan pengaruh yang dimulai dengan pengenalan merek 

oleh konsumen. Kemudian dievaluasi apakah pengenalan tersebut sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya yang mana kesesuaian tersebut akan membentuk 

sikap dan selanjutnya dapat menciptakan dan menambah ke dalam pikirannya 

sebagai tingkat keyakinan yang menunjukkan penilaian terhadap merek yang 

bersangkutan memuaskan atau tidak. Pengenalan merek mempunyai sumbangan 

terhadap sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek yang ditawarkan yang 

kesemuanya itu diharapkan mampu menimbulkan niat beli dari konsumen. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan konsumen, dan 

sikap konsumen secara simultan dan parsial terhadap niat beli kartu GSM.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel pesan iklan, pengenalan merek, sikap, 

dan keyakinan konsumen terhadap niat beli kartu GSM. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa niat beli kartu GSM pada konsumen sangat bergantung 

kepada baik buruknya produsen GSM mengkonsepsi pesan iklan di televisi, 

memperkenalkan merek secara kontinyu, membentuk sikap yang positif pada diri 

konsumen, dan meningkatkan keyakinan konsumen untuk memilih atau tetap 

memilih produk yang ditawarkan. 

 

 

Kata kunci: pesan iklan di televisi, pengenalan merek, sikap, keyakinan, niat beli 

 

 

 

 



Abstract 

 

“Influence of Advertisement Message in Television, Brand Recognition, 

Attitude, and Confidence of Consumer To Buy Intention of GSM Card 

(Study in Housing of Pondok Alam Sigura-Gura Malang City)” 

 

 

By  
Ratih Tri Hediyanti 

 

 

Advisor 
Nanang Suryadi, SE., M.Si 

   

 

One of the models able to be used to measure affectivity of advertisement is 

consumer decision model. Path from the model early from consumer accepting 

information (advertisement message), then from the information can cause 

possibility of influence started with recognition of brand by consumer. Then 

evaluated by do the recognition as according to desire and its requirement which 

according to the will form attitude and hereinafter can create and add into its mind 

as confidence level showing assessment to pertinent brand gratify or not. 

Recognition of brand have contribution to attitude and confidence of consumer to 

brand which on the market which all the things expected can generate buy 

intention from consumer. 

This research represents descriptive research with aim to know influence 

advertisement message, brand recognition, attitude, and consumer confidence by 

simultantly and partially to buy intention of GSM card. 

Result of analysis indicates that by simultantly and partially there are 

influence which significant between variable of advertisement message, brand 

recognition, attitude, and consumer confidences to buy intention of GSM card. 

Result of this research indication that buy intention of GSM card at consumer 

very pros and cons base on of producer in GSM conception of advertisement 

message in television, introducing the brand continually, forming attitude which 

are positive at self consumer, and improve confidence of consumer to chosen or 

remain to chosen product which on the market. 

   

 

Keywords: advertisement message in television, brand recognition, attitude, 

confidence, buy intention. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berkomunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kebutuhan hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan lepas dari 

interaksi dengan manusia lainnya untuk menjalankan hidupnya. Seiring 

perkembangan zaman menuju era globalisasi dan modernisasi yang didukung 

dengan pesatnya kemajuan telekomunikasi, telah mempengaruhi tingkat 

kebutuhan, gaya hidup, dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi. 

Dalam dunia bisnis, untuk dapat memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan 

meraih peluang, para pelaku bisnis saat ini berlomba-lomba untuk selalu 

mengikuti perkembangan terkini dan informasi yang aktual seperti perkembangan 

kurs valuta asing, informasi traffic ibu kota, harga-harga barang dan informasi 

untuk kepentingan bisnis yang lain. Agar informasi tetap up to date diperlukan 

komunikasi. 

Ada banyak media komunikasi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi seperti surat, fax, radio, televisi, telepon, e-mail dan sebagainya. Salah 

satu media yang dianggap efektif untuk memperoleh komunikasi dan informasi 

adalah dengan menggunakan pesawat telepon (Bisnis Indonesia, 23 April 2004). 

Sejalan dengan meningkatnya mobilitas manusia akhir-akhir ini mendorong 

munculnya sarana komunikasi yang mampu memberikan dukungan komunikasi 

bergerak maka terciptakanlah telepon seluler yang memiliki kemampuan 

mobilitas tinggi sebagai sarana komunikasi. 



Perkembangan bisnis seluler di Indonesia bermula ketika PT. Telkomsel 

yang berbasis teknologi global system for mobile communication (GSM) berdiri 

pada 26 Mei 1996 sebagai pemegang lisensi pertama operator jasa seluler nasional 

di Indonesia (www.telkomsel.com) mengembangkan kartu prabayar (pre-paid) 

dalam bisnis jaringan telepon seluler. Ada beberapa alasan pesatnya 

perkembangan bisnis seluler. Pertama, value creation dari sisi isi dan fasilitas 

mengaksesnya, menyebabkan bisnis ini relatif lebih menarik dibanding bisnis 

telepon tetap (fixed phone). Kedua, selain merupakan kebutuhan, seluler juga telah 

berkembang sebagai gaya hidup. Karenanya bukan hanya bisnis seluler yang 

meningkat, bisnis pendukung seperti handset juga berkembang dengan pesat. 

Ketiga, telepon seluler kini tidak lagi merupakan pelengkap atau komplementer 

dari jaringan telepon tetap (fixed phone). Menurut  Tabloid Ponselmania dalam 

kurun waktu lima tahun, jumlah satuan sambungan seluler mencapai angka 6,2 

juta satuan sambungan telepon (SST), jumlah ini mendekati populasi sambungan 

telepon tetap (fixed phone) yang tercatat 7 juta SST. Dari laporan Informa 

Telecom & Media, saat ini jumlah pengguna telepon seluler di dunia mencapai 

lebih dari 2 miliar nomor. Pada akhir 2007 diperkirakan akan mencapai 3 miliar 

nomor yang menggunakan beragam teknologi. Sedangkan pelanggan telepon 

kartu seluler di Indonesia pada tahun 2007 diramalkan mencapai 50 juta nomor 

(www.indroo.net, 17 Juli 2006).  
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Fenomena menarik yang sekarang ini sedang terjadi adalah adanya perang 

tarif antar operastor seluler di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan gencarnya 

masing-masing operator seluler (khususnya jenis kartu GSM) di media elektronik 

khususnya televisi. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang ketat antar operator 

GSM di Indonesia dalam memperoleh pangsa pasar. Agar bisa tetap bertahan 

hidup, perusahaan-perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru harus selalu 

memperhatikan strategi pemasaran guna menghadapi pesaing yang sudah lebih 

dulu eksis dan mempunyai brand image yang bagus di mata konsumen.  

Perkembangan media informasi dapat dirasakan oleh kalangan pengusaha 

terutama dengan munculnya berbagai stasiun televisi di Indonesia seperti SCTV, 

RCTI, Indosiar, Trans TV, Metro TV, TPI, Anteve, Trans 7 dan stasiun lokal 

lainnya. Media tersebut di samping sebagai alat pemersatu bangsa juga 

mempunyai tujuan bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut pemasar menganggap 



bahwa periklanan sebagai media promosi yang efektif, dan dapat memberikan 

manfaat dalam jangka panjang serta dapat menciptakan image produk, di samping 

itu periklanan juga sebagai sumber informasi sekaligus dipandang sebagai media 

hiburan dan media komunikasi yang efektif terutama jika ditayangkan di televisi. 

Hal ini berarti iklan telah berfungsi sebagai ujung tombak perusahaan dalam 

menembus pasar yang semakin ketat. 

Iklan menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan, tetapi iklan 

bukanlah satu-satunya elemen penentu yang mampu meningkatkan penjualan 

karena masih ada elemen bauran pemasaran lainnya yaitu produk, harga, dan 

distribusi yang ikut serta menentukan berhasil tidaknya penjualan. Selain itu iklan 

juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karenanya iklan harus dirancang 

sedemikian rupa dengan pertimbangan yang matang agar tujuan yang hendak 

dicapai melalui iklan dapat efektif. Dari pemikiran tersebut, peneliti ini akan 

membahas tentang efektifitas iklan dengan menggunakan consumer decision 

model yang mempunyai 5 (lima) variabel yang saling berhubungan meliputi 

variabel pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen 

terhadap niat beli. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas iklan 

adalah consumer decision model. Alur dari model tersebut diawali dari konsumen 

yang menerima informasi (information), kemudian dari informasi tersebut dapat 

menyebabkan kemungkinan pengaruh yang dimulai dengan pengenalan merek 

oleh konsumen (brand recognition). Kemudian dievaluasi apakah pengenalan 

tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya yang mana kesesuaian 

tersebut akan membentuk sikap (attitude) dan selanjutnya dapat menciptakan dan 



menambah ke dalam pikirannya sebagai tingkat keyakinan, (confidence) yang 

menunjukkan penilaian terhadap merek yang bersangkutan memuaskan atau tidak. 

Pengenalan merek mempunyai sumbangan terhadap sikap dan keyakinan 

konsumen terhadap merek yang ditawarkan yang kesemuanya itu diharapkan 

mampu menimbulkan niat beli (intention) dari konsumen. Dari sisi konsumen, 

hadirnya berbagai produk sangat menguntungkan setidaknya dapat menjadi 

alternatif bagi masyarakat atau konsumen untuk menentukan pilihan. Bahkan 

yang berpenghasilan rendah-menengah kini bisa menikmati fasilitas dari jasa 

seluler.  

Konsumen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penduduk 

Perumahan Pondok Alam Sigura-guna di Kota Malang yang membeli serta 

menggunakan kartu GSM. Pemilihan konsumen ini sebagai obyek penelitian 

dikarenakan lokasinya dekat dengan counter-counter HP yang menyediakan 

berbagai produk kartu seluler prabayar, termasuk kartu GSM. Dengan latar 

belakang lingkungan yang sama, diasumsikan para konsumen di perumahan ini 

mempunyai pengetahuan yang seragam dan cukup untuk memberikan penilaian 

terhadap iklan produk kartu GSM yang mereka pergunakan dimana saat ini iklan 

produk tersebut kerap muncul di televisi.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Pesan Iklan di Televisi, 

Pengenalan Merek, Sikap, dan Keyakinan Konsumen terhadap Niat Beli 

Kartu GSM. 



1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, 

maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara simultan pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan 

konsumen, dan sikap konsumen berpengaruh terhadap niat beli kartu 

GSM? 

2. Apakah secara parsial pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan 

konsumen, dan sikap konsumen berpengaruh terhadap niat beli kartu 

GSM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan 

konsumen, dan sikap konsumen secara simultan terhadap niat beli kartu 

GSM. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pesan iklan, pengenalan merek, keyakinan 

konsumen, dan sikap konsumen secara parsial terhadap niat beli kartu 

GSM. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

membantu mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan 



khususnya di bidang manajemen pemasaran (marketing) khususnya di 

bidang periklanan. 

b. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan 

informasi bagi yang berminat melakukan penelitian tentang pemasaran, 

khususnya di bidang periklanan. 

c. Bagi Peneliti 

Diperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis dari upaya identifikasi 

permasalahan yang berhubungan dengan pesan iklan, pengenalan merek, 

keyakinan konsumen, dan sikap konsumen secara simultan terhadap niat 

beli suatu produk. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi 

penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum, serta teori-teori yang 

berkaitan dengan periklanan, promosi dan bauran promosi, 

komunikasi pemasaran, efek media massa, terpaan iklan, dan 

consumer decision model (pesan iklan, pengenalan merek, sikap, 

keyakinan konsumen, dan niat beli), serta kerangka pikir.  



BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rencana prosedur penelitian yang 

dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan, meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, 

sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.  

BAB IV :  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data penelitian, hasil analisis 

data, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

peneliti yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Lukia Zuraida dan Uswatun (2001) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Efektifitas Iklan Rinso, Soklin dan Attack 

dengan Menggunakan Consumer Decision Model (CDM)”. Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis pengaruh variabel pesan iklan, pengenalan merk, keyakinan, 

dan sikap konsumen terhadap niat beli. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Penyebaran kuesioner diberikan 

kepada para pemirsa televisi, jenis kelamin perempuan, pendidikan minimal 

SLTA dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 

200 responden pemirsa televisi. Berdasarkan hasil analisis data tentang efektifitas 

iklan sabun deterjen bubuk Rinso, Soklin dan Attack terhadap niat beli konsumen, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel pesan iklan, pengenalan merek, 

keyakinan dan sikap konsumen mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat 

beli. 

2.1.2 Anna Triwijayati dan Hendro Susanto (2002) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Efek Iklan Televisi Pada Pengetahuan, 

Sikap, Niat Beli Dan Pembelian Oleh Konsumen Anak Pada Produk Makanan 

Ringan Di Surabaya”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

apakah yang mempengaruhi pembelian makanan ringan oleh anak serta jalur 

hubungan antar variabel yang paling efektif mempengaruhi pembelian makanan 

ringan oleh anak. Model penelitian yang digunakan merupakan hasil telaah dari 



berbagai model sehingga terbentuk model efek iklan terhadap pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, niat beli dan perilaku pembelian. Desain Penelitian yang digunakan 

adalah desain kausal dengan hipotesis. Teknik penentuan sampel secara non 

probabilitas dengan menggunakan metode purposive sampling. Responden adalah 

Anak berusia 9-12 tahun (kelas 4-6); Pemirsa televisi dan tiga bulan terakhir 

secara periodik melakukan keputusan pembelian produk makanan snak anak-anak. 

Alat analisis yang digunakan adalah dengan Strucutural Equation Modeling 

(SEM). Berdasarkan hasil pengujian dengan program Lisrel 8.30, diketahui bahwa 

model penelitian bersifat marginal fit. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1). 

Jenis jajanan yang paling disukai oleh anak adalah coklat dan biscuit bila 

dibandingkan dengan jenis jajanan yang lain misalnya kacang atau krupuk. 2). 

Jumlah uang saku anak sebagian besar kurang dari Rp. 5000,-. 3). Sikap anak 

pada iklan makanan ringan sebagian besar adalah positif. 4). Pengetahuan anak 

akan produsen pembuat makanan kecil kurang. 5). Konsumen anak ternyata 

kurang percaya akan manfaat makanan ringan bagi tubuh 6). Sikap konsumen 

anak dan niat beli pada merek makanan ringan positif. 7). Konsumen anak tidak 

setiap hari membeli makanan ringan atau snak yang diiklankan di televisi. 8). 

Efek iklan kurang efektif mempengaruhi pengetahuan konsumen. Pengetahuan 

akan produk kurang efektif mempengaruhi Sikap terhadap merek selain itu Efek 

iklan pada niat beli dan pembelian kurang efektif bila melalui pengetahuan dan 

kepercayaan namun secara parsial iklan efektif mempengaruhi kepercayaan. Iklan 

efektif mempengaruhi niat beli dan pembelian melalui sikap terhadap iklan dan 

sikap terhadap merek. Sikap terhadap merek dibentuk oleh sikap terhadap iklan 

bukan oleh pengetahuan dan kepercayaan. Pembelian berasal dari niat beli atau 



bila sudah berniat maka anak-anak akan membeli produk makanan ringan. Hal ini 

mempertegas teori bahwa niat beli adalah satu tahap keputusan konsumsi yang 

paling dekat dengan pembelian secara nyata. 

2.1.3 Ani Wijayanti Suhartono (2004) 

Penelitian ini berjudul “Pentingnya Perilaku Konsumen Dalam 

Menciptakan Iklan yang Efektif”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

bagaimana menciptakan iklan yang efektif sesuai perilaku konsumen. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

keinginan dan kebutuhan para konsumen terus-menerus berubah. Seandainya para 

pengiklan berharap dapat menarik dan berkomunikasi dengan khalayak, mereka 

harus mengakrabkan diri dengan cara berpikir para konsumen dengan faktor-

faktor yang memotivasi mereka, dan dengan lingkungan dimana mereka hidup. 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi dan psikologis 

yang mempengaruhi keputusan pembelian.. Dalam menciptakan iklan yang efektif 

perlu memperhatikan perilaku konsumen yang hendak dituju. Pengiklan harus   

mengetahui karakterisik konsumen, karena tujuan dari periklanan itu sendiri untuk 

membujuk konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Karena 

itulah riset perilaku konsumen yang didasarkan pada faktor budaya, sosial, pribadi 

serta psikologis menjadi faktor yang sangat penting dalam menganalisis 

kebutuhan dan karakteristik pembelian konsumen. 

2.1.4 Hatane Semuel (2007) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Stimulus Media Iklan, Uang Saku, Usia, 

dan Gender Terhadap Kecenderungan Perilaku Pembelian Impulsif (Studi Kasus 

Produk Pariwisata). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh stimulus 



iklan melalui format media audio-visual, animasi gambar, dan teks gambar secara 

online dan teks gambar secara offline, uang saku, umur, dan gender terhadap 

kecenderungan perilaku pembelian impulsif. Desain penelitian berbentuk 

rancangan percobaan faktorial dengan memasukan format media sebagai faktor 

perlakuan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen produk 

pariwisata, dan untuk tujuan ini dipilih tujuan wisata budaya Kabupaten 

Bangkalan Madura dengan produk pendukungnya. Sampel yang dipilih sebagai 

partisipan merupakan non probability sampling yaitu bentuk purposive atau 

judgement sampling. Metode analisis data menggunakan Analisis Varian (analisys 

of variance) yang biasanya disingkat dengan ANOVA. Kesimpulan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh stimulus antara 

bentuk format media iklan online terhadap kecenderungan pembelian impulsif. 

Walaupun format media online mempunyai pengaruh kuat secara total terhadap 

kecenderungan perilaku pembelian impulsif, namun media yang mempunyai 

pengaruh paling besar terletak pada media audio-visual dan teks-gambar. Calon 

konsumen memerlukan informasi yang lebih lengkap, baik melalui teks, gambar, 

maupun berita secara audio tentang produk yang diinginkan. 

2.1.5 Dewi Urip Wahyuni (2008) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek “Honda” di Kawasan 

Surabaya Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh motivasi, persepsi dan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian. 

Satuan unit/obyek analisis penelitian ini adalah konsumen atau pembeli dan 

pengguna sepeda motor merek Honda di Kawasan Surabaya Barat. Untuk 



perhitungan statistik dalam penelitian ini digunakan program SPSS dengan teknik 

Analisis Regresi Linier Berganda. Dari analisis data ternyata secara bersama-sama 

variabel motivasi, persepsi dan sikap konsumen berpengaruh secara signifikan  

terhadap keputusan pembelian hal ini ditandai oleh adanya t hitung lebih besar 

dari t tabel 730,302 > 2,427 Sig. = 0,000 lebih kecil dari dengan α = 0,05. 

Pengaruh secara bersama-sama ini diperkuat dengan pengaruh secara parsial 

melalui uji t yang mana masing-masing t hitung dari variabel bebas lebih besar 

dari t tabel dengan rincian sebagai berikut: t hitung. Motivasi = 2,072 Persepsi = 

2,159 dan Sikap = 2,153 lebih besar dari t tabel = 1,975. Berdasarkan analisis 

data, maka terjawab bahwa hipotesis yang mengatakan motivasi, persepsi dan 

sikap konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor 

Merek Honda di kawasan Surabaya Barat terbukti kebenarannya. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang pada produk 

yang diteliti dimana penelitian sebelumnya meneliti produk deterjen, makanan 

ringan, jasa pariwisata, dan sepeda motor, sedangkan penelitian sekarang meneliti 

produk kartu GSM. Perbedaan lainya berupa lokasi penelitian dimana peneliti 

sebelumnya dilakukan di Kota Surabaya dan D.I Yogyakarta, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Kota Malang.  

Adapun persamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

penelitian sekarang adalah terletak pada variabel-variabel yang diteliti yang 

berkaitan dengan pemasaran yakni pesan iklan, pengenalan merek, sikap dan 

keyakinan konsumen, serta niat beli terhadap suatu produk/jasa. 



2.2 Periklanan  

2.2.1 Definisi Periklanan 

Menurut Jerry dan J.Paul (2000:181) Iklan adalah penyajian informasi 

nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan 

dengan bayaran tertentu. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi 

konsumen, evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra 

yang berkaitan dengan produk dan merek. Menurut Kotler (2002:658) definisi 

periklanan  adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa-jasa 

secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

2.2.2 Tujuan Periklanan 

Menurut Kotler (1997:271) tujuan periklanan dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu:  

a. Menyampaikan informasi artinya memberitahu pasar tentang adanya 

produk baru atau cara penggunaan baru. 

b. Membujuk untuk memilih produk atau merek tertentu menganjurkan atau 

mengubah presepsi konsumen akan merek tertentu. 

c. Mengingatkan konsumen akan keberadaan suatu produk. 

2.2.3 Fungsi Periklanan 

Iklan berfungsi sebagai pemberitahu akan kehadiran suatu produk, iklan 

juga memperlihatkan citra perusahaan kepada konsumen. Tanpa iklan, para 

konsumen yang berada jauh dari pusat-pusat produksi tidak akan memperoleh 

informasi mengenai barang yang dibutuhkanya. Menurut Sutisna (2001:79) iklan 

berfungsi menambah nilai produk dengan memberikan informasi ke konsumen. 



2.2.4 Media Iklan 

Media adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak 

sasaran. Media tersebut dapat berupa surat kabar, majalah, televisi, radio dan lain-

lain. Pemilihan media dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ciri produk, jenis 

pesan, pasar sasaran, luas dan jenis distribusi, anggaran, strategi iklan pesaing, 

serta keunggulan dan kekurangan media itu sendiri (Tjiptono, 1995:224) 

Pemilihan media  memerlukan dua keputusan, yaitu media apa yang 

digunakan dan sarana media apa yang dipakai. Menurut Tjiptono (1995:231) 

media elektronik yaitu media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa 

digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Bentuk-bentuk iklan dalam media 

elektronik biasanya berupa sponsorship, iklan partisipasi (disisipkan ditengah-

tengah film atau acara), pengumuman acara/film, iklan layanan masyarakat, 

sandiwara, dan lain-lain.    

Pemilihan media iklan yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

elektronik yaitu televisi. Beberapa keunggulan dan kelemahan televisi menurut 

Tjiptono (1995:231) adalah sebagai berikut: 

a. Keunggulan Televisi 

1) Jangkauannya jauh; 

2) Sangat menarik perhatian; 

3) Menimbulkan dampak yang kuat; 

4) Kemampuannya yang kuat untuk mempengaruhi persepsi khalayak. 

b. Kelemahan Televisi 

1) Sangat mahal; 

2) Banyak gangguan;  



3) Penayangan terlalu cepat; 

4) Khalayak tidak selektif. 

2.2.5 Jenis-jenis Iklan  

Menurut Kotler (1997:366) jenis-jenis iklan adalah sebagai berikut: 

a. Iklan Informasi   

Bertujuan untuk memberitahu pasar tentang produk baru atau 

menganjurkan kegunaan baru baru dari produk tertentu, memberi informasi 

tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, 

menyebutkan pula jasa yang ada, mengoreksi pesan yang keliru, 

mengurangi ketahukan konsumen, membangun citra perusahaan.   

b. Iklan Persuasi  

Bertujuan memilih merek tertentu, menganjurkan untuk membeli merek 

tertentu, mengubah persepsi konsumen tentang merek tertentu, membujuk 

konsumen untuk membeli sekarang, membujuk konsumen untuk menerima 

penawaran.  

c. Iklan Pengingat 

Bertujuan mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan sangat 

dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan konsumen dimana membeli 

produk itu, mengingatkan konsumen diwaktu pasaran sepi. Menjaga 

kesadaran konsumen akan produk itu.    

2.3 Promosi dan Bauran Promosi 

Promosi adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen 

untuk melakukan pembelian (Jerry dan J. Paul, 2000:182) Menurut Kotler  

(1997:205)  Bauran   promosi  terdiri  atas  lima   cara komunikasi utama, yaitu: 



periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyarakat dan publikasi (publicity and public relation), penjualan secara pribadi 

(personal selling) serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Bauran promosi yang banyak digunakan oleh pemasar adalah periklanan 

(advertising). Menurut Kotler (1997:222) menyatakan bahwa periklanan adalah 

cara efektif dan efisien dalam menjangkau banyak pembeli yang tersebar secara 

geografis dengan biaya rendah untuk setiap tampilnya. Bentuk periklanan tertentu 

seperti iklan televisi memerlukan anggaran besar, sedangkan bentuk-bentuk yang 

lain seperti iklan surat kabar dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih rendah. 

Dengan adanya iklan, produk yang ditawarkan perusahaan diketahui oleh 

konsumen. Konsumen memperoleh informasi mengenai kegunaan, kemudahan, 

kualitas, cara kerja dan kelebihan produk perusahaan dibanding produk pesaing. 

Melalui pelaksanaan periklanan diharapkan mampu menarik minat calon 

konsumen untuk mencoba (membeli) produk dan mengingatkan kembali kepada 

konsumen lama untuk melakukan pembelian ulang. 

 

2.4 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. 

Konsep yang secara umum sering digunakan utuk menyampaikan pesan adalah 

apa yang disebut sebagai bauran promosi (Promotional mix). Komunikasi 

pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Tanpa 

komunikasi konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 

mengetahui keberadaan produk dipasar.   Model komunikasi meliputi sender atau 



juga disebut sumber (source) pertama kali pesan komunikasi datang dari sumber. 

Dalam pemasaran sumber berarti pihak yang mengirim pesan yaitu pemasar, 

proses selanjutnya yaitu pemasar menentukan bagaimana pesan itu disusun agar 

bisa dipahami dan diproses secara positif oleh penerima dalam hal ini adalah 

konsumen, pada proses tersebut ditentukan jenis komunikasi apa yang akan 

digunakan, apakah pesan akan disampaikan melalui iklan, personal selling, 

promosi penjualan, public relation atau dengan direct marketing.  

Model proses komunikasi dapat memberi gambaran bagi pemasaran 

bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap konsumen melalui desain, 

implementasi dan komunikasi yang bersifat persuasif. Dalam hal ini pengirim atau 

sumber pesan bisa berupa suatu perusahaan atau suatu merek produk. Sutisna 

(2001:267)  

Model komunikasi pemasaran dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai 

berikut:   

Gambar 2.1 

Model Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Accoding Transmisi Decoding Tindakan 

Umpan Balik  

Pemasaran Agency 
iklan, tenaga 

penjualan, 

klan, 
personal 

selling, sales 

promotion 

public 

relation, 

direct 

marketing  

Radio, TV, 
surat kabar, 

majalah , 

brosur 

Respon dan 

interpretasi 
oleh 

penerima 

Perilaku 

konsumen  

Sumber: Sutisna (2001:270) 



Komunikasi pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga proses 

komunikasi berjalan efektif dengan biaya yang efisien. Terdapat beberapa alat 

promosi yang sering digunakan dalam proses komunikasi pemasaran yaitu 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjual pribadi dan 

pemasaran langsung. 

 

2.5 Komunikasi Sebagai Kegiatan Penyampaian Pesan 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, 

gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian, dengan menggunakan lambang-

lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non-

verbal dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok 

orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/atau 

kesepakatan bersama (Rudy, 2005:1). Secara mudah, Prisgunanto (2006:1) 

mengartikan komunikasi sebagai proses transfer pesan dalam penyaluran 

informasi atau message melalui sarana atau saluran komunikasi kepada 

komunikan yang tertuju. 

Sebagai suatu ilmu, Vardiansyah (2004:8) mendefinisikan komunikasi 

sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia, dan karenanya, dinyatakan ilmu 

komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antar 

manusia. Obyek kajian ilmu komunikasi adalah komunikasi itu sendiri, yakni 

usaha penyampaian pesan antar manusia. 

Untuk mempermudah pemahaman pemahaman tentang komunikasi, maka 

gambar di bawah ini adalah ilustrasi alur kerja dasar komunikasi. 



Gambar 2.2  

Model Dasar Komunikasi 

 

 

Sumber: Prisgunanto (2006:43) 

Dalam proses komunikasi harus terdapat tiga komponen dasar yang 

menjadi syarat mutlak agar proses tersebut berjalan, yaitu sebagai berikut: 

a. Si Pengirim 

b. Si Penerima 

c. Pesan yang disampaikan oleh si pengirim kepada penerima 

Proses komunikasi adalah transfer pesan, ide atau pikiran dari si pengirim 

kepada si penerima. Ketiga komponen tersebut sangat berperan dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam berkomunikasi. Dalam proses 

pengaliran pesan, nilai kepercayaan si pengirim kepada penerima akan 

menimbulkan atensi atau perhatian penuh pada pesan yang dialirkan. Bila 

kepercayaan tinggi dan si penerima tertuju, maka pesan akan mudah diterima. 

Jadi, intinya dalam proses komunikasi, atensi dan kedekatan merupakan sebuah 

syarat mutlak (Prisgunanto, 2006:43). 

Secara paradigmatis Horold Lasswell mengemukakan, ”who says what in 

which channel to whom with what effect”, maka komunikasi tersebut terdiri dari 

beberapa  unsur yaitu : 

a.  Who says : siapa yang mengatakan atau disebut dengan komunikator 

b. Says what : Mengatakan apa yang disebut pesan 

c. In which channel : Melalui saluran apa atau media yang digunakan 

d. To whom : Siapa komunikannya 

Receiver Sender Message 



e. With what effect : Dengan efek apa atau dampak yang ditimbulkan. 

Oleh karena itu komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui suatu media tertentu yang dapat 

menimbulkan efek atau dampak yang diinginkan. Dari pengertian komunikasi 

yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa 

terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan 

tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi jika didukung oleh adanya 

unsur-unsur komunikasi yaitu sumber, pesan, media, penerima, dan efek. 

 

2.6 Efek Media Massa 

Media massa mempunyai efek yang sangat besar. Menurut Donald K. 

Robert dalam Rahmat (2002:217) ada yang beranggapan bahwa efek hanyalah 

perubahan prilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena fokusnya 

pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh media 

massa. Efek media massa meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Efek Kognitif  

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, 

atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan atau informasi. Wilbur Schramm 

mendefinisikan informasi sebagai segala sesuatu yang mengurangi 

ketidakpastian atau mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam 

situasi. 

b. Efek Afektif 

Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi 



atau tidak disukai oleh khalayak. Tujuan komunikator tidak hanya sekedar 

agar komunikan mengetahui, tetapi tergerak hatinya sehingga menimbulkan 

perassan tertentu. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap atau nilai.  

c. Efek Behavioral 

Efek behavioral berkaitan dengan perilaku nyata yang diamati dan meliputi 

pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berprilaku. 

 

2.7 Terpaan Iklan 

Terpaan iklan adalah keadaan terkena khalayak oleh pesan-pesan yang 

disebarkan oleh media massa (Effendy, 1997:124). Iklan yang disiarkan secara 

berulang-ulang atau dicetak berkali-kali dengan harapan bahwa kelak seseorang 

yang membaca, mendengarkan, atau mengamati iklan, akan memperhatikannya. 

Ketika terpaan iklan bertambah, seseorang bisa dengan mudah mengingat.  

Iklan televisi secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang 

dikomunikasikan melalui media yang memiliki keragaman yang kompleks 

melalui audio dan visual secara tepat untuk mempengaruhi khalayak yang 

merupakan target audiens. Dengan kemampuan jangkauan yang merambat ke 

berbagai bentuk kehidupan masyarakat, televisi menjadi sasaran yang sangat 

ampuh untuk menjangkau khalayak yang luas. Iklan sebagai kegiatan komunikasi 

massa yang menyampaikan pesan  dan bersifat persuasif yang berisikan pesan dan 

motivasi, yang ditujukan kepada khalayak dengan tujuan membujuk agar 

khalayak memberikan respon yang dikehendaki.     

Adapun fungsinya sebagai berikut: 

a. Memberi informasi 



b. Membujuk atau mempengaruhi 

c. Menciptakan kesan 

d. Memuaskan keinginan 

e. Iklan merupakan alat komunikasi 

 

2.8 Komunikasi pada Media Televisi  

Menurut Effendy (1993: 62) bahwa ada kecenderungan orang akan sangat 

perlu terhadap suatu hubungannya dengan kepentingan maupun kebutuhan 

sendiri. Komunikasi massa yang dilakukan oleh media televisi menyajikan 

berbagai hal yang bisa memberikan kepuasan pada khalayak, betapun kecilnya 

pemuasan yang diberikan oleh media televisi. Terpaan media banyak dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan yang eksternal, tetapi untuk melanjutkan terpaan 

diperlukan motif dan pemuasaannya. Perilaku tidak akan mendatangkan 

kesenangan tidak akan diulang artinya, kita tidak akan menggunakan media massa 

bila media tersebut tidak memberikan pemuasan pada kebutuhan khalayak.  

Televisi sebagai media massa yang mempunyai program-program acara 

yang membuat seseorang tertarik untuk menonton acara tersebut. Sebagai media 

massa televisi mempunyai karakteristik tersendiri, hal tersebut diungkapkan oleh 

Subrata (1995:20) sebagai berikut: 

a. Tidak bersifat alamiah tetapi selalu tersusun, dibentuk dan direncanakan 

dan bahkan melalui wadah organisasi. 

b. Karena sifatnya yang terorganisasikan maka kegiatannya tidak bersifat 

personal, melainkan berlangsung dalam jangkauan komunikasi yang luas 

yang dilaksanakan dalam bentuk jamak dan masalitas. 



c. Kegiatannya terarah dan bertujuan, sehingga merupakan hal yang 

terencanakan. 

d. Komunikator bukan merupakan satu orang/ individu, melainkan secara 

kolektif.  

 

2.9 Consumer Decision Model  

Menurut Sutisna (2001:11) consumer decision model adalah model 

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk yang diawali oleh 

adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya 

kebutuhan dan keinginan maka konsumen akan mencari informasi mengenai 

keberadaan produk yang diinginkannya. Alur dari model tersebut diawali dari 

konsumen yang menerima informasi (information), kemudian dari informasi 

tersebut dapat menyebabkan kemungkinan pengaruh yang dimulai dengan 

pengenalan merek oleh konsumen (brand recognition). Kemudian dievaluasi 

apakah pengenalan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya yang 

mana kesesuaian tersebut akan membentuk sikap (attitude) dan selanjutnya dapat 

menciptakan dan menambah ke dalam pikirannya sebagai tingkat keyakinan, 

(confidence) yang menunjukkan penilaian terhadap merek yang bersangkutan 

memuaskan atau tidak. Pengenalan merek mempunyai sumbangan terhadap sikap 

dan keyakinan konsumen terhadap merek yang ditawarkan yang kesemuanya itu 

diharapkan mampu menimbulkan niat beli (intention) dari konsumen. 

2.9.1 Pesan Iklan (Information) 

Merancang pesan iklan, idealnya pesan iklan itu harus menarik perhatian 

(attention), mempertahankan ketertarikan (interest), membangkitkan keinginan 



(desire), dan menggerakkan tindakan (action). Menurut Kotler (2002:632) dalam 

merancang pesan memerlukan pemecahan atas empat masalah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Isi Pesan  

Dalam menentukan isi pesan yang terbaik, manajemen mencari daya tarik, 

tema, ide, atau usulan penjualan yang unik. Ada tiga jenis daya tarik: 

1) Daya tarik rasional membangkitkan minat seseorang. 

2) Daya tarik emosional mencoba membangkitkan emosi positif atau 

negatif yang akan memotivasi pembelian. 

3) Daya tarik moral diarahkan pada perasaan audiens tentang apa yang 

benar dan tepat. 

b. Struktur Pesan 

Keefektifan suatu pesan bergantung pada isinya, struktur pesan 

memperjelas bagaimana cara mengambil keputusan, argumen sepihak dan 

dua pihak serta urutan penyajiannya. 

c. Format Pesan 

Komunikator harus mengembangkan format pesan yang kuat. Dalam iklan 

tercetak, komunikator harus memutuskan judul, kata-kata, ilustrasi dan 

warna.  

d. Sumber Pesan 

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau terkenal akan 

lebih menarik perhatian dan mudah diingat. Itulah sebabnya mengapa 

pengiklan sering menggunakan orang-orang terkenal sebagai juru bicara. 

Penggunaan orang-orang terkenal akan efektif jika mereka dapat 



melambangkan atribut produk yang utama.  

2.9.2 Pengenalan Merek (Brand Recognition) 

Pengenalan merek (brand recognition) adalah tingkat minimum dalam 

proses menciptakan kesadaran terhadap merek, paling tidak suatu merek pernah 

didengar oleh masyarakat (Tandjung, 2004). 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk 

pesaing. Kotler (2002) mengemukakan bahwa merek mempunyai enam level 

yaitu: 

a. Atribut. Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Mercedes 

memberi kesan sebagai modal yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang 

dengan baik, tahan lama, bergengsi tinggi.  

b. Manfaat. Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, “Saya 

tidak perlu membeli mobil baru setiap beberapa tahun.” Atribut “Mahal” 

mungkin diterjemahkan menjadi manfaat emosional, “Mobil ini membuat 

saya merasa penting dan dihargai”. 

c. Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Jadi, 

Mercedes berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi dan lain-lain. 

d. Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu, Mercedes mewakili budaya 

Jerman terorganisasi, efisien, bermutu tinggi.  

e. Kepribadian. Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes 

mencerminkan pimpinan yang masuk akal (orang), singa yang memerintah 

(binatang), atau astana yang agung (obyek). 



f. Pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Kita akan terkejut melihat seorang 

sekretaris berumur 20 tahun mengendari mercedes. Yang kita harapkan 

adalah seorang manajer puncak berumur 55 tahun di belakang.     

2.9.3 Sikap Konsumen (Attitude) 

Sikap konsumen sebagaimana dimaksudkan Sutisna (2001:99) adalah 

mempelajari kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu obyek atau 

kelompok obyek baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Sikap 

konsumen terhadap merek produk berarti bahwa sikap terhadap merek yaitu 

mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi merek baik disenangi 

atau tidak disenangi secara konsisten. Dengan demikian, konsumen mengevaluasi 

merek tertentu secara keseluruhan dari yang paling jelek sampai yang paling baik. 

Sutisna (2001:100) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen yang dapat 

membentuk sikap: 

a. Komponen Kognitif, Kepercayaan Terhadap Merek 

Adalah komponen kognitif dari sikap, evaluasi merek adalah komponen 

afektif atau perasaan, dan maksud untuk membeli adalah komponen 

konatif atau tindakan. Hubungan antara tiga komponen itu 

mengilustrasikan hirarki pengaruh keterlibatan tinggi (high involvenment) 

yaitu kepercayaan merek mempengaruhi evaluasi merek dan evaluasi 

merek mempengaruhi untuk membeli. 

b. Komponen Afektif, Evaluasi Merek 

Adalah pusat dari telaah sikap karena evaluasi merek merupakan ringkasan 

dari kecenderungan konsumen untuk menyenangi merek tertentu. Dalam 



faktanya, evaluasi merek sesuai dengan definisi dari sikap terhadap merek 

yaitu kecenderungan untuk mengevaluasi merek baik disegani atau tidak 

disenangi.  

c. Komponen Konatif, Maksud Untuk Membeli 

Pengaruh kepercayaan terhadap sikap dan pengaruh terhadap perilaku 

secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dengan pembelinya. 

Keterlibatan yang tinggi dari konsumen atas pembeliannya akan lebih 

tinggi hubungan antara kepercayaan, sikap dan perilaku. Ketika konsumen 

mempunyai keterlibatan yang tinggi, sikap merupakan bagian dari hirarki 

pengaruh yang menyebabkan keputusan untuk membeli (pertama kali 

konsumen mempunyai kepercayaan terhadap merek, kemudian 

mengembangkan sikap terhadap merek, dan kemudian memutuskan apakah 

membeli atau tidak).  

2.9.4 Keyakinan Konsumen (Confidence) 

Mowen (2002:312) menyatakan “bahwa kepercayaan konsumen adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang 

dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya”.  

Objek (objects) dapat berupa produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu 

dimana seseorang meneliti kepercayaan dan sikap. Atribut (attributes) adalah 

karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. 

Manfaat (benefits) adalah hasil positif yang diberikan atribut kepada konsumen.  

Mowen (2002:312-313) membagi kedalam tiga jenis Confidence 

(kepercayaan):  

a. Kepercayaan Atribut-Objek. Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki 



atribut khusus yang disebut kepercayaan atribut-abjek. Kepercayaan 

atribut-objek menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti 

seseorang, barang, atau jasa. Jadi kepercayaan bahwa sebuah kendaraan 

roda empat dikendarai pada jalan pedesaan merupakan kepercayaan 

atribut-objek. Melalui kepercayaan atribut-objek, konsumen menyatakan 

apa yang mereka ketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.  

b. Kepercayaan Atribut-Manfaat. Seseorang mencari produk dan jasa yang 

akan menyelesaikan masalah-masalah mereka dan mengetahui kebutuhan 

mereka dengan kata lain, memiliki atribut yang memberikan manfaat 

yang akan dikenal. Hubungan antara atribut dan manfaat ini 

menggambarkan jenis kepercayaan atribut-manfaat. Kepercayaan atribut-

manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah 

atribut tertentu menghasilkan, atau  memberikan manfaat tertentu. 

Persepsi bahwa sebuah kendaraan yang dikendarai di tanah lapang 

memberikan pandangan yang lebih baik tentang jalan merupakan 

kepercayaan atribut-manfaat.  

c. Kepercayaan Objek-Manfaat. Jenis kepercayaan objek-manfaat dibentuk 

dengan menghubungkan objek dan manfaatnya. kepercayaan objek-

manfaat merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, 

orang atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu. Pada 

kasus kendaraan sport serba guna, kepercayaan objek manfaat akan 

timbul karena dengan membeli sebuah Ford Explorer atau Jeep 

Cherokee, akan memiliki pandangan yang sangat baik tentang jalanan.       



2.9.5 Niat Beli (Intention) 

Niat beli adalah pembelian yang direncanakan sepenuhnya oleh konsumen. 

Niat beli 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). 

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. 

 



2.10 Kerangka Pikir 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka rumusan hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

1. Secara simultan pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan 

konsumen berpengaruh terhadap niat beli kartu GSM. 

2. Secara parsial pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan 

konsumen berpengaruh terhadap niat beli kartu GSM. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini masuk 

dalam tipe penelitian deskriptif. Menurut Djarwanto (2001:42) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

sehubungan dengan karakteristik-karakteristik subjek peneltian seperti misalnya 

jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Sedangkan 

menurut Indriantoro dan Supomo (1999:26) penelitian deskriptif adalah penelitian 

terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Dengan 

kata lain penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai keadaan obyek atau persoalan berdasarkan 

kondisi yang sebenarnya atau apa yang ada pada saat penelitian dilakukan. 

 Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok 

atau organisasional), kejadian atau prosedur. Sesuai dengan jenis data yang diuji, 

penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu teknik pengumpulan dan 

analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui tanya-

jawab (Indriantoro dan Supomo, 1999:26). 

 

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah model keputusan konsumen atau 

consumer decision model yang terdiri dari pesan iklan di televisi, pengenalan 

merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen, dan niat beli. Variabel-variabel 



dalam penelitian ini yaitu: 

X1 =  pesan iklan (information) 

X2 =  pengenalan merek (brand recognition) 

X3 = sikap konsumen (attitude) 

X4 =  keyakinan konsumen (confidence) 

Y =  niat beli (intention) 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

1. Variabel Pesan Iklan (Information)  

Pesan iklan adalah pesan yang efektif, menarik, spesifik, mudah mengerti, 

singkat, dan bisa dipercaya. Pesan iklan  yang akan disajikan dalam 

penyampaian yang berbeda-beda dimana pengiklanan harus mengetahui 

apa yang cenderung diminati konsumen tetapi gaya penyampaiannya juga 

harus sesuai dan mengena tentang produk yang diiklankan. Indikator-

indikatornya adalah: 

a. Isi pesan  

b. Format pesan 

c. Sumber pesan 

2. Variabel Pengenalan Merek (Brand Recognition) 

Pengenalan merek adalah tingkat minimum dalam proses menciptakan 

kesadaran terhadap merek, paling tidak suatu merek pernah didengar oleh 

masyarakat. Indikator-indikatornya adalah: 



a. Atribut  

b. Manfaat  

c. Nilai  

3. Variabel Sikap Konsumen (Attitude) 

Sikap konsumen adalah mempelajari kecenderungan memberikan 

tanggapan pada suatu obyek atau kelompok obyek baik yang disenangi 

atau tidak disenangi secara konsisten. Indikator-indikatornya adalah: 

a. Komponen kognitif, kepercayaan terhadap merek  

b. Komponen Afeksi, evaluasi merek  

c. Komponen konatif, maksud untuk membeli 

4. Variabel Keyakinan Konsumen (Confidence) 

Keyakinan merupakan tingkat kepastian dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang 

objek, atribut, serta manfaatnya. Indikator-indikatornya adalah: 

a. Kepercayaan atribut-objek  

b. Kepercayaan atribut-manfaat  

c. Kepercayaan objek-manfaat  

5. Variabel Niat Beli (Intention) 

Niat beli merupakan keinginan yang direncanakan sepenuhnya oleh 

konsumen untuk melakukan pembelian nyata. Indikatornya adalah 

keinginan terencana konsumen sebelum membeli Kartu GSM.  

 

3.4 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala 

Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 



ketidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Responden 

diminta menjawab pertanyaan yang diberikan dengan alternatif jawaban yang 

masing-masing diberi skor secara berurutan yaitu: 

• Skor 5  Sangat Setuju 

• Skor 4  Setuju 

• Skor 3  Netral 

• Skor 2  Tidak Setuju 

• Skor 1  Sangat Tidak Setuju  

 

3.5 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini berupa 

kuisioner yang disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. 

Kuisioner disebarkan kepada penduduk Perumahan Pondok Alam  Sigura-

gura Kota Malang. 

2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder diusahakan sendiri oleh peneliti untuk mendukung 

pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari publikasi, majalah, buku lain yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti.   

 



3.6 Populasi dan Sampel  

 Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:49). 

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Perumahan Pondok Alam Sigura-

gura di Kota Malang sebanyak 452 orang. Dipilihnya penduduk di perumahan ini 

perumahan ini karena lokasinya dekat dengan counter-counter HP yang 

menyediakan berbagai produk kartu seluler prabayar, termasuk kartu GSM. 

 Dalam suatu survey, tidak selalu perlu untuk meneliti semua individu 

dalam populasi karena disamping memakan biaya sangat besar, juga 

membutuhkan waktu yang lama. Dengan meneliti sebagian dari populasi 

diharapkan bahwa hasil yang didapatkan akan mampu menggambarkan sifat 

populasi yang bersangkutan. 

Ukuran besarnya sampel (responden) ditentukan dengan rumus Slovin 

(Umar, 2005:108) yaitu: 

2eN1

N
n

+
=  

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir (dalam hal ini maksimal 10%) 
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452
n

+
=  

n = 81,9 dibulatkan menjadi 82 orang penduduk 

Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini yang digunakan 

sebagai responden sebanyak 82 orang penduduk Perumahan Pondok Alam Sigura-



gura Malang. Agar pengambilan sampel bersifat sistematis dan proporsional maka 

metode pengambilan sampel mengggunakan proportional stratified random 

sampling untuk masing-masing lokasi pengambilan sampel secara acak, maka 

dilakukan perhitungan proporsi sampel pada masing-masing bagian dalam 

perusahaan sebagaimana tabel berikut ini: 

Tabel 1. Proporsi Sampel Penelitian 

No 
Rukun Tetangga 

(RT) 
Populasi Perhitungan Proporsi Sampel 

1 RT. 1 207 207 : 452 x 82 38 orang 

2 RT. 2 162 162 : 452 x 82 29 orang 

3 RT. 3 83 83 : 452 x 82 15 orang 

 Total 452  82 orang 

Sumber: Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Dinoyo, 2008. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode survey. Metode survey adalah metode pengumpulan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 1999:152). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menyebarkan kuisioner kepada responden. Kuisioner yang digunakan di sini 

dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a. Pertanyaan umum tentang karakteristik responden 

b. Pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian 

 



3.8 Teknik Pengujian Data  

3.8.1 Uji Validitas  

 Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sebuah instrumen 

dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat 3 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur validitas, yaitu content 

validity, criterion-related validity, dan construct validity (Indriantoro dan Supomo 

,1999). Uji validitas yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruksi (construct validity). Uji validititas konstruksi dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor individu yang diperoleh dari masing-masing item 

atau butir dengan skor total dari masing-masing item atau butir dengan skor total 

dari masing-masing item. Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik korelasi product moment dari Pearson. Alasan digunakannya teknik 

ini adalah karena alat statistik ini sudah dikenal luas dan interpretasinya tidak 

terlalu rumit.  

 Pada dasarnya langkah-langkah pokok dalam analisis kesahihan butir 

adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung total skor butir dari skor semua butir variabel. 

b. Menghitung korelasi product moment antar skor butir (X) dengan total 

butir (Y). Korelasi product moment dirumuskan sebagai berikut: 

 

dimana :   

rxy = korelasi product moment dari Pearson 

X = skor butir 



Y = skor total butir 

N = jumlah sampel  

c.  Menguji taraf sigifikansi rxy (taraf signifikansi 5%). 

  d.  Menggugurkan butir yang tidak sahih, yaitu butir yang tidak valid. 

Untuk menguji validitas instrumen maka dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skala yang diperoleh pada masing-masing item dengan 

skor totalnya. Skor total ini merupakan hasil penjumlahan semua skor item dan 

semua di atas angka kritis. Adapun nilai kritisnya adalah pada tingkat signifikan 

5%, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat ukur tersebut 

dikatakan valid. 

Agar hasil pengujian validitas dengan teknik korelasi bivariate (Karl 

Pearson) memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat 

bantu komputer dengan Program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

15.0 for Windows. 

3.8.2 Uji Reliabilitas  

 Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek 

yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda 

menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua 

menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2005:118). Dengan kata lain, 

reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur 

gejala yang sama.  

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji konsistensi internal dengan 

menggunakan formula koefisien Alpha Cronbach. Sekaran (1992:287) 

memberikan kriteria untuk mengetahui tingkat reliabilitas yaitu sebesar nilai 



Cronbach Alpha (CA), jika CA mendekati angka 1 maka mengindikasikan bahwa 

konsistensi reliabilitas semakin tinggi. Rumus Cronbach Alpha adalah: 

r = 
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Keterangan: 

r = Reliabilitas instrumen 

k   = Banyaknya butir pertanyaan/item 

∑ 2si  = Jumlah varian/item 

2
si    = Jumlah varian total 

Kriteria dalam menentukan reliabilitas data adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Alpha antara 0,8 – 1,00 termasuk kategori baik 

b. Nilai Alpha antara 0,60 – 0,79 termasuk kategori dapat diterima. 

c. Nilai Alpha lebih kecil dari 0,60 termasuk kategori kurang baik  

Pengujian validitas dan reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini 

mengunakan bantuan program komputerisasi statistik SPSS.  

 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari model dinamis 

yang dipakai, dalam penelitian ini digunakan metode penaksiran OLS (Ordinary 

Least Square). Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang 

mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut yaitu: Normalitas, Uji Non-

Multikolinearitas, Uji Non-Heteroskedastisitas, dan Uji Non-Autokorelasi. 



3.9.1 Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah 

kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel . Hipotesis dalam 

pengujian ini adalah : 

H0 :  F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili 

oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi 

berdistribusi normal. 

H1 :   F(x) ≠ F0 (x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan Keputusan. 

• Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

• Jika Probabilitas  < 0,05, maka H0  ditolak  

(Santoso, 2001, 392 - 393 ). 

3.9.2 Uji Non-Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang "sempurna" atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam 

penelitian ini dengan  menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF) 

(Aliman, 2000:57).  Rule of thumb  digunakan sebagai pedoman jika VIF dari 

suatu variabel melebihi 10, di mana hal ini terjadi  ketika nilai R
2
 melebihi 0,90 

maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi. Besarnya VIF 

dirumuskan sebagai berikut: 
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3.9.3 Uji Non-Heteroskedastisitas 

 Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, 

yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Secara matematis 

asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

E(uI) = 2σ   i = 1,2,3,…,N 

 Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Glejser (1969) 

dalam Gurajati (1995). Uji Glejser ini dilakukan dengan cara meregresikan  nilai 

absolut residual yang diperoleh yaitu ei atas variabel Xi untuk model ini yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah: 

iii vXu ++= βα2  

Ada atau tidaknya heteroskedastisitas  ditentukan oleh nilai  α dan β  

3.9.4 Uji Non-Autokorelasi  

 Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtun 

waktu) atau ruang (seperti dalam data cross section). Dalam konteks regresi, 

model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak 

terdapat dalam disturbance atau gangguan ui. Secara matematis hal tersebut dapat 

dituliskan sebagai berikut:  

E(uIUj) = 0   i =j 

 Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, ada 

beberapa pengujian, antara lain metode grafik dan Durbin Watson Test. 



 Pengujian metode Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

1. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei. 

2. Hitung d dengan formula berikut: 
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3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang 

menjelaskan tertentu, dapatkan nilai kritis dL dan dU. 

4. Jika hipotesa nol (H0) adalah tidak ada korelasi serial positif, maka jika: 

d < dL   : menolak H0 

d > dL   : tidak menolak H0 

dL ≤  d ≤  4-dL  : pengujian tidak meyakinkan 

5. Jika hipotesa nol (H0) adalah tidak ada korelasi serial negatif, maka jika  

d  > 4 - dL   : menolak H0  

d  > 4 - dL   : tidak menolak H0  

4 - dU ≤  4 - dL  : pengujian tidak meyakinkan 

 

3.10 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengelolaan data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dari data yang telah 

dinyatakan valid dan andal dapat dilakukan pengujian atas hipotesis. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Hal ini disebabkan 

jumlah variabel bebas lebih dari satu (terdapat empat variabel bebas). 



Analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh pesan iklan, pengenalan merek, sikap konsumen, dan keyakinan 

konsumen terhadap niat beli produk kartu GSM. Adapun model persamaan regresi 

linier berganda yang dipergunakan yaitu: 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Dimana : 

Y = niat beli 

X1 = pesan iklan 

X2 = pengenalan merek  

X3 = sikap konsumen 

X3 = keyakinan konsumen 

b = koefesien regresi 

 (Sugiyono, 2004:211) 

 

3.11 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini, 

maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

3.11.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

(pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen) secara simultan 

terhadap niat beli dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. 

Rumus Uji F adalah:  

( )
( )2

2

R1k

1knR
F

−

−−
=  (Hasan, 2004:108) 

Keterangan: 

R
2
 = Koefisien korelasi 

n = Jumlah subyek 



k = Jumlah variabel bebas (independen) 

Keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian dengan melihat 

nilai F dengan kriteria:  

a. Jika signifikansi F < 0,05 maka hipotesis pertama (H1) diterima, artinya 

secara simultan pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat beli kartu GSM. 

b. Jika signifikansi F > 0,05 maka hipotesis pertama (H1) ditolak, artinya 

secara simultan pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan 

konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli kartu GSM 

3.11.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-

masing (parsial) variabel bebas (pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan 

keyakinan konsumen) terhadap niat beli. Adapun rumus Uji t adalah: 

Se

b
t =    (Hasan, 2004:104) 

Keterangan:  

t = Nilai t hitung  

b  = Koefisien Regresi  

Se = Standard Error 

Keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian dengan melihat 

nilai signifikansi t dengan kriteria: 

a. Jika signifikansi t < 0,05 maka hipotesis kedua (H2) diterima, artinya 

secara parsial pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat beli kartu GSM. 



b. Jika signifikansi F > 0,05 maka hipotesis kedua (H2) ditolak, artinya secara 

parsial pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli kartu GSM 

Agar hasil perhitungan akurat, cepat dan tepat maka pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 15.0 for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV  

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Operator Seluler Kartu GSM di Indonesia 

Di negara-negara maju di Eropa menerapkan teknologi seluler untuk 

komunikasi pada decade 70-an, dan Indonesia baru memanfaatkan kecanggihan 

komunikasi tersebut belasan tahun kemudian. Teknologi seluler masuk ke 

Indonesia untuk pertama kali di tahun 1984 dengan berbasis teknologi Nordic 

Mobile Telephone (NMT). Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak 

masyarakat yang menggunakan ponsel. Pada tahun1985 – 1992 ponsel yang 

beredar di Indonesia tidak bisa ke saku baju atau celana karena bentuknya besar 

dan panjang, dengan rata-rata berat mencapai 430 gram (hampir setengah kg). 

Harga ponselnya tidak murah dan rata-rata di atas 10 juta per unit yang membuat 

ponsel menjadi alat komunikasi yang mahal pada masanya (www.google.co.id). 

Saat itu baru dikenal dua teknologi seluler yakni NMT 470 (modifikasi 

NMT 450) yang dioperasikan oleh PT. Rajasa Hazanah Perkasa. Sedangkan 

Advance Mobile System (AMPS) ditangani empat operator yakni PT. Elektrindo 

Nusantara, PT. Centralindo, PT. Panca Sakti, dan Telekomindo. Di akhir tahun 

1993, PT. Telkom mulai proyek percontohan seluler digital Global System for 

Mobile (GSM) yang dimulai di Pulau Batam dan Pulau Bintan. Pada tahun 1994 

PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) beroperasi sebagai operator GSM 

pertama di Indonesia dengan mengawali bisnisnya di Jakarta dan sekitarnya. Saat 

itu terjadi perubahan besar pada perilaku konsumen dapat bergonta-ganti ponsel 



dengan nomor yang sama, karena GSM menggunakan kartu SIM. Teknologinya 

aman dari penggandaan dan penyadapan serta mutu prima dan jangkuan luas. 

Terminal ponselnya tidak lagi sebesar “pemukul kasti” dan dapat dikantongi 

dengan berat maksimal 500 gram dan harga ponselnya lebih terjangkau 

(www.google.co.id). 

Proyek Telkom di Batam berlangsung sukses dan dilanjutkan ke propinsi-

propinsi di sumatera yang mengantar pada pendirian Telkomsel pada 26 Mei 1995 

sebagai operator GSM nasional bersama Satelindo, Telkomsel dengan produk 

unggulan kartu Halo sukses di Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar 

kemudian masuk ke Jakarta. Pemerintah mendukung pengembangan bisnis ini 

dengan menghapus pajak bea masuk bagi terminal ponsel sehingga harganya 

menjadi lebih murah minimal Rp. 1 juta per unit. Telkomsel juga membuat 

gebrakan dengan cakupan nasional dan Ambon (Maluku) tercatat pada 29 

Desember 1996 sebagai propinsi ke-27 yang dilayani Telkomsel. Di penghujung 

tahun 1996 PT. Excelcomindo Pratama (Excelcom) berbasis GSM beroperasi di 

Jakarta sebagai operator nasional ketiga GSM di Indonesia (www.google.co.id).  

Pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan lisensi baru bagi operator 

seluler berbasis teknologi PHS dan GSM 1800 kepada 10 (sepuluh) operator baru 

yang memberikan lisensi regional. Namun proyek tersebut urung dilaksanakan 

karena negeri ini dihantam krisis moneter. Di tahun ini pula Telkomsel 

memperkenalkan kartu prabayar (prepaid) GSM pertama di Indonesia yang 

dinamai Simpati sebagai alternatif dari kartu Halo. Tidak mau ketinggalan dengan 

para kompetitornya maka Excelcom meluncurkan kartu prabayar Pro-XL yang 

memberikan alternatif bagi konsumen untuk memilih dengan layanan unggulan 



roaming. Satelindo menyusul Telkomsel dan Excelcom dengan meluncurkan 

kartu prabayar Mentari, dengan keunggulan tarif dihitung per detik. Sehingga 

dalam waktu singkat menjaring lebih 100.000 pelanggan. Jatuhnya Presiden 

Soeharto dan gerakan Reformasi mengimbas pada dicabutnya lisensi PHS dan 

GSM 1800 bagi Indophone dan Cellnas karena sahamnya dimiliki keluarga 

Cendana dan kroninya. Krisis moneter tidak menyurutkan minat masyarakat untuk 

menjadi konsumen seluler. Hingga akhir tahun 1999 di seluruh Indonesia terdapat 

2,5 juta pelanggan dan sebagian besar adalah pengguna prabayar Simpati, 

Mentari, dan Pro-XL. Mereka memilih prabayar karena tidak ingin dibebani 

prosedur administrasi dan dapat mengendalikan pemakaian pulsa dan kalau habis 

dapat diisi ulang. Dan hingga sekarang sudah semakin banyak provider (penyedia 

jasa) telekomunikasi yang mampu menjangkau secara nasional, mulai dari GSM 

(Global System for Mobile) hingga CDMA (Code Division Multiple Access) total 

sudah mencapai sekitar 12 voucher yang dapat digunakan oleh masyarakat 

(www.google.co.id). 

4.1.2 Jumlah Pelanggan Kartu GSM  

Menurut data yang dipaparkan Direktorat Jenderal Pos dan 

Telekomunikasi (Ditjen Postel) tanggal 18 September 2008 dalam situs resminya 

(www.dijen-postel.go.id), total data pelanggan yang teregistrasi mencapai 95 juta 

nomor. Namun hanya 30 juta yang keabsahannya terjamin.  

Telkomsel sebagai operator yang mengklaim memiliki jumlah pelanggan 

paling besar hanya memiliki validitas sekitar 11% dari total pelanggan yang 

teregistrasi dalam databasenya. Postel mencatat, Telkomsel menyerahkan data 

pelanggannya yang teregistrasi sebanyak 49.455.000 nomor. Namun sayangnya 



dari jumlah tersebut hanya 5.600.000 nomor yang tervalidasi atau keabsahan 

datanya terjamin.  

Operator besar anak usaha Telkom tersebut mungkin masih lebih 

beruntung dibanding anak usaha merek dagang atau trademark asal Malaysia, XL. 

Menurut data Postel, dari 14.987.561 nomor yang teregistrasi hanya 13.667 yang 

dinyatakan valid. Angka ini tidak mencapai 1% dari total jumlah pelanggan 

mereka bahkan jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah pelanggan operator baru, 

NTS Axis. Berbeda dengan dua incumbent (pemimpin pasar) lainnya, Indosat 

merupakan operator yang cukup konsisten dengan masalah validasi. Bahkan 

prosentase nomor validasi mereka dbanding nomor registrasi mencapai 85%. Dari 

sekitar 23.945.431 nomor dari total jumlah pelanggan, data yang dinyatakan valid 

mencapai 20.464.835 nomor. Operator lain yang mungkin masih beruntung adalah 

Mobile-8 dan HCPT dengan jumlah data pelanggan valid mencapai 60%. 

Sayangnya jumlah pelanggan Mobile-8 dan HCPT belum sebanding dengan tiga 

operator besar lainnya. Dari 3.078.569 nomor Mobile-8 yang teregistrasi, sekitar 

1.798.457 nomor dinyatakan valid. Sedangkan HCPT memiliki validasi 1718764 

nomor dari 2169856 nomor yang teregistrasi (www.google.co.id). 

Dua operator “underground” lainnya memiliki persentase validasi yang 

cukup besar. Bahkan Smart Telecom dan Natrindo Telepon Seluler (dengan 

produk Axis) memiliki validasi 100%. Sehingga jumlah pelanggan keduanya 

memiliki angka yang sama dengan nomor teregistrasi dan nomor tervalidasi. 

Smart dengan total 200.949 nomor, sedangkan NTS Axis dengan 36.935 nomor 

(www.google.co.id). 

 



4.2 Gambaran Umum Responden  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang yang menggunakan kartu 

GSM. Dalam penelitian ini diketahui jumlah sampel atau responden penduduk di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang yang diambil secara 

judgement sampling sebanyak 82 orang dengan gambaran umum identitas 

responden sebagai berikut: 

4.2.1 Kartu GSM Responden 

Gambaran identitas responden berdasarkan kartu GSM yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Kartu GSM Responden 

Produsen Kartu GSM 
Jumlah  

(orang) 

Persentase  

(%) 

Telkomsel 36 43,9 

Indosat 21 25,6 

XL 18 22,0 

Axis 7 8,5 

Jumlah 82 100 

 

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden 

menggunakan kartu GSM produk Telkomsel sebanyak 36 orang (43,9%), disusul 

produk Indosat sebanyak 21 orang (25,6%), produk XL (Excelcomindo) sebanyak 

18 orang (22%), sisanya menggunakan produk Axis sebanyak 7 orang (8,5%). 

4.2.2 Jenis Kelamin Responden 

Gambaran identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 



Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin 
Jumlah  

(orang) 

Persentase  

(%) 

Laki-laki 36 43,9 

Perempuan 46 56,1 

Jumlah 82 100 

 

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas jenis kelamin responden 

adalah perempuan yaitu sebanyak 46 orang (56,1%), sedangkan responden laki-

laki sebanyak 36 orang (43,9%). 

4.2.3 Usia Responden  

Gambaran usia responden pada saat dilakukan penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Usia Responden 

Usia 

(tahun) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

17 - 24 24 29,3 

25 - 32 35 42,7 

33 - 40 12 14,6 

41 - 48 9 11,0 

> 48 2 2,4 

Jumlah 82 100 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berusia di 

antara 25 – 32 tahun yaitu sebanyak 35 orang (42,7%) dan berusia antara 17 – 24 

tahun sebanyak 24 orang (29,3%). Selanjutnya responden berusia antara 33 – 40 

tahun sebanyak 12 orang (14,6%), berusia antara 41 – 48 tahun sebanyak 9 orang 

(11%), sisanya berusia sebanyak 2 orang (2,4%) berusia lebih dari 48 tahun. 



4.2.4 Lama Penggunaan Kartu GSM 

Gambaran distribusi responden berdasarkan lama penggunaan kartu GSM 

yang dipakai oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Lama Penggunaan Kartu GSM Responden 

Lama Penggunaan  

Kartu GSM 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

< 6 bulan 2 2,4 

6 bulan – 1 tahun 5 6,1 

1 – 2 tahun 21 25,6 

> 2 tahun 54 65,9 

Jumlah 82 100 

 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah 

menggunakan kartu GSM lebih dari 2 tahun yakni sebanyak 54 orang (65,9%), 

kemudian responden yang telah menggunakan kartu GSM antara 1 – 2 tahun 

sebanyak 21 orang (25,6%). Sedangkan responden yang telah menggunakan kartu 

GSM antara 6 bulan – 1 tahun sebanyak 5 orang (6,1%), dan sisanya sebanyak 2 

orang (2,4%) telah menggunakan kartu GSM kurang dari 6 bulan. 

4.2.5 Pendidikan Terakhir Responden  

Gambaran pendidikan terakhir responden dapat dilihat sebagaimana pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

SLTP  1 1,2 

SLTA 24 29,3 

Diploma  10 12,2 

Sarjana  47 57,3 

Jumlah 82 100 

 



Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden terbanyak dalam 

penelitian ini mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 47 

orang (57,3%). Selanjutnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) 

sebanyak 24 orang (29,3%), lulusan Diploma sebanyak 10 orang (12,2%), dan 

sisanya sebanyak 1 orang (1,2%) adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP). 

4.2.6 Pekerjaan Responden  

Pada tabel berikut ini dapat dilihat gambaran pekerjaan responden. 

Tabel 4.6 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Mahasiswa  24 29,3 

PNS/TNI/Polri 10 12,2 

Pegawai Swasta 27 32,9 

Wiraswasta 9 11,0 

Ibu Rumah Tangga 12 14,6 

Jumlah 82 100 

 

Dari tabel Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden pegawai 

swasta yakni sebanyak 27 orang (32,9%) dan responden yang masih berstatus 

mahasiswa sebanyak 24 orang (29,3%). Responden yang lain adalah ibu rumah 

tangga sebanyak 12 orang (14,6%), pegawai pemerintah (PNS/TNI/Polri) 

sebanyak 10 orang (12,2%), dan sisanya sebanyak 9 orang (11%) bekerja sebagai 

wiraswasta.  

4.2.7 Penghasilan Responden  

Gambaran distribusi responden berdasarkan besarnya penghasilan per 

bulan yang diterima dapat dilihat pada tabel berikut: 



Tabel 4.7 

Penghasilan Responden 

Pendapatan/bulan 

(Rp) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

500.000 – 1.000.000 11 13,4 

> 1.000.000 – 2.000.000 17 20,7 

> 2.000.000 54 65,9 

Jumlah 82 100 

 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

penghasilan per bulan lebih dari Rp. 2.000.000 yakni sebanyak 54 orang (65,9%). 

Kemudian responden memiliki penghasilan per bulan antara lebih dari 

Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000 sebanyak 17 orang (20,7%), dan sisanya sebanyak 

4 orang (4%) memiliki penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000. Bagi mahasiswa 

yang tidak bekerja penghasilannya berupa uang saku atau sejumlah kiriman uang 

dari orang tua/keluarganya, dan bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja maka 

penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan suaminya. 

 

4.3 Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Responden dalam penelitian ini telah menjawab semua pertanyaan yang 

terkait dengan pengaruh pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan 

konsumen terhadap niat beli kartu GSM, baik pertanyaan dalam bentuk kuesioner 

maupun wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan hanya untuk 

memperjelas jawaban responden yang dirasa kurang jelas menurut peneliti. 

Frekuensi dari jawaban responden tersebut selengkapnya tersaji dalam tabel 

sebagai berikut:  



4.3.1 Variabel Pesan Iklan (X1) 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

pesan iklan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Pesan Iklan 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X1.1 Isi pesan iklan di televisi mudah dipahami 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

6 

51 

23 

2 

0 

 

  7,3 

62,2 

28,0 

2,4 

0 

 Jumlah 82 100* 

X1.2 Ungkapan kata-kata iklan mudah diingat 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

2 

59 

21 

0 

0 

 

 2,4 

 72,0 

25,6 

 0 

0 

 Jumlah 82 100 

X1.3 Model/bintang iklan reputasinya baik 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

7 

 52 

22 

1 

0 

 

      8,5 

63,4 

26,8 

1,2 

0 

 Jumlah 82 100* 

* Pembulatan 

Pada item isi pesan iklan di televisi mudah dipahami, sebagian besar 

responden menjawab setuju yaitu sebanyak 51 orang (62,2%). Selanjutnya 

menjawab netral sebanyak 23 orang (28%), sangat setuju sebanyak 6 orang (7,3%) 

dan tidak setuju sebanyak 2 orang (2,4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar mayoritas responden atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok 

Alam Sigura-gura Kota Malang setuju dengan pernyataan bahwa isi pesan pada 

tayangan iklan kartu GSM (yang digunakan) di televisi memberikan informasi 



yang mudah dipahami pemirsa.  

Kemudian pada item ungkapan kata-kata iklan mudah diingat, sebanyak 

59 orang (72%) responden menyatakan setuju. Sisanya sebanyak 21 orang 

(25,6%) menyatakan netral dan 2 orang (2,4%) menyatakan sangat setuju. Hal ini 

berarti bahwa mayoritas responden atau konsumen kartu GSM di Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang setuju dengan pernyataan bahwa 

ungkapan kata-kata (format) dalam pada tayangan iklan kartu GSM (yang 

digunakan) di televisi mudah diingat oleh pemirsa. 

Selanjutnya untuk item model/bintang iklan reputasinya baik, sebagian 

besar atau sebanyak 52 orang (63,4%) responden menjawab setuju. Sedangkan 

responden lainnya menjawab netral sebanyak 22 orang (26,8%), menjawab sangat 

setuju sebanyak 7 orang (8,5%), dan menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang 

(1,2%). Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden atu 

konsumen menyatakan setuju bahwa model atau bintang iklan pada tayangan 

iklan kartu GSM (yang digunakan) di televisi memiliki reputasi yang baik. 

4.3.2 Variabel Pengenalan Merek (X2) 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

pengenalan merek sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 



Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Pengenalan Merek 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X2.1 Mengenal dengan baik atribut kartu GSM  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

3 

50 

26 

3 

0 

 

3,7 

61,0 

31,7 

3,7 

0 

 Jumlah 82 100* 

X2.2 Meyakini kartu GSM yang digunakan 

memudahkan berkomunikasi 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

6 

55 

21 

0 

0 

 

 

7,3 

67,1 

25,6 

0 

0 

 Jumlah 82 100 

X2.3 Memahami dengan baik bahwa kartu GSM 

memudahkan memperoleh informasi 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

6 

50 

25 

1 

0 

 

 

7,3 

61,0 

30,5 

1,2 

0 

 Jumlah 82 100 

* Pembulatan 

Dari Tabel 4.9 pada item mengenal dengan baik atribut kartu GSM, 

terlihat bahwa kebanyakan responden yaitu 50 orang (61%) menjawab setuju. 

Selanjutnya sebanyak 26 orang (31,7%) menjawab netral. Sisanya menjawab 

sangat setuju dan tidak setuju masing-masing sebanyak 3 orang (3,7%). Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa responden atau konsumen kartu GSM di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang setuju bahwa mereka 

mengenal dengan baik atribut kartu GSM menyangkut tarif, fasilitas, sinyal, dan 



sebagainya.  

Pada item meyakini kartu GSM yang digunakan memudahkan 

berkomunikasi, sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 55 

orang (67,1%). Sisanya menjawab netral yaitu sebanyak 21 orang (25,6%) dan 

sangat setuju sebanyak 6 orang (7,3%). Artinya bahwa sebagian besar responden 

atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

setuju bahwa mereka meyakini kartu GSM yang mereka gunakan memberikan 

manfaat kemudahan dalam berkomunikasi. 

Untuk item memahami dengan baik bahwa kartu GSM memudahkan 

memperoleh informasi, sebagian besar responden yaitu sebanyak 50 orang (61%) 

menyatakan setuju. Selebihnya menyatakan netral sebanyak 25 orang (30,5%), 

sangat setuju sebanyak 6 orang (7,3%) dan tidak setuju sebanyak 1 orang (1,2%). 

Hal ini menunjukkan sebagian besar responden atau konsumen kartu GSM di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang memahami dengan baik 

bahwa kartu GSM yang mereka gunakan dapat memudahkan mereka dalam 

memperoleh informasi. 

4.3.3 Variabel Sikap Konsumen (X3) 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

sikap konsumen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 



Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Konsumen 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X3.1 Iklan kartu GSM di televisi dikemas dengan 

baik (menarik) 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

5 

51 

23 

3 

0 

 

 

6,1 

62,2 

28,0 

3,7 

0 

 Jumlah 82 100 

X3.2 Lebih senang menggunakan kartu GSM 

dibandingkan kartu CDMA  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

9 

39 

31 

3 

0 

 

 

11,0 

47,6 

37,8 

3,7 

0 

 Jumlah 82 100* 

* Pembulatan 

Pada item iklan kartu GSM di televisi dikemas dengan baik (menarik), 

sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 51 orang (62,2%). 

Sedangkan yang menjawab netral sebanyak 23 orang (28%), menjawab sangat 

setuju sebanyak 5 orang (6,1%), dan sisanya menjawab tidak setuju sebanyak 3 

orang (3,7%). Artinya, mayoritas responden atau konsumen kartu GSM di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang menganggap bahwa iklan 

kartu GSM di televisi dikemas dengan baik (menarik). 

Berikutnya pada item lebih senang menggunakan kartu GSM 

dibandingkan kartu CDMA, sebanyak 39 orang (47,6%) responden menjawab 

setuju, 31 orang (37,8%) responden menjawab netral, 9 orang (11%) menjawab 

sangat setuju, dan sisanya sebanyak 3 orang (3,7%) responden menjawab tidak 

setuju. Dari jawaban responden ini maka dapat diketahui bahwa kebanyakan 



responden atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 

Kota Malang merasa lebih senang menggunakan kartu GSM dibandingkan dengan 

merek kartu CDMA. 

4.3.4 Variabel Keyakinan Konsumen (X4) 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

keyakinan konsumen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Variabel Keyakinan Konsumen 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

X4.1 Percaya dengan tarif sesuai yang diiklankan  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

2 

45 

21 

14 

0 

 

2,4 

54,9 

25,6 

17,1 

0 

 Jumlah 82 100 

X4.2 Percaya dengan fasilitas yang dijanjikan  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

3 

50 

21 

7 

1 

 

3,7 

61,0 

25,6 

8,5 

1,2 

 Jumlah 82 100 

X4.3 Percaya dengan jernihnya sinyal  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

5 

54 

18 

5 

0 

 

6,1 

65,9 

22,0 

6,1 

0 

 Jumlah 82 100* 

* Pembulatan 

Pada item percaya dengan tarif sesuai yang diiklankan, sebagian besar 

yaitu sebanyak 45 orang (54,9%) responden menyatakan setuju. Kemudian 

sebanyak 21 orang (25,6%) responden menyatakan netral, sebanyak 14 orang 

(17,1%) responden menyatakan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 2 orang 



(2,4%) responden menyatakan tidak setuju. Hasil ini memberikan gambaran 

bahwa sebagian besar responden atau konsumen kartu GSM di Perumahan 

Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang percaya dengan tarif yang dikenakan 

pada kartu GSM yang mereka gunakan sesuai dengan yang diiklankan. 

Kemudian untuk item percaya dengan fasilitas yang dijanjikan, sebagian 

besar responden yaitu 50 orang (61%) menyatakan setuju. Sedangkan yang lain 

yaitu sebanyak 21 orang (25,6%) responden menyatakan netral, sebanyak 7 orang 

(8,5%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 3 orang (3,7%) tidak setuju, dan 

sisanya sebanyak 1 orang (1,2%) menyatakan sangat tidak setuju. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau konsumen kartu GSM di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang percaya dengan fasilitas yang 

dijanjikan pada kartu GSM. 

Berikutnya pada item percaya dengan jernihnya sinyal, mayoritas 

responden atau sebanyak 54 orang (65,9%) menyatakan setuju. Sementara yang 

lainnya terdapat sebanyak 18 orang (22%) responden yang menyatakan netral, 

sisanya menyatakan sangat setuju dan tidak setuju dimana masing-masing 

sebanyak 5 orang (6,1%). Hasil ini mengindikasikan bahwa responden atau 

konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

percaya dengan fasilitas yang dijanjikan pada kartu GSM percaya dengan 

jernihnya sinyal kartu GSM yang mereka pakai. 

4.3.5 Variabel Niat Beli (Y) 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel 

niat beli kartu GSM sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 



Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Variabel Niat Beli (Y) 

No. Keterangan 
Frekuensi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Y Yakin bila butuh kartu GSM, senantiasa akan 

memilih kartu GSM  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 

 

4 

53 

23 

2 

0 

 

 

4,9 

64,6 

28,0 

2,4 

0 

 Jumlah 82 100* 

* Pembulatan 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa responden yakin bila 

membutuhkan kartu GSM, senantiasa akan memilih kartu GSM, menunjukkan 

mayoritas responden yakni 53 orang (64,6%) menyatakan setuju. Responden 

lainnya menyatakan netral yakni sebanyak 23 orang (28%), menyatakan sangat 

setuju sebanyak 4 orang (4,9%), dan sisanya sebanyak 2 orang (2,4%) 

menyatakan tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden 

atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang 

merasa yakin apabila mereka membutuhkan kartu GSM, mereka senantiasa akan 

memilih merek (kartu GSM) yang saat ini mereka gunakan.  

 

4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.4.1 Validitas dan Reliabilitas Variabel Pesan Iklan (X1) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel pesan 

iklan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.  



Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Pesan Iklan 

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 

(R) 

R tabel Keterangan 

1. X1 – X1.1 0,814 0,220 Valid 

2. X1 – X1.2 0,737 0,220 Valid 

3. X1 – X1.3 0,762 0,220 Valid 

Alpha: 0,654 Reliabel 

 

 

Tabel 4.13 menunjukkan ketiga item pertanyaan dalam variabel pesan 

iklan memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan item 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,654 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.2 Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengenalan Merek (X2) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel 

pengenalan merek sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Pengenalan Merek 

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 

(R) 

R tabel Keterangan 

1. X2 – X2.1 0,748 0,220 Valid 

2. X2 – X2.2 0,759 0,220 Valid 

3. X2 – X2.3 0,767 0,220 Valid 

Alpha: 0,627 Reliabel 

 

Tabel 4.14 menunjukkan ketiga item pertanyaan dalam variabel tanggapan 

memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan item dalam 



variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,627 > 0,60 menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.3 Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap Konsumen (X3) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel sikap 

konsumen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Sikap Konsumen  

 

No. Korelasi Koefisien Korelasi 

(R) 

R tabel Keterangan 

1. X3 – X3.1 0,839 0,220 Valid 

2. X3 – X3.2 0,878 0,220 Valid 

Alpha: 0,641 Reliabel 

 

Tabel 4.15 menunjukkan kedua item pertanyaan dalam variabel sikap 

konsumen memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,220 sehingga keseluruhan 

item dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,641 > 0,60 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

4.4.4 Validitas dan Reliabilitas Variabel Keyakinan Konsumen (X4) 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel 

keyakinan konsumen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pada  

Variabel Keyakinan Konsumen  

 

No. Korelasi 
Koefisien Korelasi 

(R) 

R tabel Keterangan 

1. X4 – X4.1 0,791 0,220 Valid 

2. X4 – X4.2 0,826 0,220 Valid 



3. X4 – X4.3 0,673 0,220 Valid 

Alpha:  0,646 Reliabel 

 

Tabel 4.16 menunjukkan ketiga item pertanyaan dalam variabel perhatian 

memiliki nilai koefisien korelasi (R) > 0,202 sehingga keseluruhan item dalam 

variabel tersebut dinyatakan valid. Nilai Alpha sebesar 0,646 > 0,60 menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan reliabel. 

 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 

asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 

1. Bersumber distribusi Normal. Sumber distribusi normal merupakan 

sumber distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu (Dajan, 

1986) 

2. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling 

berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homoskedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah 

konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

4. Non-autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang 

masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak 

berkorelasi. 



Dalam penelitian ini digunakan empat buah alat uji yaitu: 

4.5.1 Hasil Uji  Normalitas  

Sumber distribusi normal merupakan sumber distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan 

sumber distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk 

menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis sumber distribusi normal 

maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 

model yang diuji. Hasil pengujian untuk membuktikan sumber distribusi normal 

pada model yang digunakan. Hasil unji normalitas selengkapnya dapat dicermati 

pada Tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17  

Hasil Uji Normalitas  

 

Variabel K-S  Z
* 

2 tailed p.** 

Pengaruh Pesan iklan (X1), Pengenalan merek 

(X2), Sikap konsumen (X3), dan Keyakinan 

konsumen (X4) terhadap Niat beli  (Y). 

0.934 

 

0.347 

 

Keterangan: 

* K-S Z: Kolmogorov-Smirnov test Z 

** 2 tailed p.:  Asymp. Sig. 2-tailed 

 

Tampak hasil dari perhitungan Kolmogorov-Smirnov Test sudah 

menunjukkan sumber distribusi yang normal pada model yang digunakan 

sehingga bisa dilakukan regresi dengan Model  Linear Berganda  

4.5.2 Hasil Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity) 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan 

sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Aliman, 

2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh VIF  seperti pada Tabel 4.18 sebagai 

berikut : 



Tabel 4.18  

Hasil Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity)  

 

Variabel 
Nilai VIF Keterangan 

Pesan iklan (X1) 
1.930 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas 

Pengenalan merek 

(X2) 

2.400 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas 

Sikap konsumen 

(X3) 

1.219 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas 

Keyakinan 

konsumen (X4) 

2.055 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas 

Sumber Data: Data Primer yang diolah 

Keterangan: - Jumlah data (observasi) = 82 

- Dependent Variabel  Niat beli (Y) 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa  untuk  variabel  (X1, X2, 

X3, dan X4)  tidak terjadi multikolineritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih 

kecil dari 10. 

4.5.3 Uji Non-Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh oleh data 

sebelumnya berupa cross section (Gujarati, 1997:202). Adanya suatu autokorelasi 

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar dari regresi berganda  yaitu tidak 

adanya korelasi diantara galat acaknya. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat 

dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui 

adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji 

regresi berganda.Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Autokorelasi  

 

No  dl du 4-du 4-dl dw Interprestasi 

1 Nilai  1.534 1.743 2.257 2.466 2.084 Tidak ada autokorelasi 



Sumber data: Data Primer yang diolah 

Keterangan:  - Df = Jumlah data (observasi) = 82 

- Dependent Variabel  Niat beli  (Y)        

Dengan demikian tidak ada korelasi serial di antara disturbance terms, 

sehingga variabel tersebut independen (tidak terjadi autokorelasi) yang 

ditunjukkan dengan  du < dw < 4-du (1.743 < 2.084 < 2.257). 

4.5.4 Uji Non-Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-kefisien 

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1997:178). 

Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melakukan Uji Glejser. Adapun Rule of thumb yang digunakan adalah apabila 

nilai dari t-hitung > t-tabel, berarti terjadi heteroskedastisitas namun sebaliknya 

apabila nilai t-hitung < t-tabel maka akan terjadi homoskedastisitas  

Tabel 4.20 

Hasil Uji Non-Heteroskedastisitas 
 

Variabel Bebas T hitung Sig Interprestasi 

X1 -0.808 0.422 homoskedastisitas 

X2 0.510 0.611 homoskedastisitas 

X3 -1.293 0.200 homoskedastisitas 

X4 -1.031 0.306 homoskedastisitas 

Sumber Data: Data Primer yang diolah 

Keterangan:  - Jumlah data (observasi) = 82 

- Nilai T tabel : α  = 5% = 1.990 

- Dependent Variabel Absolut Residual (ABSU) 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk (X1, X2, X3, X4) 

Terhadap absolut Residual (Y) tidak terjadi heteroskedastisitas dengan 

ditunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel. 



4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang diolah 

dengan alat bantu program komputerisasi statistik SPSS (Statistical Package for 

Social Science) Version 15.0 for Windows sebagaimana yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.21: 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Variabel 

Koefisien 

Regresi  

(Beta) 

t hitung Sig. t 
Keputusan 

Terhadap Ho 

X1 

X2 

X3 

X4 

0,240 

0,207 

0,157 

0,413 

2,600 

2,012 

2,131 

4,328 

0,011 

0,048 

0,036 

0,000 

Ditolak 

Ditolak 

Ditolak 

Ditolak 

Korelasi (R)  = 0,812 

R Square  = 0,659 

Adjusted R Square = 0,641  

F hitung   = 37,223 

Sig. F   = 0,000    

N   = 82     

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada 

Tabel 4.21, maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Y = 0,240 X1 + 0,207 X2 + 0,157 X3 + 0,413 X4  

 

4.7 Pengujian Hipotesis  

Dalam penelitian ini hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik 

Uji F dan Uji t. Berikut ini adalah uraian hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. 



4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis-1 

Hipotesis-1 (H1) menyatakan: secara simultan pesan iklan, pengenalan 

merek, keyakinan konsumen, dan sikap konsumen berpengaruh terhadap niat beli 

kartu GSM. Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan Uji F. Dari Tabel 4.21 

diperoleh nilai F hitung sebesar 37,223 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 

sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa 

secara simultan pesan iklan (X1), pengenalan merek (X2), sikap (X3), dan 

keyakinan konsumen (X4) berpengaruh terhadap niat beli kartu GSM (Y). 

Besarnya sumbangan variabel pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan 

keyakinan konsumen terhadap variabel niat beli kartu GSM dapat dilihat pada 

nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,641 atau 64,1%. Artinya, variabel pesan 

iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen yang digunakan dalam 

persamaan regresi ini secara serentak atau bersama-sama (simultan) memberikan 

kontribusi yang nyata (signifikan) terhadap niat beli kartu GSM pada konsumen di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang sebesar 64,1%. Sedangkan 

sisanya sebesar 35,9% berasal dari kontribusi variabel lainnya di luar penelitian 

ini 

4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis-2 

Hipotesis-2 (H2) menyatakan: secara parsial pesan iklan, pengenalan 

merek, sikap, dan keyakinan konsumen berpengaruh terhadap niat beli kartu 

GSM. Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua (H2) digunakan uji t yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.21. Secara parsial hasil pengujian hipotesis-2 dapat diuraikan 

sebagai berikut: 



a. Pengaruh Parsial Pesan Iklan (X1) Terhadap Niat Beli (Y) 

Hasil analisis data secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.21, menunjukkan bahwa secara parsial variabel pesan iklan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat beli 

kartu GSM pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil yang positif ini 

dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,240 dengan 

nilai t hitung sebesar 2,600 dan signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan 

bahwa pesan iklan berupa isi pesan yang mudah dipahami pemirsa pada 

tayangan iklan kartu GSM di televisi, ungkapan kata-kata (format) dalam 

pada tayangan iklan kartu GSM di televisi mudah diingat oleh pemirsa, 

dan reputasi yang baik dari model/bintang iklan pada tayangan iklan kartu 

GSM di televisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli 

kartu GSM pada konsumen di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 

Kota Malang. 

b. Pengaruh Parsial Pengenalan Merek (X2) Terhadap Niat Beli (Y) 

Hasil analisis data secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.21, menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengenalan merek 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat beli 

kartu GSM pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil yang positif ini 

dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,207 dengan 

nilai t hitung sebesar 2,012 dan signifikansi sebesar 0,048 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan 

bahwa pengenalan merek berupa kemampuan konsumen dalam 



mengenal dengan baik atribut kartu GSM yang digunakan (tarif, fasilitas, 

sinyal, dan sebagainya), meyakini kartu GSM yang digunakan 

memudahkan dalam berkomunikasi, memahami dengan baik kartu GSM 

yang digunakan memudahkan dalam memperoleh informasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat beli kartu GSM pada konsumen 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang. 

c. Pengaruh Parsial Sikap Konsumen (X3) Terhadap Niat Beli (Y) 

Hasil analisis data secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.21, menunjukkan bahwa secara parsial variabel sikap konsumen 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat beli 

kartu GSM pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil yang positif ini 

dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,157 dengan 

nilai t hitung sebesar 2,131 dan signifikansi sebesar 0,036 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan 

bahwa sikap konsumen berupa penilaian bahwa iklan kartu GSM di 

televisi dikemas dengan baik (menarik) dan mereka lebih senang 

menggunakan kartu GSM dibandingkan dengan kartu CDMA memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat beli kartu GSM pada konsumen 

di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang. 

d. Pengaruh Parsial Keyakinan Konsumen (X4) Terhadap Niat Beli (Y) 

Hasil analisis data secara parsial yang dapat dilihat dalam Tabel 

4.21, menunjukkan bahwa secara parsial variabel keyakinan konsumen 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat beli 

kartu GSM pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil yang positif ini 



dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (b4) sebesar 0,413 dengan 

nilai t hitung sebesar 4,328 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil pengujian ini dapat diinterpretasikan 

bahwa keyakinan konsumen berupa kepercayaan mereka bahwa tarif 

yang dikenakan pada kartu GSM yang digunakan sesuai dengan yang 

diiklankan, fasilitas yang dijanjikan pada kartu GSM, dan jernihnya 

sinyal kartu GSM yang dipakai memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat beli kartu GSM pada konsumen di Perumahan Pondok 

Alam Sigura-gura Kota Malang. 

 

4.8 Pembahasan  

4.8.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis ke-1, penelitian ini  

berhasil menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pesan iklan 

(X1), pengenalan merek (X2), sikap (X3), dan keyakinan konsumen (X4) secara 

simultan terhadap niat beli kartu GSM. Hasil ini mendukung hasil penelitian 

Zuraida dan Uswatun (2001) yang juga menunjukkan bahwa pesan iklan, 

pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen secara simultan terhadap niat 

beli konsumen terhadap suatu produk.  

Consumer decision model adalah model keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk yang diawali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya kebutuhan dan keinginan 

maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang 

diinginkannya. Alur dari model tersebut diawali dari konsumen yang menerima 



informasi (information), kemudian dari informasi tersebut dapat menyebabkan 

kemungkinan pengaruh yang dimulai dengan pengenalan merek oleh konsumen 

(brand recognition). Kemudian dievaluasi apakah pengenalan tersebut sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya yang mana kesesuaian tersebut akan 

membentuk sikap (attitude) dan selanjutnya dapat menciptakan dan menambah ke 

dalam pikirannya sebagai tingkat keyakinan, (confidence) yang menunjukkan 

penilaian terhadap merek yang bersangkutan memuaskan atau tidak. Pengenalan 

merek mempunyai sumbangan terhadap sikap dan keyakinan konsumen terhadap 

merek yang ditawarkan yang kesemuanya itu diharapkan mampu menimbulkan 

niat beli (intention) dari konsumen (Sutisna, 2001:11). Secara simultan alur dari 

model consumer decision model yang dimulai dari pesan iklan di televisi, yang 

berdampak pada pengenalan merek, pembentukan sikap dan keyakinan dalam diri 

konsumen terbukti memiliki pengaruh yang nyata terhadap niat beli konsumen di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura Kota Malang atas produk kartu GSM yang 

ditawarkan. 

Adanya pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) antara 

variabel pesan iklan, pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen terhadap 

niat beli kartu GSM dapat disebabkan adanya respon yang baik dari konsumen 

berdasarkan alur consumer decision model terhadap kartu GSM sebagai produk 

layanan yang menunjang aplikasi teknologi komunikasi dan informasi melalui 

telepon seluler saat ini. Hasil ini penelitian ini mengindikasikan bahwa niat beli 

kartu GSM pada konsumen sangat bergantung kepada baik buruknya produsen 

GSM mengkonsepsi pesan iklan di televisi, memperkenalkan merek secara 

kontinyu, membentuk sikap yang positif pada diri konsumen, dan meningkatkan 



keyakinan konsumen untuk memilih atau tetap memilih produk yang ditawarkan. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh secara parsial antara variabel pesan iklan, 

pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen terhadap niat beli kartu GSM. 

Hasil ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Zuraida dan Uswatun (2001), Triwijayati dan Susanto (2002), Suhartono (2004), 

Semuel (2007), dan Wahyuni (2008) yang menunjukkan bahwa secara parsial 

iklan, merek, sikap dan keyakinan konsumen dapat mempengaruhi pembelian 

produk yang dilakukan oleh konsumen.  

Iklan berfungsi menambah nilai produk dengan memberikan informasi ke 

konsumen (Sutisna, 2001:79). Pemilihan media iklan melalui media elektronik 

berupa televisi, memiliki beberapa keunggulan, antara lain jangkauannya jauh, 

sangat menarik perhatian, menimbulkan dampak yang kuat, dan memiliki 

kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi persepsi khalayak (Tjiptono, 

1995:231). Melalui tayangan iklan di televisi, maka terjadi komunikasi pemasaran 

berupa proses transfer pesan dalam penyaluran informasi atau message dari 

pengirim pesan (produsen) kepada komunikan yang tertuju (masyarakat) 

(Prisgunanto, 2006:1). Dalam merancang pesan memerlukan: (1) isi pesan yang 

terbaik, manajemen mencari daya tarik, tema, ide, atau usulan penjualan yang 

unik; (2) struktur pesan yang memperjelas bagaimana cara mengambil keputusan, 

argumen sepihak dan dua pihak serta urutan penyajiannya; (3) format pesan yang 

kuat; dan (4) sumber pesan yang menarik atau terkenal sebab akan lebih menarik 

perhatian dan mudah diingat (Kotler, 2002:632). Adanya pengaruh yang 



signifikan secara parsial pesan iklan (di televisi) terhadap niat beli kartu GSM 

dapat disebabkan penduduk atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok 

Alam Sigura-gura Kota Malang dapat menerima dan merespon pesan iklan kartu 

GSM di televisi dengan baik. 

Pengenalan merek (brand recognition) adalah tingkat minimum dalam 

proses menciptakan kesadaran terhadap merek, paling tidak suatu merek pernah 

didengar oleh masyarakat (Tandjung, 2004). Merek mengingatkan pada atribut-

atribut tertentu. Atribut tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional. 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen (kinerja tinggi, keamanan, 

gengsi dan lain-lain). Merek juga mewakili budaya tertentu. Merek juga 

mencerminkan kepribadian tertentu. Merek menunjukkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan produk tersebut (Kotler, 2002). Adanya pengaruh 

yang signifikan secara parsial pengenalan merek terhadap niat beli kartu GSM 

dapat disebabkan penduduk atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok 

Alam Sigura-gura Kota Malang telah mengenal dengan baik merek kartu GSM 

yang mereka gunakan. 

Sikap konsumen terhadap merek produk berarti bahwa sikap terhadap 

merek yaitu mempelajari kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi merek 

baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten (Sutisna, 2001:99). Sikap 

konsumen terbentuk dari komponen kognitif dari sikap (informasi), komponen 

afektif (perasaan senang atau tidak senang), dan maksud untuk membeli adalah 

komponen konatif atau tindakan. Hubungan antara tiga komponen itu 

mengilustrasikan hirarki pengaruh keterlibatan tinggi (high involvenment) yaitu 

kepercayaan merek mempengaruhi evaluasi merek dan evaluasi merek 



mempengaruhi untuk membeli (Sutisna, 2001:100). Adanya pengaruh yang 

signifikan secara parsial pengenalan merek terhadap niat beli kartu GSM dapat 

disebabkan penduduk atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam 

Sigura-gura Kota Malang telah memiliki informasi, menyukai, dan memiliki 

maksud untuk membeli kartu GSM yang mereka gunakan saat ini. 

Keyakinan atau kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang 

dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang 

objek, atribut, dan manfaatnya (Mowen, 2002:312). Keyakinan ini terbentuk dari 

pengetahuan dan persepsi konsumen. Pengetahuan tentang sebuah objek 

menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang, atau jasa 

dimana konsumen menyatakan apa yang mereka ketahui tentang sesuatu dalam 

hal variasi atributnya. Persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut 

tertentu menghasilkan, atau  memberikan manfaat tertentu. Persepsi konsumen 

tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikan 

manfaat tertentu (Mowen, 2002:312-313). Adanya pengaruh yang signifikan 

secara parsial keyakinan konsumen terhadap niat beli kartu GSM dapat 

disebabkan penduduk atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam 

Sigura-gura Kota Malang telah memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik atas 

produk kartu GSM yang mereka gunakan selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-1, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pesan iklan (X1), 

pengenalan merek (X2), sikap (X3), dan keyakinan konsumen (X4) secara 

simultan terhadap niat beli kartu GSM. Hasil ini mendukung hasil penelitian 

Zuraida dan Uswatun (2001) yang juga menunjukkan bahwa pesan iklan, 

pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen secara simultan terhadap 

niat beli konsumen terhadap suatu produk. Hasil ini dapat adanya respon yang 

baik dari konsumen berdasarkan alur consumer decision model terhadap kartu 

GSM sebagai produk layanan yang menunjang aplikasi teknologi komunikasi 

dan informasi melalui telepon seluler saat ini. Hasil ini penelitian ini 

mengindikasikan bahwa niat beli kartu GSM pada konsumen sangat 

bergantung kepada baik buruknya produsen GSM mengkonsepsi pesan iklan 

di televisi, memperkenalkan merek secara kontinyu, membentuk sikap yang 

positif pada diri konsumen, dan meningkatkan keyakinan konsumen untuk 

memilih atau tetap memilih produk yang ditawarkan. 

2.  Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh secara parsial antara variabel pesan iklan, 

pengenalan merek, sikap, dan keyakinan konsumen terhadap niat beli kartu 



GSM. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Zuraida dan Uswatun (2001), Triwijayati dan Susanto (2002), Suhartono 

(2004), Semuel (2007), dan Wahyuni (2008) yang menunjukkan bahwa secara 

parsial iklan, merek, sikap dan keyakinan konsumen dapat mempengaruhi 

pembelian produk yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini disebabkan 

penduduk atau konsumen kartu GSM di Perumahan Pondok Alam Sigura-gura 

Kota Malang dapat menerima dan merespon pesan iklan kartu GSM di televisi 

dengan baik, mengenal dengan baik merek kartu GSM yang mereka gunakan, 

memiliki informasi, menyukai, dan memiliki maksud untuk membeli kartu 

GSM tersebut, dan memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik atas produk 

kartu GSM yang mereka gunakan selama ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka dapat diberikan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi perusahaan disarankan untuk memperhatikan alur model keputusan 

konsumen (consumer decision model) dalam rangka mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian atas produk-produk kartu GSM yang ditawarkan. 

Hal ini dimaksudkan agar promosi yang dilakukan dapat lebih efektif sehingga 

diharapkan agar calon konsumen dapat segera menjadi konsumen dan 

konsumen tetap dapat terus menggunakan (loyal) produk kartu GSM yang 

ditawarkan.  

2. Jumlah sampel hanya 82 orang dan hanya dilakukan pada penduduk di 

Perumahan Pondok Alam Sigura-gura di Kota Malang, sehingga hasilnya 



kurang dapat digeneralisasi di semua golongan konsumen. Oleh karena itu, 

maka penelitian berikutnya sebaiknya dikembangkan dengan memperbanyak 

jumlah sampel yang diteliti dan menggunakan sampel pada konsumen di 

segmen lain (misalnya segmen profesional, guru, dosen, dokter, pengacara, 

eksekutif muda, dan sebagainya) agar dapat memperkaya hasil penelitian ini. 

 

 


