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ABSTRAKSI  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh social media marketing 

terhadap loyalitas merek. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini 

adalah advantageous campaign, relevant content, frequently updates its content, 

popular content dan various platform and application yang diuji pengaruhnya 

terhadap loyalitas merek pada akun instagram @teraskomika di kota Malang. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah konsumen yang 

melakukan kunjungan untuk suatu pembelian produk di cafe Teras Komika dan 

memfollow @teraskomika. Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan 

sebanyak 126 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. 

Data yang terkumpul dianalisis menggunkan regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel Relevant Content dan Popular Content 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, sementara variabel Advantageous 

Campaign, Frequently Updates Its Contents, Various Platform and Application 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek.  

Kata kunci: loyalitas merek, advantegeous campaign, relevant campaign, 

frequently update its content, popular content, various platform and application 
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ABSTRACT  

The aim of this study is to examine the affect of social media marketing on 

brand loyalty. The independent variables tested in this research are advantageous 

campaign, relevant content, frequent updates its content, popular content and 

various platform and application which tested its influence on brand loyalty on 

account instagram @teraskomika in Malang city. In this study, the scope of the 

study consists of customer who make a visit for a purchase of products in the cafe 

Teras Komika and follow @teraskomika. The number of respondents in this study 

was determined as 126 respondents selected using purposive sampling method. The 

collected data were analyzed using multiple linear regression. The result showed 

that the variable Relevant Conten and Popular Content has significant effect on 

brand loyalty, while variable Advantageous Campaign, Frequently Updates its 

Contents and Various Platform and Application has no significant effect on brand 

loyalty.  

Keywords: brand loyalty, advantageous campaign, relevant content, frequently 

updates its content, popular content, various platform and application 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring dengan zaman yang semakin maju, khususnya pada era globalisasi 

ini, perkembangan teknologi tumbuh semakin pesat. Pembentukan masyarakat ke 

zaman informasi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi yang 

tidak terbatas kepada sebanyak-banyak manusia pada suatu revolusi teknologi. 

Menurut Brandt dan Henning (2001:59), kehadiran internet pada berbagai 

perangkat seperti halnya pada perangkat komputer serta smartphone membuat 

manusia terus melakukan komunikasi tanpa memperdulikan waktu dan tempat, 

serta dapat mengakses, mengumpulkan dan menyimpan informasi yang 

dibutuhkan. 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Pengguna Internet berdasarkan Negara 

 

Sumber: We are social and Hootsuite (2017) (diambil dari katadata.com) 
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 Di Indonesia, pengguna internet mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari United States Bureau yang 

dikutip oleh we are social and Hootsuite pada tahun 2017, pengguna internet di 

Indonesia tumbuh 51 % dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini merupakan 

yang terbesar di dunia, bahkan jauh melebihi pertumbuhan rata-rata global yang 

hanya 10 %. Posisi kedua dan ketiga adalah Filipina dan Meksiko, keduanya 

memiliki angka pertumbuhan sebesar 27 %. 

  Kehadiran internet di Indonesia membuat masyarakat dapat mengubah 

cara berkomunikasi dan pencarian informasi. Semakin banyak masyarakat 

Indonesia yang beralih menggunakan internet untuk kedua tujuan tersebut. 

Berikut merupakan jumlah pengguna internet pada tahun 2017 yang dikutip oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 

Gambar 1.2 

Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2017 

 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018 
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 Gambar 1.2 menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada 

tahun 2017. Dapat dilihat rincian pengguna internet di Indonesia untuk berbagai 

pulau diantaranya yaitu pulau Sumatera dengan persentase 47,20 %, pulau Jawa 

dengan persentase 57,70 %, pulau Bali & Nusa dengan persentase 54,23 %, pulau 

Kalimantan dengan persentase 72,19 %,  pulau Sulawesi dengan persentase 46,70 

%, dan yang terakhir yaitu pulau Maluku & Papua dengan persentase 41,98 %. 

Dapat dikektahui bahwa pulau jawa yang memiliki jumlah terbanyak dari pulau 

lainnya.  

Gambar 1.3 

Pengguna Internet di Indonesia (1998-2017) 

 

Sumber: Katadata Indonesia (2017) 

 Berdasarkan gambar 1.3 di atas, jumlah pengguna internet di Indonesia 

pada 1998 baru mencapai 500 ribu, akan tetapi pada 2017 telah mencapai lebih 

dari 100 juta. Pesatnya perkembangan teknologi, luasnya jangkauan layanan 

internet, serta makin murahnya harga gadget (gawai) untuk akses ke dunia maya 

membuat pengguna internet tumbuh cukup pesat. 
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 Menurut data survei APJII, pengguna internet di Indonesia pada 2017 

telah mencapai 142 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 54,69% dari total populasi. 

Pengakses internet pada tahun lalu tumbuh 7,9% dari tahun sebelumnya dan 

tumbuh lebih dari 600% dalam 10 tahun terakhir (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia, 2017). 

 Saat ini, salah satu penggunaan internet yang sering digunakan oleh 

pengguna internet khususnya pada masyarakat Indonesia adalah media sosial. 

Menurut Nielsen (2011:2) mengemukakan bahwa media sosial telah mengubah 

cara masyarakat berkomunikasi dan mencari informasi.  

 Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia (Christiany, 2011). 

 Menurut Erdogmus & Cicek (2012), terdapat lima dimensi dalam 

pemasaran sosial media diantaranya yaitu advantageus campaign on social media, 

relevant content on social media, Frequently updates its contents on social media, 

Contents that are popular among the friends on social media, Various platform 

and application. 

   Advantageus campaign on social media memungkinkan pelanggan 

menggunakan situs media sosial untuk mengetahui merk produk (Keep up with a 

brand's products) dan kampanye promosi (Promotional Campaign) dari brand 

tersebut (Erdogmus & Çiçek dalam Leggatt, 2010). 
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 Relevant content on social media memungkinkan sebuah perusahaan dapat 

benar-benar otentik dengan semua strategi komunikasi mereka, tetapi jika mereka 

tidak relevan dan tidak menambahkan value, masyarakat tidak akan sepenuhnya 

percaya pesan dari brand (Brand messages) tersebut. Hasil akhirnya adalah 

diskoneksi besar dan pesan yang tidak relevan akan diabaikan (Erdogmus & 

Çiçek dalam Brito, 2011). 

 Frequently updates its contents on social media meungkinkan pelanggan  

dalam lebih memilih melihat konten yang terupdate (Updated content) pada media 

sosial (Erdogmus & Çiçek dalam Freidman, 2011). Sedangkan untuk Contents 

that are popular among the friends on social media, menurut Erdogmus & Çiçek 

(2012:1355), popularitas konten diantara teman (Popularity of the content among 

friends) pada media sosial adalah alasan penting untuk melibatkan pelanggan pada 

merek. 

 Various platform and application, menurut Erdogmus & Cicek (2012) 

banyaknya platform social media menjadi tidak mungkin terlibat dengan 

konsumen, pemasar harus menganalisis target konsumen mereka dan memutuskan 

untuk berpartisipasi dalam platform yang paling efektif untuk berkomunikasi 

dengan konsumen.  

 Fenomena persaingan antar perusahaan pada saat ini baik dari penyedia 

jasa maupun produk memasarkan jasa dan produknya melalui internet dan salah 

satunya adalah media sosial karena media sosial telah mengubah cara konsumen 

berkomunikasi dan berbagi informasi yang khususnya tentang merek sehingga 

kini konsumen mampu berdiskusi, beropini, dan membagi pengalaman mereka 

dengan merek tertentu. 
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 Perusahaan harus mampu menyesuaikan kemampuan komunikasinya 

terlebih kepada pemasarannya kepada konsumen karena akan memiliki pengaruh 

yang tinggi khususnya pada media sosial dengan menggunakan jaringan sosial 

sebagai penghantar pemasaran suatu perusahaan. Menurut Kotler & Keller 

(2016:642), Internet yang mencakup media sosial yang memungkinkan pemasar 

untuk membangun suara publik dan dengan adanya media online. Perusahaan 

dapat memperkuat biaya secara efektif dalam kegiatan komunikasi lainnya. Hal 

ini ditunjau dari kesibukan konsumen dalam kegiatan harian nya, konsumen juga 

dapat mendorong perusahaan untuk tetap inovatif dan relevan. Pemasar dapat 

membangun atau memanfaatkan komunitas online, mengundang partisipasi dari 

konsumen dan menciptakan aset pemasaran jangka panjang dalam prosesnya. 

 Pemasaran sosial media berbeda dengan metode pemasaran tradisional. 

Pemasaran sosial media memerlukan suatu perhatian khusus dan membangun 

strategi untuk memangun sebuah citra merek.  Kotler & Armstrong (2014:17) 

menyatakan bahwa kini perusahaan telah menjangkau konsumen dengan 

komunikasi secara dua arah dengan kehadiran media sosial di tengah masyarakat, 

customer-managed relationships adalah hubungan pemasaran yang 

memungkinkan konsumen berkomunikasi dengan perusahaan melalui media 

sosial sehingga konsumen membentuk hubungan terhadap merek dan pada 

akhirnya membentuk loyalitas merek. 

 Menurut Tjiptono (2011:110), brand loyalty yaitu ukuran menyangkut 

seberapa kuat konsumen “terikat” dengan merek tertentu. Ukuran ini sekaligus 

merefleksikan permintaan relatif konsumen terhadap sebuah merek. Sedangkan 

menurut Miletsky (2010:219), brand loyalty dapat dicapai ketika pelanggan tetap 
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setia pada merek tertentu dan jika memungkinkan, pelanggan akan bersusah 

payah untuk berkelanjutan menggunakan merek tersebut. 

 Beberapa penelitian terdahulu, dimana pada saat melakukan penelitian 

mengenai pemasaran media sosial pada loyalitas merek seperti halnya penelitian 

yang dilakukan oleh Ryan Hegar Suryadinatha dan Dimas Hendrawan (2016) 

yang menyatakan bahwa variabel Advantageous campaign, Relevant content, 

Popular content, dan Various platform and application berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas merek, sementara variabel frequently updates its content tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

 Penelitian oleh Imron, Wardani, dan Rokhmawati (2018) menyatakan 

bahwa hasil dari uji t membuktikan kampanye yang menguntungkan dan frekuensi 

memperbaharui konten memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. Sedangkan konten yang relevan dan konten yang populer tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hasil uji f membuktikan 

variabel independent berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen. 

 Penelitian oleh Erdogmus dan Cicek (2012) menyatakan bahwa 

advantageous campaigns, relevant content, offers popular contents, appears on 

various platforms and offers applications on social media memiliki pengaruh 

yang positif terhadap loyalitas merek. Pelanggan lebih suka berbagi musik, konten 

yang berhubungan dengan teknologi, dan konten lucu di platform media sosial. 

Hasil pada penelitian ini juga dapat dianggap sebagai pelopor dalam bidang 

pemasaran baru ini, dan mengusulkan beberapa taktik untuk para praktisi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Latiffa dan Safiee (2015) yang menyatakan 

bahwa Instagram adalah platform yang bagus untuk memulai bisnis rumahan 
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karena mendorong orang dari segala lapisan masyarakat untuk mencobanya. 

Dalam hal ini membuktikan bahwa sebagai Situs Jejaring Sosial, Instagram 

memainkan peran penting dalam membentuk cara strategi bisnis kerajinan 

berbasis rumah tangga, karena branding yang baik sangat penting dari awal untuk 

meminimalisir kekacauan dari sekian banyak  bisnis yang tersedia di Instagram. 

 Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Teras Komika yang 

merupakan salah satu Cafe di Kota Malang yang terkenal di kalangan para anak 

muda. Cafe Teras Komika ini mampu menghasilkan omzet sebesar Rp 300 juta 

dalam sebulan. Cafe ini terletak di Jalan Jakarta no. 34 Malang yang merupakan 

jalan berdirinya cafe-cafe ternama di Malang sebut saja Warung Pasta, Coffee 

Toffee, Java Dancer dan sebagainya. Cafe Teras Komika menggunakan konsep 

yang unik, modern, natural disertai beberapa tempat indoor dan outdoor sehingga 

konsumen bisa menikmati suasana nongkrong yang nyaman, selain itu Teras 

Komika memiliki konsep show biz yang menampilkan industri hiburan seperti live 

music dan stand up comedy yang membuat Cafe Teras Komika menjadi fleksibel 

untuk berbagai kalangan. 

 Cafe Teras Komika dibuka pada awal tahun 2015 dan terus menunjukkan 

eksistensinya dengan peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun. Dalam 

satu hari, konsumen yang datang ke Cafe Teras Komika mencapai 150 hingga 200 

orang pada saat hari kerja, dan pada saat hari libur tingkat kunjungan Cafe Teras 

Komika mencapai 200 hingga 250 orang. Namun keadaan berbeda saat 

perkembangan teknologi pemasaran serta bertambahnya kafe - kafe yang memiliki 

daya tarik pemasaran yang kuat. Cafe Teras Komika memanfaatkan akun 

instagramnya sebagai alat pemasaran yang berguna untuk menunjukkan mereknya 
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dan yang lebih utama yaitu membangun koneksi dengan konsumen. Keunggulan 

dari akun Instagram @teraskomika dibandingkan dengan akun instagram kafe 

lainnya adalah akun instagram @teraskomika memiliki feed instagram yang 

menarik, selalu update content dengan cepat dan bermanfaat bagi informasi 

produk Teras Komika  serta menjaga komunikasi dua arah kepada konsumennya. 

 Berdasarkan pada fenomena dan teori yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Cafe Teras Komika 

dengan judul “Pengaruh Social Media Marketing Terhadap Loyalitas Merek 

(Studi Pada Akun Instagram @teraskomika Malang)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah advantageus campaign berpengaruh terhadap Loyalitas Merek 

Pada Cafe Teras Komika Malang? 

2. Apakah relevant content berpengaruh terhadap Loyalitas Merek Pada Cafe 

Teras Komika Malang? 

3. Apakah frequently updates its contents berpengaruh terhadap Loyalitas 

Merek Pada Cafe Teras Komika Malang? 

4. Apakah Popular contents berpengaruh terhadap Loyalitas Merek Pada 

Cafe Teras Komika Malang? 

5. Apakah various platforms and application berpengaruh terhadap Loyalitas 

Merek Pada Cafe Teras Komika Malang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh advantageus campaign terhadap Loyalitas Merek 

Pada Cafe Teras Komika Malang. 

2. Mengetahui pengaruh relevant content terhadap Loyalitas Merek Pada 

Cafe Teras Komika Malang. 

3. Mengetahui pengaruh frequently updates its contents terhadap Loyalitas 

Merek Pada Cafe Teras Komika Malang. 

4. Mengetahui pengaruh Popular contents terhadap Loyalitas Merek Pada 

Cafe Teras Komika Malang. 

5. Mengetahui pengaruh various platforms and application terhadap 

Loyalitas Merek Pada Cafe Teras Komika Malang? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi masyarakat khususnya kepada: 

1.4.1. Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi. 

2. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh 

selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang. 
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3. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan 

menerapkannya di dunia kerja. 

1.4.2. Bagi Objek Penelitian (Cafe Teras Komika) 

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang selanjutnya 

berguna sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemasaran 

khususnya konsumen dalam memutuskan pembelian. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi strategi pemasaran yang 

selama ini diimplementasikan khususnya pada pemasaran media sosial 

pada akun instagram @teraskomika.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Social Media Marketing 

Terhadap Loyalitas Merek (Studi Pada Akun Instagram @teraskomika 

Malang)”. Peneliti telah melakukan studi kepustakaan terhadap beberapa jurnal 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian mengenai 

judul yang terkait dengan pengaruh media sosial terhadap brand loyalty telah 

dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu dengan yang berbeda seperti beberapa 

artikel berikut: 

1. Pengaruh Social Media Marketing terhadap Loyalitas Merek (Studi Pada 

Pengakses Akun Twitter Garuda Indonesia @IndonesiaGaruda Di Kota 

Malang) oleh Ryan Hegar Suryadinatha dan Dimas Hendrawan (2015). 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Advantageous 

campaign, Relevant content, Popular content, dan Various platform and 

application berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, sementara 

variabel frequently updates its content tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas merek. 

2. New Business Set Up for Branding Strategies on Social Media – 

Instagram oleh Zulkifli Abd. Latiffa and Nur Ayuni Safira Safieeb (2015). 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Instagram adalah platform 

yang bagus untuk memulai bisnis rumahan karena mendorong orang dari 

segala lapisan masyarakat untuk mencobanya. 
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3. Analisis Pengaruh Pemasaran Media Sosial Terhadap Loyalitas 

Konsumen: Studi Pada Transportasi Online oleh Ahmad Syaifulloh Imron, 

Niken Hendrakusma Wardani, Retno Indah Rokhmawati (2018). Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa Hasil dari uji t membuktikan 

kampanye yang menguntungkan dan frekuensi memperbaharui konten 

memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan 

konten yang relevan dan konten yang populer tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. Hasil uji f membuktikan variabel 

independent berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas konsumen. 

4. The Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty oleh Irem Eren 

Erdogmus dan Mesut Cicek (2012). Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa advantageous campaigns, relevant content, offers popular contents, 

appears on various platforms and offers applications on social media 

memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas merek. 

 

Tabel 2.1 

Kesimpulan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 Ryan Hegar 

Suryadinatha 

dan Dimas 

Hendrawan 

(2015) 

Pengaruh Social 

Media Marketing 

terhadap 

Loyalitas Merek 

(Studi Pada 

Pengakses Akun 

Twitter Garuda 

Indonesia 

@IndonesiaGaru

da Di Kota 

Malang) 

Variabel 

Independen:  

 

Advantageous 

campaign, 

Relevant 

content, 

Popular 

content, 

Various 

platform and 

application, 

frequently 

updates its 

content 

 

Variabel 

a. Jenis 

Penelitian: 

Quntitative 

Research 

b. Teknik 

pengumpulan 

data : 

- Kuesioner 

 

Variabel 

Advantageous 

campaign, Relevant 

content, Popular 

content, dan 

Various platform 

and application 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas merek, 

sementara variabel 

frequently updates 

its content tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas merek. 
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No Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

Dependen: 

 

Loyalitas 

Merek  

2 Zulkifli Abd. 

Latiffa and Nur 

Ayuni Safira 

Safieeb (2015) 

New Business Set 

Up for Branding 

Strategies on 

Social Media – 

Instagram 

Variabel 

 

- Business 

- Branding 

- SNS 

- Instagram 

- Brand 

Community 

 

a. Jenis 

Penelitian: 

Qualitative 

Research 

c. Teknik 

pengumpulan 

data : 

- Interview  

Instagram adalah 

platform yang bagus 

untuk memulai 

bisnis rumahan 

karena mendorong 

orang dari segala 

lapisan masyarakat 

untuk mencobanya 

3 Ahmad 

Syaifulloh 

Imron, Niken 

Hendrakusma 

Wardani, Retno 

Indah 

Rokhmawati 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Pemasaran Media 

Sosial Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen: Studi 

Pada Transportasi 

Online 

Variabel 

Independen: 

 

Advantageous 

Campaign, 

Konten yang 

Relevan, 

Konten yang 

Populer, 

Frequently 

Updates 

Content 

 

Variabel 

Dependen: 

 

Loyalitas 

Konsumen 

a. Jenis 

Penelitian: 

Quantitative 

Research 

b. Teknik 

pengumpulan 

data : 

- Simple 

random 

sampling 

Hasil dari uji t 

membuktikan 

kampanye yang 

menguntungkan dan 

frekuensi 

memperbaharui 

konten memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen. 

Sedangkan konten 

yang relevan dan 

konten yang populer 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

Hasil uji f 

membuktikan 

variabel 

independent 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

loyalitas konsumen. 

4 Irem Eren 

Erdogmus dan 

Mesut Cicek 

(2012) 

The Impact of 

Social Media 

Marketing on 

Brand Loyalty 

Variabel 

Independen: 

 

Advantageous 

campaign, 

Relevant 

content, 

Popular 

content, 

Various 

platform and 

application, 

frequently 

updates its 

content 

 

Variabel 

Dependen: 

 

Brand Loyalty 

 

a. Jenis 

Penelitian: 

Quantitative 

Research 

b. Teknik 

pengumpulan 

data : 

- Questionare  

advantageous 

campaigns, relevant 

content, offers 

popular contents, 

appears on various 

platforms and offers 

applications on 

social media 

memiliki pengaruh 

yang positif 

terhadap loyalitas 

merek. 

Sumber: Pustaka (2018) 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pemasaran  

 Kotler dan Keller (2016:51) mempunyai pengertian tentang pemasaran 

yaitu “Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating, and deliver in value to costumer relationship in ways that benefit 

the organization and its stakeholders”. Kotler dan Keller berasumsi bahwa  

pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

berkomunikasi, dan memberi nilai pada hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

 Pengertian pemasaran menurut AMA (Asosiasi Pemasaran Amerika) yang 

dikutip oleh Kotler dan Keller (2016 : 27) definisi pemasaran adalah “Marketing 

is activity, set of intitutions, and processes for creating, communicating, 

delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, 

partners, and society at large”.  

 Adapun menurut Djaslim Saladin dan Hery Achmad Buchory (2010 : 1) 

memaparkan bahwa Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan 

barang – barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran 

serta tujuan perusahaan. 

 Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan proses kegiatan identifikasi, penentuan harga yang sesuai 

serta mengkomunikasikan produk yang dijual yang tujuannya memberikan 

keuntungan bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.  
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 Semakin berkembangya ilmu pengetahuan terlebih khusus kepada bidang 

pemasaran, terdapat berbagai macam perubahan-perubahan terhadap teori 

pemasaran yang dikenal dengan modern concept of marketing. Hal ini seraya yang 

dikemukakan oleh Patel (2012) bahwa pemasaran pada saat ini bukan hanya 

sekedar mempertemukan antara penjual dan pembeli, akan tetapi terdapat faktor 

lain yang dapat mempengaruhi pemasaran, lebih tepatnya pada konsep modern 

marketing merupakan pemikiran konsumen, seperti halnya pada apa yang 

konsumen inginkan, berapa harga yang ingin konsumen bayar, apa konsumen 

puas terhadap barang/jasa yang telah mereka bayar. 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2012:5) pemasaran merupakan lebih dari 

unit bisnis lainnya, yaitu mana hubungannya langsung dengan pelanggan. 

Pemasaran adalah pengelolaan suatu kebutuhan pelanggan yang menguntungkan. 

Pemasaran mempunyai tujuan yaitu untuk menarik pelanggan baru dengan 

menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini dan tumbuh 

dengan memberikan kepuasan. 

2.2.2 Manajemen Pemasaran 

 Aktivitas dari manajemen pemasaran tak luput dari suatu proses penetapan 

tujuan pemasaran bagi suatu organisasi. Hal ini dilakukan untuk menaksir 

perubahan lingkungan pemasaran yang merupakan sebuah tantangan-tantangan 

atau peluang-peluang terhadap perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengatur 

suatu kegiatan pemasarannya agar kegiatan tersebut menghasilkan suatu output 

yang sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini 

pengaturan yang diperlukan oleh suatu perusahaan yaitu manajemen pemasaran. 
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 Djaslim Saladin dan Herry Achmad Buchory (2010:10) manajemen 

pemasaran merupakan sebuah analisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian 

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan 

pertukaran yang menguntungkan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

 Menurut Kotler dan Keller (2016 : 27) “Marketing management as the art 

and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing 

customers through creating, delivering, and communicating superior customer 

value”.  Kotler dan Keller (2016:17) mengemukakan bahwa Manajemen 

pemasaran sebagai seni dan sains memilih pasar sasaran dan mendapatkan, 

menjaga, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan 

pengomunikasian nilai pelanggan yang superior. 

2.2.3 Jasa  

 Pengertian jasa menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014:7) jasa adalah 

suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lainnya, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan 

kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik 

ataupun tidak. 

 Menurut Zeitaml dan Bitner (1996) dalam Lupiyoadi (2014:7) “Service is 

all economic activities whose output is not a physical product or construction is 

generally consumed at that time it is produced, and provides added value in forms 

(such as convenience, amusement, comfort or health)”. Jasa merupakan semua 

aktivitas ekonomi yang outputnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, 

yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan 
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nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) pada 

konsumen. 

 Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa jasa merupakan aktivitas ekonomi yang pada umumnya 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan serta hasilnya dapat memberikan 

nilai tambah bagi kosumen. 

 

2.2.4  Karakteristik Jasa 

 Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk (fisik). Kotler dan 

Armstrong (2012:260) menggambarkan sebuah karakteristik jasa sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Empat Karakteristik Jasa 

 
 

 

 

  

         

 

 

Sumber : Principle of Marketing, Kotler dan Armstrong (2012:237) 

 

 Berdasarkan pada gambar di atas, berikut merupakan penjabaran terhadap 

empat karakteristik jasa menurut Kotler dan Armstrong (2012:237) sebagai 

berikut: 

 

SERVICES 

Intangibility 

Service cannot be seen, 

tasted, felt, heard, or 

smelled before purchase 

Variability 

Quality of services depends 

on who provides them and 

when, where, and how 

Inseparability 

Services cannot be 

separated from their 

providers. 

Perishability 

Services cannot be stored 

for later sale or use 
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1. Intangibility 

Jasa mempunyai karakteristik yaitu intangible atau tidak berwujud. 

Artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar sebelum jasa 

itu dibeli. 

2. Inseparability 

Jasa mempunyai karakteristik inseperability atau tidak bisa dipisahkan. 

Artinya jasa tersebut tidak bisa dipisahkan dari penyedianya, tanpa 

memperdulikan apakah penyedia jasa tersebut berupa manusia atau mesin. 

3. Variability 

Jasa mempunyai karakteristik variability atau bermacam-macam. Artinya 

kualitas jasa bergantung kepada siapa yang menyediakan jasa atau dan 

kapan, di mana, serta bagaimana jasa itu disediakan. 

4. Perishability 

Jasa mempunyai karakteristik perishability atau bisa dikatakan musnah. 

Artinya jasa tidak bisa disimpan untuk dijual atau digunakan beberapa saat 

kemudian. 

 Sedangkan menurut Payne dalam Jasfar (2012:6) penjelasan mengenai 

karakteristik jasa sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud. Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Artinya, jasa 

tidak dapat dilihat, dirasakan/dicicipi, atau disentuh, seperti halnya yang 

bisa dirasakan dari suatu barang. 

2. Tidak dapat dipisahkan. Jasa pada ummnya dihasilkan dan juga 

dikonsumsi pada waktu yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen 
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dalam proses tersebut. Artinya, konsumen harus berada di tempat jasa 

yang dimintanya sehingga konsumen melihat dan ikut serta sebagai 

penikmat dalam proses produksi tersebut. 

3. Heterogonitas. Jasa merupakan variabel nonstandard dan mempunyai 

banyak macamnya. Artinya, karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, tidak 

ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini 

dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan konsumen) dengan 

segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut. 

4. Tidak tahan lama. Jasa tidak bisa bahkan mungkin disimpan dalam bentuk 

persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang 

lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa, di mana konsumen membeli 

jasa. 

2.2.5 Bauran Pemasaran Jasa  

Bauran pemasaran jasa menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler (2011:23) 

adalah sebagai berikut marketing mix defined as the elements an organization 

controls that can be used to satisfy or communicate with customers. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan elemen – 

elemen dari organisasi / perusahaan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 

pelanggan yang bertujuan untuk memuaskan keinginan pelangan 

Pada pemasaran jasa, pendekatan strategis diarahkan pada kemampuan  

pemasar  menemukan  cara untuk “mewujudkan” yang tidak berwujud, 

meningkatkan  produktivitas penyedia yang tidak terpisahkan dari produk itu, 

membuat standar kualitas sehubungan  dengan adanya variabilitas, dan 

mempengaruhi  gerakan permintaan dan pemasok  kapasitas  mengingat jasa  
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tidak tahan  lama. Secara umum strategi pemasaran jasa diterapkan  dalam 

konteks perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya  membutuhkan pemasaran 

eksternal, tapi juga  pemasaran internal untuk memotivasi  karyawan dan 

pemasaran interaktif untuk menciptakan keahlian  penyedia jasa. 

Pemasaran dalam suatu perusahaan menghasilkan kepuasan pelanggan 

serta kesejahteraan konsumen  dalam  jangka panjang sebagai  kunci untuk 

memperoleh  profit. Hal ini berlaku bagi perusahaan yang  bergerak di bidang  

industri jasa maupun  industri non-jasa. Walaupun  terdapat  kesamaan  tujuan  

pada  kedua  jeinis industri  tersebut diperlukan strategi pemasaran yang berbeda 

untuk masing-masing  jenis industri. Perbedaan strategi tersebut dipengaruhi  oleh 

ciri-ciri dasar yang berbeda dari jenis  produk yang  dihasilkan. 

Kotler dan Keller (2016:63) mengemukakan  bauran  pemasaran 

(marketing mix)  Bauran  pemasaran merupakan  sekumpulan  aktivitas  

pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk 

menciptakan mengkomunikasikan dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. 

Aktivitas pemasaran muncul sebagai sarana bauran pemasaran yang disebutnya 

Empat P, yang terdiri dari Product, Price, Promotion, Place. 

Zeithaml, Bitner dan Gremler (2011:23) mengemukakan bahwa konsep 

bauran pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari four Ps: 

Product, Price, Promotion. Kemudian untuk pemasaran jasa maka bauran 

pemasaran jasa diperluas (expanded mix for service) dengan penambahan unsur 

non tradisional marketing mix yaitu  people, physical evidence , dan Proses 

sehingga menjadi tujuh unsur (7 Ps).  Penambahan unsur bauran pemasaran jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Product Place Promotion Price

Physical good feature Exposure Promotion blend Flexibility

Quality level Intermediaries Salespeople Price level

Accessories Outlet location Selection Terms

Packaging Transportation Training Differentiation

Warranties Storage Incentive Discounts

Product lines Managing channels Advertising Allowance

Branding Channel type Media types

Types of ads

Sales promotion

Publicity

Internet/Web strategy

People Physical evidence Process

Employees Facility design Flow of activities

Recruiting Eqipment Standardized

Training Signage Customized

Motivation Employee dress Number of steps

Rewards other tangibles Simple

Teamwork Reports Compleks

Customers Business cards Customer

Education Statements Involvement

Training Guarantees

dilakukan antara lain karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

produk. Unsur-unsur bauran pemasaran jasa dapat digambarkan sebagai berikut ; 

Tabel  2.2 

Expanded Marketing mix For Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Zeithaml, Bitner& Gramler ( 2011:24) 

Selanjutnya Zeithaml dan Bitner (2011:24) mengemukakan konsep bauran 

pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari 4P, yaitu product 

(produk), price (harga), place (tempat/lokasi) dan promotion (promosi). 

Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas 

(expanded marketing mix for services) dengan penambahan unsur non-traditional 

marketing mix, yaitu people (orang), physical evidence (fasilitas fisik) dan process 

(proses), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Masing-masing dari tujuh unsur 

bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya, 

berikut penjelasan dari 7P bauran pemasaran jasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

1. Produk (product) 

Merupakan kombinasi barang dan jasa dari perusahaan yang 

ditawarkan pada target pasar dengan mengacu pada manfaat yang 

diinginkan oleh pelanggan 

2. Harga (price) 

Merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan 

untuk memperoleh produk maupun jasa tersebut.  

3. Lokasi (place)  

Merupakan kegiatan perusahaan yang digunakan untuk menyediakan 

produk dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan.  

4. Promosi (promotion) 

Merupakan setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produk yang dijual perusahaan serta 

meyakinkan pelanggan agar membeli produk tersebut.  

5. Proses (proccess)  

Merupakan strategi untuk menciptakan dan menghantarkan elemen 

produk dengan rancangan dan implementasi proses yang efektif  

6. Lingkungan Fisik (physical environment)  

Merupakan sebuah tampilan dari perusahaan dengan berbagai isyarat 

yang mencerminkan bukti berwujud terhadap kualitas jasa 

perusahaan, memfasilitasi pelayanan, dan membimbing pelanggan 

melalui proses pelayanan  
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7. Manusia (people)  

Merupakan tingkat kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan 

yang dicerminkan dari kualitas sumber daya manusia perusahaan 

melalui interaksi langsung antara pelanggan dengan pegawai 

perusahaan jasa.  

Secara kolektif, elemen 7P dari pemasaran jasa menunjukan unsur – unsur yang 

dibutuhkan untuk menciptakan strategi yang layak dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan sekaligus menghasilkan laba dalam pasar yang kompetitif di era saat 

ini. 

2.2.6 Komunikasi Pemasaran  

 

Setiap bisnis dalam menjalankan usahanya tentu menerapkan upaya 

komunikasi pemasaran untuk memberitahukan produk atau jasanya kepada 

pelanggan. Bentuk dasar komunikasi pemasaran umumnya meliputi iklan media 

massa tradisional (televisi, majalah, koran, dsb); iklan online (situs, pesan surat 

elektronik, sms, dsb); label pada toko dan komunikasi di tempat pembelian; 

brosur melalui surat langsung; public relation (PR) dan iklan rilis, sponsorship 

acara – acara; presentasi oleh bagian penjualan; dan berbagai bentuk jaminan 

sebagai sarana komunikasi (Shrimp, 2014:8). Berbagai jenis komunikasi 

pemasaran ini disebut juga dengan Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated 

Marketing Communication) 

Menurut Shrimp (2014:24), IMC merupakan suatu proses komunikasi 

yang memerlukan perencanaan, penciptaan, integrasi, dan implementasi dari 

berbagai marcom (iklan, promosi, penjualan, publisitas perilisan, acara – acara, 
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dsb) yang disampaikan dari waktu ke waktu kepada pelanggan target merek dan 

calon pelanggan. Tujuan IMC ini adalah untuk mempengaruhi secara tidak 

langsung maupun secara langsung mengenai perilaku dari audiens yang menjadi 

target marcom. IMC mempertimbangkan semua titik sentuhan dan sumber kontak 

yang dimiliki pelanggan/calon pelanggan dengan merek sebagai saluran 

penyampaian pesan dan menggunakan semua metode komunikasi yang relevan 

bagi pelanggan/calon pelanggan.  

2.2.7 Media Sosial 

Menurut Kotler & Keller (2016:637), media sosial merupakan sarana bagi 

konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio dan video satu sama lain 

dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan pemasar 

untuk membentuk suara publik dan kehadirannya di web dan memperkuat 

kegiatan komunikasi lainnya. 

 Menurut Malita (2011;68) media sosial mendeskripsikan teknologi online 

dan kebiasaan orang-orang yang menggunakanya untuk berbagi pendapat, 

wawasan, pengalaman dan pandangan. Media sosial terdapat beberapa bentuk, 

seperti teks, gambar, suara, dan video. Media sosial memiliki tipe yang khas 

menggunakan teknologi seperti blog, message board, podcasts, dan wiki yang 

memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi. 

 Menurut Puntoadi (2011:1), media sosial yang berbasis web 2.0 adalah 

fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan, serta memungkinkan orang 

untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah suatu fitur 

berbasis website yang dibentuk untuk berinteraksi antar pengguna tanpa batas 
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jarak dan waktu secara bersama sebagai cara untuk memperkuat komunikasi 

dengan memanfaatkan jaringan internet. 

2.2.8 Social Media Marketing  

Selain mengubah pola perilaku manusia, kehadiran social media juga 

memberikan dampak terhadap dunia bisnis, khususnya bidang pemasaran. 

Perkembangan social media yang kian pesat, terlebih dengan semakin banyaknya 

pengguna, membuat social media mampu menjadi alat untuk kegiatan pemasaran 

bagi sebuah bisnis atau dapat diistilahkan dengan social media marketing.  

 Social media marketing merupakan bentuk pemasaran langsung maupun 

tidak langsung yang digunakan untuk membangun kesadaran, pengakuan, ingatan, 

dan tindakan terhadap merek, bisnis, produk, orang atau lembaga lain yang 

dilakukan dengan menggunakan alat – alat dari social web, seperti blogging, 

microblogging, social networking, bookmark social, dan content sharing 

(Gunelius, 2011:10) 

 Social media marketing berbeda dengan metode pemasaran tradisional, 

karena social media marketing membutuhkan perhatian lebih dan strategi khusus 

untuk mencapai sebuah citra merek perusahaan. Menurut Gordhamer (2009) 

dalam Eradogmus dan Cicek (2012) social media marketing erat kaitannya 

dengan relationship marketing, dimana perusahaan perlu mengganti strategi 

perusahaan dari “trying to sell” menjadi “making connection” dengan pelanggan 

agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan 

pelanggan.  
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 Berdasarkan penelitian terdahulu dari Erdogmus dan Cicek (2012:1353) 

dengan judul The Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty 

menunjukan hasil penelitian bahwa loyalitas merek didapatkan dari social media 

karena adanya:  

1. Adventageous campaign  

Social Media dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan 

konsumen, mencoba menunjukan merek perusahaan daripada 

mengendalikan citra merek perusahaan. Perusahaan harus mampu 

mengikuti perkembangan zaman dengan terus mencari informasi 

terkait konsumen. Saat ini, konsumen menjadi lebih kuat dan sibuk, 

sehingga perusahaan harus mampu mencapai pelanggan dengan 

saluran komunikasi social media seperti Instagram, Facebook, Twitter, 

Blog, dan Forum online lainnya. Pelanggan mengunjungi social media 

karena merek produk dan kampanye promosi dilakukan oleh 

perusahaan (Erdogmus dan Cicek, dalam Leggatt, 2010) 

2. Relevant Content  

Menurut Robinette, Brand, dan Lenz (2001:130) suatu content 

dikatakan relevan apabila memiliki tiga hal yaitu ada pesan yang 

disampaikan, pesan yang disampaikan memiliki arti, dan pesan yang 

menciptakan emotional connection. Content yang disampaikan kepada 

konsumen haruslah relevan karena content yang relevan dapat 

menambah nilai percakapan dan dapat memposisikan merek sebagai 

panutan (Brito, 2011)   
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3. Frequently Update  

Menurut Erdogmus dan Cicek (2012:1355) content yang selalu 

diperbaharui secara rutin adalah salah satu strategi yang krusial untuk 

mencapai kesuksesan sebuah merek di social media. Panagiotopaulus 

et.al (2015:4) berpendapat bahwa content yang diciptakan akan 

mendukung komunikasi dan keterlibatan, organisasi harus 

meningkatkan berbagai bentuk content yang mampu mereka hasilkan, 

dari posting dalam bentuk gambar, event, peraturan dan konsultasi.  

4. Popular Content  

Menurut Erdogmus dan Cicek (2012:1355) popularitas social media 

platform dan content diantara teman – teman konsumen menjadi 

penting bagi pelanggan untuk terlibat dengan merek di social media. 

Content yang populer adalah pengguna social media menyukai dari 

kata atau gagasan yang disampaikan oleh suatu account. 

5. Various platform and application,  

Jenis aplikasi yang digunakan dalam mengakses social media seperti; 

mobile application yang menyediakan pelanggan untuk terlibat dengan 

merek dalam keseharian dan menciptakan loyalitas merek (Kim dan 

Adler, 2011). Menurut Erdogmus & Cicek (2012) banyaknya platform 

social media menjadi tidak mungkin terlibat dengan konsumen, 

pemasar harus menganalisis target konsumen mereka dan memutuskan 

untuk berpartisipasi dalam platform yang paling efektif untuk 

berkomunikasi dengan konsumen.  
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2.2.9  Merek  

Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan aset yang tidak 

ternilai. Keahlian yang paling unik dari pemasaran yang professional adalah 

kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan 

merek. Menurut Kotler dalam Fandy Tjiptono (2015:105) menyusun paham 

bahwa ada enam makna yang bisa di sampaikan melalui suatu merek, yaitu:  

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan.  

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

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, signal tingkat 

kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan 

mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.  

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk 

dari para pesaing.  

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang berbentuk dalam benak 

konsumen.  

6. Sumber finansial returns terutama menyangkut pendapatan masa depan.  

Dari definisi oleh para ahli di atas dan halaman sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa merek adalah sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, 

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut atau simbol yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang dan jasa. 
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Menurut Undang – undang Merek no 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam 

Fandy (2015:3) yaitu:  

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka 

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsuru tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 

barang atau jasa” 

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tentang merek, dapat disimpulkan 

bahwa merek merupakan suatu bentuk identitas dari suatu produk yang 

ditawarkan ke pelanggan yang dapat membedakan produk perusahaan dari produk 

pesaing yang terbentuk suatu nama, kata, tanda, simbol atau disain, atau 

kombinasi dari semua hal tersebut. Terdapat enam level pengertian merek 

menurut Kotler dan Keller (2016) yang mana tingkatannya meliputi : 

1. Atribut  

Merek mengingatkan pada atribut – atribut tertentu. Contoh : Ferrari 

memberikan kesan mobil mahal dan bergengsi. 

2. Manfaat 

Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.\ 

4. Budaya 

Merek mewakili budaya tertentu yang dianut. 

5. Kepribadian 

Merek mencerminkan atau memproyeksikan suatu kepribadian tertentu. 
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6. Pemakai 

Merek memperhatikan jenis konsumen yang menggunakan atau membeli 

produk tertentu. 

2.2.10 Manfaat dan Keuntungan Merek 

 Manfaat merek membuat suatu persepsi dan keuntungan merek merupakan 

salah satu pendongkrak kemajuan perusahaan. Menurut Buchori Alma (2011 : 

134) Merek atau brand akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang 

akan dijelaskan pada halaman selanjutnya : 

1. Produsen atau Penjual 

a. Memudahkan penjual dalam mengolah pesanan – pesanan dan 

menekan masalah. 

b. Memberi peluang bagi penjual dalam mengelompokan pasar ke dalam  

segmen – segmen tertentu. 

c. Membantu penjual dalam mengelompokan pasar ke dalam segmen – 

segmen tertentu. 

d. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. 

e. Memberikan pertahanan terhadap persaingan harga yang ganas. 

2. Pembeli atau konsumen 

a. Dapat membedakan produk tanpa harus memeriksa secara teliti. 

b. Konsumen mendapat informasi tentang produk. 

c. Meningkatkan efisiensi. 

2.2.11  Loyalitas Merek 

 Loyalty didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk 

membeli ulang atau berlangganan suatu barang atau jasa secara konsisten di 
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kemudian hari, menyebabkan pembelian dari brand yang sama atau brand-set 

yang sama secara repetitive meski pengaruh situasi dan usaha marketing 

berpotensi untuk mengubah perilaku. Kemudian lanjutnya loyalitas diduga adalah 

konsekuensi dari kepuasan pelanggan (Lee & Lee, 2013:134-136).  

 Jacoby dan Chesnut dalam Lee & Lee (2013:136) mengemukakan bahwa 

loyalty adalah respon perilaku yang bisa ditunjukkan dari waktu ke waktu dalam 

pengambilan keputusan dengan respect terhadap satu atau beberapa brand 

alternatif dibanding brand yang lain, yang merupakan fungsi psikologis 

seseorang. Ketika seseorang suka dengan apa yang dijual oleh salah satu 

perusahaan, maka seseorang tersebut akan condong dengan brand perusahaan 

tersebut meski brand lain mempunyai produk yang lebih baik. 

 Neal dan Strauss dalam Liu, Li, Mizerski, & Soh (2012:925). 

mengemukakan bahwa brand loyalty mempunyai 2 dimensi yaitu dimensi 

attitudinal dan behavioral. Dimensi attitudinal merujuk pada kepuasan pelanggan 

secara general dan dimensi behavioral merujuk pada tendensi pelanggan untuk 

membeli barang dari brand yang sama dalam jangka waktu yang lama. 

 Menurut Giddens (2002) konsumen yang loyal terhadap suatu merek 

memiliki ciri – ciri sebagai berikut:  

1. Memiliki komitmen pada merek tersebut  

2. Berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan 

merek lain  

3. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain 

4. Dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut tidak melakukan 

pertimbangan 
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5. Mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut 

6. Mereka dapat menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan 

mereka selalu mengembangkan hubungan dengan merek tersebut.  

 Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

brand loyalty adalah hal yang sangat kuat, yang pada akhirnya akan bergantung 

pada usaha perusahaan membuat pelanggan terus membeli produk suatu brand 

tertentu dan membuat calon pelanggan menjadi pelanggan tetap. 

2.2.12 Dimensi Loyalitas Merek 

 Menurut Aaker oleh Nugroho (2008:53) yang menjelaskan tentang 

tingkatan brand loyalty yang dibagi Aaker menjadi lima kelompok dari yang 

terendah sampai yang tertinggi yaitu: 

1. Switcher  

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai 

pelanggan yang berada pada tingkatan paling dasar. Semakin tinggi 

frekuensi untuk memindahkan pembelinya dari suatu brand ke brand-

brand yang lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama 

sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada brand tersebut. Pada tingkatan 

ini, brand apapun mereka anggap memadai serta memegang peranan yang 

sangat kecil dalam keputusannya pembelian. Ciri yang paling nampak dari 

jenis pelanggan ini adalah orang yang membeli suatu produk karena 

harganya murah. 

2. Habitual buyer  

Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini, dapat dikategorikan 

sebagai pembeli yang puas dengan brand produk yang dikonsumsinya atau 
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setidaknya mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam  mengonsumsi 

brand produk tersebut. Pada tingkatan ini, pada dasarnya tidak didapati 

alasan yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli brand 

produk yang lain atau berpindah brand terutama ketika peralihan tersebut 

memerlukan usaha, biaya, maupun sebagai pengorbanan lain, Dapat 

disimpulkan, bahwa pembeli ini dalam memilih suatu brand didasarkan 

atas kebiasaan mereka selama ini. 

3. Satisfied buyer 

Untuk dapat menarik minat pembeli yang masuk dalam tingkatan ini, 

maka para pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus ditanggung 

oleh pesaing dengan menawarkan promosi atau harga yang lebih murah. 

4. Liking the brand  

Pembeli yang sungguh-sungguh menyukasi brand memiliki keterikatan 

emosional yang bersangkutan dengan brand. Rasa suka pembeli bisa saja 

disadari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian, pengalaman 

dalam menggunakan dalam penggunanan. 

5. Commited buyer  

Kepercayaan akan produk yang dikonsumsi mampu melahirkan 

komunikasi dan interaksi di antara pelanggan yang ada. Pada tahapan 

loyalitas committed buyer pelanggan merupakan pelanggan setia. 

Pelanggan memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan 

bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi pelanggan dipandang 

dari segi fungsi maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya 

diri pelanggan. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas pembeli 
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ditunjuk- kan oleh tindakan merekomendasikan dan mempromosikan 

merek tersebut kepada pihak lain.  

Gambar 2.2 

Tingkatan Loyalitas Merek 

 

 

Sumber: David A. Aaker, Managing Brand Equity, Capitalizing on the value of a 

brand name (2009) 

 

 Tingkatan brand ini menunjukkan posisi pelanggan terhadap suatu brand. 

Tentu semua perusahaan ingin agar semua pelanggannya menjadi committed 

buyer dimana pelanggan merasa bangga untuk menggunakan brand tersebut yang 

berarti kebanggaan tersebut akan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan 

fungsi barang itu sendiri, tetapi hal itu perlu disertai waktu, usaha dan kerja keras 

perusahaan untuk menjalankan strateginya untuk mencapai hal ini. 

 

2.2.13 Pengaruh Social Media Marketing Terhadap Loyalitas Merek 

Penelitian mengenai pengaruh social media marketing terhadap brand 

loyalty pernah dilakukan oleh Erdogmus dan Cicek (2012) dengan judul penelitian 

“The Impact of Social Media Marketing on Brand Loyalty”. Penelitian ini 
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menggunakan sampel sebanyak 338 orang yang merupakan pengguna aktif social 

media dan sedikitnya mengikuti satu social media suatu brand. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa social media marketing memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap brand loyalty. 

Dalam hasil penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa setiap perusahaan 

yang ingin membuat iklan menggunakan social media dengan hasil efektif, harus 

mempertimbangkan dengan baik manfaat, nilai, dan keuntungan yang ditawarkan 

oleh perusahaan untuk konsumen melalu iklan tersebut. Hal itu dilakukan agar 

iklan pada social media tersebut juga dapat menciptakan loyalitas terhadap merek 

perusahaan. Loyalitas dari pelanggan juga dipengaruhi oleh penggunaan saluran 

social media yang beragam oleh perusahaan yang dapat memungkinkan 

konsumen untuk memperoleh kemudahan dalam bertanya dan mendapatkan 

informasi yang bermanfaat pada setiap saluran social media tersebut. 

Loyalitas merek sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pengguna social 

media dalam melakukan promosi dan komunikasi kepada pelanggan, setidaknya 

dapat mendongkrak merek perusahaan atau bahkan mempertahankan posisi merek 

tersebut. Loyalitas merek adalah dimana seseorang membeli produk dari produsen 

yang sama berulang kali bukan dari pemasok lain. Nilai yang dirasakan pelanggan 

(perceived value), kepercayaan merek, kepuasan pelanggan, perilaku pembelian 

berulang, dan komitmen ditemukan sebagai faktor yang mempengaruhi kunci 

loyalitas merek. Komitmen dan perilaku pembelian berulang dianggap kondisi 

yang diperlukan untuk membangun loyalitas merek, kemudian diikuti oleh nilai 

yang dirasakan, kepuasan, kepercayaan merek. (Sumitha dan Beegam, 2014:1) 
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 Social Media sering membangun loyalitas merek sebagaimana pelanggan 

melihatnya sebagai saluran untuk menciptakan koneksi emosional yang mendalam 

(Sumitha dan Beegam, 2014:1). Social media juga memberikan perusahaan dasar 

komunikasi yang baik dengan konsumen untuk membangun loyalitas merek 

melampaui metode tradisional. Selain itu, social media memungkinkan konsumen 

untuk berbagi informasi dengan rekan – rekan mereka tentang produk dan 

layanan. Percakapan antara rekan – rekan memberikan perusahaan biaya yang 

lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan pengenalan 

merek dan meningkatkan merek, serta meningkatkan loyalitas merek (Gunelius, 

2011). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa social media membantu 

perusahaan untuk membangun loyalitas nerek melalui jaringan, percakapan dan 

membangun komunitas (Erdogmus dan Cicek, 2012:1355)  

2.3 Kerangka Berpikir 

 Dalam suatu penelitian dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi 

untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Dalam kerangka pikir 

tersebut memuat secara urut bahasannya tentang bagaimana suatu penelitian 

sampai pada akhir tujuan tertentu.Dari penjelasan diatas maka peneliti menyusun 

kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

Latar Belakang 

Landasan Teori  Penelitian Terdahulu  

Variabel Independen: 

 

Advantageus campaign  (X1) 
Relevant content  (X2) 
Frequently updates its 

contents (X3) 
Contents that are popular 

among the friends (X4) 

Various platform and 

application (X5) 

 

Variabel Dependen: 

 

Brand Loyalty (Y) 

Analisis Kuantitatif 

 

 

Uji Instrumen 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Regresi Linier Berganda 

Uji Determinasi R2 

Uji Goodness of Fit 

Uji Hipotesis 

Temuan dan Hasil 

Kesimpulan dan Saran 
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2.4 Hipotesis 

 Menurut Sekaran (2013) hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang 

diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan 

berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian. 

Gambar 2.4 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti (2018) 

Keterangan : 

   : Pengaruh secara parsial 

 

  

Advantageus campaign 

(X1) 

Relevant content (X2) Loyalitas Merek (Y) 

H1 

H2 

Contents that are popular 

among the friends (X4) 

Frequently updates its 

contents (X3) 
H3 

H4 

Various platform and 

application (X5) 

H5 
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2.4.1. Pengaruh Advantageous Campaign Terhadap Loyalitas Merek 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Hegar Suryadinatha dan Dimas 

Hendrawan (2016) yang menguji bahwa Advantageous campaign berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek. Zulkifli Abd. Latiffa and Nur Ayuni Safira 

Safieeb (2015), Ahmad Syaifulloh Imron, Niken Hendrakusma Wardani, Retno 

Indah Rokhmawati (2018) yang menemukan bahwa dari uji t membuktikan 

kampanye yang menguntungkan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen, serta Irem Eren Erdogmus dan Mesut Cicek (2012) yang telah menguji 

bahwa advantageous campaigns memiliki pengaruh yang positif terhadap 

loyalitas merek. Menurut Kotler & Keller (2016:637), media sosial merupakan 

sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio dan video satu 

sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial memungkinkan 

pemasar untuk membentuk suara publik dan kehadirannya di web dan 

memperkuat kegiatan komunikasi lainnya. Disamping itu, dengan bertumbuhnya 

kedai kopi di Kota Malang terlebih yang menggunakan pemasaran media sosial 

menjadikan peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh 

Pemasaran Sosial Media Terhadap Brand Loyalty pada kedai kopi komika 

malang. oleh karena itu, penguji ingin menguji serta merumuska hipotesis sebagai 

berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh advantageus campaign secara signifikan terhadap 

 Brand  Loyalty Pada Cafe Teras Komika Malang. 

 

2.4.2. Pengaruh Relevant Content terhadap Loyalitas Merek 
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 Irem Eren Erdogmus dan Mesut Cicek (2012) yang telah menguji bahwa 

relevant content memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas merek. 

Menurut Robinette, Brand, dan Lenz (2001:130) suatu content dikatakan relevan 

apabila memiliki tiga hal yaitu ada pesan yang disampaikan, pesan yang 

disampaikan memiliki arti, dan pesan yang menciptakan emotional connection. 

Content yang disampaikan kepada konsumen haruslah relevan karena content 

yang relevan dapat menambah nilai percakapan dan dapat memposisikan merek 

sebagai panutan (Brito, 2011). Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Syaifulloh Imron, Niken Hendrakusma Wardani, Retno Indah 

Rokhmawati (2018) menunjukkan bahwa konten yang relevan dan konten yang 

populer tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan 

pada pada teori yang telah dikemukakan dan adanya kontra antara hasil penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2:  Terdapat pengaruh relevant content secara signifikan terhadap Brand 

 Loyalty Pada Cafe Teras Komika Malang. 

 

2.4.3. Pengaruh Frequently Updates its Contents Terhadap Loyalitas Merek 

 Panagiotopaulus et.al (2015:4) berpendapat bahwa content yang 

diciptakan akan mendukung komunikasi dan keterlibatan, organisasi harus 

meningkatkan berbagai bentuk content yang mampu mereka hasilkan, dari posting 

dalam bentuk gambar, event, peraturan dan konsultasi. Penelitian yang Irem Eren 

Erdogmus dan Mesut Cicek (2012) menyatakan bahwa frequently updates its 

contents memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas merek. Lain halnya 
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penelitian yang dilakukan oleh Ryan Hegar Suryadinatha dan Dimas Hendrawan 

(2015) mengemukakan bahwa frequently updates its content tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas merek. Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian 

terdahulu yang telah dikemukakan dan terdapat kontra antar hasil penelitian 

terdahulu, maka peneliti memberikan suatu hipotesis yaitu sebagai berikut: 

H3: Terdapat pengaruh Frequently updates its contents secara signifikan 

 terhadap Brand Loyalty Pada Cafe Teras Komika Malang. 

 

2.4.4. Pengaruh Popular Content terhadap Loyalitas Merek 

 Menurut Erdogmus dan Cicek (2012:1355) popularitas social media 

platform dan content diantara teman – teman konsumen menjadi penting bagi 

pelanggan untuk terlibat dengan merek di social media. Content yang populer 

adalah pengguna social media menyukai dari kata atau gagasan yang disampaikan 

oleh suatu account. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ryan Hegar Suryadinatha dan Dimas Hendrawan (2015) yang menemukan hasil 

bahwa popular content berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Akan 

tetapi hasil penelitian tersebut memiliki kontradiski terhadap penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Syaifulloh Imron, Niken Hendrakusma Wardani, Retno 

Indah Rokhmawati (2018) yang menemukan hasil bahwa konten yang relevan dan 

konten yang populer tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Berdasarkan pada ketentuan dari teori yang telah dipaparkan terkait dengan 

Contents that are popular among the friends serta adanya kontradiksi antar hasil 

penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali dan mengkaji terkait 
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dengan Contents that are popular among the friends dengan memberikan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4: Terdapat pengaruh terhadap Contents that are popular among the friends 

 secara signifikan terhadap Brand Loyalty Pada Cafe  Teras Komika 

 Malang. 

 

2.4.5. Pengaruh Various Platform amd Application terhadap Loyalitas Merek 

 Jenis aplikasi yang digunakan dalam mengakses social media seperti; 

mobile application yang menyediakan pelanggan untuk terlibat dengan merek 

dalam keseharian dan menciptakan loyalitas merek (Kim dan Adler, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Abd. Latiffa and Nur Ayuni Safira Safieeb 

(2015) menyatakan bahwa Instagram adalah platform yang bagus untuk memulai 

bisnis rumahan karena mendorong orang dari segala lapisan masyarakat untuk 

mencobanya. Berdasarkan pada teori yang telah dikemukakan dan penelitian 

terdahulu yang telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh various platform 

amd application terhadap brand loyalty, maka peneliti memberikan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5 :  Terdapat pengaruh terhadap Various platform amd application secara 

signifikan terhadap Brand Loyalty Pada Cafe Teras Komika Malang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Explanatory 

Research. Penelitian Explanatory ini menguji suatu hipotesis antara variabel satu 

dengan variabel lain yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. 

Penelitian explanatory itu sendiri adalah penelitian yang menjelaskan hubungan 

diantara dua variabel dimana satu variabel memberi pengaruh kepada variabel 

lainnya (Cooper dan Schindler, 2008:703) 

Metode penelitan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sempel tertentu, 

pengumpulan dan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena data yang 

diambil menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Rosady Ruslan, 2003: 81). 

 

3.2.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilaksanakana oleh peneliti yaitu pada Cafe Teras 

komika yang bertempat di Jalan Jakarta No.34, Penanggungan, Klojen, 

Penanggungan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Penelitian dilaksanakan 

dalam kurun waktu satu bulan. 
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3.3.  Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang terdiri dari manusia 

dan benda sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam 

penelitian (Arikunto, 2010: 173).  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang melakukan kunjungan untuk suatu pembelian produk di Cafe 

Teras komika Malang dan mem-follow akun instagram @teraskomika.  

3.3.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2010: 109). Menurut Sekaran (2006:123), sampel adalah subkelompok 

atau sebagian dari populasi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.  

Dalam penelitian ini untuk menetapkan jumlah anggota sampel, peneliti 

berpedoman pada pendapat yang di kemukakan oleh Roscoe (1982) dalam 

Sekaran (2006:) yang mengusulkan aturan ukuran sampel sebagai berikut:  

a. Ukuran sampel lebih dari dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat 

untuk kebanyakan penelitian.  

b. Dimana sampel dipecah ke dalam sub sampel seperti pria atau wanita, 

dan ukuran sampel minimum 30 untuk tiap katagori adalah tepat.  

c. Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau 

lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi.  
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d. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen 

yang ketat (match pairs dan sebagainya) penelitian yang sukses adalah 

mungkin dengan sampel ukuran kecil antara 5 hingga 20.  

Pada penelitian ini jumlah variabel yang diteliti adalah enam variabel yang 

mencakup lima variabel bebas (advantageous campaign, relevant content, 

frequently updates its content, popular content, Various platform and application) 

dan satu variabel terikat (Loyalitas Merek) dengan jumlah item sebanyak 17. 

berdasarkan pendapat Roscoe diatas, maka jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah 126 responden yang didapatkan dari 17x8 = 136, namun yang kembali 

hanya sebesar 135 kuesioner dengan 9 kuesioner dinyatakan tidak layak karena 

tidak memenuhi syarat sebagai responden dalam penelitian ini. Selain itu, jumlah 

126 responden ini sudah termasuk layak dalam suatu penelitian seperti yang telah 

diungkapkan oleh Roscoe, bahwa jumlah aturan sampel yang layak untuk diteliti 

adalah 30 sampai dengan 500. Jumlah 126 responden ini dirasa juga mampu 

meningkatkan keakuratan data yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Dalam 

penelitian ini anggota sampel adalah konsumen yang telah membeli produk di 

Cafe Teras komika lebih dari 1 kali serta memfollow @teraskomika.  

3.3.3. Teknik Sampling 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan salah satu 

teknik dalam non probability sampling yaitu teknik Purposive Sampling. Malhotra 

(2010) menjelaskan, nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang lebih didasarkan pada penilaian pribadi peneliti dan tidak menggunakan 

mekanisme pemilihan kesempatan. Purposive Sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Tujuan dari Purposive Sampling adalah 
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untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria dan sudah ditentukan 

sebelumnya (Cozby dalam Elok, 2016)  

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Responden pernah membeli produk Cafe Teras Komika lebih dari 1 kali  

2. Followers akun Instagram @teraskomika 

3. Responden mengetahui produk Cafe Teras Komika dan isi konten 

Instagram @teraskomika  

4. Responden merupakan pengguna internet yang mengakses akun Instagram 

@teraskomika  

 

3.4.  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data 

 Ada dua jenis yang akan dijadikan sebagai data yaitu data primer dan data 

sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Menurut Kuncoro (2009) data primer merupakan data yang diperoleh 

dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan 

data orisinal. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden 

penelitian melalui kuisioner pada sampel di Cafe Teras komika. Metode 

ini digunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban atas sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang akan diisi oleh responden. 

2. Data Sekunder 

Menurut Kuncoro (2009) data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini diperoleh data sekunder 

dari jurnal, buku, skripsi, artikel (website,blog). 

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 

1. Kuesioner 

Menurut Arikunto (2010: 194), kuisioner atau angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui. Prosedur dalam metode pengumpulan data ini diantaranya yaitu 

membagikan kuesioner tersebut; lalu responden diminta mengisi kuesioner 

pada lembar jawaban yang telah disediakan; kemudian lembar kuesioner 

dikumpulkan, diseleksi, diolah, dan dianalisis. Pada penelitian ini 

kuesioner disebarkan dalam 1 bulan dan disebarkan langsung di cafe Teras 

Komika bertujuan untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini.   

2. Studi Pustaka 

Sudi pustaka yaitu pencarian data pelengkap atau penunjang yang ada 

pada literatur seperti buku, jurnal maupun karangan ilmiah. 

 

3.5. Variabel dan Definisi Operasional Variabel   

3.5.1. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah apapun yang dapat membedakan atau 

membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk obyek 

atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk obyek orang yang 
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berbeda. Agar dapat mendefinisikan variabel yang dapat diukur dalam sebuah 

penelitian, perlu diketahui definisi dari variabel terlebih dahulu. Variable yang 

digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) 

• Social Media Marketing 

Menurut Kotler & Keller (2016:637), media sosial merupakan 

sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio 

dan video satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. 

Media sosial memungkinkan pemasar untuk membentuk suara 

publik dan kehadirannya di web dan memperkuat kegiatan 

komunikasi lainnya. Adapun dimensi dari media sosial diantaranya 

yaitu sebagai berikut: 

o  Advantageus Campaign (X1) 

o Relevant Content (X2) 

o Frequently Updates (X3)  

o Contents that are popular among the friends (X4) 

o Various platform and application (X5) 

 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat adalah 

variabel utama yang menjadi faktor dalam penelitian.  
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Menurut Tjiptono (2011:110), brand loyalty yaitu ukuran 

menyangkut seberapa kuat konsumen “terikat” dengan merek tertentu. 

Ukuran ini sekaligus merefleksikan permintaan relatif konsumen terhadap 

sebuah merek. Sedangkan menurut Miletsky (2010:219), brand loyalty 

dapat dicapai ketika pelanggan tetap setia pada merek tertentu dan jika 

memungkinkan, pelanggan akan bersusah payah untuk berkelanjutan 

menggunakan merek tersebut. 

 

3.5.2. Definisi Operasional Variabel 

 Menurut Indriantoro dan Supomo (2011:63) definisi operasional adalah 

penentuan construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasionalkan konsteks sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk 

melakukan pengukurann dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran yang lebih baik. Adapun definisi operasional dari penelitian adalah 

sebagai berikut:  

A. Variabel Bebas (independent variable)  

1. Advantageous Campaign (kampanye yang menguntungkan) (X1).  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan kampanye yang memberi 

manfaat karena ada tiga hal yaitu, terbaharui informasi produk, 

terbaharui informasi promosi, terbaharui secara langsung (real time)  

2. Relevant Content (Konten yang Relevan) (X2)  

Robinette, Brand dan Lenz (2001,130) mengemukakan konten 

dikatakan relevan ketika ada tiga hal yaitu ada pesan yang 
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disampaikan, pesan yang disampaikan memiliki arti, dan pesan dapat 

menciptakan emotional connection.  

3. Frequently Updates its Content (Frekuensi memperbaharui konten) 

(X3).  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan frekuensi diperbaharui 

terjadi karena terdapat pembaharuan konten dalam frekuensi tertentu.  

4. Popular Content (Konten yang populer) (X4)  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan bahwa konten yang 

populer karena dua hal yaitu popularitas dari akun social media dan 

konten yang populer diketahui banyak orang. 

5. Various platform and application (Jenis applikasi dan perangkat 

dalam social media ) (X5 ) 

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan bahwa jenis aplikasi dan 

perangkat untuk mengakses social media karena perusahaan terdapat 

dalam berbagai macam perangkat (platforms) dan aplikasi social 

media.  

B. Variabel Terikat (dependent variable)  

1. Pembelian dan penggunaan berulang (Y1) 

Menurut Solomon, Marshall dan Stuart (2008) loyalitas merek dapat 

dilihat ketika konsumen melakukan pembelian dan penggunaan 

dengan katagori yang sama.  

2. Penginformasian produk (Y2) 

Menurut Godes dan Mayzlin (2004) word of mouth atau 

penginformasian produk dapat diukur melalui menginformasikan, 
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merekomendasikan dan menceritakan. Solomon, Marshall dan Stuart 

(2008) penginformasian produk dapat diukur ketika konsumen 

memiliki persepsi bahwa brand unggul daripada pesaing.  

 Penjelasan lebih jelas mengenai variabel, indikator dan item penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Identifikasi Variabel  

 

Konsep Variabel  Indikator  Item  

Social Media 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advantageous Campaign 

(Kampanye yang 

menguntungkan)  

(Erdogmus dan Cicek, 

2012)  

Terbaharui informasi 

produk (Erdogmus dan 

Cicek, 2012)  

X1.1 Akun Instagram 

@teraskomika 

menyajikan informasi 

terbaru mengenai produk 

Cafe Teras Komika  

Terbaharui informasi 

promosi (Erdogmus 

dan Cicek, 2012) 

X1.2 Akun Instagram 

@teraskomika 

menyajikan informasi 

terbaru mengenai 

program promosi produk 

Cafe Teras Komika  

Terbaharui secara 

langsung (real time) 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012) 

X1.3 Akun Instagram 

@teraskomika 

menyajikan informasi 

terbaru secara langsung 

mengenai Cafe Teras 

Komika 

Relevant Content 

(Konten yang relevan) 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012)  

Ada pesan yang 

disampaikan 

(Robinette, Brand dan 

Lenz, 2001; Brito, 

2011)  

X2.1  Akun Instagram 

@teraskomika memiliki 

pesan setiap update nya 

Pesan yang 

disampaikan memiliki 

makna (Robinette, 

Brand dan Lenz, 2001; 

Brito, 2011) 

X2.2  Akun Instagram 

@teraskomika memiliki 

makna dari pesan yang 

disampaikan  

Menciptakan 

keterlibatan emosi 

(Robinette, Brand dan 

Lenz, 2001; Brito, 

2011) 

X2.3  Akun Instagram 

@teraskomika dapat 

menciptakan keterlibatan 

emosi (kesenangan, 

kesukaan, kekaguman, 

keceriaan, dsb) dari 

setiap pesan yang 

disampaikan 

Frequently updates its 

content (Frekuensi 

Pembaharuan konten 

dalam frekuensi 

X3.1 Akun Instagram 

@teraskomika selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

memperbaharui konten) 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012; Panagiotopaulos 

et. al 2015;4) (X3) 

tertentu (Erdogmus 

dan Cicek ; 2012) 

memperbaharui 

kontennya (update) 

X3.2 Akun Instagram 

@teraskomika selalu 

memperbaharui konten 

yang berbeda – beda 

(contohnya : promosi 

produk, event, berita) 

Popular Content (Konten 

yang populer) 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012) (X4) 

Popularitas dari akun 

social media 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012) 

X4.1 Akun Instagram 

@teraskomika adalah 

akun social media yang 

diketahui atau dicari 

banyak orang.  

Konten yang populer 

diketahui banyak orang 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012)  

X4.2 Akun Instagram 

@teraskomika memiliki 

konten yang populer 

(contoh; trending topic, 

penggunaan hashtag) 

Jenis aplikasi dan 

perangkat dalam social 

media (variety of 

platforms and 

applications provided on 

social media)  

(Erdogmus dan Cicek, 

2012) (X5 ) 

Perusahaan terdapat 

dalam berbagai macam 

perangkat (platforms) 

(Erdogmus dan Cicek, 

2012) 

X5.1 Akun Instagram 

@teraskomika tersedia 

dalam berbagai platforms 

(perangkat seperti PC, 

smartphone, laptop dll) 

X5.2 Akun Instagram 

@teraskomika dapat 

diakses dalam berbagai 

operating system seperti 

Android, iOs, Windows, 

Mac, Linux, Symbian 

dan Java.  

Loyalitas 

Merek (Y)  

Pembelian ulang atau 

berlangganan secara 

konsisten (Lee & Lee, 

2013)  

Konsumen melakukan 

pembelian dan 

penggunaan berulang 

dengan katagori yang 

sama (Solomon, 

Marshall dan Stuart, 

2008; Suryadhinata, 

2015) 

Y1.1 Saya membeli 

produk Cafe Teras 

komika lebih dari 1 kali  

Y1.2 Saya tetap 

berlangganan di Cafe 

Teras Komika meskipun 

ada tawaran dari merek 

lain.  

Penginformasian produk 

(Moisescu, 2010; 

Suryadinatha, 2015) 

Brand unggul dari 

pesaing  Solomon, 

Marshall dan Stuart, 

2008; Suryadhinata, 

2015) 

Y2.1 Cafe Teras Komika 

adalah cafe unggul 

dibandingkan pesaing 

atau merek lain  

Menginformasikan 

(Godes dan Mayzlin, 

2004; Suryadhinata, 

2015) 

Y2.2 Saya 

menginformasikan 

mengenai cafe Teras 

Komika kepada orang 

lain  

Merekomendasikan 

(Godes dan Mayzlin, 

2004; Suryadhinata, 

2015) 

Y2.3 Saya 

merekomendasikan Cafe 

Teras Komika kepada 

orang lain.  

Sumber: Penulis, 2018  
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3.6.  Skala Pengukuran 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket dengan 

menggunakan skala likert. Skala pengukuran ini digunakan untuk 

mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan 

dalam menentukan analisis data dan langkah selanjutnya (Saifuddin Azwar, 2012: 

37). Skala yang akan digunakan adalah skala interval dengan melakukan beberapa 

uji untuk menganalisis data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam 

penelitian ini. Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan skala interval yang 

mana skala tersebut adalah skala likert yang mana dalam penelitian ini ada lima 

poin dalam skala yang akan digunakan sebagaimana pada tabel di bawah yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Keterangan Nilai 

Untuk jawaban "STS" sangat tidak setuju 1 

Untuk jawaban "TS" tidak setuju 2 

Untuk jawaban "N" netral 3 

Untuk jawaban "S" setuju 4 

Untuk jawaban "SS" sangat setuju 5 

  Sumber : Pustaka, 2018 

 

3.7.  Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

 Menurut Ghozali (2013) instrumen data yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu  kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 
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diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun menurut Suharsimi Arikunto (2010 :228) 

menyatakan bahwa tujuan uji coba instrumen yang berhubungan dengan kualitas 

adalah upaya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen itu 

valid, apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

 

3.7.1. Uji Validitas 

 Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. 

Teknik untuk mengukur validitas kuesioner  menurut Ghozali (2013) 

adalah dengan menghitung korelasi antar data pada masing-masing pertanyaan 

dengan skor total, memakai rumus korelasi product momento, sebagai berikut : 

r xy= 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)
2

][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]

  

keterangan : 

n = banyaknya sampel 

x = skor item x 

y = skor item y 

r = korelasi nilai 

Pengujian instrumen validitas pada penelitian ini menggunakan software 

SPSS versi 21.  
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3.7.2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto (2010:221) memaparkan bahwa uji reliabilitas yaitu 

sebuah instrumen dikatakan baik, apabila instrumen tersebut dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai pengumpul data. Penjelasan menurut Ghozali (2013) 

menjelaskan bahwa reliabilitas instrumen yaitu suatu instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan 

menghasilkan data yang sama dengan tingkat Alpha Cronbach’s lebih dari 0,60. 

Dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan software 

SPSS versi 21 berdasarkan skala  Alpha Cronbach’s 0 sampai dengan 1. 

 

3.8.  Uji Asumsi Klasik 

3.8.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Data dapat dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat 

dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2013). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.  
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3.8.2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah 

dalam model ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Jika 

terjadi korelasi maka digunakan problem multikolinierita. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika terbukti 

ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari 

model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 

2010:234). Menurut Gujarati (2012:432) untuk Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah 

mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF 

dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Penelitian ini 

menggunakan perangkat program software SPSS versi 21 untuk malakukan uji 

multikolinieritas. 

 

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali (2013), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu 

residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot  antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dan jika ada titik-titik 

membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak 
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terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan program software SPSS 

versi 21 untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas. 

 

3.9.  Metode Analisis Data 

 Arikunto (2010:278) analisis data merupakan bagian yang amat penting 

dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang 

telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna 

untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. Analisis data 

yang dilakukan adalah menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

Y’ = a + β1 X1 +β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + e 

Keterangan : 

Y  = Brand Loyalty  

a     = Konstanta  

X1  = Advantageus Campaign  

X2 = Relevant Content  

X3 = Frequently Updates  

X4  = Popular Content 

X5 = Various platforms and application 

β1  = Koefisien regresi variabel Advantageus Campaign 

β2  = Koefisien regresi variabel Relevant Content 

β3  = Koefisien regresi variabel Frequently Updates 
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β4  = Koefisien regresi variabel Popular Content 

β5 = Koefisien regresi variabel Various platform and application 

e    = Standard error 

 Diketahui bahwa tujuan dari dilakukannya analisis tersebut adalah untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

3.10. Uji Hipotesis 

3.10.1.  Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,.....Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). Berikut langkah-langkah dalam uji t yaitu : 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : b1 = 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

H1 : b1 ≠ 0, artinya variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (level of significance), α = 5% 

3. Menghitung thitung dengan rumus menurut Sudjana (2005:377) yaitu 

sebagai berikut: 

T =  

4. Membandingkan thitung dan ttabel, yatu : 

21

2

r

nr

−

−
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Jika thitung > ttabel atau sig < 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima. Artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) secara parsial 

terhadap variabel terikat (Y). 

Kaidah keputusan :  Jika  thitung > ttabel, berarti signifikan  

thitung < ttabel, berarti tidak signifikan  

 

3.12 Koefisien Determinasi (R2)  

Menurut Ghozali (2012: 97), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel – variabel 

independen memberika hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan R2 

untuk mengukur koefisien determinasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Cafe Teras Komika 

Gambar 4.1  

Logo Cafe Teras Komika  

 

Sumber: https://instagram.com/teraskomika (2018) 

  Cafe Teras Komika didirikan pertama kali pada awal tahun 2015 di kota 

Malang, Jawa Timur. Pada awalnya kafe yang terletak di Jalan Jakarta No. 34 ini 

memiliki filosofi nama untuk para komunitas dengan kepanjangan dari akronim 

Kopi Indomie dan Komunitas. Cafe Teras Komika dulunya merupakan warung 

kopi biasa yang memang ditujukan untuk para komunitas yang memiliki berbagai 

hobi misalnya stand up comedy, bermain musik genre akustik, menulis novel, dan 

lain-lain. Melihat antusiasme konsumen yang cukup tinggi pemilik warung kopi 

ini merubah konotasinya dari warung kopi biasa menjadi sebuah cafe. Dengan 

pergantian konotasi tersebut juga merubah tema yang sebelumnya sudah melekat 

pada Cafe  Teras Komika sebagai cafe nya anak aktivis menjadi cafe yang lebih 

fleksibel untuk masyarakat umum. Setelah menjadi Cafe Teras Komika, manajer 

cafe juga membatasi acara yang diadakan oleh komunitas tertentu yang 
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menurutnya harus ke showbis bukan lagi ke acara komunitas yang mengandung 

sara atau “frontal”. 

Cafe Teras Komika merupakan anak perusahaan dari PT. Ada-Ada Aja 

yang berpusat di Kota Surabaya. PT. Ada-Ada Aja menaungi beberapa tempat 

kuliner di Malang dan Surabaya salah satunya adalah Warung Mama Sum yang 

mengusung konsep resto atau tempat makan untuk keluarga, berbeda dengan Cafe 

Teras Komika yang memang diperuntukkan kawula muda. Tepat pada tahun 2018 

Cafe Komika berubah nama menjadi Cafe Teras Komika, perubahan nama ini 

hanya mengubah stigma masyarakat dari cafe biasa menjadi cafe yang lebih 

terbuka untuk umum dan memiliki atmosphere berkumpul seperti di rumah.  

Cafe Teras Komika memiliki produk yang bervariasi sekaligus lokasi 

strategis, dalam memuaskan konsumenya cafe Teras Komika juga berusaha 

menciptakan suasana cafe yang nyaman. cafe Teras Komika membuat konsep 

indoor dengan desain minimalis modern di dalam kafe, ada sebuah joglo di depan 

kafe, dan ruangan untuk rapat atau gathering guna direservasikan selain itu 

konsep outdoor ini berdesain alam yang sejuk.  

Pencahayaan dengan perpaduan antara lampu berwarna kuning digunakan 

cafe teras komika untuk menciptakan kesan nyaman. Selain memberikan kesan 

tersebut juga dapat memperlihatkan bangunan elegan. Pada bagian-bagian tertentu 

seperti di ruang indoornya dapat dibuka atau ditutup karena full kaca bening 

untuk membuat kesan privacy bila ada yang reserve ruangan tersebut atau bisa 

memilih di joglo depan untuk lebih private. 
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Cafe Teras Komika yang diperuntukkan kawula muda, bekerjasama 

dengan salah satu brand rokok yakni LA yang notabennya telah berkiprah pada 

event-event anak muda. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat 

membangkitkan konsep dengan mengadakan event khususnya musik untuk 

menarik perhatian konsumen khususnya anak muda. Cafe Teras Komika memiliki 

jadwal tertentu dengan live music yakni tiap hari senin, kamis dan sabtu tentunya 

dengan genre musik yang berbeda. 

4.1.2 Instagram Cafe Teras Komika  

Saat ini persaingan industri cafe di kota Malang sangat ketat, tidak dipungkiri 

usaha cafe sangat di minati oleh produsen. Perkembangan teknologi 

mempermudah para produsen untuk melakukan strategi pemasaran nya. Cafe 

Teras Komika memanfaatkan teknologi dengan cukup baik, hasilnya cafe Teras 

Komika memiliki beberapa akun social media seperti Facebook, Twitter dan 

Instagram. Salah satu akun social media yang aktif yaitu Instagram dengan 

username @teraskomika menjadi salah satu media informasi, promosi dan 

menjangkau konsumen di dunia maya.  

Gambar 4.2 

Profil Instagram @teraskomika 

Sumber: Instagram Cafe Teras Komika @teraskomika 
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4.1.3 Social Media Marketing pada Cafe Teras Komika  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul The Impact of Social 

Media Marketing on Brand Loyalty (Erdogmus dan Cicek, 2012) mengemukakan 

terdapat lima variabel dalam social media marketing diantaranya adalah 

kampanye yang menguntungkan (Advantageous Campaigns), konten yang relevan 

(Relevant Content), Frekuensi memperbaharui konten (Frequently Updates its 

Content), Konten yang populer (Popular Content ), Jenis applikasi dan perangkat 

dalam social media (Various platform and application). Dalam pengamatan 

peneliti terhadap objek penelitian yaitu cafe Teras Komika dengan nama akun 

Instagram @teraskomika mengenai kesesuaian antara teori dan penelitian 

terdahulu terhadap kondisi lapangan dari objek penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

1. Kampanye yang menguntungkan (Advantageous Campaigns). Akun 

Instagram @teraskomika selalu memberikan kampanye yang bermanfaat 

seperti upload visual content mengenai promosi produk yang sedang 

ditawarkan, kemudian terdapat penawaran happy hour, event serta 

menyajikan informasi baru secara langsung (real time) mengenai cafe Teras 

Komika  

2. Konten yang relevan (Relevant Content). Merek memiliki konten yang 

relevan atau sesuai pada social media. Robinette, Brand dan Lenz 

(2001:130) konten dikatakan relevan ketika ada tiga hal yaitu ada pesan 

yang disampaikan, pesan yang disampaikan memiliki arti dan pesan dapat 

memiliki emotional connection. Dalam hal ini Akun Instagram 

@teraskomika menyajikan informasi yang sesuai dengan lini bisnisnya di 
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industri cafe, penyajian pesan pada Instagram memberikan pesan yang 

memberi arti dan menciptakan emotional connection seperti ketika 

@teraskomika mengadakan kuis untuk konsumen cafe Teras komika 

mengunggah foto keceriaan konsumen ketika berada di cafe Teras Komika 

akan mendapatkan potongan harga sebesar 10%.  

3. Frekuensi memperbaharui konten (Frequently Updates Its Content). Akun 

Instagram @teraskomika selalu memperbaharui  atau meng-update konten 

nya setiap hari. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan 

mengkampanyekan konten yang bermanfaat agar followers akun instagram 

@teraskomika tidak tertinggal informasi. Konten yang selalu diperbaruhi 

pun beragam, mulai dari gambar dan video.  

4. Konten yang populer (Popular Content). Popularitas konten diantara teman 

– teman konsumen menjadi penting bagi pelanggan untuk terlibat dengan 

merek di social media. Akun @teraskomika dalam beberapa unggahan nya 

memiliki content yang populer seperti dalam penggunaan hashtag.  

5. Jenis aplikasi dan perangkat dalam social media (Various Platform and 

Application). Akun Instagram @teraskomika sangat mudah diakses dalam 

berbagai platforms (perangkat) seperti pc, smartphones, laptop, tablet dan 

sebagainya serta mampu diakses dalam berbagai operating systems sehingga 

dapat mempermudah @teraskomika terlibat dengan konsumen, terlebih lagi 

Akun Instagram @teraskomika dapat dengan mudah diakses oleh semua 

orang yang mem-follow atau tidak.  
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4.2  Karakteristik Responden 

Berdasarkan olah kuesioner maka diperoleh gambaran mengenai 

karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini. Peneliti menetapkan 

126 responden dalam penelitian ini. Responden tersebut harus memenuhi syarat 

sebagai konsumen Cafe Teras Komika yang pernah mengunjungi Cafe Teras 

Komika lebih dari satu kali. Selain itu beberapa karakteristik ditambahkan untuk 

mengetahui karakteristik konsumen yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu karakteristik responden dalam penelitian ini mencakup: jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, dan pemasukan per bulan. 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-laki 68 54 

Perempuan 58 46 

Total 126 100 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas diperoleh sebanyak 126 responden 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Pada karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat diketahui bahwa responden yang memiliki jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 68 orang atau 54%, sedangkan perempuan sebanyak 58 

orang atau 46%. Dari data tersebut juga didapatkan bahwa laki – laki lebih 

sering mengunjungi Cafe Teras Komika. 
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4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan usia disajikan dalam 

Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Jumlah Respoden  Persentase (%) 

19 – 22 tahun 48  38.2% 

23 – 26 tahun 37  29,5% 

27 – 30 tahun 41 32.6% 

Total 126 100% 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 

Usia menunjukkan kematangan atau kedewasaan untuk seseorang 

dalam mengambil keputusan. Mulai dari pencarian informasi dan berbagai 

pertimbangan lain. Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki jumlah persentase tertinggi yakni sebesar 38,2% (48 responden) 

adalah responden dengan usia antara 19 - 22 tahun. Hasil ini diperkirakan 

karena responden yang diteliti pada saat itu kebayakan dari mahasiswa yang 

sedang melakukan diskusi atau gathering di Cafe Komika.  Sedangkan 

responden pada rentang umur 23 – 26 tahun sebesar 37 responden atau 

29,5%. Diurutan berikutnya katagori usia 27 – 30 tahun sebanyak 41 

responden atau 32,6% dari jumlah responden. Data diatas menunjukan 

bahwa responden terbesar didonimasi oleh responden yang berusia 19 – 22 

tahun. 
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4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendidikan 

disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah Respoden  Persentase (%) 

SMA 19  15,1% 

S1 104  82,5% 

S2 3 2,4% 

Total 126 100% 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh responden akan 

menentukan tingkat pengetahuan mengenai produk serta konten – konten yang 

ada di dalamnya. Semakin tinggi pendidikan yang pernah ditempuh seseorang 

responden akan menunjukan semakin paham dan mengetahui tentang informasi 

dan konten yang ada di akun instagram @teraskomika. Responden dengan 

pendidikan terakhir SMA menunjukan sebanyak 19 orang atau 15,1% dari total 

responden. Kemudian diikuti dengan pendidikan terakhir S1 yang paling dominan 

sebanyak 104 orang atau 82,5%, pendidikan terakhir S2 sebanyak 3 orang atau 

2,4%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa responden merupakan lulusan sarjana 

yang membeli produk @teraskomika dan aktif di social media.  
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4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemasukan Per Bulan 

Data gambaran responden berdasarkan pemasukan per bulan dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Rata – Rata Per 

Bulan  

Pendapatan Per Bulan Jumlah Respoden  Persentase (%) 

> 500.000 s/d 1.000.000 19  15,1% 

>1.500.000 s/d 2.000.000 36  28,6% 

>2.000.000 71 56,3% 

Total 126 100% 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan diketahui bahwa 

mayoritas responden memiliki pendapatan rata – rata perbulan sebesar lebih dari 

2.000.000 sebanyak 71 orang atau 56,3%. Selanjutnya pada katagori pendapatan 

>1.500.000 s/d 2.000.000 sebanyak 36 orang atau 28,6% dari total keseluruhan 

responden. Pendapatan perbulan >500.000 s/d 1.000.000 sebanyak 19 orang 

dengan persentase 15,1%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang 

berdomisili di kota Malang adalah kalangan menengah atas, hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya responden dengan pendapatan diatas 2.000.000 lebih banyak jka 

dibandingkan responden dengan pendapatan >500.000 s/d 1.000.000. Berdasarkan 

data tersebut juga responden kalangan menengah atas lebih aktif dalam 

menggunakan social media sehingga keterlibatan mereka lebih besar jika 

dibandingkan dengan responden kalangan bawah. Hal ini bisa disebabkan oleh 

kemampuan responden kalangan menengah atas untuk membiayai fasilitas untuk 
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mengakses internet. Hal ini bisa meliputi kemampuan mereka untuk membeli 

pulsa sehingga dapat berlangganan internet pada gadget mereka maupun 

kemampuan mereka membeli gadget yang memudahkan mereka untuk terus 

mengakses internet serta bertukar informasi secara aktif di situs jejaring sosial 

nya.  

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Memiliki Akun Instagram  

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan memiliki akun 

Instagram disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini:  

Tabel 4.5   

Karakteristik Responden Berdasarkan Memiliki Akun Instagram  

Memiliki Akun Instagram Jumlah Respoden  Persentase (%) 

Ya 126  100% 

Tidak 0  0% 

Total 126 100% 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Instagram merupakan aplikasi social media untuk berbagi foto dan video 

yang memungkinkan pengguna membagikan nya ke berbagai layanan jejaring 

sosial. Fungsi Instagram yang mudah serta informatif memberikan kesempatan 

kepada pemasar untuk memasarkan produk atau merek nya dengan mudah dan 

biaya yang lebih rendah dengan jangkauan yang lebih besar. Berdasarkan 

karakteristik responden yang memiliki akun instagram diatas 126 responden 

penelitian ini memiliki akun Instagram. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas dari 

responden merupakan orang – orang yang aktif dalam social media untuk berbagi 

dan mencari informasi dengan pengguna Instagram lainnya.  
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4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Mengfollow Akun 

@teraskomika  

Data Responden berdasarkan memfollow @teraskomika dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Mengfollow Akun @teraskomika 

 Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 Akun Instagram yang dimiliki Cafe Teras Komika, @teraskomika telah memiliki 

1.723 followers dan telah melakukan 1.544 posts. Berdasarkan karakteristik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden yang menjadi Followers  akun 

Instagram @teraskomika, sehingga responden mengetahui produk Cafe Teras Komika 

dan isi konten instagram @teraskomika. Jumlah responden yang meng – follow 

akun @teraskomika sebanyak 126 orang atau 100% responden.  

 

4.3 Distribusi Jawaban Responden  

Deskripsi distribusi item ini digunakan untuk mengetahui frekuensi dan 

variasi jawaban responden terhadap item – item pernyataan yang diajukan dalam 

kuesioner. Jawaban – jawaban tersebut selengkapnya dijelasakna sebagai berikut:  

 

 

 

Mengfollow @teraskomika Jumlah Respoden  Persentase (%) 

Ya 126  100% 

Tidak 0  0% 

Total 126 100% 
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4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel  Advantegous Campaign (Kampanye 

Yang Menguntungkan) (X1) 

Pada variabel kampanye yang menguntungkan terdapat tiga item 

pernyataan yang diberikan kepada responden untuk di jawab. Jawaban 

responden dapat dilihat dari pada tabel 4.7 berikut:  

Tabel 4.7  

Distribusi Frekuensi Variabel Kampanye Yang Menguntungkan  

(Advantegous Campaign) (X1) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

X1.1 19 15,1% 67 53,2% 24 19% 16 12,7% 0 0% 3,70 

X1.2 26 20,6% 48 38,1% 52 41,3% 0 0% 0 0% 3,79 

X1.3 34 27% 44 34,9% 43 34,1% 5 4% 0 0% 3,84 

Grand Mean 3,77 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: 

X1.1 : Akun Instagram @teraskomika menyajikan informasi terbaru  

  mengenai produk Cafe Teras Komika 

X1.2 : Akun Instagram @teraskomika menyajikan informasi terbaru  

  mengenai program promosi produk Cafe Teras Komika 

X1.3 :  Akun Instagram @teraskomika menyajikan informasi baru secara  

   langsung (real time) mengenai Cafe Teras Komika   

  Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden pada 

variabel advantegous campaign diketahui memiliki grand mean yakni 

sebesar 3,77. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan 
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kampanye yang menguntungkan yang dilakukan oleh Teras Komika 

terhadap akun instagram @teraskomika kepada konsumen.  

  Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa pernyataan 

variabel Kampanye yang menguntungkan (advantegous campaign) (X1) 

memiliki 3 item pernyataan. Dari ketiga item pernyataan tersebut, diketahui 

rata – rata tertinggi yaitu 3,84 pada pernyataan X1.3 mengenai “Akun 

Instagram @teraskomika menyajikan informasi baru secara langsung (real 

time) mengenai cafe Teras Komika”. Hal ini menunjukan bahwa responden 

memiliki kecenderungan yang tinggi dalam mengukur Social Media 

Marketing berdasarkan indikator menyajikan informasi baru secara (real 

time) mengenai cafe Teras Komika merupakan hal yang sangat penting 

dilakukan oleh cafe tersebut.  

  Sementara itu pada tabel 4.7 diketahui pula rata – rata terendah yaitu 

3,70 pada item pertanyaan X1.1  mengenai “Akun Instagram @teraskomika 

menyajikan informasi terbaru mengenai produk cafe Teras Komika”. Data 

tersebut menunjukan bahwa responden memiliki kecenderungan lebih 

rendah dalam mengukur Social Media Marketing berdasarkan indikator 

menyajikan informasi terbaru mengenai produk cafe Teras Komika karena 

dalam beberapa aspek konsumen tidak terlalu membutuhkan atau 

mementingkan informasi mengenai produk terbaru, melainkan informasi – 

informasi yang  benar – benar bermanfaat. Rata – rata item ini memiliki 

angka yang tidak begitu rendah jika dibandingkan dengan rata – rata item 

pernyataan lainnya, sehingga hal ini menunjukan bahwa item ini penting 
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dalam Social Media Marketing namun bukan prioritas utama bagi konsumen 

atau followers. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Relevant Content (Konten yang 

Relevan) (X2)  

Pada variabel konten yang relevan terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8  

Distribusi Frekuensi Variabel Konten yang Relevan  (Relevant 

Content) (X2) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

X2.1 10 7,9% 56 44,4% 23 18,3% 37 29,4% 0 0% 3,300 

X2.2 7 5,6% 50 39,7% 69 54,8% 0 0% 0 0% 3,507 

X2.3 21 16,7% 35 27,8% 56 44,4% 14 11,1% 0 0% 3,500 

Grand Mean 3,435 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: 

X2.1 : Akun Instagram @teraskomika memiliki pesan yang disampaikan  

  pada setiap posting-nya 

X2.2 : Akun Instagram @teraskomika memiliki makna dari pesan yang  

  disampaikan 

X2.3 : Akun Instagram @teraskomika dapat menciptakan keterlibatan  

   emosi (kesenangan, kesukaan, kekaguman, keceriaan, dsb) dari  

   setiap pesan yang disampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

   Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden 

pada variabel relevant content diketahui memiliki grand mean yakni sebesar 

3,435. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan konten 

yang relevan yang dilakukan oleh Teras Komika terhadap akun instagram 

@teraskomika kepada konsumen.  

   Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa pernyataan 

variabel konten yang relevan (relevant content) (X2) memiliki 3 item 

pernyataan. Rata – rata tertinggi yaitu 3,507 pada pertanyaan X2.2 mengenai 

“Akun Instagram @teraskomika memiliki makna dari pesan yang 

disampaikan”. Hal ini menunjukan bahwa responden memiliki 

kecenderungan yang tinggi dalam mengukur Social Media Marketing 

berdasarkan indikator pesan yang disampaikan memiliki makna dari setiap 

pesan yang disampaikannya, sehingga responden atau konsumen memahami 

dengan baik isi dari setiap posting-an yang disampaikan oleh 

@teraskomika.  

   Sementara itu pada tabel 4.8 diketahui pula rata – rata terendah 

yaitu 3,300 pada item pernyataan X2.1 mengenai “Akun Instagram 

@teraskomika memiliki pesan yang disampaikan pada setiap postingan – 

nya”. Hal ini menunjukan bahwa responden memiliki kecenderungan lebih 

rendah dalam mengukur Social Media Marketing berdasarkan indikator 

memiliki pesan yang disampaikan pada setiap posting. Beberapa responden 

mungkin setuju jika pesan yang disampaikan berupa video, foto atau caption 

yang lebih memiliki makna yang dapat menjalin emotional connection lebih 

dalam kepada konsumen. 
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4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Frequently Updates Its Content  

(Frekuensi Memperbaharui Konten) (X3 ) 

 Pada variabel konten yang relevan terdapat tiga item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Frekuensi Memperbaharui Konten 

(Frequently Updates Its Content) (X3 ) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

X3.1 12 9,5% 65 51,6% 33 26,2% 16 12,7% 0 0% 3,57 

X3.2 64 50,8% 51 40,5% 64 50,8% 0 0% 0 0% 3,57 

Grand Mean 3,57 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan 

X3.1 : Akun Instagram @teraskomika memperbaharui konten secara  

  berkala 

X3.2 : Akun Instagram @teraskomika  memiliki variasi konten   

  (contohnya: promosi produk, berita, event dsb)  

   Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden 

pada variabel Frequently Updates Its Content diketahui memiliki grand 

mean yakni sebesar 3,57. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju 

dengan frekuensi dalam memperbaharui konten yang dilakukan oleh Teras 

Komika terhadap akun instagram @teraskomika kepada konsumen. 
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   Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa pernyataan 

variabel Frekuensi Memperbaharui Konten (Frequently Updates Its 

Content) memiliki 2 item pernyataan. Rata – rata  dari kedua item 

pernyataan X3 mempunyai nilai rata – rata yang sama yaitu 3,57. Hal ini 

menunjukan bahwa responden memiliki kecenderungan yang tinggi dalam 

mengukur Social Media Marketing berdasarkan indikator pembaharuan 

konten secara berkala dan memiliki konten yang bervariasi seperti promosi 

produk, berita maupun event yang diselenggarakan di cafe teras komika 

yang ditujukan untuk menarik para followers untuk berpartisipasi seperti 

memberikan masukan, saran dan merekomendasikan kepada pengguna akun 

instagram lain nya. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel  Popular Content (Konten yang 

Populer) (X4 ) 

 Pada variabel konten yang populer terdapat dua item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Frekuensi Konten yang Populer 

(Popular Content) (X4 ) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

X4.1 25 19,8% 58 46% 34 27% 9 7,1% 0 0% 3,78 

X4.2 18 14,3% 57 45,2% 51 40,5% 0 0% 0 0% 3,73 

Grand Mean 3,75 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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Keterangan: 

X4.1 : Akun Instagram @teraskomika adalah akun sosial media yang  

  diketahui atau dicari banyak orang 

X4.2 : Akun Instagram @teraskomika memiliki konten yang populer  

  (contoh: trending topic penggunaan hashtag #cafemalang   

  #kulinermalang #malangfoodies    

   Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden 

pada variabel popular content diketahui memiliki grand mean yakni sebesar 

3,75. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan konten 

yang populer yang dilakukan oleh Teras Komika terhadap akun instagram 

@teraskomika kepada konsumen. 

   Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa pernyataan 

variabel konten yang populer (popular content) (X4) memiliki 2 item 

pernyataan. Rata – rata tertinggi yaitu 3,78 pada pertanyaan X4.1 mengenai 

“Akun Instagram @teraskomika adalah akun social media yang diketahui 

atau dicari banyak orang”. Hal ini menunjukan bahwa responden memiliki 

kecenderungan yang tinggi dalam mengukur Social Media Marketing 

berdasarkan indikator konten yang populer diketahui oleh banyak orang 

melalui pengetahuannya bahwa akun Instagram @teraskomika memiliki 

konten yang populer dan disukai oleh banyak orang sehingga responden 

atau konsumen memahami dengan baik isi dari setiap posting-an yang 

disampaikan oleh @teraskomika.  
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   Sementara itu pada tabel 4.10 diketahui pula rata – rata terendah 

yaitu 3,73 pada item pernyataan X4.2 mengenai “Akun Instagram 

@teraskomika memiliki konten yang populer (contoh: trending topic, 

penggunaan hashtag)”. Hal ini menunjukan bahwa responden memiliki 

kecenderungan lebih rendah dalam mengukur Social Media Marketing 

berdasarkan indikator popularitas dari akun social media karena dari hasil 

tersebut sekitar 40,5% responden memilih jawaban netral. Responden 

berasumsi bahwa akun @teraskomika tidak memiliki konten yang populer. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel (Various platform and application 

(Jenis Aplikasi dan Perangkat dalam Social Media) (X5 ) 

 Pada variabel jenis aplikasi dan perangkat dalam Social Media terdapat 

dua item pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Variabel Jenis Aplikasi dan Perangkat dalam 

Social Media (Various platform and application) (X5 ) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

X5.1 15 11,9% 47 37,3% 64 50,8% 0 0% 0 0% 3,00 

X5.2 25 19,8% 37 29,4% 56 44,4% 8 6,3% 0 0% 3,00 

Grand Mean 3,00 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: 

X5.1 : Akun Instagram @teraskomika tersedia dalam berbagai platforms  

  (perangkat seperti PC, smartphone, laptop, tablet, dll) 
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X5.2 : Akun Instagram @teraskomika dapat diakses dalam berbagai  

  operating systems seperti Android, iOs, Windows, Mac, Linux,  

  Symbian dan Java.     

   Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa pernyataan 

variabel jenis aplikasi dan perangkat dalam social media memiliki 2 item 

pernyataan. Rata – rata  dari kedua item pernyataan X5 mempunyai nilai rata 

– rata yang sama yaitu 3,00. Hal ini menunjukan bahwa responden memiliki 

kecenderungan yang tinggi dalam mengukur Social Media Marketing 

berdasarkan indikator akun cafe teras komika terdapat dalam berbagai 

macam perangkat (platforms) dan dapat diakses di berbagai operating 

systems. Dari data tersebut responden setuju bahwa @teraskomika mudah 

akses dimana saja dan kapan saja, sehingga dapat memberika keuntungan 

tersendiri bagi konsumen cafe.  

 

4.3.6 Distribusi Frekuensi Variabel Brand Loyalty (Loyalitas Merek) 

(Y)  

Pada variabel loyalitas merek terdapat lima pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Variabel Loyalitas Merek (Y) 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

Y1 14 11,1% 62 49,2% 39 31,0% 11 8,7% 0 0% 3,62 

Y2 27 21,4% 49 38,9% 50 39,7% 0 0% 0 0% 3,81 
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Item 

Skala Jawaban 

Mean 
5 4 3 2 1 

SS S N TS STS 

F  % F  % F  % F  % F  % 

Y3 25 19,8% 38 30,2% 56 44,4% 7 5,6% 0 0% 3,64 

Y4 0 0% 63 50% 45 35,7% 18 14,3% 0 0% 3,35 

Y5 25 19,8% 41 32,5% 48 38,1% 12 9,5% 0 0% 3,62 

Grand Mean 3,60 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: 

Y1 : Saya sering membeli produk Cafe Teras Komika berkali – kali 

Y2 : Saya tetap mengunjungi Cafe Teras Komika meskipun ada tawaran 

  dari cafe lain 

Y3 : Saya berpendapat bahwa Cafe Teras Komika adalah cafe yang  

   unggul dibandingkan pesaing atau merek lain 

Y4 : Saya menginformasikan mengenai Cafe Teras Komika kepada  

  orang lain 

Y5 : Saya merekomendasikan Cafe Teras Komika kepada orang lain  

   Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden 

pada variabel Loyalitas Merek diketahui memiliki grand mean yakni 

sebesar 3,60. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan 

loyalitas konsumen yang dilakukan oleh Teras Komika terhadap kepada 

konsumen. 

   Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa pernyataan 

variabel Loyalitas Merek (Y) memiliki lima item pernyataan. Dari lima item 

pernyataan tersebut, diketahui rata – rata tertinggi yaitu 3,81 pada 

pernyataan Y2 mengenai “Saya tetap mengunjungi cafe teras komika 
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meskipun ada tawaran dari cafe lain”. Hal ini menunjukan bahwa responden 

memiliki kecendurungan yang sangat tinggi dalam mengukur loyalitas 

merek.  

   Pada tabel 4.12 diketahui pula rata – rata terendah yaitu 3,35 pada 

item Y4 mengenai “Saya menginformasikan cafe Teras Komika kepada 

orang lain”. Hal ini menunjukan bahwa responden memiliki kecenderungan 

sedikit lebih rendah dalam mengukur loyalitas merek berdasarkan indikator 

konsumen menginformasikan cafe teras komika kepada orang lain. 

 

4.4 Uji Instrumen Penelitian  

4.4.1 Uji Validitas  

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – 

tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diukur atau dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi atau rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment, hasil 

penelitian yang valid bila nilai r hitungnya > r tabel atau nilai signifikansi hasil 

korelasi < alpha (0,05).  

Pengujian validitas yang dilakukan melalui program SPSS ver. 21 dengan 

menggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing – masing item 

pernyataan dengan skor item pernyataan secara keseluruhan dan untuk lebih 

jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.13  

Uji Validitas Variabel  

Item Pearson Corellation Signifikan rtabel Keterangan 

X1.1 0.750 0.000 0.1750 Valid 

X1.2 0.712 0.000 0.1750 Valid 

X1.3 0.690 0.000 0.1750 Valid 

X2.1 0.823 0.000 0.1750 Valid 

X2.2 0.708 0.000 0.1750 Valid 

X2.3 0.741 0.000 0.1750 Valid 

X3.1 0.871 0.000 0.1750 Valid 

X3.2 0.776 0.000 0.1750 Valid 

X4.1 0.859 0.000 0.1750 Valid 

X4.2 0.783 0.000 0.1750 Valid 

X5.1 0.815 0.000 0.1750 Valid 

X5.2 0.889 0.000 0.1750 Valid 

Y1 0.619 0.000 0.1750 Valid 

Y2 0.583 0.000 0.1750 Valid 

Y3 0.619 0.000 0.1750 Valid 

Y4 0.211 0.000 0.1750 Valid 

Y5 0.342 0.000 0.1750 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai rhitung pada setiap item pernyataan 

melebihi nilai rtabel yang telah diketahui yakni 0.1750 untuk 126 responden. Jika 

nilai rhitung lebih besar dari rtabel dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 

maka item pada instrumen penelitian tersebut dikatakan valid. Pada penelitian ini 

rtabel sebesar 0,1750 dengan α yaitu 0,05 dan jumlah responden 126. Pada Tabel 

4.13 terlihat bahwa nilai bahwa nilai rhitung pada seluruh item pertanyaan lebih 

besar daripada rtabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan 

sudah valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan 

suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 
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pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.  

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

realibiltas alpha. Kriteria pengambilan keputusan nya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 

reliabel (handal).  

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Koefisien Alpha 

Cronbach 

Keterang

an 

Kampanye yang menguntungkan (X1) 0.783 Reliabel 

Konten yang Relevan  (X2) 0.803 Reliabel 

Frekuensi memperbaharui konten (X3) 0.848 Reliabel 

Konten yang popular (X4) 0.847 Reliabel 

Jenis applikasi dan perangkat dalam social 

media (X5) 

0.866 Reliabel 

Loyalitas Merek (Y) 0.635 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Nilai alpha cronbach lebih dari 60% 

mengindikasikan bahwa responden menjawab dengan konsisten. Sebelumnya 

disebutkan bahwa jika nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,60 maka variabel 

dikatakan reliabel. Berdasarkan pernyataan tersebut maka seperti terlihat pada 

Tabel 4.14, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel. 
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4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik  

Asumsi – asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi 

klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:  

 

4.5.1 Uji Normalitas  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual tersebar normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.2 : 

Gambar 4.3  

Histogram Hasil Uji Normalitas  

 

 
Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

 Hasil grafik histogram menunjukan bahwa grafik mengikuti garis normal. 

Hal ini menunjukan bahwa residual model memiliki distribusi yang mendekati 

garis normal.  
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Gambar 4.4 

Hasil P-Plot Uji Normalitas  

 
Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan grafik P-Plot terlihat pola yang mendekati kepada garis lurus. 

Hal ini mengindikasikan bahwa data terdistribusi mendekati normal karena data 

mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas.  

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas   

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linear yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara 

pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. Hasil multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.15 :  
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Tabel 4.15  

Hasil Uji Multikolinearitas  

Model  
Collinearity Statistics 

Tolerance  VIF  

X1 0,609 1,643 

X2 0,941 1,063 

X3 0,803 1,205 

X4 0,763 1,311 

X5 0,812 1,232 

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

 Berdasarkan tabel 4.15, berikut hasil pengujian dari masing – masing 

variabel bebas:  

1. Tolerance untuk kampanye yang menguntungkan adalah 0,609  

2. Tolerance untuk konten yang relevan adalah 0,941  

3. Tolerance untuk frekuensi memperbaharui konten adalah 0,803  

4. Tolerance untuk konten yang populer adalah 0,763 

5. Tolerance untuk jenis aplikasi dan perangkat dalam social media adalah 0,812  

Pada hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,1 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.  

 Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai VIF ( Variance Inflation Factor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka 

terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing – masing variabel bebas :  

1. VIF untuk kampanye yang menguntungkan adalah 1,643 

2. VIF untuk konten yang relevan adalah 1,063 

3. VIF untuk frekuensi memperbaharui konten adalah 1,205  

4. VIF untuk konten yang populer adalah 1,311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

5. VIF untuk jenis aplikasi dan perangkat dalam social media adalah 1,232 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat dipenuhi.  

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 

variabel bebas atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya 

nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji scatterplot. Hasil dari uji 

heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut:  

Gambar 4.5  

Hasil Scatterplot Uji Heteroskedastisitas  

 
Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

Pada grafik scatterplot dapat diketahui apakah terjadi pola tertentu atau 

tidak, apabila tidak terdapat pola dan tersebar secara acak diatas maupun dibawah 

angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar 4.4 dapat 

dilihat tidak terjadi pola tertentu dan titik – titik tersebar secara acak diatas dan 
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dibawah angka 0 sumbu Y, sehingga data penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu kampanye yang menguntungkan (X1), konten yang relevan 

(X2), frekuensi memperbaharui konten (X3), konten yang populer (X4) dan jenis 

applikasi dan perangkat dalam social media (X5) terhadap variabel terikat yaitu 

Loyalitas merek (Y). 

 

4.6.1 Koefisien Determinasi (R2)  

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas kampanye yang 

menguntungkan (X1), konten yang relevan (X2), frekuensi memperbaharui konten 

(X3), konten yang populer (X4) dan jenis applikasi dan perangkat dalam social 

media (X5) terhadap variabel terikat Loyalitas Merek (Y) digunakan nilai R2 , nilai 

R2  seperti dalam tabel dibawah ini 4.16 :  

Tabel 4.16 

Koefisien Korelasi dan Determinasi  

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada tabel 

4.16 diperoleh hasil R Square sebesar 0,223. Hal ini menunjukan bahwa 22,3% 

variabel loyalitas merek akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu kampanye 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,472a ,223 ,191 1,74131 
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yang menguntungkan (X1), konten yang relevan (X2), frekuensi memperbaharui 

konten (X3), konten yang populer (X4) dan jenis applikasi dan perangkat dalam 

social media (X5). Sedangkan sisa nya 77,7% variabel loyalitas merek akan 

dipengaruhi oleh variabel – variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini.  

 Selain koefisien determinasi juga di dapat koefisien korelasi yang 

menunjukan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu kampanye yang 

menguntungkan (X1), konten yang relevan (X2), frekuensi memperbaharui konten 

(X3), konten yang populer (X4) dan jenis applikasi dan perangkat dalam social 

media (X5) dengan variabel loyalitas merek (Y) dengan nilai R (koefisien 

korelasi) sebesar 0,472, nilai korelasi ini menunjukan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat termasuk dalam katagori sedang karena 

berada pada selang 0,40 – 0,599. Hubungan antara variabel bebas kampanye yang 

menguntungkan (X1), konten yang relevan (X2), frekuensi memperbaharui konten 

(X3), konten yang populer (X4) dan jenis applikasi dan perangkat dalam social 

media (X5) dengan variabel terikat Loyalitas Merek (Y) bersifat positif, artinya 

jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka loyalitas merek juga akan 

mengalami peningkatan. 

 

4.6.2 Hasil Uji F (Goodness of Fit) 

 Uji ketepatan model dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tepat atau baik. Uji ketepatan 

model dilakukan dengan menggunakan uji F. Jika nilai Fhitung > Ftabel atau nilai 

signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model 
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regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat atau baik. Hasil 

perhitungan model regresi dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji F (Goodness of Fit) 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104,497 5 20,899 6,893 ,000b 

Residual 363,860 120 3,032   

Total 468,357 125    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 Berdasarkan pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 6,893 > 1,22 dengan nilai Sig. < 5% yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini sudah tepat atau baik.  

 

4.6.3 Hasil Uji t dan Hipotesis Penelitian   

a. Persamaan Regresi 

 Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. Fungsi utama pengujian hipotesis adalah untuk 

menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti. 

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS ver 21 

for Windows didapat model regresi seperti pada tabel 4.18 : 
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Tabel 4.18 

Persamaan Regresi  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,243 1,962  8,280 ,000 

x1 -,181 ,111 -,168 -1,628 ,106 

x2 ,271 ,084 ,267 3,215 ,002 

x3 ,142 ,139 ,090 1,024 ,308 

x4 ,386 ,140 ,253 2,748 ,007 

x5 -,393 ,129 -,272 -3,046 ,003 

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

 Berdasarkan tabel 4.18 diatas, model regresi yang digunakan adalah 

unstandardized beta coefficients. Berdasarkan data diatas, diperoleh persamaan 

regresi nya sebagai berikut:  

Y = 16,243 + (-0,181) X1 + 0,271 X2 + 0,142 X3 + 0,386 X4 + ( - 0,393) X5 + e 

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1. – 0,181  

Koefisien regresi ini menunjukan kontribusi yang diberikan apabila variabel 

kampanye yang menguntungkan (X1) bernilai negatif menunjukan bahwa 

variabel X1 berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek, apabila Cafe Teras 

Komika meningkatnya kampanye yang menguntungkan maka tidak akan 

meningkatkan loyalitas merek (Y) sebesar 0,181. Hasil ini tidak mendukung 

hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

kampanye yang menguntungkan dengan loyalitas merek di Cafe Teras 

Komika. 
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2. 0,271 

Koefisien regresi ini menunjukan kontribusi yang diberikan apabila variabel 

konten yang relevan  (X2) semakin baik, maka loyalitas merek (Y) juga 

semakin baik. Koefisien variabel konten yang relevan (X2) bernilai positif 

yang menunjukan variabel ini berpengaruh terhadap loyalitas merek dan 

memiliki hubungan yang searah. Hubungan searah menunjukan bahwa 

apabila variabel konten yang relevan (X2) meningkat, maka akan berpengaruh 

terhadap peningkatan loyalitas merek sebesar 0,271. Hasil ini mendukung 

hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

konten yang relevan dengan loyalitas merek di Cafe Teras Komika. 

3. 0,142  

Koefisien regresi ini menunjukan kontribusi yang diberikan apabila variabel 

frekuensi memperbaharui konten (X3) semakin baik, maka loyalitas merek (Y) 

juga semakin baik. Koefisien variabel frekuensi memperbaharui konten (X3) 

bernilai positif yang menunjukan variabel ini berpengaruh terhadap loyalitas 

merek dan memiliki hubungan yang searah. Hubungan searah menunjukan 

bahwa apabila variabel frekuensi memperbaharui konten (X3) meningkat, 

maka akan berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas merek sebesar 0,142. 

Hasil ini tidak mendukung hipotesis bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel frekuensi memperbaharui konten dengan loyalitas 

merek di Cafe Teras Komika Malang 

4. 0,386  

Koefisien regresi ini menunjukan kontribusi yang diberikan apabila variabel 

konten yang populer (X4) semakin baik, maka loyalitas merek (Y) juga 
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semakin baik. Koefisien variabel konten yang populer (X4) bernilai positif 

yang menunjukan variabel ini berpengaruh terhadap loyalitas merek dan 

memiliki hubungan yang searah. Hubungan searah menunjukan bahwa 

apabila variabel konten yang populer (X4) meningkat, maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas merek sebesar 0,386. Hasil ini 

mendukung hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel konten yang populer dengan loyalitas merek di Cafe Teras Komika 

Malang. 

5. - 0,393 

Koefisien regresi ini menunjukan kontribusi yang diberikan apabila variabel 

jenis applikasi dan perangkat dalam social media (X5) bernilai negatif 

menunjukan bahwa variabel jenis applikasi dan perangkat dalam social media 

(X5) berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek, apabila cafe teras komika 

meningkatkan aplikasi serta perangkat nya dalam ber-social media yang maka 

tidak akan meningkatkan loyalitas merek (Y) sebesar 0,393. Hasil ini 

mendukung hipotesis bahwa terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel 

jenis applikasi dan perangkat dalam social media dengan loyalitas merek di 

Cafe Teras Komika Malang.  

 Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa kampanye yang 

menguntungkan (X1) serta Jenis aplikasi dan perangkat dalam social media 

(X5) berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek. Sedangkan apabila untuk 

variabel konten yang relevan (X2), frekuensi memperbaharui konten (X3) dan 

konten yang populer (X3) meningkat maka akan diikuti peningkatan loyalitas 

merek.  
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b. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau – t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan berarti H0  ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel 

atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4.19 :  

Tabel 4.19 

Hasil uji t / parsial 

 

Variabel  thitung ttabel Sig  Keterangan  

X1 -1,628 1,980 0,106 Tidak berpengaruh 

X2 3215 1,980 0,002 Berpengaruh  

X3 1,024 1,980 0,308 Tidak berpengaruh 

X4 2,748 1,980 0,007 Berpengaruh  

X5 -3,046 1,980 0,003 Berpengaruh  

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara parsial 

adalah sebagai berikut:  

1. H1 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

kampanye yang menguntungkan dengan loyalitas merek di Cafe 

Teras Komika  

Berdasarkan Tabel 4.20 diatas uji t antara X1 (kampanye yang 

menguntungkan) dengan Y (loyalitas merek) menunjukan thitung = -1,628. 

Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 120) adalah sebesar 1,980. Karena t hitung 

< ttabel yaitu -1,628 < 1,980 atau sig. t (0,106) > α = 0,05 maka pengaruh X1 

(Kampanye yang menguntungkan) terhadap loyalitas merek tidak signifikan. 

berarti H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye 

yang menguntungkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan oleh loyalitas 
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merek. Hasil ini menolak hipotesis 1 bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel kampanye yang menguntungkan dengan loyalitas merek 

di Cafe Teras Komika.    

2. H2 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

konten yang relevan dengan loyalitas merek di Cafe Teras Komika  

Berdasarkan tabel 4.20 Nilai thitung sebesar 3,215. Sedangkan ttabel (α = 0,05 ; 

db residual = 120) adalah sebesar 1,980. Karena thitung > ttabel  yaitu 3,215 > 1,980 

atau sig. t (0,002) < α = 0,05, maka pengaruh X2 (konten yang relevan) terhadap 

loyalitas merek adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh konten yang relevan atau dengan meningkatkan konten yang 

relevan maka loyalitas merek akan mengalami peningkatan secara nyata. Hasil ini 

menerima hipotesis 2 bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel konten yang relevan dengan loyalitas merek di Cafe Teras 

Komika. 

3. H3 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

frekuensi memperbaharui konten dengan loyalitas merek di Cafe Teras 

Komika Malang 

 Berdasarkan tabel 4.20 Nilai thitung sebesar 1,024. Sedangkan ttabel (α = 0,05 

; db residual = 120) adalah sebesar 1,980. Karena thitung  < ttabel  yaitu 1,024 < 1,980 

atau sig. t (0,308) >  α = 0,05, maka pengaruh X3 (frekuensi memperbaharui 

konten) terhadap loyalitas merek adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H3 ditolak 

dan H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi memperbaharui 

konten tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap loyalitas merek. 
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Hasil ini menolak hipotesis 3 bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel frekuensi memperbaharui konten dengan loyalitas 

merek di Cafe Teras Komika Malang. 

4. H4 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

konten yang populer dengan loyalitas merek di Cafe Teras Komika 

Malang  

Berdasarkan tabel 4.20 Nilai thitung sebesar 2,748. Sedangkan ttabel (α = 0,05 

; db residual = 120) adalah sebesar 1,980. Karena thitung > ttabel  yaitu 2,748 > 1,980 

atau sig. t (0,007) < α = 0,05, maka pengaruh X4 (konten yang populer) terhadap 

loyalitas merek adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H4 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa loyalitas merek dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh konten yang populer atau dengan meningkatkan konten yang 

populer maka loyalitas merek akan mengalami peningkatan secara nyata. Hasil ini 

menerima hipotesis bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel konten yang populer dengan loyalitas merek di Cafe Teras Komika 

Malang. Hasil ini menerima hipotesis 4 bahwa diduga terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel konten yang populer dengan loyalitas merek di Cafe 

Teras Komika Malang. 

5. H5 : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

jenis applikasi dan perangkat dalam social media dengan loyalitas 

merek di Cafe Teras Komika Malang 

 Berdasarkan tabel 4.20 Nilai thitung sebesar -3,046. Sedangkan ttabel (α = 

0,05 ; db residual = 120) adalah sebesar 1,980. Karena thitung  < ttabel  yaitu -3,046 < 

1,980 atau sig. t (0,003) <  α = 0,05, maka pengaruh X5 (jenis aplikasi dan 
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perangkat dalam social media) terhadap loyalitas merek adalah berpengaruh 

negatif signifikan. Hal ini berarti H5 ditolak dan H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas merek tidak berpengaruh positif dan signifikan oleh 

jenis aplikasi dan perangkat dalam social media. Hasil ini menerima hipotesis 5 

bahwa diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel jenis 

applikasi dan perangkat dalam social media dengan loyalitas merek di Cafe Teras 

Komika Malang. 

 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian  

Pada penelitian ini hasil analisis yang telah dilakukan sudah memenuhi 

syarat analisis regresi berganda. Data yang didapatkan dari responden telah diuji 

melalui uji validitas dan uji reliabilitas yang menghasilkan bahwa data valid dan 

reliabel, setelah itu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji asumsi multikolinearitas. Setelah uji asumsi klasik 

dilakukan, maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda yakni untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan dilanjutkan 

dengan melakukan uji hipotesis. 

 Hasil berikutnya dari penelitian ini adalah masing – masing variabel 

Konten yang relevan (X2), Konten yang populer (X4) dan Jenis aplikasi dan 

perangkat dalam social media (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Loyalitas merek (Y). Sedangkan variabel Kampanye yang menguntungkan (X1), 

Frekuensi memperbaharui konten (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Loyalitas merek (Y) dengan penjelasan sebagai berikut.  
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4.7.1. Pengaruh Advantageus Campaign terhadap Loyalitas Merek 

 Kampanye yang menguntungkan (Advantageous Campaign), kampanye 

yang menguntungkan dikatakan bermanfaat dapat dilihat dari dua sudut pandang 

yaitu konsumen dan perusahaan. Menurut Coon: 2010 dalam Erdogmus & Cicek 

2012, Perusahaan perlu melakukan kampanye dengan bentuk besar maupun kecil. 

Kampanye kecil dapat dengan mudah untuk mencapai banyak orang dan 

mencapai tujuan dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan data dilapangan 

ditemukan bahwa konsumen Cafe Teras Komika menilai Loyalitas merek yang 

responden rasakan dalam penelitian ini tidak signifikan. 

4.7.2. Pengaruh Relevant Content terhadap Loyalitas Merek  

Menurut Robinette, Brand dan Lenz (2001:130) konten dikatakan relevan 

ketika ada tiga hal yaitu pesan yang disampaikan, pesan yang disampaikan 

memiliki arti dan pesan yang disampaikan dapat menciptakan emotional 

connection. Melalui akun Instagram @teraskomika, Cafe Teras komika dapat 

menciptakan konten yang mampu menyampaikan makna dan menciptakan 

emotional connection dari beberapa unggahan yang disampaikan. Berdasarkan 

pada hasil penelitian menunjukan bahwa variabel konten yang relevan (Relevant 

Content) (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek (Y) yang 

berarti bahwa konsumen memperhatikan variabel konten yang relevan (Relevant 

Content) (X2) dalam loyalitas merek mereka. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

teori yang ada, menunjukan bahwa variabel ini menekankan pada pentingnya 

makna yang disampaikan dan menciptakan emotional connection dengan cara 

teraskomika mengadakan kuis untuk konsumen cafe Teras komika mengunggah 
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foto keceriaan konsumen ketika berada di cafe Teras Komika akan mendapatkan 

potongan harga sebesar 10%. 

4.7.3. Pengaruh Frequently Updates Its Content terhadap Loyalitas Merek  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan bahwa memperbaharui 

konten secara rutin merupakan salah satu strategi paling krusial untuk mencapai 

kesuksesan sebuah merek di social media. Berdasarkan kondisi dilapangan 

ditemukan bahwa konsume Cafe Teras Komika menilai loyalitas merek yang di 

dasarkan frekuensi memperbaharui konten (Frequently Updates Its Content) tidak 

berpengaruh secara signifikan.  

Reponden setuju bahwa frekuensi memperbaharui konten (Frequently 

Updates Its Contents) dari akun Instagram @teraskomika baik (3,57), tetapi tidak 

semua konten terbaru mempengaruhi atau membuat mereka loyal terhadap Cafe 

Teras Komika. Fenomena tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang 

mempengaruhi frekuensi memperbaharui konten, yaitu:  

b. Hal ini memungkinkan bukan ide yang bagus atau bahkan tidak 

diperlukan bagi suatu bisnis untuk mengunggah konten lebih dari 

10 kali perhari. Sebagian besar pengguna lebih mentolerir tingkat 

update dari akun perseorangan dibandingkan dari akun untuk 

bisnis. Sehingga sangat penting untuk menjaga tingkat frekuensi 

update  sesuai dengan harapan konsumen (followes).  

c. Masih dalam lingkup ekspektasi, @teraskomika masih kurang 

menyadari bahwa sebuah merek suatu bisnis harus tetap up to date 

mengenai apa yang konsumen harapkan atau inginkan seperti 
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konten apa yang konsumen inginkan dan konten yang sesuai 

dengan lini bisnisnya.  

Tidak signifikan nya frekuensi memperbaharui konten (Frequently 

Updates Its Contents) dapat terjadi karena variabel frekuensi memperbaharui 

konten tidak mampu berdiri sendiri, diperlukan adanya variabel lain agar 

berpengaruh terhadap loyalitas merek. Frekuensi memperbaharui konten perlu 

didukung dengan manfaat yang dirasakan oleh konsumen (followers), seperti 

komunikasi dua arah antara konsumen (followers) dengan Cafe Teras komika, 

penginformasian tentang menu terbaru. Hasil penelitian ditemukan bahwa 

konsumen Cafe Teras Komika setuju bahwa frekuensi memperbaharui konten  

baik tapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Cafe Teras Komika. 

4.7.4. Pengaruh Variabel Konten yang Populer terhadap Loyalitas 

Pelanggan  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan bahwa popularitas social 

media platforms dan konten di antara teman – teman konsumen menjadi penting 

bagi konsumen (followers) untuk terlibat dengan merek di social media serta 

untuk meningkatkan brand awareness bagi perusahaan. Akun Instagram 

@teraskomika memiliki konten yang populer dan disukai serta diikuti (follow) 

oleh banyak orang.  

Dalam distribusi jawaban terhadap variabel ini diketahui bahwa konsumen 

cenderung menilai popular konten berdasarkan indikator konten populer yang 

diketahui banyak orang karena mayoritas konsumen lebih mengutamakan suatu 

konten yang populer, karena dengan konten yang populer orang – orang akan 
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lebih  mudah mencarinya dan ikut terlibat di dalam konten tersebut untuk berbagi 

informasi dengan pengguna lainnya. 

4.7.5. Pengaruh Jenis Applikasi dan Perangkat dalam Social Media 

terhadap Loyalitas Merek 

Erdogmus dan Cicek (2012) mengatakan banyaknya platform social media 

menjadi tidak mungkin untuk terlibat dengan konsumen, pemasar perlu 

menganalisis target konsumen dan memutuskan berpartisipasi dalam platform 

social media. Dalam hal ini informasi mengenai profil dan isi konten dari akun 

instagram @teraskomika dengan mudah diakses oleh semua pengguna instagram 

yang memfollow atau tidak. Akun @teraskomika juga sangat mudah diakses 

dalam berbagai platform (perangkat) seperti PC, smartphone, laptop, tablet dan 

sebagainya serta mampu diakses dalam berbagai operating systems sehingga 

dapat mempermudah konsumen mengakses informasi dan mempermudah Cafe 

Teras komika mendapatkan feed back berupa kritik dan saran dari konsumen. 

Namun berdasarkan hasil penelitian nilai koefisien regresi ini menunjukan 

kontribusi yang diberikan apabila variabel jenis applikasi dan perangkat dalam 

social media (X5) bernilai negatif menunjukan bahwa variabel jenis applikasi dan 

perangkat dalam social media (X5) berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek, 

apabila cafe teras komika meningkatkan aplikasi serta perangkat nya dalam ber-

social media yang maka tidak akan meningkatkan loyalitas merek (Y) sebesar 

0,393 dengan tingkat signifikan 0,003. 
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4.9  Implikasi Hasil Penelitian  

 Menurut Coon: 2010 dalam Erdogmus & Cicek 2012, Perusahaan perlu 

melakukan kampanye dengan bentuk besar maupun kecil. Kampanye kecil dapat 

dengan mudah untuk mencapai banyak orang dan mencapai tujuan dalam waktu 

yang sangat singkat. Kampanye yang menguntungkan (Advantageous Campaign), 

dikatakan bermanfaat dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu konsumen dan 

perusahaan. Berdasarkan data dilapangan ditemukan bahwa konsumen Cafe Teras 

Komika menilai Loyalitas merek yang responden rasakan dalam penelitian ini 

tidak signifikan. Kampanye yang efektif harus mempertimbangkan manfaat, nilai 

– nilai, keuntungan yang ditawarkan kepada konsumen dalam kampanye mereka, 

apa yang membuat konsumen lebih mungkin untuk menjadi setia kepada merek 

perusahaan.  

 Konten yang relevan (Relevant Content). Merek memiliki konten yang 

relevan atau sesuai pada social media. Robinette, Brand dan Lenz (2001:130) 

konten dikatakan relevan ketika ada tiga hal yaitu ada pesan yang disampaikan, 

pesan yang disampaikan memiliki arti dan pesan dapat memiliki emotional 

connection. Dalam hal ini Akun Instagram @teraskomika menyajikan informasi 

yang sesuai dengan lini bisnisnya di industri cafe, penyajian pesan pada Instagram 

memberikan pesan yang memberi arti dan menciptakan emotional connection 

seperti ketika @teraskomika mengadakan kuis untuk konsumen cafe Teras 

komika mengunggah foto keceriaan konsumen ketika berada di cafe Teras 

Komika akan mendapatkan potongan harga sebesar 10%.  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan bahwa memperbaharui 

konten secara rutin merupakan salah satu strateg paling krusial untuk mencapai 
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kesuksesan sebuah merek di social media. Berdasarkan kondisi dilapangan 

ditemukan bahwa konsumen Cafe Teras Komika menilai loyalitas merek yang di 

dasarkan frekuensi memperbaharui konten (Frequently Updates Its Content) tidak 

berpengaruh secara signifikan. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi Cafe Teras 

Komika untuk menjaga frekuensi memperbaharui konten dan tidak hanya sebatas 

promosi melainkan berbagi informasi mengenai event, berita terbaru yang 

berhubungan dengan kuliner malang serta menginformasikan program inovasi 

dari Cafe Teras Komika agar konten dari @teraskomika dapat lebih menarik.  

Erdogmus dan Cicek (2012) mengemukakan bahwa popularitas social 

media platforms dan konten di antara teman – teman konsumen menjadi penting 

bagi konsumen (followers) untuk terlibat dengan merek di social media serta 

untuk meningkatkan brand awareness bagi perusahaan. Akun Instagram 

@teraskomika memiliki konten yang populer dan disukai serta diikuti (follow) 

oleh banyak orang.  

Dalam distribusi jawaban terhadap variabel ini diketahui bahwa konsumen 

cenderung menilai popular konten berdasarkan indikator konten populer yang 

diketahui banyak orang karena mayoritas konsumen lebih mengutamakan suatu 

konten yang populer, karena dengan konten yang populer orang – orang akan 

lebih  mudah mencarinya dan ikut terlibat di dalam konten tersebut untuk berbagi 

informasi dengan pengguna lainnya. Melihat kondisi tersebut, @teraskomika 

harus tetap mempertahankan konten – konten yang populer di masyarakat dan 

lebih aktif menggunakan hashtag (#) agar dapat menarik konsumen untuk 

berpartisipasi pada konten yang disampaikan.  
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Erdogmus dan Cicek (2012) mengatakan banyaknya platform social media 

menjadi tidak mungkin untuk terlibat dengan konsumen, pemasar perlu 

menganalisis target konsumen dan memutuskan berpartisipasi dalam platform 

social media. Dalam hal ini informasi mengenai profil dan isi konten dari akun 

instagram @teraskomika dengan mudah diakses oleh semua pengguna instagram 

yang memfollow atau tidak. Akun @teraskomika juga sangat mudah diakses 

dalam berbagai platform (perangkat) seperti PC, smartphone, laptop, tablet dan 

sebagainya serta mampu diakses dalam berbagai operating systems sehingga 

dapat mempermudah konsumen mengakses informasi dan mempermudah Cafe 

Teras komika mendapatkan feed back berupa kritik dan saran dari konsumen. 

Namun berdasarkan hasil penelitian nilai koefisien regresi ini menunjukan 

kontribusi yang diberikan apabila variabel jenis applikasi dan perangkat dalam 

social media (X5) bernilai negatif menunjukan bahwa variabel jenis applikasi dan 

perangkat dalam social media (X5) berpengaruh negatif terhadap loyalitas merek, 

apabila cafe teras komika meningkatkan aplikasi serta perangkat nya dalam ber-

social media yang maka tidak akan meningkatkan loyalitas merek (Y) sebesar 

0,393 dengan tingkat signifikan 0,003.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh social media marketing 

terhadap loyalitas merek (studi pada akun instagram @teraskomika malang). Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, terdapat 126 responden yang memfollow akun 

@teraskomika dan lebih dari 1 kali melakukan pembelian di Cafe Teras Komika. 

Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Konten Yang Relevan (Relevan Contents) (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas merek. Melalui akun Instagram @teraskomika, Cafe Teras 

komika dapat menciptakan konten yang mampu menyampaikan makna dan 

menciptakan emotional connection dari beberapa unggahan yang disampaikan. Hal 

ini terlihat dari banyak nya antusiasme maupun tanggapan dari followers 

@teraskomika pada setiap unggahan konten nya.  

2. Konten Yang Populer (Popular Content) (X4) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas merek. Dalam distribusi jawaban terhadap variabel ini 

diketahui bahwa konsumen cenderung menilai popular konten berdasarkan 

indikator konten populer yang diketahui banyak orang karena mayoritas konsumen 

lebih mengutamakan suatu konten yang populer, karena dengan konten yang 

populer orang – orang akan lebih  mudah mencarinya dan ikut terlibat di dalam 

konten tersebut untuk berbagi informasi dengan pengguna lainnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat 

memberikan saran – saran yang dapat bermanfaat bagi pihak – pihak terkait sebagai 

berikut:  

1. Kampanye Yang Menguntungkan (Advantageous Campaign) (X1) tidak 

berpengaruh positif (negatif) dan tidak signifikan. hal ini membuktikan bahwa 

belum maksimalnya Cafe Teras Komika untuk memberikan Kampanye yang 

menguntungkan (Advantageous Campaign) kepada konsumen (followers). Akun 

@teraskomika harus menjalankan kampanye media sosial yang lebih efektif dimana 

akun @teraskomika harus mempertimbangkan manfaat, nilai, keuntungan yang 

mereka tawarkan kepada konsumen dalam kampanye mereka, apa yang membuat 

konsumen lebih cenderung menjadi loyal kepada merek mereka 

2. Akun @teraskomika perlu menjaga frekuensi update, untuk menjaga frekuensi 

update sesuai dengan harapan konsumen (followers). Frekuensi Memperbaharui 

Konten (Frequently Updates Its Contents) (X3) tidak berpengaruh signifikan. 

Reponden setuju bahwa frekuensi memperbaharui konten (Frequently Updates Its 

Contents) dari akun Instagram @teraskomika baik, tetapi tidak semua konten 

terbaru mempengaruhi atau membuat mereka loyal terhadap Cafe Teras Komika. 

Akun @teraskomika harus tetap menjaga akun untuk tetap up to date mengenai apa 

yang konsumen harapkan atau inginkan konten yang sesuai dengan lini bisnis Cafe 

dan konten mengenai prespektif dalam hidup saat ini untuk menarik minat 

konsumen (followers) untuk mengunjungi profil akun instagram @teraskomika  

3. Apabila Cafe Teras Komika meningkatkan Jenis Aplikasi dan Perangkat dalam 

social media maka tidak akan meningkatkan loyalitas merek (Y). Hal ini berarti 

Cafe teras komika tidak perlu bersusah payah untuk meningkatkan promosi di 
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berbagai aplikasi dan platform untuk meningkatkan loyalitas merek.dikarenakan 

aplikasi instagram sudah sangat cocok dan mudah diakses dalam berbagai platform 

(perangkat) gadget. 

4. Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada salah satu 

platform social media, sedangkan social media pada saat ini sudah sangat 

berkembang dan cukup banyak.  
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 PENGATAR KUESIONER   

 

PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP LOYALITAS 

MEREK ( STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @teraskomika MALANG)  

 

Kepada:  

Yth. Saudara/i Responden 

Di tempat  

 

Dengan Hormat,  

 Bersama ini saya Chaerisa Zelinda Neviani, mahasiswi Jurusan Manajemen 

Universitas Brawijaya Malang memohon partisipasi Saudara/i untuk mengisi 

kuesioner penelitian. Kuesioner berikut merupakan salah satu metode pengumpulan 

data primer untuk penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.  

 Peneliti sangat berharap saudara/i berkenan untuk menjawab seluruh 

pernyataan yang ada dengan sejujurnya. Jawaban yang disampaikan oleh saudara/i 

akan dijaga kerahasiaan nya. Setiap jawab yang diberikan merupakan informasi 

yang berharga bagi penelitian ini. Atas kerja dan bantuan yang diberikan, saya 

ucapkan terima kasih.  

Hormat saya,  

Peneliti  

 

 

Chaerisa Zelinda Neviani  
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DATA RESPONDEN  

 

Mohon pertanyaan – pertanyaan di bawah ini di jawab dengan sebenar-

benarnya dengan cara mengisi atau memberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang anda pilih.  

 

1. Jenis Kelamin  : Laki – Laki / Perempuan  

2. Usia   : Tahun  

3. Pendidikan terakhir : 

a. SMP   c. S1  

b. SMA   d. S2 

4. Pendapatan / uang saku per-bulan :  

a. < Rp. 500.000,-    d. > Rp. 1.500.000 s/d Rp 2.000.000 

b. > Rp. 500.000 s/d  Rp. 1.000.000,-   e. > Rp 2.000.000  

c. > Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.500.000  

5. Apakah anda memiliki akun Instagram?  

a. Ya    b. Tidak  

6. Apakah anda memfollow akun instagram @teraskomika?  

a. Ya    b. Tidak 

  

Petunjuk Pengisian:  

1. Berilah tanda cek/centang ( ) pada kolom yang sesuai dengan sikap 

anda terhadap pernyataan yang ada 

 

2. Keterangan :  ( SS )   Sangat setuju 

  ( S )   Setuju 

  ( N ) Netral  

  ( TS )  Tidak Setuju 

  ( STS )  Sangat Tidak Setuju 
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SOCIAL MEDIA MARKETING  

No Item 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

Kampanye yang menguntungkan (Advantageous Campaign) 

1 Akun Instagram @teraskomika 

menyajikan informasi terbaru 

mengenai produk Cafe Teras 

Komika. 

     

2 Akun Instagram @teraskomika 

menyajikan informasi terbaru 

mengenai program promosi 

produk Cafe Teras Komika.  

     

3 Akun Instagram @teraskomika 

menyajikan informasi baru secara 

langsung (real time) mengenai 

Cafe Teras Komika  

     

Konten yang relevan (relevant content) 

1 Akun Instagram @teraskomika 

memiliki pesan yang disampaikan 

pada setiap posting-nya  

     

2 Akun Instagram @teraskomika 

memiliki makna dari pesan yang 

disampaikan 

     

3 Akun Instagram @teraskomika 

dapat menciptakan keterlibatan 

emosi (kesenangan, kesukaan, 

kekaguman, keceriaan, dsb) dari 

setiap pesan yang disampaikan 
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SOCIAL MEDIA MARKETING 

No Item 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

Frekuensi memperbahrui konten (Frequently Updates Its Content) 

1 Akun Instagram @teraskomika 

memperbaharui konten secara 

berkala  

     

2 Akun Instagram @teraskomika  

memiliki variasi konten 

(contohnya: promosi produk, 

berita, event dsb)  

     

Konten yang populer (Popular Content) 

1 Akun Instagram @teraskomika 

adalah akun sosial media yang 

diketahui atau dicari banyak 

orang 

     

2 Akun Instagram @teraskomika 

memiliki konten yang populer 

(contoh: trending topic 

penggunaan hashtag 

#cafemalang #kulinermalang 

#malangfoodies 

     

Jenis applikasi dan perangkat dalam social media (Various platform and 

application)  

1 Akun Instagram @teraskomika 

tersedia dalam berbagai 

platforms (perangkat seperti 

PC, smartphone, laptop, tablet, 

dll) 
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LOYALITAS MEREK (BRAND LOYALTY) 

No Item 
Tingkat persetujuan 

SS S N TS STS 

Pembelian dan penggunaan berulang 

1 Saya sering membeli produk 

Cafe Teras Komika berkali – 

kali  

     

2 Saya tetap mengunjungi Cafe 

Teras Komika meskipun ada 

tawaran dari cafe lain.  

     

Penginformasian Produk  

1 Saya berpendapat bahwa Cafe 

Teras Komika adalah cafe yang 

unggul dibandingkan pesaing 

atau merek lain. 

     

2 Saya menginformasikan 

mengenai Cafe Teras Komika 

kepada orang lain.  

     

 

SOCIAL MEDIA MARKETING  

No Item 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

Jenis applikasi dan perangkat dalam social media (Various platform and 

application) 

2 Akun Instagram @teraskomika 

dapat diakses dalam berbagai 

operating systems seperti 

Android, iOs, Windows, Mac, 

Linux, Symbian dan Java. 
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LOYALITAS MEREK (BRAND LOYALTY) 

No Item 
Tingkat Persetujuan 

SS S N TS STS 

3 Saya merekomendasikan Cafe 

Teras Komika kepada orang 

lain. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUNNING DATA 126 SAMPEL 

MEMFOLLOW AKUN INSTAGRAM @TERASKOMIKA 

Frequencies 

 

 

 

   

Statistics 

 Jenis_kelamin Umur 

Pendidikan_tera

khir Pendapatan 

memiliki_instagr

am 

Follow_teraskom

ika 

N Valid 126 126 126 126 126 126 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean  24,1667     

Median  23,0000     

Mode  22,00a     

Std. Deviation  2,98195     

Minimum  19,00     

Maximum  30,00     

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Jenis_kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki - laki 68 54,0 54,0 54,0 

Perempuan 58 46,0 46,0 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan_terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 104 82,5 82,5 82,5 

S2 3 2,4 2,4 84,9 

SMA 19 15,1 15,1 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid > 1.500.000 s/d 2.000.000 36 28,6 28,6 28,6 

> 2.000.000 71 56,3 56,3 84,9 

> 500.000 s/d 1.000.000 19 15,1 15,1 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

 

 

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19,00 3 2,4 2,4 2,4 

20,00 6 4,8 4,8 7,1 

21,00 17 13,5 13,5 20,6 

22,00 22 17,5 17,5 38,1 

23,00 22 17,5 17,5 55,6 

24,00 3 2,4 2,4 57,9 

25,00 6 4,8 4,8 62,7 

26,00 6 4,8 4,8 67,5 

27,00 17 13,5 13,5 81,0 

28,00 15 11,9 11,9 92,9 

29,00 6 4,8 4,8 97,6 

30,00 3 2,4 2,4 100,0 

Total 126 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

memiliki_instagram 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 126 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Follow_teraskomika 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 126 100,0 100,0 100,0 

 

 

Correlations 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 ,363** ,225* ,750** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,011 ,000 

N 126 126 126 126 

x1.2 Pearson Correlation ,363** 1 ,231** ,712** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,009 ,000 

N 126 126 126 126 

x1.3 Pearson Correlation ,225* ,231** 1 ,690** 

Sig. (2-tailed) ,011 ,009  ,000 

N 126 126 126 126 

x1 Pearson Correlation ,750** ,712** ,690** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 126 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,783 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Correlations 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2 

x2.1 Pearson Correlation 1 ,474** ,329** ,823** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 126 126 126 126 

x2.2 Pearson Correlation ,474** 1 ,309** ,708** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 126 126 126 126 

x2.3 Pearson Correlation ,329** ,309** 1 ,741** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 126 126 126 126 

x2 Pearson Correlation ,823** ,708** ,741** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 126 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,803 4 

 

 

Correlations 

 x3.1 x3.2 x3 

x3.1 Pearson Correlation 1 ,365** ,871** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 126 126 126 

x3.2 Pearson Correlation ,365** 1 ,776** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 126 126 126 

x3 Pearson Correlation ,871** ,776** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,848 3 

 

 

Correlations 

 x4.1 x4.2 x4 

x4.1 Pearson Correlation 1 ,353** ,859** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 126 126 126 

x4.2 Pearson Correlation ,353** 1 ,783** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 126 126 126 

x4 Pearson Correlation ,859** ,783** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,847 3 

 

Correlations 

 x5.1 x5.2 x5 

x5.1 Pearson Correlation 1 ,459** ,815** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 126 126 126 

x5.2 Pearson Correlation ,459** 1 ,889** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 126 126 126 

x5 Pearson Correlation ,815** ,889** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,866 3 

 

 

Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y 

y1 Pearson Correlation 1 ,387** ,061 ,039 ,027 ,619** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,500 ,666 ,762 ,000 

N 126 126 126 126 126 126 

y2 Pearson Correlation ,387** 1 ,399** -,215* -,145 ,583** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,016 ,105 ,000 

N 126 126 126 126 126 126 

y3 Pearson Correlation ,061 ,399** 1 ,001 -,018 ,619** 

Sig. (2-tailed) ,500 ,000  ,992 ,840 ,000 

N 126 126 126 126 126 126 

y4 Pearson Correlation ,039 -,215* ,001 1 -,198* ,211* 

Sig. (2-tailed) ,666 ,016 ,992  ,026 ,018 

N 126 126 126 126 126 126 

y5 Pearson Correlation ,027 -,145 -,018 -,198* 1 ,342** 

Sig. (2-tailed) ,762 ,105 ,840 ,026  ,000 

N 126 126 126 126 126 126 

y Pearson Correlation ,619** ,583** ,619** ,211* ,342** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,018 ,000  

N 126 126 126 126 126 126 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,635 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI ASUMSI KLASIK  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,472a ,223 ,191 1,74131 

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104,497 5 20,899 6,893 ,000b 

Residual 363,860 120 3,032   

Total 468,357 125    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,243 1,962  8,280 ,000 

x1 -,181 ,111 -,168 -1,628 ,106 

x2 ,271 ,084 ,267 3,215 ,002 

x3 ,142 ,139 ,090 1,024 ,308 

x4 ,386 ,140 ,253 2,748 ,007 

x5 -,393 ,129 -,272 -3,046 ,003 

a. Dependent Variable: y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,472a ,223 ,191 1,74131 

a. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104,497 5 20,899 6,893 ,000b 

Residual 363,860 120 3,032   

Total 468,357 125    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x5, x4, x2, x3, x1 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 (Constant) 16,243 1,962  8,280 ,000   

x1 -,181 ,111 -,168 -1,628 ,106 ,609 1,643 

x2 ,271 ,084 ,267 3,215 ,002 ,941 1,063 

x3 ,142 ,139 ,090 1,024 ,308 ,830 1,205 

x4 ,386 ,140 ,253 2,748 ,007 ,763 1,311 

x5 -,393 ,129 -,272 -3,046 ,003 ,812 1,232 

a. Dependent Variable: y 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalu

e 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant

) x1 x2 x3 x4 x5 

1 1 5,883 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,048 11,017 ,00 ,06 ,10 ,20 ,07 ,04 

3 ,029 14,362 ,00 ,00 ,03 ,03 ,28 ,51 

4 ,024 15,507 ,00 ,00 ,79 ,26 ,00 ,09 

5 ,011 23,354 ,00 ,83 ,03 ,03 ,48 ,31 

6 ,005 34,133 ,99 ,11 ,05 ,48 ,17 ,05 

a. Dependent Variable: y 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 16,4995 20,2248 18,0714 ,91432 126 

Std. Predicted Value -1,719 2,355 ,000 1,000 126 

Standard Error of Predicted 

Value 

,226 ,562 ,373 ,073 126 

Adjusted Predicted Value 16,5075 20,1802 18,0774 ,91970 126 

Residual -4,02836 2,95345 ,00000 1,70613 126 

Std. Residual -2,313 1,696 ,000 ,980 126 

Stud. Residual -2,356 1,741 -,002 1,003 126 

Deleted Residual -4,17633 3,11110 -,00593 1,78680 126 

Stud. Deleted Residual -2,402 1,756 -,004 1,010 126 

Mahal. Distance 1,119 12,030 4,960 2,314 126 

Cook's Distance ,000 ,058 ,008 ,012 126 

Centered Leverage Value ,009 ,096 ,040 ,019 126 

a. Dependent Variable: y 
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