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ABSTRAKSI 
  
 
Indra Pramudita. 2009. Efektivitas Iklan Kartu Seluler Menggunakan Media 
Televisi, Majalah Dan Papan Reklame Pada Remaja Di Kota Klaten.. Skripsi. 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 
I. Drs. Sugiharto, M.Si. , Pembimbing II. Dra. Harnanik, M.Si. 117 halaman. 
  

Iklan merupakan salah satu instrumen pemasaran moderen yang aktivitasnya 
didasarkan pada konsep komunikasi. Karena merupakan bentuk komunikasi maka 
keberhasilannya dalam mendukung program pemasaran merupakan pencerminan dari 
keberhasilan komunikasi. Agar komunikasi efektif dan mencapai sasaran maka hal 
yang harus diperhatikan adalah penggunaan media iklan yang tepat. Dengan semakin 
banyaknya jumlah pesaing di pasar, meningkat pula ketajaman persaingan di antara 
produsen kartu seluler yang beroperasi di pasar dan hanya produsen yang 
berkomunikasi secara lebih efektiflah yang akan tetap mampu bersaing, merebut, dan 
menguasai pasar. Karena itu, pengetahuan tentang elemen-elemen efektivitas iklan 
dan pengukurannya sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis dalam 
meningkatkan eksistensi produk kartu seluler yang diiklankan perusahaan yang 
akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media 
televisi, majalah dan papan reklame dilihat dari variabel kesadaran (awareness), 
pengetahuan (knowledge), kesukaan (liking), preferensi (preference), keyakinan 
(conviction) dan pembelian (purchase). 

 
Penelitian dilakukan di kota Klaten, yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah semua remaja yang berada atau berdomisili di kota Klaten yang melihat 
iklan kartu seluler di televisi, majalah dan papan reklame. Jumlah sampel yang 
diambil sebanyak 100 responden secara accidental sampling. Data diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner. Untuk keperluan analisis, dilakukan pengujian validitas 
instrumen, pengujian reliabilitas dan pengujian hipotesis. 

 
Dalam pengujian validitas terbukti bahwa semua butir instrumen adalah valid 

karena semua nilai r hitung yang dihasilkan melampaui r tabel = 0,361 dan semua 
kriteria yang telah ditentukan oleh penulis terdapat dalam butir-butir pertanyaan yang 
diserahkan pada responden. Dalam hal pengujian reliabilitas ketiga variabel yang 
masing-masing bernilai 0,558 dan 0,805 serta 0,786 dapat dianggap reliabel karena 
telah memenuhi kriteria penilaian yang ditentukan. Sedangkan dalam pengujian 
hipotesis terbukti bahwa dari hasil penelitian diperoleh efektivitas iklan kartu seluler 
menggunakan media televisi pada remaja di kota Klaten (27,77%) kurang efektif, 
sehingga hipotesis 1 yang menyatakan “Diduga efektivitas iklan kartu seluler 
menggunakan media televisi pada remaja di kota Klaten cukup efektif” tersebut 
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ditolak. Dari hasil penelitian diperoleh efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 
media majalah pada remaja di kota Klaten (18,96%) kurang efektif, sehingga 
hipotesis 2 yang menyatakan “Diduga efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 
media majalah pada remaja di kota Klaten kurang efektif” tersebut diterima.  Dari 
hasil penelitian diperoleh efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media papan 
reklame pada remaja di kota Klaten (19,09%) kurang efektif, sehingga hipotesis 3 
yang menyatakan “Diduga efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media papan 
reklame pada remaja di kota Klaten kurang efektif” tersebut diterima. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa efektivitas iklan 

kartu seluler menggunakan media televisi, majalah dan papan reklame di kota Klaten 
menunjukan hasil yang kurang efektif. Hal ini karena elemen-elemen efektivitas iklan 
yang terdiri dari elemen kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge), suka 
(liking), preferensi (preference), dan keyakinan (conviction), serta pembelian 
(purchase) masih rendah. Oleh karena itu penulis menyarankan agar perusahaan 
memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada pada elemen-elemen efektivitas 
iklan kartu seluler tersebut, sehingga kegiatan iklan kartu seluler yang dilakukan 
perusahaan menjadi lebih efektif. Dengan cara meningkatkan kegiatan promosi dan 
periklanan untuk meningkatkan kesadaran merek. Merancang pesan iklan yang lebih 
informatif sehingga pengetahuan khalayak akan iklan kartu seluler tersebut terbentuk. 
Meningkatakan dan memperbaiki kualitas produk dan strategi produk untuk 
membangun rasa suka khalayak secara lebih baik. Menerapkan program relationship 
marketing, yaitu menjaga hubungan dan kedekatan yang saling menguntungkan, 
memberikan pelayanan ekstra atau gratis dan hadiah kepada konsumen untuk 
memikat preferensi serta keyakinan khalayak. Meningkatkan kualitas produk dan 
layanan produk kartu seluler itu sendiri sehingga konsumen melakukan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Dalam era teknologi dan persaingan pasar yang makin ketat sekarang 

ini, limpahan informasi dan terbukanya peluang untuk mengakses informasi 

membuat konsumen makin kritis dalam memilih produk. Agar dapat unggul 

dalam persaingan, salah satu jalan yang ditempuh oleh perusahaan adalah 

dengan kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi kepada 

konsumennya dimana salah satu wujudnya adalah melalui kegiatan 

pengiklanan (advertising). 

Advertising yang tepat sasaran (efektif) dapat digunakan oleh 

perusahaan / produsen dan biro iklan untuk mempengaruhi persepsi dan 

preferensi konsumen terhadap berbagai merek produk di pasar yang pada 

akhirnya juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengambilan 

keputusan oleh konsumen untuk memilih produk. Selain sebagai alat 

penyampaian pesan (informasi), advertising yang dilakukan haruslah mampu 

bersaing dengan berbagai kegiatan periklanan perusahaan pesaing serupa 

untuk memenangkan minat konsumen serta mempertahankan image 

perusahaan itu sendiri. 

Dari sisi konsumen, iklan sendiri dipandang sebagai suatu media 

penyedia informasi tentang kemampuan, harga, fungsi produk, maupun 

atribut lainnya yang berkaitan dengan suatu produk (Durianto: 2003). Sebaik 
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apapun kualitas suatu produk jika tidak diikuti dengan informasi yang tepat 

tentang keberadaan produk tersebut di pasar (market), maka kecil sekali 

peluang bagi produk untuk dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Dengan 

informasi sempurna yang dimiliki konsumen akan keadaan pasar dan produk-

produk di dalamnya maka akan berpengaruh terhadap tingkat persaingan di 

pasar, dan sebaliknya keterbatasan informasi akan kondisi (harga, kualitas, 

dll) produk-produk di pasar menyebabkan tiap-tiap produsen memiliki kurva 

demand (permintaan) yang menunjukkan kemiringan negatif yang mampu 

menimbulkan market power (kuasa pasar) bagi setiap produsen. 

Saat ini telah terjadi perubahan pola perilaku pemasang iklan, karena 

kini lebih kritis dan mengedepankan efektifitas dalam pemilihan jenis media 

untuk penyampaian pesan iklan produk kepada konsumen yang merupakan 

calon pembeli potensial. Potensi wilayah dapat didekati melalui beberapa 

faktor yang membentuk gambaran pangsa pasar, seperti: geografi, demografi, 

psikografi, dan behavioristik dari wilayah edar media bersangkutan. Profil 

pembaca berisi data usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan 

penghasilan pembaca. Sedangkan, komunikasi media didekati melalui data 

seberapa besar peran media tersebut dalam membentuk awareness suatu 

produk, meningkatkan top of mind (TOM), dan akhirnya menaikkan volume 

penjualan suatu produk. 

Dari lima bauran promosi, menurut Durianto (2003) yaitu periklanan, 

promosi penjualan, personal selling, public relations, maupun direct 

marketing; Periklanan (advertising) seringkali menjadi perhatian penting 



 3

karena selain posisinya yang strategis (mampu menjangkau konsumen secara 

luas) juga memerlukan biaya yang cukup besar. Besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan untuk periklanan (terutama iklan di media televisi) menjadikan 

perusahaan harus berhati-hati dan lebih bijak dalam membelanjakan dananya 

serta memperoleh suatu efisiensi, yang terjadi dalam prakteknya adalah 

seringkali sebuah iklan menjadi sumber pengeluaran yang besar tanpa 

mampu memberikan return yang memuaskan ketika produk mereka gagal di 

pasaran. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hanya sedikit pemirsa yang 

mampu menerima perhatian dan pemahaman pesan iklan dari ratusan iklan 

yang ditayangkan setiap hari. Belum lagi dengan banyaknya stasiun televisi 

(baik swasta atau negeri) yang ada, dan fenomena berpindah-pindah saluran 

(zapping) yang seringkali muncul. Kecenderungan ini terjadi pada hampir 

seluruh golongan audience termasuk pada remaja yang merupakan salah satu 

golongan audience tersebut. 

Iklan sebagai bagian dari bauran promosi yang sering dipakai 

produsen mempromosikan produknya karena dinilai efektif dan efisien, hal 

ini dikarenakan iklan memiliki keunggulan. Philip Kotler mendefinisikan 

periklanan sebagai setiap bentuk presentasi dan promosi  non personal yang 

dibayar oleh sponsor yang dapat dikenali untuk mengkomunikasikan 

gagasan, barang maupun jasa. Agar produsen tepat sasaran dalam membidik 

konsumen maka perusahaan harus membuat keputusan berupa 5 M : yaitu, 

apa tujuan periklanan (mission), berapa banyak yang mampu dibelanjakan 

(money), pesan apa yang seharusnya disampaikan (message), media apa yang 
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seharusnya digunakan (media), bagaimana seharusnya hasil-hasil dievaluasi 

(measurment). 

Produsen harus jeli dalam membidik konsumennya melalui media-

media yang tepat disesuaikan dengan segmentasi, targeting, dan posisioning 

dari merek dan produknya, agar program periklanan yang dilakukan 

perusahaan efektif, perusahaan perlu mengetahui media apa yang seharusnya 

digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Media 

periklanan dapat dikelompokan menjadi media cetak, elektronik, luar ruang 

dan media lini bawah (Fandy Tjiptono : 234). 

Remaja merupakan salah satu segmen yang menjaga basis konsumen 

dari operator kartu seluler. Remaja sebagai bagian dari segmen tidak terlepas 

dari tayangan iklan yang selalu mungcul setiap hari lewat berbagai media. 

Perkembangan teknologi seluler bergerak sangat cepat maka kini komunikasi 

seluler menjadi kebutuhan primer oleh sebagian besar Remaja. Remaja 

biasanya menggunakan layanan komunikasi jarak jauh yang praktis dan 

murah. Remaja adalah masa peralihan atau penghubung antara masa anak-

anak menuju dewasa yaitu usia antara 12 hingga 21 tahun (tim MKDK,1990). 

Zakiah Daradjad berpendapat bahwa, “masa remaja adalah masa 

peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak 

mengalami masa pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi 

anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan 

pula orang dewasa yang telah matang”, menurut Mappiaer, “masa remaja 

berlangsung antara umur 12-21 tahun, bagi wanita 13-22 tahun”. 
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Remaja menurut WHO adalah, “suatu masa dimana individu 

berkembang dari saat pertama kali ia menunjukan tanda seksual sekundernya 

sampai saat ia mencapai kematangan seksual, usia remaja adalah 10-20 tahun 

sebagai batasan usia remaja”. 

Produk kartu seluler merupakan produk yang biasa digunakan untuk 

berkomunikasi jarak jauh yang praktis dan murah. Dengan demikian 

banyaknya iklan produk kartu seluler yang ditayangkan lewat berbagai media 

akan mencari informasi sebagai tahap pengambilan keputusannya dalam 

membeli produk kartu seluler. 

Efektifitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, dampak iklan 

ternyata bervariasi tergantung efektifitasnya, konsumen yang dihadapkan iklan 

sehari-hari secara terus menerus di dalam berbagai media mempunyai opini 

variasi aspek-aspek dari iklan, dimulai dari nilai hiburan dan kekaguman 

terhadap iklan sampai sinisme dan menganggap iklan sebagai sesuatu yang 

tidak berguna, dengan demikian anggaran iklan yang lebih besar tidak selalu 

dapat mengubah penjualan dan market share dalam tataran yang lebih besar 

pula, aktifitas periklanan berkorelasi erat dengan biaya, dan biaya yang besar 

diperlukan untuk beriklan, maka efektifitas periklanan mendapat perhatian 

yang serius. 

Durianto (2003), dalam www.antara.co.id / media iklan menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melihat 

efektifitas suatu iklan berdasarkan dampak komunikasi yang ditimbulkan, 

yaitu: CRI (Customer Response Index), DRM (Direct Rating Method), EPIC 
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Model, dan CDM (Consumer Decision Model). Cara yang digunakan peneliti 

untuk mengukur efektifitas iklan kartu seluler adalah dengan mengukur 

Customer Respon Indeks (CRI) menggunakan metode hierarki pengaruh yang 

menjelaskan enam kondisi kesiapan pembeli, yaitu: kesadaran (awarness), 

pengetahuan (knowledge), rasa suka (liking), preferensi (preference), 

keyakinan (conviction) dan pembelian (purchase). 

Produk kartu seluler merupakan salah satu produk dari berbagai 

macam produk yang memiliki anggaran besar dalam periklanannya, hal 

tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Nielsen Media Research 

yang menyatakan bahwa semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan oleh 

produsen suatu produk tidak selalu semakin efektif dalam menyampaikan 

pesan, membujuk dan mengingatkan konsumen sasaran. 

Peran alat telekomunikasi saat ini semakin memberikan arti yang 

sangat penting bagi setiap individu, selain bertujuan untuk menjangkau suatu 

tempat yang jauh juga untuk memenuhi suatu tujuan ataupun kepentingan 

tertentu, walaupun hanya sekedar gengsi, kelancaran komunikasi sangat 

ditunjang oleh hasil perkembangan produk operator seluler berupa kartu 

seluler, kartu seluler yang ada di Indonesia diantara yaitu : 

 

 

 

 

 



 7

PROVIDER PRODUK PROVIDER PRODUK 
Telkomsel Halo Excelcom XL Jempol 
 Simpati  XL Bebas 
 AS  Xplor 
Indosat IM3 Smart Smart 
 Mentari Esia Esia 
 Matrix 3 3 
 Star One Hepi Hepi 

Sumber : Subsriber Guide Tabloid Pulsa, Juni-Juli 2008 

Iklan kartu seluler sedang gencar-gencarnya dan saling berlomba-

lomba menawarkan komunikasi murah dengan menggunakan kartu seluler 

dari merek tertentu, metode tersebut dinilai efektif oleh banyak perusahaan 

dalam memberi tahu, membujuk dan mengingatkan konsumen sasaran 

sehingga metode tersebut digunakan lewat berbagai media seperti televisi, 

majalah dan papan reklame berupa spanduk-spanduk didepan sebuah toko. 

Hampir semua golongan usia sangat menyukai televisi sebagai sarana 

hiburan, mendapatkan informasi dan tempat menghabiskan waktu sehingga 

menjadi media iklan paling banyak digunakan dan difavoritkan. Televisi, 

newspaper, magazines, tabloid dan internet merupakan media yang paling 

sering dinikmati oleh golongan usia 10-34 tahun. Sedangkan usia diatas 35 

tahun lebih cenderung menikmati radio dan cinema. Secara umum laki-laki 

lebih menyukai media koran (newspaper) dan internet, sedangkan perempuan 

lebih cenderung memilih TV, magazines, radio, tabloid dan cinema. 

(www.antara.co.id). 

Penggunaan jenis media (televisi, newspaper dan magazine) yang 

paling dominan untuk setiap kategori pun berbeda, ada yang dominan 

menggunakan televisi dan ada kategori yang lebih banyak menggunakan 
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media cetak (newspaper dan magazines, hampir semua kategori menggunakan 

televisi sebagai media utama dalam beriklan, yang lebih dominan 

menggunakan newspaper dalam mensupport aktivitas kampanye iklan mereka. 

Namun para ahli mengatakan bahwa dari waktu ke waktu beriklan di televisi 

sekarang ini semakin kurang efektif karena saluran televisi yang demikian 

banyak membuat pemirsa televisi selalu mengganti saluran di saat jeda iklan 

(Metro TV, marketing di tengah turbulensi .6 juni 2009).  

Kelemahan penggunaan media televisi meliputi: sangat mahal, banyak 

gangguan, penayangan terlalu cepat, khalayak tidak selektif. Menurut Kotler 

(2002: 670) kelemahannya yaitu: biaya absolut tinggi, pengelompokan tinggi, 

paparan bergerak sehingga sulit dilihat, audiens dipilih secara kurang baik.   

Kelemahan yang ada pada media majalah meliputi: pemesanan tempat 

iklan di majalah harus jauh-jauh hari dan tempat-tempat tertentu majalah 

kadang-kadang sudah dikontrak untuk jangka waktu yang lama, waktu edar 

sangat lambat, biaya sangat mahal (Tjiptono, 1997 : 224) 

Sebagaimana media lainnya, media papan reklame juga memiliki 

beberapa kelemahan yaitu: membahayakan pengemudi, kreativitas terbatas, 

masyarakat khalayak tidak selektif, hanya efektif jika khalayak menggunakan 

kendaraan yang memiliki ruang pandang luas, misalnya: sepeda, sepeda 

motor, mobil pribadi. (Tjiptono, 1997: 245). Sedangkan menurut Kotler (2002: 

670) media ruang terbuka memiliki keunggulan : fleksibilitas, pengulangan 

paparan tinggi, biaya rendah, persaingan rendah. Kelemahannya: tidak ada 

pilihan audiens, kreativitas terbatas. 
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Dari pengamatan penulis sejak awal bulan 2009 di sepanjang jalur kota 

Klaten (dari Solo sampai batas wilayah Jogjakarta lewat Kartasura-Delanggu-

Kepoh-Klaten kota-Prambanan), Simpati, Mentari, im3 dan XL Bebas tampak 

menggelar berbagai program promosi yang di wujudkan dalam bentuk papan 

reklame berupa spanduk-spanduk didepan toko-toko. Beberapa tema iklan 

produk seluler yang sedang gencar diiklan di media ini antara lain: IM3 Rp 

240 Sampai Puas Bangeetss, Kartu AS Rp 13 / detik ke Semua Operator 

Sepanjang Hari, Fren Rp 9 / detik Sampai Doweeer, Simpati Pede Rp 0,5 / 

detik, Tarif Sampe Puas XL Bebas (0,000...1), Mentari Sakti Rp 5 / Detik ke 

Semua Operator, Star One “Ngorbit” , IM3 Ce-eS-an Dan lain-lain.  

Sedangkan dari pengamatan aktivitas iklan di televisi, baik Simpati, 

Mentari dan XL Bebas sama-sama gencar ditayangkan, terutama pada jam 

prime-time. Dimulai dari operator telepon "3", misalnya, menggelar promosi 

SMS gratis lintas operator selama 24 jam. Namun, program ini ada syaratnya. 

Pengguna "3" harus mengirim lima pesan pendek SMS terlebih dahulu. Baru 

setelah itu, pelanggan dapat menikmati SMS gratis ke semua operator. 

Operator telepon seluler lain yang juga sedang gencar meluncurkan 

program promo tarif murah adalah PT Excelcomindo Pratama Tbk, operator 

XL. Perusahaan yang mayoritas sahamnya milik Telekom Malaysia, 

menggratiskan tarif percakapan antara sesama XL pascabayar. Bagi pelanggan 

prabayar, XL memberikan bonus gratis SMS. Cuma, ketentuan itu berlaku 

mulai puku1 00.00 sampai 06.00. 
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Indosat akhirnya mengumumkan kebijakan tarif dasar telepon yang 

baru untuk seluruh layanannya dengan penurunan cukup signifikan hingga 73 

persen untuk semua layanan baik untuk layanan seluler (Mentari, Matrix, 

IM3) dan jaringan tetap (StarOne dan Indosat Phone). Penurunan tarif meliputi 

percakapan maupun SMS sesama operator Indosat (onn net) maupun ke 

operator lain (off net). Sementara itu, tarif dasar layanan prabayar IM3 juga 

dilakukan perubahan pemotongan tarif dari per 30 detik menjadi per detik, 

yaitu untuk percakapan jarak jauh ke selular operator lain dari Rp.2000 / 30 

detik (Rp.66,7 / detik) menjadi Rp.25 / detik. Untuk percakapan jarak jauh ke 

PSTN turun dari Rp.1750 / 30 detik (Rp.58,3 / detik) menjadi Rp. 25 / detik. 

Khusus tarif SMS IM3, Indosat menurunkan cukup signifikan, dimana untuk 

ke sesama Indosat turun dari Rp.150 menjadi Rp.100, ke operator lain dari 

Rp.350 menjadi Rp. 100. 

Telkomsel-pun tidak mau ketinggalan dengan diluncurkannya tarif per 

detik bagi pelanggan Kartu As yakni Rp 6,5 per detik dan SMS kesemua 

operator sebesar Rp.88 per-SMS. Sedangkan bagi pelanggan kartu Simpati 

dapat menikmati layanan telepon sepuasnya hanya dengan membayar  

      Rp. 2000,00 saja. 

Menurut Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) 

Gatot. S. Dewa Broto, Berbagai promo ini mungkin efektif menjaring 

pelanggan baru karena iklan yang sangat menggiurkan para konsumen. 

Operator harus berhati-hati menggeber layanan promosi itu jika tidak 

menaikkan kualitas layanan, (Kompas, 10 September 2008). 
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  Seluruh produsen kartu seluler menggunakan media televisi, majalah 

dan papan reklame dalam mengiklankan produk kartu selulernya kepada 

konsumen, namun, hingga saat ini iklan kartu seluler pada remaja di kota 

Klaten melalui ketiga media iklan tersebut  belum diketahui seberapa besar 

efektivitasnya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat suatu 

penelitian tentang efektifitas media iklan dengan judul “EFEKTIVITAS IKLAN 

KARTU SELULER MENGGUNAKAN MEDIA TELEVISI, MAJALAH DAN PAPAN 

REKLAME PADA REMAJA DI KOTA KLATEN”. 

I.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan : 

1) Seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media televisi 

pada remaja di kota Klaten  

2) Seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media majalah 

pada remaja di kota Klaten  

3) Seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media papan 

reklame pada remaja di kota Klaten 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk :  

1) Mendiskripsikan seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media televisi pada remaja di kota Klaten 
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2) Mendiskripsikan seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media majalah pada remaja di kota Klaten 

3) Mendiskripsikan seberapa besar efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media papan reklame pada remaja di kota Klaten 

I.4. Kegunaan  Penelitian 

Kegunan dari penelitian ini adalah : 

1. kegunaan teoritis 

a. Memberi sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu 

manajemen pemasaran. khususnya mengenai penerapan teori 

periklanan di Indonesia 

b. Sebagai rangsangan dan acuan dalam melakukan penelitian tingkat 

lanjut mengenai efektifitas periklanan dalam rangka pengembangan 

ilmu manajemen pemasaran khususnya yang berkaitan dengan 

periklanan. 

2. Guna Praktis 

a. Sebagai evaluasi bagi perusahaan pembuat produk kartu seluler dalam 

menetapkan kebijakan pemasarannya khususnya dalam bidang 

periklanannya. 

b. Sebagai implikasi lebih lanjut dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi guna menciptakan kemampuan perusahaan 

dalam manajemen pemasaran yang mengarah pada kondisi yang lebih 

baik. 



 13

I.5. Sistematika Skripsi 

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis, maka 

penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :  

Bab I  :  Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, kegunaan penelitian, serta sistematika skripsi. 

Bab II   : Landasan teori dan hipotesis, berisi tentang uraian tentang 

beberapa konsep teoritis yang mendasari penelitian ini yaitu 

membahas tentang pengertian pemasaran, promosi, periklanan, 

media televisi, majalah, papan reklame, persepsi dan sikap 

konsumen, efektifitas periklanan serta kerangka berfikir dan 

hipotesis. 

Bab III : Metodologi penelitian, pada bab ini diuraikan tentang populasi 

penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan realibilitas instrumen penelitian 

dan analisis data.. 

Bab IV :  Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang  

hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 

Bab V    :  Penutup, yang berisikan simpulan dan saran hasil penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pemasaran 

1.1. Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran modern lebih dari sekedar mengembankan produk  

yang baik, menawarkan dengan harga yang menarik, dan membuatnya 

mudah dijangkau. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan para 

pemercaya (stakeholder) yang ada sekarang dan yang potensial, serta 

masyarakat umum. Setiap perusahaan tidak dapat menghindari perannya 

sebagai komunikator dan promoter. Pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain (Kotler, 2001 ; 7). 

1.2. Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran adalah campuran dari variabel-variabel   

pemasaran yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh suatu perusahaan 

untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran. 

Bauran pemasaran biasanya terdiri dari empat variabel yang merupakan 

inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu ; Produk, harga, distribusi 

dan promosi. 
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 Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 

 Harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untak suatu produk atau 

jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan untuk manfaat memiliki atau 

menggunakan produk dan atau jasa. 

 Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke 

konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan. 

 Promosi meliputi: periklanan, personal selling, promosi penjualan, 

direct marketing, dan public relation. 

2.2. Promosi 

2.1. Pengertian Promosi 

 Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pamasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal kepada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 1997: 219). 

Secara garis besar proses komunikasi dapat dijelaskan dalam gambar 

berikut : 

 

 



 16

Response Pemahaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Model Komunikasi Pemasaran 

Ada tiga unsur pokok dalam struktur proses komunikasi pemasaran 

sebagaimana yang tergambar diatas. 

a. Pelaku Komunikasi 

 Pelaku Komunikasi terdiri atas pengirim (sender) atau 

komunikator yang menyampaikan pesan dan penerima pesan 

(receiver) atau komunikan pesan. Dalam kontek ini 

komunikatornya adalah perusahaan sedangkan komunikannya 

adalah khalayak, seperti pasar pribadi, pasar organisasi, maupun 

masyarakat umum (yang berperan sebagai initiator, influencer, 

decider, purchaser, dan user) 

b. Material Komunikasi 

Media 

pesan

Feed Back

DECODE 

DECODE 

ENCODE 
Penerima 

Pemahaman 

Pengirim 

Gagasan 

ENCODE 

GANGGUAN 
Gangguan fifik 
Masalah semantic 
Perbadaan budaya 
Ketiadaan feed back
Efek status 
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 Ada beberapa material komunikasi yang penting yaitu : 

gagasan, Yaitu materi pokok yang hendak disampaikan pengirim. 

Pesan (message), yakni himpunan sebagai symbol (oral, verbal, 

atau non verbal) dari suatu gagasan. Pesan hanya dapat 

dikomunikasikan melalui suatu media. Media, yaitu pembawa 

(transpoter) pesan komunikasi. Pilihan media komunikasi 

pemasaran bisa bersifat personal maupun non personal. Media 

personal bisa dipilih dari tenaga penganjur (misalnya konsultan), 

tenaga ahli profesional, atau dari masyarakat umum. Media non 

personal meliputi media massa (radio, televisi, internet, koran, 

majalah, tabloid), kondisi lingkungan (ruangan, gedung), ataupun 

peristiwa tertentu (hari-hari besar atau spesial), responde yaitu 

reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh penerima, 

gangguan (noise), yaitu segala sesuatu yang dapat menghambat 

kelancaran komunikasi. Ada lima macam gangguan yang biasanya 

menghambat prose komunikasi pemasaran yaitu : gangguan fisik, 

masalah semantik/bahasa, perbedaan kebudayaan, efek status, dan 

ketiadaan umpan balik. 

c. Proses Komunikasi 

 Proses penyamaian pesan (dari pengirim kepada penerima) 

maupun pengiriman kembali respon (dari penerima kepada 

pengirim) aka memerlukan dua kegiatan yaitu : encoding (fungsi 

mengirim), dan decoding (fungsi menerima). Encoding adalah 
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proses merancang atau mengubah gagasan secara simbolik 

menjadi suatu pesan untuk disampaikan kepada penerima. 

Decoding adalah proses menguraikan atau mengartikan simbol 

sehingga pesan yang diterima dapat dipahami. 

2.2. Bauran Promosi 

 Perusahaan harus mengalokasikan anggaran promosi diantara lima 

alat promosi seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, dan publisitas. Menurut Tjiptono (1997: 222) meskipun 

secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi 

bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas 

khususnya. Beberapa tugas khusus atau sering disebut bauran promosi 

(promotion mix) yang terdiri atas: personal selling, mass selling terdiri 

atas iklan dan publisitas, promosi penjualan, public relations (hubungan 

masyarakat), dan direct marketing. 

 Menurut Kotler (2002: 626) bauran komunikasi pemasaran terdiri 

atas lima cara komunikasi utama : 

a. Periklanan: semua bentuk penyajian dan promosi non personal atas 

ide barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu 

b. Promosi penjualan; berbagai insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk barang 

atau jasa. 
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c.  Hubungan masyarakat dan publisitas: berbagai program untuk 

mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau masing-

masing produknya. 

d. Penjualan pribadi: interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau 

lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

menerima pesanan. 

e. Pemasaran langsung: penggunaan surat, telepon, faksimil, email, dan 

alat penghubung non personal lain untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari 

pelanggan dan calon pelanggan tertentu. 

Dalam penelitian ini lebih di khususkan untuk membahas periklanan. 

2.3. Periklanan 

3.1. Pengertian Periklanan 

 Tjiptono (1997 : 226) mendefinisikan iklan sebagai bentuk 

komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang 

keunggulan dan keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa 

sehingga meimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 

seseorang untuk melakukan pembelian. Sedangkan periklanan adalah 

seluruh proses  yang meliputi penyiapan, perencanaan pelaksanaan, dan 

pengawasan iklan. AMA (American Marketing Asosiation) 

mendefinisikan iklan sebagai semua bentuk bayaran untuk 

mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non 

personal oleh sponsor yang jelas (dalam Tjiptono, 1997 : 226). 
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 Periklanan adalah satu dari lima alat utama yang digunakan 

preusan untuk mengarahkan komunikasi persuasif kepada pembeli dan 

publik sasaran. Philip Kotler mendifinisikan periklanan sebagai setiap 

bentuk presentasi dan promosi non-personal yang dibayar oleh sponsor 

yang dapat dikenali untuk mengkomunikasikan gagasan, barang atau jasa. 

 Dalam menyusun sebuah program periklanan, manager pemasaran 

harus memulainya dengan mengenali pasar sasaran dan motif pembeli, 

kemudian mereka dapat melangkah membuat lima keputusan utama 

dalam mengembangkan program pemasaran yang dikenal sebagai 5 M : 

a. Tujuan periklanan (misión). 

b. Berapa banyak yang mampu dibelanjakan (Money). 

c. Pesan yang harus disampaikan (message). 

d. Media yang seharusnya digunakan (media) 

e. Hasil-hasil yang seharusnya dievaluasi (measurement). 

3.2. klasifikasi Iklan 

 Iklan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, 

diantaranya dari aspek isi pesan, tujuan, dan pemilik iklan: 

a. Dari aspek isi pesan 

Product advertising, yaitu iklan yang berisi informasi produk 

(barang dan jasa) suatu perusahaan. Ada tiga jenis iklan yang 

termasuk dalam kategori ini, yaitu: 
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1) Direct-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain 

sedemikian rupa untuk mendorong tanggapan segera dari 

khalayak atau pemirsa. 

2) Indirect-action, yaitu iklan produk yang didesain untuk 

menumbuhkan permintaan jangka panjang. 

3) Institucional advertising, yaitu iklan yang didesain untuk memberi 

informasi tentang usaha bisnis pemilik iklan dan membangun 

goldwild serta image positif tentang organisasi. Institucional 

advertising terdiri atas : 

a) Patronage advertising, yakni iklan yang 

menginformasikan usaha bisnis pemilik iklan. 

b) Public service advertising (iklan layanan masyarakat), 

yaituiklan yang menunjukan bahwa pemilik iklan adalah 

warga yang baik, karena memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Iklan layanan masyarakat 

memilii ciri-ciri antara lain; non comercial, tidak bersifat 

keagamaan, non-politik, berwawasan nasional, dapat 

diterima seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai 

kepentingan yang tinggi. 

b. Dari aspek tujuan 

1) Pioneering advertising (informative advertising), yaitu iklan yang 

berupaya menciptakan permintaan awal (primary demand). 
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2) Competitive advertising (persuasive advertising), yaitu iklan yang 

berupaya mengembangkan pilihan pada merek tertentu. Ada suatu 

iklan yang terang-terangan rmenunjukan kelebihan suatu produk 

merek dibandingkan produk merek lain (merek pesaing). Bentuk 

iklan seperti ini biasa disebut comparative advertising. 

3) Reminder advertising, yaitu suatu iklan yang berupaya 

melekatkan nama atau merek produk tertentu dibenak khalayak. 

Reinforcement advertising merupakan suatu bentuk reminder 

advertising yang meyakinkan atau memantapkan pilihan pembeli.  

c. Dari aspek pemilik iklan 

1) Vertical cooperative advertising, yaitu iklan bersama para anggota 

saluran distribusi, misalnya diantara para produsen, pedagang 

grosir, agen, dan pengecer. 

2) Horizontal cooperatif advertising, yaitu iklan bersama dari 

beberapa perusahaan sejenis.   

3.3. Fungsi Periklanan  

 Shimp (2003 : 357-361) mengatakan bahwa periklanan mempunyai 

fungsi untuk : 

a. Informing (memberi informasi) 

 Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek 

baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, 

serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. 

b. Persuading (membujuk) 
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 Iklan yang efektif akan mampu membujuk pelanggan untuk 

mencoba produk baru atau jasa yang diiklankan. 

c. Remiding (mengingatkan) 

 Iklan akan menjaga agar merek peusahaan tetap segar dalam 

ingatan konsumen. 

d. Adding Value (menambah nilai) 

 Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi pesepsi konsumen tentang merek dan perusahaan. 

e. Assisting (mendampingi) 

 Periklanan dapat berperan sebagai pendamping yang memfasilitasi 

upaya-upaya lain dari perusahaan. 

3.4. Tujuan Periklanan 

 Menurut Kotler (2002: 658) langkah pertama dalam menyusun 

program periklanan adalah menentukan tujuan periklanan. Tujuan 

tersebut harus sesuai dengan atau mengikuti keputusan sebelumnya 

tentang pasar sasaran, pemosisian pasar, dan bauran pemasaran. 

 Tjiptono (1997:240) mengatakan bahwa tidak tepat jika periklanan 

hanya ditujukan untuk mempengaruhi penjualan, sebab banyak variabel 

yang mempengaruhi penjualan termasuk iklan itu sendiri. Pendekatan 

yang lebih tepat adalah bila tujuan periklanan diarahkan pada tahap-tahap 

kesiapan pembeli untuk membeli produk, yaitu mengubah pelanggan 

yang tidak tahu menjadi memahami, mengambil sikap, mengambil sikap 
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lalu membeli, oleh karena itu pemasar harus menentukan tahap mana 

yang perlu digarap lewat iklan. 

 Tujuan periklanan dapat dikelompokan apakah tujuan mereka 

untuk memberitahu, membujuk, atau mengingatkan, (Kotler, 2002: 658). 

Periklanan informatif (informative advertising), terutama ada dalam tahap 

perintisan terhadap sebuah kategori produk yang tujuannya adalah untuk 

membangun permintaan primer. Periklanan persuasiven (persuasive 

advertising) menjadi lebih penting dalam bersaing dimana tujuan 

periklanan adalah untuk membangun permintaan selektif bagi merek 

tertentu. Periklanan yang bersifat mengingatkan (reminder advertising) 

sangat penting bagi produk yang telah dewasa. Tujuan periklanannya 

sebagai berikut : 

a. Untuk memberitahu : 

 Memberi tahu pasar tentang produk baru, menyarankan 

penggunaan baru bagi sebuah produk, memberitahu pasar tentang 

adanya perubahan harga, menjelaskan bagaimana cara kerja produk, 

menjelaskan layanan yang tersedia, meluruskan kesan yang salah 

mengurangi rasa takut pembeli, membangun citra perusahaan. 

b. Untuk membujuk : 

 Membangun preferensi merek, mendorong beralih ke merek anda, 

mengubah pembeli tentang atribut produk, membujuk pembeli untuk 

membeli sekarang, membujuk pembeli untuk menerima kunjungan 

penjualan. 



 25

c. Untuk mengingatkan : 

 Mengingatkan pembeli bahwa produk akan dibutuhkan dalam 

waktu yang dekat, mengingatkan pembeli dimana harus membelinya, 

mempertahankan dalam benak pembeli selama masa penjualan sepi 

(off season) mempertahankan kesadaran yang tinggi akan merek 

tersebut dalam benak pembeli. 

  Tjiptono (1997 : 240) mengatakan bahwa ada beberapa cara 

untuk menentukan tujuan periklanan yaitu : 

a. Inventory approach 

 Dalam pendekatan ini, tujuan periklanan ditentukan atau 

diambil dari kumpulan berbagai tujuan perusahaan dilihat dari 

sudut pandang pemasaran perusahaan. Dengan pendekatan ini 

pemasar dapat menyadari bahwa ada banyak tujuan berbeda yang 

bisa ditekankan dalam periklanan, dan pemilihan tujuan 

hendaknya mempertimbangkan tujuan pemasaran lainnya. Akan 

tetapi kelemahan dalam pendekatan ini adalah tujuan yang dapat 

dipilih mungkin tidak fleksibel atau malah bertentangan. 

b. Hierarchy approach 

 Pendekatan ini didasarkan pada dugaan bahwa sebelum 

membeli produk pelanggan melewati tahapan-tahapan variabel 

psikologis. Oleh karena itu, tujuan periklanan haruslah 

menggerakkan tahapan-tahapan tersebut dalam suatu hierarki. 

Tujuan periklanan misalnya menarik perhatian awal pelanggan, 
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persepsi, lalu perhatian yang lebih, dan minat membeli. Atau 

dapat pula mempengaruhi pamahaman, perasaan, emosi, motivasi, 

keyainan, minat, keputusan, citra, assosiasi, ingatan, dan atau 

pengenalan pelanggan. Meskipun demikian, sulit sekali 

menghubunkan tujuan-tujuan itu dengan tujuan pemasaran. Selain 

itu pengukuran variabel psikologis juga sulit dilakukan dan 

bersifat subjektif apabila dibandingkan pengukuran pencapaian 

tujuan, seperti laba misalnya. 

c. Attitudinal approach 

 Pendekatan ini menyarankan agar sasaran tujuan periklanan 

adalah mempengaruhi struktur sikap. Tujuan-tujuan periklanan 

dapat berupa pernyataan-pernyataan berikut : 

1) Mempengaruhi kekuatan yang paling berpengaruh dalam 

pemilihan kriteria untuk mengevaluasi merek dari kelas 

produk tertentu. 

2) Menambah karakteristik pada hal-hal yang dianggap 

menonjol pada kelas produk. 

3) Meningkatkan atau menurunkan peringkat karakteristik 

kelas produk yang menonjol. 

4) Mengubah persepsi terhadap merek perusahaan pada 

berbagai karakteristik produk tertentu yang menonjol atau 

penting. 
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5) Mengubah persepsi terhadap merek-merek yang bersaing 

pada karakteristik produk tertentu yang menonjol atau 

penting. 

3.5. Pesan Periklanan 

 Pesan yakni himpunan berbagai symbol (oral, verbal, atau non 

verbal) dari suatu gagasan. Kotler (2002: 53) mengatakan bahwa 

pengiklan menempuh tiga langkah untuk mengembangkan sebuah strategi 

yang kreatif : pemunculan gagasan pesan (message generation), evaluasi 

dan pemilihan pesan (message selection and evaluation), dan pelaksanaan 

pesan (message execution). 

a. Pemunculan gagasan pesan 

 Pada prinsipnya, pesan pesan produk harus diputuskan sebagai 

bagian dari pengembangan konsep produksi, ia menunjukan manfaat 

utama yang ditawarkan merek tersebut. Tetapi bahkan dalam konsep 

itu, ada kebebasan dari sejumlah pesan yang mungkin. Dan seiring 

dengan berjalannya waktu, pemasar mungkin ingin mengubah pesan 

bahkan tanpa mengubah produk, khususnya jika konsumen mencari 

manfaat baru atau berbeda dari produk tersebut. 

b. Evaluasi dan pemilihan pesan 

 Pengiklan perlu mengevaluasi berbagai alternatif pesan. Iklan yang 

baik biasanya berfokus pada rencana atau proporsi penjualan inti. 

Twed menyatakan bahwa pesan seharusnya dinilai menurut 

kemampuannya untuk memunculkan hasrat atau keinginan 
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(desirability), eksklusivitas (exclusiviniess) dan kemampuannya untuk 

di percaya (believability) (Kotler, 2002: 54). Suatu pesan pertama-

tama harus menyatakan sesuatu yang diinginkan atau menarik tentang 

sesuatu produk. Pesan tersebut harus menyatakan sesi yaitu 

pertanyaan yang menjelaskan tujuan, isi, dukungan, dan sifat dari 

iklan yang diinginkan. Bagian pengiklanan sekarang harus 

menemukan gaya, nada, kata, dan format untuk melaksanakan pesan 

tersebut. Setiap pesan dapat disajikan dalam penyampaian yang 

berbeda: 

1) Potongan kehidupan (slice of life) : iklan tersebut menunjukan 

satu atau lebih orang yang menggunakan produk dalam keadaan 

normal. 

2) Gaya hidup (lifestyle) : iklan ini menekankan bagaimana sebuah 

produk cocok dengan gaya hidup tertentu. 

3) Khayalan (fantasy) : iklan ini menciptakan sebuah khayalan 

disekitar produk dan penggunanya. 

4) Suasana hati atau kesan (mood or image) : iklan ini membangun 

suasana hati atau kesan terhadap produk seperti kecantikan, cinta 

atau kenangan. Tidak ada pernyataan yang di buat melalui produk 

tersebut kecuali melalui saran. 

5) Musical (musical) : iklan ini menggunakan musik latar atau 

menampilkan satu atau lebih orang atau karakter kartun sedang 
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menyanyikan sebuah lagu dengan yang menampilkan produk 

tersebut. 

6) Simbol kepribadian (personality symbol). 

7) Keahlian teknis (technical expercise) 

8) Bukti ilmiah (scientific evidence) 

9) Kesaksian (testimonial). 

3.6. Media Periklanan 

 Media adalah pembawa (transpoter) pesan komunikasi. Media 

periklanan adalah media non personal yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan periklanan. 

a. Keputusan tentang media iklan 

 Menurut Tjiptono (1997:241) pemilihan media memerlukan dua 

keputusan yaitu media apa yang digunakan, dan sarana media apa 

yang dipakai. Dua metode berikut dapat digunakan untuk menentukan 

pemilihan media. 

1) Cost per thousand contact comparion 

 Dalam metode ini, pemilihan media dilakukan berdasar 

jumlah kontak yang terjadi tanpa memperhatikan kualitas 

kontaknya. Metode ini sangat popular, karena sederhana dan 

mudah diterapkan. Meskipun demikian, penggunaan metode ini 

bisa menyesatkan jika pengiklan memandang kontak sama dengan 

eksposur. Eksposur adalah peluang individu untuk menangkap 

pesan iklan dari media tertentu. Oleh karena itu kuantitas dan 
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kualitas eksposur sama penting bagi pengiklan, yang keduanya 

diukur dari : 

a) Jangkauan (reach), Yaitu jumlah individu yang menerima 

eksposur dari media tertentu minimal sekali dalam periode 

waktu tertentu. 

b) Kekerapan (frequency), yaitu berapa kali individu menerima 

tayangan atau pesan selama perode waktu tertentu. 

c) Dampak (impact) , yaitu nilai kualitatif tayangan pada media 

tertentu, misalnya iklan kosmetik lebih banyak faedahnya bila 

ditempatkan pada majalah wanita daripada majalah bisnis. 

 Ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam 

metode ini, pertama, metode ini tidak memperhitungkan kualitas 

khalayak. Kedua, metode ini tidak memperhitungkan peluang 

perhatian khalayak atau dengan kata lain tidak memperhitungkan 

kekuatan dampak media terhadap audiens. Dan ketiga, metode ini 

tidak memperhitungkan kualitas editorial metode yang 

digunakan. 

2) Matcing of audience and media characteristics 

 Pendekatan lainnya untuk memilih media adalah dengan 

menentukan target khalayak lalu membandingkan karakteristiknya 

dengan karakteristik berbagai media. Prosedurnya adalah sebagai 

berikut : 
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a) Mengumpulkan data-data rinci tentang pelanggan (siapa, 

dimana, kapan, dan bagaimana) 

b) Mempelajari cakupan (coverage) suatu media 

c) Membandingkan kedua informasi diatas. Hasilnya baru 

merupakan pemilihan mediampendahuluan, karena hanya 

didasari aspek cakupan. 

d) Mengkaji pemilihan media pendahuluan itu dari aspek lainya 

seperti aspek kebiasaan target khalayak terhadap media, jenis, 

produk, bentuk pesan, dan biaya penggunaan media. 

e) Anggaran iklan dialokasikan ke media-media yang dipilih, 

termasuk sarana media masing-masing. Sarana media yang 

dipilih harus memperhitungkan aspek-aspek sebagai berikut: 

tias atau sirkulasi, yaitu banyaknya unit fisik penyampaian 

iklan. 

f) Khalayak yaitu jumlah orang yang bisa dirangkul suatu sarana 

media. 

g) Khalayak efektif, yaitu sejumlah orang yang benar-benar 

menjadi sasaran sarana media tersebut. 

h) Efective ad exposed audience, yaitu bagian dari khalayak 

effektif yang memperhatikan iklan disarana media tersebut. 

 

Perencanaan media harus mengetahui kapasitas dari berbagai 

jenis media utama untuk menyampaikan jangkauan, frekuensi, dan 
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pengaruh.perencana media menentukan pilihan mereka dari berbagai 

kategori media dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Variabel 

yang paling penting adalah : kebiasaan media khalayak sasaran (target 

audience media habits), produk, pesan, biaya (Kotler, 2002:66) setelah 

itu perencana media mencari media yang paling efektif dan efisien 

diantara jenis media yang dipilih, menentukan waktu media, dan 

menentukan alokasi geografis media. 

kriteria evaluasi diperlukan untuk menilai obyektivitas pengambil 

keputusan media.kriteria-kriteria tersebut adalah: 

1) Thoroughness, yaitu apakah pembuat keputusan benar-benar 

mempertimbangkan segala aspek dalam proses pemilihan 

media. 

2) Progressiveness, yaitu apakah media yang dipilih itu 

dampaknya maksimal 

3) Measure-mindedness, yaitu apakah pengambil keputusan 

mempertimbangkan berbagai aspek dari eksposur, seperti 

frekuensi, kualitas khalayak, jangkaun dan sebagainya 

4) Praticality, yaitu apakah pemilihan media benar-benar 

berdasarkan fakta, bukan atas dasar emosional. 

5) Optimistic, yaitu apakah dati proses pemilihan media tersebut 

memberikan masukan bagi pengalaman pengambil keputusan. 
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b. Jenis-Jenis Media Periklanan 

 Alternatif media, secara umum media dapat dikelompokan menjadi 

media cetak, media elektronik, media luar ruangan dan media lini 

bawah. 

1) Media cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-

pesan sejumlah kata, gambar, atau foto baik dalam tata warna 

mauoun hitam putih. Bentuk-bentuk iklan dalam media cetak 

biasanya berupaiklan baris, iklan display, suplemen, pariwara, dan 

iklan layanan masyarakat (Tjiptono,1997:234). 

Jenis-jenis media cetak terdiri dari : 

a) Surat kabar 

b) Majalah 

c) Halaman kuning pada buku telepon 

d) Brosur 

e) Surat berita 

2) Media elektronika, yaitu media dengan teknologi elektronik dan 

hanya bisa digunakan apabila ada jasa transmisi siaran. Bentuk-

bentuk iklan dalam media elektronik biasanya berupa sponsorship, 

iklan partisipasi (disisipkan ditengah-tengah film atau acara), 

pengumuman acara atau film, iklan layanan masyarakat, jingle, 

sandiwara, dan lain-lain (Tjiptono,1997:224) 

Jenis-jenis media elektronik terdiri dari : 

a) Televisi 
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b) Radio 

c) internet 

3) Media luar ruang. Yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) 

yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti pinggir jalan, 

dipusat keramaian, atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di 

dalam bus kota, gedung, pagar, tembok, dan sebagainya. Media 

luar ruang meliputi billboard, baleho, poster, spanduk, umbul-

umbul, transit (panel bus), balon raksasa, dan lain-lain (Tjiptono, 

1997: 245) 

4) Media lini bawah, yaitu media-media minor yang digunakan 

untuk mengiklankan produk, umumnya ada lima macam media 

yang digunakan dalam media lini bawah (Kasali,1993), yaitu : 

a) Pameran 

b) Direct mail 

c) Point of purchase 

d) Merchandising schemes 

e) Kalender 

 Dalam penelitian ini khusus membahas media televisi, majalah, 

dan papan reklame. 

3.6.1. Media Televisi  

  Keunggulan media televisi meliputi: bersifat audio, visual, motion, 

formatnya sangat fleksibel, jangkauannya jauh, prestisus, sangat menarik 

perhatian, menimbulkan dampak kuat, kemampuannya yang kuat untuk 
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mempengaruhi persepsi khalayak. (Kotler 2002: 670) mengatakan bahwa 

keunggulan televisi yaitu: menggabungkan suara gambar dam gerak, 

merangsang indera, perhatian yang tinggi, jangkauan tinggi. 

  Kelemahan penggunaan media televisi meliputi: sangat mahal, 

banyak gangguan, penayangan terlalu cepat, khalayak tidak selektif. 

Menurut Kotler (2002: 670) kelemahannya yaitu: biaya absolut tinggi, 

pengelompokan tinggi, paparan bergerak sehingga sulit dilihat, audiens 

dipilih secara kurang baik.  

3.6.2. Majalah 

  Keunggulan media ini antara lain : menjangkau segmen pasar 

tententu yang spesifik dan terspesialisasi secara demografis atau 

geografis, terpercaya, mampu mengangkat produk yang diiklankan sejajar 

dengan persepsi khalayak terhadap prestise majalah yang bersangkutan, 

kualitas reproduksi sangat bagus, masa edar sangat panjang dan biasanya 

dikoleksi, kualitas visual sangat tinggi karena dicetak diatas kertas yang 

bermutu tinggi, dapat digunakan sebagai media humas dan sales 

promotion (Tjiptono,1997 : 670). Sedangkan menurut Kotler (2002: 670) 

keunggulannya meliputi pilihan geografis dan demografis tinggi, 

kredibilitas dan gengsi, mutu reproduksi tinggi, jangka waktu panjang, 

penerusan pembacaan baik. 

 Kelemahan yang ada pada media majalah meliputi: pemesanan tempat 

iklan di majalah harus jauh-jauh hari dan tempat-tempat tertentu majalah 
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kadang-kadang sudah dikontrak untuk jangka waktu yang lama, waktu 

edar sangat lambat, biaya sangat mahal (Tjiptono, 1997 : 224) 

 Sedangkan menurut Kotler (2002: 760), majalah memiliki beberapa 

kelemahan seperti : tenggang waktu atas manfaat dan pembelian iklan 

panjang, ada peredaran yang sia-sia, tidak ada jaminan posisi produk.  

3.6.3. Papan Reklame  

  Keunggulan dari media papan reklame adalah: murah, sangat 

mencolok karena ukurannya besar, penampilannya menarik, fleksibel, 

persaingan sedikit, menayangkan pesan iklan yang sama berkali-kali, 

penempatan yang strategis dapat membuat masyarakat yang lalu lalang 

terekspos untuk memandangnya (Tjiptono, 1997 : 245) 

  Sebagaimana media lainnya, media luar ruangan juga memiliki 

beberapa kelemahan yaitu: membahayakan pengemudi, kreativitas 

terbatas, masyarakat khalayak tidak selektif, hanya efektif jika khalayak 

menggunakan kendaraan yang memiliki ruang pandang luas, misalnya: 

sepeda, sepeda motor, mobil pribadi. (Tjiptono, 1997: 245). Sedangkan 

menurut Kotler (2002: 670) media ruang terbuka memiliki keunggulan : 

fleksibilitas, pengulangan paparan tinggi, biaya rendah, persaingan 

rendah. Kelemahannya: tidak ada pilihan audiens, kreativitas terbatas. 

2.4. Persepsi dan Sikap Konsumen 

4.1. Persepsi Konsumen 

 Persepsi adalah proses bagaimana menyeleksi, mengorganisasi, 

dan menginterprestasikan stimuli-stimuli. SOLOMON mendefinisikan 
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persepsi sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita seperti: 

mata, hidung, mulut, telinga, jari. (Sutisna, 2001: 60). Karakteristik 

stimulus yang mempengaruhi persepsi: 

a. Sensory  

 Faktor-faktor sensory mempengaruhi bagaimana suatu produk 

dirasakan dan hal-hal itu sangat penting dalam desain produk.Faktor-

faktor sensory dapat berupa: bau, rasa, suara, dan permukaan benda. 

b. Factor-faktor struktural  

 Assel mengatakan sejumlah faktor-faktor struktural iklan media 

cetak yang mempengaruhi konsumen yaitu: ukuran, posisi, warna, 

kontras (Sutisna, 2001: 65) 

4.2. Sikap Konsumen 

 Gordon Allport mendefinisikan sikap adalah mempelajari 

kecenderungan memberikan tanggapan terhadap obyek atau kelompok, 

baik obyek yang disenangi maupun yang tidak disenangi secara konsisten 

(Sutisna, 2001: 99) 

4.2.1. komponen sikap 

4.2.1.1. cognitive component 

 komponen ini terdiri dari kepercayaan konsumen dan 

pengetahuan tentang obyek. Kepercayaan tentang atribut suatu 

produk biasa dievaluasi secara alami. Semakin positif kepercayaan 

terhadap suatu merek dan semakin positif setiap kepercayaan, 
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maka keseluruhan komponen kognitif akan terdukung, yang pada 

akhirnya akan mendukung keseluruhan dari sikap tersebut 

4.2.1.2. affektif component 

 perasaan dan reaksi emosional kepada suatu obyek 

menunjukan komponen afektif dari sikap 

4.2.1.3. behavioural component 

 komponen ini adalah respon seseorang terhadap 

obyek atau aktivitas, seperti keputusan untuk membeli 

atau tidak terhadap suatu produk akan memperlihatkan 

behaviorall component 

4.2.2. Fungsi-fungsi sikap 

4.2.1.1. fungsi ultiarian 

 Berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan 

dan hukuman. Konsumen mengembangkan beberapa 

sikap terhadap produk atas dasar apakah produk 

tersebut memberikan kesenangan atau justru 

kekecewaan. 

4.2.1.2. fungsi ekspresi nilai 

 sikap yang dikembangkan konsumen terhadap suatu 

produk bukan didasarkan atas manfaat produk tersebut, 

tetapi lebih di dasarkan pada kemampuan merek produk 

tersebut mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada 

dirinya (self consept). Ketika konsumen membeli suatu 
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merek produk manfaat inti dari produk itu tidak lagi 

menjadi perhatiannya,tetapi pusat perhatiannya adalah 

apakah merek tersebut mampu membantu dirinya dalam 

mengekspresikan nilai-nilai yang diinginkannya. 

4.2.1.3. Fungsi mempertahankan ego 

 Sikap yang dikembangkan konsumen cenderung 

untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun 

perasaan internal,sehingga membentuk fungsi 

mempertahankan ego. 

4.2.1.4. Fungsi pengetahuan 

Sikap membantu konsumen mengkoordinasikan 

informasi yang begitu banyak yang setiap hari 

dipaparkan pada dirinya. Dari seluruh informasi itu 

konsumen memilah-milah informasi yang relevan dan 

tidak relevan dengan kebutuhannya.fungsi pengetahuan 

juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan 

kebingungan. 

2.5. Efektivitas Periklanan 

Efektifitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, dampak iklan 

ternyata bervariasi tergantung efektifitasnya, konsumen yang dihadapkan 

iklan sehari-hari secara terus menerus di dalam berbagai media mempunyai 

opini variasi aspek-aspek dari iklan, dimulai dari nilai hiburan dan 

kekaguman terhadap iklan sampai sinisme dan menganggap iklan sebagai 
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sesuatu yang tidak berguna, dengan demikian anggaran iklan yang lebih besar 

tidak selalu dapat mengubah penjualan dan market share dalam tataran yang 

lebih besar pula, aktifitas periklanan berkorelasi erat dengan biaya, dan biaya 

yang besar diperlukan untuk beriklan, maka efektifitas periklanan mendapat 

perhatian yang serius. 

Durianto (2003) dalam www.antara.co.id / media iklan, menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melihat 

efektifitas suatu iklan berdasarkan dampak komunikasi yang ditimbulkan, 

yaitu: CRI (Customer Response Index), DRM (Direct Rating Method), EPIC 

Model, dan CDM (Consumer Decision Model). Cara yang digunakan peneliti 

untuk mengukur efektifitas iklan kartu seluler adalah dengan mengukur 

Customer Respon Indeks (CRI) menggunakan metode hierarki pengaruh 

yang menjelaskan enam kondisi kesiapan pembeli, yaitu: kesadaran 

(awarness), pengetahuan (knowledge), rasa suka (liking), preferensi 

(preference), keyakinan (conviction), pembelian (purchase). 

 Efektivitas periklanan berarti sejauh mana iklan iklan tersebut 

mampu membujuk, mengingatkan, dan memberi tahu. Salah satu cara 

mengukur efektivitas periklanan yaitu dengan menggunakan metode CRI. 

Untuk mengukur tingkat keefektifan suatu iklan, peneliti mengukur tingkat 

respons atau tanggapan yang diberikan konsumen terhadap tayangan dari 

suatu iklan. untuk mengukur tingkat respon terhadap suatu iklan digunakan 

metode CRI (Simamora, 2001: 189). 
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 CRI (Customer Respon Index) dapat dicari dengan mengukur 

jumlah audiens secara agregat atau secara keseluruhan, bukan individu per 

individu. Indek bisa dicari pada masing-masing tahap atau semua tahap, 

dalam asumsi bahwa tahap yang dilalui konsumen berjalan sesuai tahap 

dalam hierarki pengaruh. 

  Tahap tahap dalam hierarki pengaruh: 

a) Awarenes 

 Yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek tertentu yang 

dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin hanya pengenalan saja. 

b) Knowledge 

  Yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan mengetahui 

banyak hal tentang produk dan perusahaan. 

c) Liking 

  Yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan produk, maka 

mereka akan menyukai atau tidak perusahaan dan produk itu. 

d) Preference 

  Yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan perusahaan 

dibandingkan produk sejenis dari pesaing. 

e) Conviction 

  Yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang disampaikan 

oleh komunikator. 

f) Purchase 
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  Yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen yakin 

terhadap pesan yang disampaikan komunikator. 

2.6. Kerangka Pemikiran 

  Salah satu tujuan dari kegiatan pokok perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yaitu dengan mendapatkan 

laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Salah satu strategi yang 

dilakukan perusahaan dilakukan yaitu perusahaan melakukan program 

periklanan yang efektif untuk membidik konsumennya melalui media-media 

yang tepat disesuaikan dengan segmentasi, targeting, dan posisioning dari 

merek dan produknya, agar program periklanan yang dilakukan perusahaan 

efektif, maka perusahaan perlu mengetahui media apa yang paling efektif 

yang seharusnya digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 

konsumen. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu iklan digunakan 

metode Customer Response Index.   

  CRI (Customer Response Index) merupakan metode yang dapat 

digunakan untuk melihat efektivitas suatu iklan berdasarkan dampak 

komunikasi yang ditimbulkan. Cara kerja metode ini dalam mengukur 

efektifitas iklan kartu seluler adalah dengan mengukur Customer Respon 

Indeks (CRI) menggunakan metode hierarki pengaruh yang menjelaskan 

enam kondisi kesiapan pembeli, yaitu: kesadaran (awarness), pengetahuan 

(knowledge), rasa suka (liking), preferensi (preference), keyakinan 

(conviction), pembelian (purchase).  
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  Peran kesadaran dalam membangun efektivitas iklan tergantung 

pada tingkatan akan pencapaian kesadaran di benak konsumen. Peran 

pengetahuan dalam membangun efektivitas iklan tergantung pada tingkatan 

akan pencapaian pengetahuan di benak konsumen terhadap isi iklan, produk 

dan merek yang diiklankan. Peran rasa suka dalam membangun efektivitas 

iklan tergantung pada tingkatan akan pencapaian rasa suka di benak 

konsumen, Peran preferensi dalam membangun efektivitas iklan tergantung 

pada tingkatan akan pencapaian preferensi di benak konsumen. Peran 

keyakinan dalam membangun efektivitas iklan tergantung pada tingkatan 

akan pencapaian keyakinan di benak konsumen. Peran pembelian dalam 

membangun efektivitas iklan merupakan keputusan puncak pada tingkatan 

konsumen dalam membangun efektivitas iklan. 

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Kerangka pemikiran efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media televisi, majalah, dan papan reklame pada remaja di kota Klaten. 
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2.7. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin besar atau mungkin 

salah. Hipotesis berasal dari dua kata yaitu ‘hypo’ yang artinya dibawah dan 

‘thesa’ yang artinya kebenaran (Suharsimi, 1996:68). Maka hipotesis 

diartikan sebagai dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul, setelah menetapkan anggaran dasar, dengan demikian kebenaran 

dari teori masih perlu diuji (Suharsimi, 2002: 4). Dalam penelitian ini, 

hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut :  

H 1 =  Diduga efektifitas iklan kartu seluler menggunakan media televisi 

pada remaja di kota Klaten cukup efektif. 

H 2 = Diduga efektifitas iklan kartu seluler menggunakan media majalah  

pada remaja di kota Klaten kurang efektif. 

H 3 = Diduga efektifitas iklan kartu seluler menggunakan media papan 

reklame pada remaja di kota Klaten kurang efektif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2004:72). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua remaja yang berdomisili atau berada di kota Klaten 

yang pernah menonton iklan kartu seluler di televisi, melihat papan 

reklame kartu seluler, dan membaca iklan kartu seluler di majalah. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara 

pasti. 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004:73). Mengingat 

jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti, maka penentuan 

jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus dari Rao Purba (1996). 

( )2

2

4 moe
Zn =  

di mana : 
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n =   jumlah sampel 

Z = tingkat keyakinan yang dalam penelitian sampel 

95%=1,96 

Moe =   margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa 

ditoleransi, disini ditetapkan sebesar 10% 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

( )

04,96
04,0

8416,3
1,04

96,1
2

2

=

=

=

n

n

n

 

Jadi berdasarkan rumus di atas dapat diambil sampel dari 

populasi sebanyak 96,04 orang, namun karena ada unsur pembulatan 

angka dibelakang koma dihilangkan dan untuk mempermudah 

perhitungan maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 

responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode accidental sampling. Accidental sampling 

adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2004:77). Sampel yang 

diambil adalah remaja Klaten yang ditemui peneliti di wilayah kota 

Klaten. dimana calon responden sebelumnya ditanya terlebih dahulu. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus untuk diamati. 

Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau obyek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. 

(Sugiyono, 2004). 

Dalam penelitian ini variabel penelitian diukur menggunakan metode 

Customer Respon Indeks (CRI) dengan indikator-indikator hierarki pengaruh 

yang menjelaskan enam kondisi kesiapan pembeli, yaitu: kesadaran 

(awarness), pengetahuan (knowledge), rasa suka (liking), preferensi 

(preference), keyakinan (conviction), pembelian (purchase). 

Variabel penelitian ini adalah:  

1) Variabel efektifitas iklan kartu seluler lewat media televisi pada remaja 

di kota Klaten.  

Indikator-indikator efektifitas iklan seluler melalui media televisi 

meliputi: 

a) Awarenes yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek 

tertentu yang dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin hanya 

pengenalan saja. 

 Tanggapan responden tentang kemampuannya mengingat 

kembali pesan, produk, dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklan kartu seluler di televisi  

b) Knowledge yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan 

mengetahui banyak hal tentang produk dan perusahaan. 
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 Tanggapan responden tentang pesan yang disampaikan oleh 

pengiklan kartu seluler di televisi, apakah mudah dipahami. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

televisi, apakah lebih mudah memahami dan mengenal 

produk kartu seluler. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

televisi, apakah lebih mudah memahami dan mengenal 

merek kartu seluler. 

c) Liking  yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan produk, 

maka mereka akan menyukai atau tidak perusahaan dan produk itu. 

 Tanggapan responden tentang perasaannya terhadap produk 

dan merek kartu seluler setelah melihat iklannya di televisi 

d) Preference yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan 

perusahaan dibandingkan produk sejenis dari pesaing. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

televisi, apakah lebih menyukai produk dan merek kartu 

seluler yang diiklankan di televisi. 

e) Conviction yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

 Tanggapan responden setelah melihat iklan kartu seluler di 

televisi, apakah menjadi lebih yakin terhadap kualitas 

produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. 
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f) Purchase yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen 

yakin terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  

 Tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang 

iklannya di televisi paling meyakinkannya. 

2) Variabel efektifitas iklan kartu seluler lewat media majalah pada 

remaja di kota Klaten. 

Indikator-indikator efektifitas iklan seluler melalui media majalah 

meliputi: 

a) Awarenes yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek 

tertentu yang dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin hanya 

pengenalan saja. 

 Tanggapan responden tentang kemampuannya mengingat 

kembali pesan, produk, dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklan kartu seluler di majalah  

b) Knowledge yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan 

mengetahui banyak hal tentang produk dan perusahaan. 

 Tanggapan responden tentang pesan yang disampaikan oleh 

pengiklan kartu seluler di majalah, apakah mudah 

dipahami. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

majalah,apakah lebih mudah memahami dan mengenal 

produk kartu seluler. 
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 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

majalah, apakah lebih mudah memahami dan mengenal 

merek kartu seluler. 

c) Liking  yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan produk, 

maka mereka akan menyukai atau tidak perusahaan dan produk itu. 

 Tanggapan responden tentang perasaannya terhadap produk 

dan merek kartu seluler setelah melihat iklannya di majalah 

d) Preference yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan 

perusahaan dibandingkan produk sejenis dari pesaing. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

majalah, apakah lebih menyukai produk dan merek kartu 

seluler yang diiklankan di majalah. 

e) Conviction yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

 Tanggapan responden setelah melihat iklan kartu seluler di 

majalah, apakah menjadi lebih yakin terhadap  kualitas 

produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. 

f) Purchase yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen 

yakin terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  

 Tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang 

iklannya di majalah paling meyakinkannya. 
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3) Variabel efektifitas iklan kartu seluler lewat media papan reklame pada 

remaja di kota Klaten. 

Indikator-indikator efektifitas iklan seluler melalui media papan 

reklame meliputi: 

a) Awarenes yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek 

tertentu yang dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin hanya 

pengenalan saja. 

 Tanggapan responden tentang kemampuannya mengingat 

kembali pesan, produk, dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklan kartu seluler di papan reklame.  

b) Knowledge yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan 

mengetahui banyak hal tentang produk dan perusahaan. 

 Tanggapan responden tentang pesan yang disampaikan oleh 

pengiklan kartu seluler di papan reklame, apakah mudah 

dipahami. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

papan reklame,apakah lebih mudah memahami dan 

mengenal produk kartu seluler. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

papan reklame, apakah lebih mudah memahami dan 

mengenal merek kartu seluler. 
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c) Liking  yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan produk, 

maka mereka akan menyukai atau tidak perusahaan dan produk itu. 

 Tanggapan responden tentang perasaannya terhadap produk 

dan merek kartu seluler setelah melihat iklannya di papan 

reklame. 

d) Preference yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan 

perusahaan dibandingkan produk sejenis dari pesaing. 

 Tanggapan responden dengan adanya iklan kartu seluler di 

papan reklame, apakah lebih menyukai produk dan merek 

kartu seluler yang diiklankan di papan reklame. 

e) Conviction yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

 Tanggapan responden setelah melihat iklan kartu seluler di 

papan reklame, apakah menjadi lebih yakin terhadap  

kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. 

f) Purchase yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen 

yakin terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  

 Tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang 

iklannya di papan reklame paling meyakinkannya. 
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3.3 Jenis Dan Sumber Data  

3.3.1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden yang telah mengisi kuesioner penelitian.  

3.3.2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan 

secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari 

responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. 

Dokumentasi yaitu digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya 

(Suharsimi, 2002 ). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

yang relevan, akurat dan reliabel. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik kuesioner (angket). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2002:128). Angket yang digunakan 

adalah tipe pilihan untuk memudahkan bagi responden dalam memberikan 

jawaban, karena alternatif jawaban sudah disediakan dan hanya 

membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menjawabnya. 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Dalam 

skala likert, jawaban yang mendukung pertanyaan diberi skor yang tinggi 

sedangkan untuk jawaban yang tidak atau kurang mendukung diberi skor 

rendah. Penentuan nilai skala Likert: 

• sangat setuju   score 5 

• setuju                         score 4 

• cukup setuju   score 3 

• tidak setuju   score 2 

• sangat tidak setuju  score 1 

3.5 Validitas Dan Reliabilitas 

3.5.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2002: 

144). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti 

secara tepat. Dalam penelitian ini digunakan analisis butir untuk 

menguji validitas setiap butir, maka skor yang ada pada tiap butir 

dikorelasikan dengan skor total. Berdasarkan hal itu, maka digunakan 

rumus korelasi Product Moment dari pearson. 

Rumusan korelasi Product Moment. 
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Keterangan : 

rxy  = Besarnya korelasi  

N  = Besarnya populasi 

X  = Skor Butir ( nilai sekor tertentu ) 

Y  = Skor total Butir  

 

Hasil angka korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis 

tabel korelasi nilai R dengan taraf signifikansi 5%. Jika hasil korelasi 

tersebut lebih besar atau sama dengan angka kritis, maka item tersebut 

signifikan dan dinyatakan valid, begitu pula sebaliknya. 

Hasil perhitungan (dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3) 

menunjukan bahwa nilai korelasi dari masing-masing item mempunyai 

nilai R hitung lebih besar dari R tabel (N=30, α = 5%). Hal ini berarti 

bahwa variabel yang diukur adalah valid dan data yang diperoleh 

representatif.  

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa rhitung > rtabel  

(yaitu N=30 dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0.361), dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas efektivitas iklan televisi 

Item R Hitung R Tabel Keterangan

P1 0,486 0,361 Valid 

P2 0,561 0,361 Valid 

P3 0,581 0,361 Valid 

P4 0,492 0,361 Valid 

P5 0,362 0,361 Valid 

P6 0,487 0,361 Valid 

P7 0,535 0,361 Valid 

P8 0,716 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas efektivitas iklan majalah 

Item R Hitung R Tabel Keterangan

P1 0,730 0,361 Valid 

P2 0,473 0,361 Valid 

P3 0,496 0,361 Valid 

P4 0,399 0,361 Valid 

P5 0,435 0,361 Valid 

P6 0,574 0,361 Valid 

P7 0,602 0,361 Valid 

P8 0,637 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 
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Tabel 3. Hasil Uji Validitas efektivitas iklan papan reklame 

Item R Hitung R Tabel Keterangan

P1 0,558 0,361 Valid 

P2 0,805 0,361 Valid 

P3 0,786 0,361 Valid 

P4 0,777 0,361 Valid 

P5 0,362 0,361 Valid 

P6 0,408 0,361 Valid 

P7 0,561 0,361 Valid 

P8 0,569 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

3.5.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen sudah baik (Suharsimi, 2002:154). 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menghitung 

reliabilitas adalah dengan rumus Spearman-Brow Pengujian reliabilitas 

di dianggap reliabel apabila nilai Spearman-Brow mendekati angka 

satu (1). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa r 

Spearman-Brow > rtabel yaitu untuk N=30 dengan taraf signifikansi 5% 

dan pada masing-masing perhitungan uji reliabilitas tiap-tiap variabel  

terlihat r Spearman-Brow adalah mendekati angka satu (1).maka butir-
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butir variabel tersebut adalah reliabel. Hasil mengenai perhitungan 

reliabilitas dapat dilihat pada tabel .4. 

Tabel .4. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Spearman-Brow Keterangan

Efektivitas Iklan kartu seluler di Televisi 0,558 Reliabel 

Efektivitas Iklan kartu seluler di majalah 0,805 Reliabel 

Efektivitas Iklan kartu seluler di Papan 

Reklame 

0,786 Reliabel 

     Sumber : Data primer yang diolah 2009 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisa Deskriptif Persentase 

Analisa dengan menggunakan deskriptif persentase ini 

dimaksudkan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau memaparkan data yang telah terkumpul dalam  penelitian sesuai 

dengan kondisi yang ada. Informasi dapat diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang berisi pertanyaan 

tunggal atau pertanyaan jamak (Durianto dkk. 2001:58).  

Dalam penelitian ini, digunakan analisis diskriptif persentase 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

2. Menjumlahkan  jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

3. Memasukkan data tersebut ke dalam rumus sebagai berikut: 

N
n

=%  x 100 % 



 
  

  
 

60

Keterangan : 

n    =  Jumlah jawaban responden. 

N    = Jumlah responden 

%    = Tingkat persentase jawaban 

3.6.2. Analisis Cuctomer Respons Index 

 Customer Respons Index digunakan untuk mengukur 

jumlah audiens secara agregat atau keseluruhan, bukan individu per 

individu. Indeks bisa dicari pada masing-masing tahap atau semua 

tahap, dengan asumsi bahwa tahap yang dilalui responden berjalan 

sesuai dengan tahap dalam hierarki pengaruh. Dalam analisis 

menggunakan CRI, terlebih dahulu mencari responden yang memberi 

respon positif (meskipun masih dalam respon yang rendah). Dengan 

kata lain, respon responden akan dikatagorikan dalam dua kategori 

yaitu jawaban negatif yang diindikasikan dengan jawaban 0 (tidak ada 

sama sekali) dan jawaban respon positif (jawaban selain skor nol). 

Dengan menggunakan asumsi tersebut respon yang diperoleh 

dari responden didasarkan pada metode penilaian hierarki pengaruh. 

Jika terdapat jawaban negatif, maka jawaban ini tidak diikutkan 

untuk perhitungan tahap berikutnya. 

Dari perhitungan keenam faktor pengukuran efektivitas 

periklanan dengan menggunakan metode hierarki pengaruh diperoleh 

CRI terhadap iklan kartu seluler sebagai berikut; 
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CRI = %Awareness * %knowledge * %liking * %Preference * 

%Conviction * %Purchase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.  Perhiungan CRI 

Hasil dari nilai Customer Respons Index dipetakan ke rentang 

skala yang mempertimbangkan informasi interval berikut ini :     

    

Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang 

skala sehingga dapat diketahui dimana letak rata-rata penilaian 

responden terhadap efektivitas iklan kartu seluler pada masing-masing 

media periklanan. 
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1. Rentang skala tingkatan efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media televisi 

Rentang skala nilai tersebut adalah : 

• 1,00 – 33,00 : efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media televisi kurang efektif. 

• 34,00– 66,00: efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media televisi cukup efektif. 

• 67,00–100,00: efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media televisi efektif. 

2. Rentang skala tingkatan efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media majalah. 

Rentang skala nilai tersebut adalah : 

• 1,00 – 33,00 : efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media majalah kurang efektif. 

• 34,00– 66,00: efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media majalah cukup efektif. 

• 67,00–100,00: efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media majalah efektif. 

3. Rentang skala tingkatan efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media papan reklame. 

Rentang skala nilai tersebut adalah : 
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• 1,00 – 33,00 : efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media papan reklame kurang efektif. 

• 34,00– 66,00: efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media papan reklame cukup efektif. 

• 67,00–100,00: efektivitas iklan kartu seluler menggunakan 

media papan reklame efektif. 

3.6.3. Uji Hipotesis 

Uji Statistik (statistical test) 

Elemen-elemen pokok dalam pengujian hipotesis terdiri atas : 

1. Hipotesis penelitian. 

2. Daerah penerimaan dan daerah penolakan. 

3. Pengujian statistik. 

4. Pembuatan keputusan (kesimpulan). 

Hipotesis penelitian yang di uji dalam penelitian ini adalah :  

 H1 = Diduga efektifitas iklan kartu seluler menggunakan media televisi 

pada remaja di kota Klaten cukup efektif. yang dinyatakan dengan 

simbol: (H1 : 34≤p≤66) 

 H2 = Diduga efektifitas iklan kartu seluler menggunakan media 

majalah pada remaja di kota Klaten kurang efektif. yang dinyatakan 

dengan simbol:  (H2: p≤ 33) 

 H3 = Diduga efektifitas iklan kartu seluler menggunakan media papan 

reklame pada remaja di kota Klaten kurang efektif. yang dinyatakan 

dengan simbol:  (H3: p≤ 33). 



 
  

  
 

64

Proses pengujian hipotesis dimaksudkan  untuk memperoleh 

bukti yang mendukung (H1: 34≤p≤66), (H2 : p≤ 33), dan (H3: p≤ 33). 

Data yang dikumpulkan dan di analisis merupakan sampel sebanyak 

100 responden (n = 100) yang dipilih dari suatu populasi. Sampel yang 

akan diuji dapat digambarkan sebagai serangkaian nilai x dalam suatu 

garis lurus yang menjadi dasar pembuatan keputusan melalui proses 

penghitungan yang disebut dengan pengujian statistik. Serangkaian 

nilai dalam garis lurus tersebut dibagi menjadi dua bagian daerah, yaitu 

daerah penerimaan  dan daerah penolakan. 

 

 

 

 

 

                     

                         .  

Gambar 4. Nilai uji statistik efektivitas iklan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Responden 

Untuk menganalisis efektifitas iklan kartu seluler lewat media 

televisi, majalah dan papan reklame, peneliti melakukan survei 

terhadap 100 remaja yang berada di wilayah kota Klaten. Dalam 

penelitian ini akan disajikan gambaran umum responden dengan 

memperhatikan beberapa data responden seperti jenis produk kartu 

seluler yang pernah dibeli responden, dan iklan kartu seluler yang 

pernah dilihat responden di televisi, majalah dan papan reklame. 

4.1.1.1. Jenis produk kartu seluler yang pernah di beli Responden  

Pada bagian ini akan disajikan data berupa tabel 

mengenai jenis produk kartu seluler yang pernah dibeli 

responden.  

Tabel  5. Jenis produk kartu seluler yang dibeli responden 
Merek Jumlah Merek  Jumlah 
im3 74 flexi 7 
xl 66 esia 4 
simpati 50 star one 3 
as 46 3 2 
mentari 29 ceria 1 
axis 8 smart 1 
fren 8     

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

 
 



 

 

66

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa im3 

merupakan produk kartu seluler yang paling banyak dibeli 

responden, yaitu sebanyak 74 responden. 

4.1.1.2. Iklan kartu seluler yang pernah dilihat responden di televisi. 

Media televisi merupakan salah satu media yang 

digunakan untuk mengiklankan produk kartu seluler, Pada 

bagian ini akan disajikan data berupa tabel yang 

menggambarkan jenis produk kartu seluler yang iklannya 

dilihat responden di televisi. 

Tabel  6. Jenis produk kartu seluler yang dilihat responden di televisi. 

Merek Jumlah Merek Jumlah 
im3 82 flexi 7 
xl 69 esia 6 
simpati 59 star one 2 
axis 52 ceria 1 
3 38 hepi 1 
as 36 hallo 1 
mentari 28 smart 1 
fren 25   

         Sumber : Data primer yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa iklan 

im3 merupakan iklan yang paling sering dilihat responden di 

televisi yaitu sebanyak 82 responden. 

4.1.1.3. Iklan kartu seluler yang pernah dilihat responden di majalah. 

Media majalah juga merupakan salah satu media yang 

digunakan untuk mengiklankan produk kartu seluler, Pada 

bagian ini akan disajikan data berupa tabel yang 
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menggambarkan jenis produk kartu seluler yang iklannya 

dilihat responden di majalah. 

Tabel  7. Jenis produk kartu seluler yang dilihat responden di majalah. 

Merek Jumlah Merek Jumlah 
xl 59 3 12 
im3 48 flexi 9 
simpati 43 esia 7 
as 41 matrix 4 
fren 34 smart 4 
mentari 30 star one 4 
axis 22 ceria 2 
hallo 18     

         Sumber : Data primer yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa iklan 

xl merupakan iklan yang paling sering dilihat responden di 

majalah yaitu sebanyak 59 responden. 

4.1.1.4. Iklan kartu seluler yang pernah dilihat responden di papan 

reklame 

Media papan reklame juga merupakan salah satu media 

yang digunakan untuk mengiklankan produk kartu seluler, 

Pada bagian ini akan disajikan data berupa tabel yang 

menggambarkan jenis produk kartu seluler yang iklannya 

dilihat responden di papan reklame. 

Tabel  8. Jenis produk kartu seluler yang dilihat responden di papan 

reklame. 

Merek Jumlah Merek Jumlah 
xl 71 axis 14 
im3 59 flexi 13 
as 58 mentari 23 
simpati 38 esia 11 
3 23 hallo 1 
fren 14 star one 1 

   Sumber : Data primer yang diolah 2009 



 

 

68

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa iklan 

xl merupakan iklan yang paling sering dilihat responden di 

majalah yaitu sebanyak 71 responden.  

 
4.1.2. Deskriptif Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas iklan 

kartu seluler lewat media televisi, majalah dan papan reklame, 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hal sebagai berikut. 

4.1.2.1.Efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media televisi. 

4.1.2.1.1. Variabel Kesadaran (awareness) 

yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek 

tertentu yang dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin 

hanya pengenalan saja. Hal ini berupa tanggapan responden 

tentang kemampuannya mengingat kembali pesan, produk, 

dan merek kartu seluler setelah melihat iklan kartu seluler di 

televisi  

Tabel  9. Tanggapan responden mengenai kesadarannya mengingat 

kembali pesan, produk, dan merek kartu seluler setelah melihat iklan 

kartu seluler di televisi   

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Sadar 7 7   % 
2 Sadar 48 48  % 
3 Cukup Sadar 37 37  % 
4 Tidak Sadar 5 5   % 
5 Sangat Tidak Sadar 3 3   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel jawaban responden sangat 

sadar sebesar 7 %, sadar sebesar 48 %, cukup sadar sebesar 37 
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%, tidak sadar sebesar 5 % dan sangat tidak sadar sebesar 3 %. 

  

4.1.2.1.2. Variabel Pengetahuan (knowledge) 

yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan 

mengetahui banyak hal tentang produk dan perusahaan. Hal 

ini berupa: tanggapan responden tentang pesan yang 

disampaikan oleh pengiklan kartu seluler di televisi, apakah 

mudah dipahami, tanggapan responden dengan adanya iklan 

kartu seluler di televisi, apakah lebih mudah memahami dan 

mengenal produk kartu seluler, tanggapan responden dengan 

adanya iklan kartu seluler di televisi, apakah lebih mudah 

memahami dan mengenal merek kartu seluler. 

Tabel 10.1  Tanggapan responden mengenai pesan yang disampaikan 
oleh pengiklan kartu seluler di televisi, apakah mudah dipahami. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Paham 6 6   % 
2 Paham 43 43  % 
3 Cukup Paham 45 45  % 
4 Tidak Paham 4 4   % 
5 Sangat Tidak Paham 2 2   % 

Jumlah 100 % 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel jawaban responden sangat 

paham sebesar 6 %, paham sebesar 43 %, cukup paham 

sebesar 45 %, tidak paham sebesar 4 % dan sangat tidak 

paham sebesar 2 %. 
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Tabel 10.2.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler 
di televisi, apakah lebih mudah mengenal produk kartu seluler. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mengenal 8 8   % 
2 Mengenal 61 61  % 
3 Cukup Mengenal 25 25  % 
4 Tidak Mengenal 3 3   % 
5 Sangat Tidak Mengenal 3 3   % 

Jumlah 100 % 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas, jawaban responden 

sangat mengenal sebesar 8 %, mengenal sebesar 61 %, cukup 

mengenal sebesar 25 %, tidak mengenal sebesar 3 % dan 

sangat tidak mengenal sebesar 3 %  

Tabel 10.3.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler 
di televisi, apakah lebih mudah mengenal merek kartu seluler. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mengenal 11 11   % 
2 Mengenal 55 55  % 
3 Cukup Mengenal 29 29  % 
4 Tidak Mengenal 3 3   % 
5 Sangat Tidak Mengenal 2 2   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel jawaban responden sangat 

mengenal sebesar 11 %, mengenal sebesar 55 %, cukup 

mengenal sebesar 29 %, tidak mengenal sebesar 3 %, dan 

sangat tidak mengenal sebesar 2 % 

4.1.2.1.3. Variabel Suka (liking) 

 yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan 

produk, maka mereka akan menyukai atau tidak perusahaan 

dan produk itu. hal ini berupa : tanggapan responden tentang 
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perasaannya terhadap produk dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklannya di televisi 

Tabel 11. Tanggapan responden mengenai kesukaannya terhadap 
produk dan merek kartu seluler setelah melihat iklannya di televisi 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Suka 3 3   % 
2 Suka 52 52  % 
3 Cukup Suka 37 37  % 
4 Tidak Suka 5 5  % 
5 Sangat Tidak Suka 3 3   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel jawaban responden sangat 

suka sebesar   3 %, suka sebesar 52 %, cukup suka sebesar 37 

%, tidak suka sebesar 5 %, dan sangat tidak suka sebesar 3 %.  

4.1.2.1.4. Variabel Preferensi (preference) ,  

yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan 

perusahaan dibandingkan produk sejenis dari pesaing. Hal ini 

berupa: tanggapan responden Dengan adanya iklan kartu 

seluler di televisi, apakah lebih menyukai produk dan merek 

kartu seluler yang diiklankan di televisi. 

Tabel 12.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler di 
televisi, apakah lebih menyukai produk dan merek kartu seluler yang 
diiklankan di televisi 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Menyukai 2 2   % 
2 Menyukai 21 21  % 
3 Cukup  Menyukai 48 48  % 
4 Tidak Menyukai 23 23   % 
5 Sangat Tidak Menyukai 6 6   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 
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Berdasarkan data pada tabel jawaban responden sangat 

menyukai 2 %, menyukai sebesar 21 %, cukup menyukai 

sebesar 48 %, tidak menyukai sebesar 23 %, dan sangat tidak 

menyukai sebesar 6 %. 

4.1.2.1.5. Variabel Keyakinan (conviction) 

yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. Hal ini berupa: tanggapan 

responden Setelah melihat iklan kartu seluler di televisi, 

apakah menjadi lebih yakin terhadap kualitas produk dan 

merek kartu seluler yang diiklankan. 

Tabel 13.  Tanggapan responden Setelah melihat iklan kartu seluler di 
televisi, apakah menjadi lebih yakin terhadap  kualitas produk dan 

merek kartu seluler yang diiklankan. 
No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Yakin 1 1   % 
2 Yakin  33 33  % 
3 Cukup Yakin 36 36  % 
4 Tidak Yakin 24 24   % 
5 Sangat Tidak Yakin 6 6   % 

Jumlah 100 100  % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel 6 jawaban responden 

sangat yakin sebesar   1 %, yakin sebesar 33 %, cukup yakin 

sebesar 36 %, tidak yakin sebesar 24 %, dan sangat tidak 

yakin sebesar 6 %. 

4.1.2.1.6. Variabel Pembelian (purchase). 

yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen 

yakin terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  Hal ini 
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berupa : tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang 

iklannya di televisi paling meyakinkannya 

Tabel 14. Tanggapan responden setelah melihat iklan apakah melakukan 
pembelian terhadap produk kartu seluler yang iklannya di televisi 
paling meyakinkannya  

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Setuju 4 4   % 
2 Setuju 32 32  % 
3 Cukup Setuju 34 34  % 
4 Tidak Setuju 18 18   % 
5 Sangat Tidak Setuju 12 12   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel jawaban responden sangat 

setuju sebesar   4 %, setuju sebesar 32 %, cukup setuju sebesar 

34 %, tidak setuju sebesar 18 %, dan sangat tidak setuju 

sebesar 12 %. 

4.1.2.2. Efektivitas iklan kartu seluler menggunakan media majalah 

4.1.3.2.1. Variabel Kesadaran (awareness) 

yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek 

tertentu yang dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin 

hanya pengenalan saja.hal ini berupa tanggapan responden 

tentang kemampuannya mengingat kembali pesan, produk, 

dan merek kartu seluler setelah melihat iklan kartu seluler 

di majalah 
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Tabel 15.  Tanggapan responden mengenai kesadarannya mengingat 
kembali pesan, produk, dan merek kartu seluler setelah melihat iklan 
kartu seluler di majalah 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Sadar 3 3   % 
2 Sadar 27 27  % 
3 Cukup Sadar 52 52  % 
4 Tidak Sadar 13 13   % 
5 Sangat Tidak Sadar 5 5   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat sadar sebesar 3 %, sadar sebesar 27 %, cukup sadar 

sebesar 52 %, tidak sadar sebesar 13 % dan sangat tidak sadar 

sebesar  5 %.  

4.1.3.2.2. Variabel Pengetahuan (knowledge) 

yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan 

mengetahui banyak hal tentang produk dan perusahaan. Hal 

ini berupa: tanggapan responden tentang pesan yang 

disampaikan oleh pengiklan kartu seluler di majalah, apakah 

mudah dipahami, tanggapan responden dengan adanya iklan 

kartu seluler di majalah,apakah lebih mudah memahami dan 

mengenal produk kartu seluler, tanggapan responden dengan 

adanya iklan kartu seluler di majalah, apakah lebih mudah 

memahami dan mengenal merek kartu seluler. 
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Tabel 16.  Tanggapan responden mengenai pesan yang disampaikan 
oleh pengiklan kartu seluler di majalah, apakah mudah dipahami. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Paham 4 4   % 
2 Paham  34 34  % 
3 Cukup Paham 44 44  % 
4 Tidak Paham 14 14   % 
5 Sangat Tidak Paham 4 4   % 

Jumlah  100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat paham sebesar 4 %, paham sebesar 34 %, cukup paham 

sebesar 44 %, tidak paham sebesar 14 % dan sangat tidak 

paham sebesar 4 %. 

Tabel 16.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler 
di majalah, apakah lebih mudah mengenal produk kartu seluler. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mengenal 3 3   % 
2 Mengenal 32 32  % 
3 Cukup Mengenal 49 49  % 
4 Tidak Mengenal 11 11   % 
5 Sangat Tidak Mengenal 5 5   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat mengenal sebesar   3 %, mengenal sebesar 32 %, cukup 

mengenal sebesar 49 %, tidak mengenal sebesar 11 %, dan 

sangat tidak mengenal sebesar 5 %. 
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Tabel  16.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler di 
majalah, apakah lebih mudah mengenal merek kartu seluler. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mengenal 4 4   % 
2 Mengenal 30 30  % 
3 Cukup Mengenal 53 53  % 
4 Tidak Mengenal 10 10   % 
5 Sangat Tidak Mengenal 3 3   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat mengenal sebesar   4 %, mengenal sebesar 30 %, cukup 

mengenal sebesar 53 %, tidak mengenal sebesar 10 % dan 

sangat tidak mengenal sebesar 3 %. 

4.1.3.2.3. Variabel Suka (liking) 

 yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan 

produk, maka mereka akan menyukai atau tidak perusahaan 

dan produk itu. hal ini berupa : tanggapan responden tentang 

perasaannya terhadap produk dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklannya di majalah 

Tabel 17.  Tanggapan responden mengenai kesukaannya terhadap 
produk dan merek kartu seluler setelah melihat iklannya di majalah 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Suka 3 3   % 
2 Suka 37 37  % 
3 Cukup Suka 44 44  % 
4 Tidak Suka 13 13  % 
5 Sangat Tidak Suka 3 3   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat suka sebesar   3 %, suka sebesar 37 %, cukup suka 
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sebesar 44 %, tidak suka sebesar 13 % dan sangat tidak suka 

sebesar 3 %. 

4.1.3.2.4. Variabel Preferensi (preference) ,  

yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan 

perusahaan dibandingkan produk sejenis dari pesaing. Hal ini 

berupa: tanggapan responden Dengan adanya iklan kartu 

seluler di majalah, apakah lebih menyukai produk dan merek 

kartu seluler yang diiklankan di majalah. 

Tabel 18. Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler di 
majalah, apakah lebih menyukai produk dan merek kartu seluler yang 
diiklankan di majalah 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Menyukai 4 4   % 
2 Menyukai 16 16  % 
3 Cukup Menyukai 51 51  % 
4 Tidak Menyukai 27 27   % 
5 Sangat Tidak Menyukai 2 2  % 

Jumlah 100 100% 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat menyukai sebesar   4 %, menyukai sebesar 16 %, cukup 

menyukai sebesar 51 %, tidak menyukai sebesar 27 %, dan 

sangat tidak menyukai sebesar 2 %.  

4.1.3.2.5. Variabel Keyakinan (conviction) 

yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. Hal ini berupa : tanggapan 

responden Setelah melihat iklan kartu seluler di majalah, 

apakah menjadi lebih yakin terhadap  kualitas produk dan 

merek kartu seluler yang diiklankan. 
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Tabel 19. Tanggapan responden Setelah melihat iklan kartu seluler di 
majalah, apakah menjadi lebih yakin terhadap  kualitas produk dan 

merek kartu seluler yang diiklankan. 
No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Yakin 2 2   % 
2 Yakin 15 15  % 
3 Cukup Yakin 56 56  % 
4 Tidak Yakin 24 24   % 
5 Sangat Tidak Yakin 3 3   % 

Jumlah 100 100  % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat yakin sebesar 2 %, yakin sebesar 15 %, cukup yakin 

sebesar 56 %, tidak yakin sebesar 24 %, dan sangat tidak 

yakin sebesar 3 %. 

4.1.3.2.6. Variabel Pembelian (purchase). 

yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen 

yakin terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  Hal ini 

berupa: tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang 

iklannya di majalah paling meyakinkannya 

Tabel 20. Tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang iklannya di 
majalah paling meyakinkannya  

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Setuju 4 4   % 
2 Setuju 23 23  % 
3 Cukup Setuju 36 36  % 
4 Tidak Setuju 23 23   % 
5 Sangat Tidak Setuju 14 14  % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 
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Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat setuju sebesar 4 %, setuju sebesar 23 %, cukup setuju 

sebesar 36 %, tidak setuju sebesar 23 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 14 %.  

4.1.2.3. Efektivitas iklan kartu seluler menggunakan papan reklame. 

4.1.3.3.1. Variabel Kesadaran (awareness) 

yaitu: adanya kesadaran konsumen terhadap obyek 

tertentu yang dikomunikasikan oleh komunikator, mungkin 

hanya pengenalan saja.hal ini berupa tanggapan responden 

tentang kemampuannya mengingat kembali pesan, produk, 

dan merek kartu seluler setelah melihat iklan kartu seluler 

di papan reklame. 

Tabel 21. Tanggapan responden mengenai kesadarannya mengingat 
kembali pesan, produk, dan merek kartu seluler setelah melihat iklan 
kartu seluler di papan reklame 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Sadar 5 5   % 
2 Sadar 32 32  % 
3 Cukup Sadar 54 54  % 
4 Tidak Sadar 8 8   % 
5 Sangat Tidak Sadar 1 1   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat sadar sebesar   5 %, sadar sebesar 32 %, cukup sadar 

sebesar 54 %, tidak sadar sebesar 8 %, dan sangat tidak sadar 

sebesar  1 %.  
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4.1.3.3.2. Variabel Pengetahuan (knowledge) 

yaitu: khalayak tidak hanya mengenal saja melainkan 

mengetahui banyak hal tentang produk dan perusahaan. Hal 

ini berupa: tanggapan responden tentang pesan yang 

disampaikan oleh pengiklan kartu seluler di majalah, apakah 

mudah dipahami, tanggapan responden dengan adanya iklan 

kartu seluler di papan reklame, apakah lebih mudah 

memahami dan mengenal produk kartu seluler, tanggapan 

responden dengan adanya iklan kartu seluler di papan reklame, 

apakah lebih mudah memahami dan mengenal merek kartu 

seluler. 

Tabel 22. Tanggapan responden mengenai pesan yang disampaikan oleh 
pengiklan kartu seluler di papan reklame, apakah mudah dipahami. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Paham 4 4   % 
2 Paham 27 27  % 
3 Cukup Paham 58 58  % 
4 Tidak Paham 8 8   % 
5 Sangat Tidak Paham 3 3   % 

Jumlah 100 100% 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat paham sebesar 4 %, paham sebesar 27 %, cukup paham 

sebesar 58 %, tidak paham sebesar 8 %, dan sangat tidak 

paham sebesar 3 %. 
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Tabel 22.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler di 
papan reklame, apakah lebih mudah mengenal produk kartu seluler. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mengenal 3 3   % 
2 Mengenal 34 34  % 
3 Cukup Mengenal 49 49  % 
4 Tidak Mengenal 8 8   % 
5 Sangat Tidak Mengenal 6 6   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat mengenal sebesar   3 %, mengenal sebesar 34 %, cukup 

mengenal sebesar 49 %, tidak mengenal sebesar 8 %, dan 

sangat tidak mengenal sebesar 6 %.  

Tabel 22.  Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler 
di papan reklame, apakah lebih mudah mengenal merek kartu seluler. 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Mengenal 5 5   % 
2 Mengenal 24 24  % 
3 Cukup Mengenal 57 57  % 
4 Tidak Mengenal 9 9   % 
5 Sangat Tidak Mengenal 5 5   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat mengenal sebesar 5 %, mengenal sebesar 24 %, cukup 

mengenal sebesar 57 %, tidak mengenal sebesar 9 %, dan 

sangat tidak mengenal sebesar 5 %.  

4.1.3.3.3. Variabel Suka (liking) 

 yaitu: khalayak mengetahui tentang perusahaan dan 

produk, maka mereka akan menyukai atau tidak perusahaan 

dan produk itu. hal ini berupa: tanggapan responden tentang 
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perasaannya terhadap produk dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklannya di papan reklame 

Tabel 23.  Tanggapan responden mengenai kesukaannya terhadap 
produk dan merek kartu seluler setelah melihat iklannya di papan 
reklame 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Suka 3 3   % 
2 Suka 33 33  % 
3 Cukup Suka 48 48  % 
4 Tidak Suka 11 11  % 
5 Sangat Tidak Suka 4 4   % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat suka sebesar 3 %, suka sebesar 34 %, cukup suka 

sebesar 48 %, tidak suka sebesar 11 %, dan sangat tidak suka 

sebesar 4 %.  

4.1.3.3.4. Variabel Preferensi (preference) ,  

yaitu: rasa suka konsumen terhadap produk dan 

perusahaan dibandingkan produk sejenis dari pesaing. Hal ini 

berupa : tanggapan responden Dengan adanya iklan kartu 

seluler di papan reklame, apakah lebih menyukai produk dan 

merek kartu seluler yang diiklankan di papan reklame. 
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Tabel 24. Tanggapan responden mengenai adanya iklan kartu seluler di 
majalah, apakah lebih menyukai produk dan merek kartu seluler yang 
diiklankan di papan reklame 

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Menyukai 4 4   % 
2 Menyukai 18 18  % 
3 Cukup Menyukai 51 51  % 
4 Tidak Menyukai 21 21   % 
5 Sangat Tidak Menyukai 6 6  % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat menyukai sebesar   4 %, menyukai sebesar 18 %, cukup 

menyukai sebesar 51 %, tidak menyukai sebesar 21 %, dan 

sangat tidak menyukai sebesar 6 %.  

4.1.3.3.5. Variabel Keyakinan (conviction) 

yaitu: yakin tidaknya khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. Hal ini berupa: tanggapan 

responden Setelah melihat iklan kartu seluler di papan 

reklame, apakah menjadi lebih yakin terhadap  kualitas produk 

dan merek kartu seluler yang diiklankan. 

Tabel 25.  Tanggapan responden Setelah melihat iklan kartu seluler di 
papan reklame, apakah menjadi lebih yakin terhadap  kualitas produk 

dan merek kartu seluler yang diiklankan. 
No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Yakin 5 5   % 
2 Yakin 22 22  % 
3 Cukup Yakin 45 45  % 
4 Tidak Yakin 20 20   % 
5 Sangat Tidak Yakin 8 8   % 

Jumlah 100 100  % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 
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Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat yakin sebesar 5 %, yakin sebesar 22 %, cukup yakin 

sebesar 45 %, tidak yakin sebesar 20 %, dan sangat tidak 

yakin sebesar 8 %. 

4.1.3.3.6. Variabel Pembelian (purchase). 

yaitu adanya pembelian atau tidak setelah konsumen 

yakin terhadap pesan yang disampaikan komunikator.  Hal ini 

berupa: tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang 

iklannya di papan reklame paling meyakinkannya 

Tabel 26. Tanggapan responden setelah melihat iklan apakah 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang iklannya di 
papan reklame paling meyakinkannya  

No Skala Frekuensi Persentase 
1 Sangat Setuju 5 5  % 
2 Setuju 16 16  % 
3 Cukup Setuju 33 33  % 
4 Tidak Setuju 27 27  % 
5 Sangat Tidak Setuju 19 19  % 

Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data  primer yang diolah 2009 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban responden 

sangat setuju sebesar 5 %, setuju sebesar 16 %, cukup setuju 

sebesar 33 %, tidak setuju sebesar 27 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 19 %.  
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4.2 Analisis Customer Respons Index 

Customer Respons Index digunakan untuk mengukur jumlah 

audiens secara agregat atau keseluruhan, bukan individu per individu. Indeks 

bisa dicari pada masing-masing tahap atau semua tahap, dengan asumsi 

bahwa tahap yang dilalui responden berjalan sesuai dengan tahap dalam 

hierarki pengaruh. Dengan menggunakan asumsi tersebut respon yang 

diperoleh dari responden didasarkan pada metode penilaian hierarki 

pengaruh. Jika terdapat jawaban negatif, maka jawaban ini tidak diikutkan 

untuk perhitungan tahap berikutnya. 

Dari perhitungan keenam factor pengukuran efektivitas periklanan 

dengan menggunakan metode hierarki pengaruh diperoleh CRI terhadap iklan 

kartu seluler sebagai berikut; 

 

CRI = %Awareness * %knowledge * %liking * %Preference * 

%Conviction * %Purchase 

 

Hasil dari nilai Customer Respons Index dipetakan ke rentang skala 

yang mempertimbangkan informasi interval berikut ini :  

         

Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang skala 

sehingga dapat diketahui dimana letak rata-rata penilaian responden terhadap 

efektivitas iklan kartu seluler pada masing-masing media periklanan. 
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Rentang skala nilai tersebut adalah : 

• 1,00 – 33,00 : efektivitas iklan kartu seluler lewat media kurang 

efektif. 

• 34,00– 66,00: efektivitas iklan kartu seluler lewat media cukup 

efektif. 

• 67,00–100,00: efektivitas iklan kartu seluler lewat media efektif. 

4.2.1. Perhitungan CRI iklan kartu seluler di televisi 

 
Gambar 5.  Perhitungan CRI iklan kartu seluler di televisi 

 
Hasil respon dari 100 responden pada tahap awareness 

menunjukan bahwa 92,00 % atau 92 responden mengingat pesan, 

produk, dan merek kartu seluler yang diiklankan di media televisi. 

Sedangkan pada tahap knowledge menunjukkan bahwa 94,33 % 

atau 94 responden mengetahui dan memahami pesan, produk, dan 
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merek kartu seluler yang diiklankan. Pada tahap liking  92,00 % 

atau 92 responden menyukai produk dan merek kartu seluler yang 

diiklankan. Pada tahap preference 71,00 % atau 71 responden lebih 

menyukai produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. Pada 

tahap conviction 70,00  % atau 70 responden yakin terhadap 

kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. Pada tahap 

purchase 70,00 % atau 70 responden melakukan pembelian 

terhadap produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. 

CRI = 92 % * 94,33 % * 92 % * 71 % * 70 % * 70 % = 27,77 % 

Hasil dari nilai Customer Respons Index dipetakan ke rentang 

skala. Rentang skala tingkatan efektivitas iklan kartu seluler lewat 

media televisi berada pada rentang skala nilai 1,00 – 33,00 : 

efektivitas iklan kartu seluler lewat media televisi  (27,77 % ) 

kurang efektif. 
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4.2.2. Perhitungan CRI iklan kartu seluler di majalah. 

 
Gambar  6.  Perhitungan CRI iklan kartu seluler di majalah 

 

Hasil respon dari 100 responden pada tahap awareness 

menunjukan bahwa 82,00 % atau 82 responden mengingat pesan, 

produk, dan merek kartu seluler yang diiklankan di media majalah. 

Sedangkan pada tahap knowledge menunjukkan bahwa 84,33 % 

atau 84 responden mengetahui dan memahami pesan, produk, dan 

merek kartu seluler yang diiklankan. Pada tahap liking  84,00 % 

atau 84 responden menyukai produk dan merek kartu seluler yang 

diiklankan. Pada tahap preference 71,00 % atau 71 responden lebih 

menyukai produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. Pada 

tahap conviction 73,00  % atau 73 responden yakin terhadap 

kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. Pada tahap 
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purchase 63,00 % atau 63 responden melakukan pembelian 

terhadap produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. 

CRI = 82 % * 84,33 % * 84 % * 71 % * 73% * 63 % = 18,96 % 

Hasil dari nilai Customer Respons Index dipetakan ke rentang 

skala. Rentang skala tingkatan efektivitas iklan kartu seluler lewat 

media majalah berada pada rentang skala nilai 1,00 – 33,00 : 

efektivitas iklan kartu seluler lewat media majalah  (18,96 %) 

kurang efektif. 

4.2.3. Perhitungan CRI iklan kartu seluler di papan 
reklame

 
Gambar  7.  Perhitungan CRI iklan kartu seluler di papan reklame 

Hasil respon dari 100 responden pada tahap awareness 

menunjukan bahwa 91,00 % atau 91 responden mengingat pesan, 

produk, dan merek kartu seluler yang diiklankan di media papan 
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reklame. Sedangkan pada tahap knowledge menunjukkan bahwa 

87,00 % atau 87 responden mengetahui dan memahami pesan, 

produk, dan merek kartu seluler yang diiklankan. Pada tahap liking  

85,00 % atau 85 responden menyukai produk dan merek kartu 

seluler yang diiklankan. Pada tahap preference 73,00 % atau 73 

responden lebih menyukai produk dan merek kartu seluler yang 

diiklankan. Pada tahap conviction 72,00  % atau 72 responden yakin 

terhadap kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan. 

Pada tahap purchase 54,00 % atau 54 responden melakukan 

pembelian terhadap produk dan merek kartu seluler yang 

diiklankan. 

CRI = 91 % * 87 % * 85 % * 73 % * 72 %  * 54 % =19,09  % 

Hasil dari nilai Customer Respons Index dipetakan ke rentang 

skala. Rentang skala tingkatan efektivitas iklan kartu seluler lewat 

media majalah berada pada rentang skala nilai 1,00 – 33,00 : 

efektivitas iklan kartu seluler lewat media papan reklame (19,09  %) 

kurang efektif. 

4.3 Uji hipotesis  

4.3.1 Uji H1 

Dari hasil penelitian diperoleh  efektifitas iklan kartu seluler 

lewat media televisi pada remaja di kota klaten (27,77 % ) kurang 

efektif. Sehingga hipotesis H1 yang menyatakan “efektifitas iklan 
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kartu seluler lewat media televisi pada remaja di kota klaten cukup 

efektif” tersebut Ditolak.  

Gambar Uji H1 

                   
 

4.3.2 Uji H2 

Dari hasil penelitian diperoleh  efektifitas iklan kartu seluler 

lewat media majalah pada remaja di kota klaten (18,96 %) kurang 

efektif. Sehingga hipotesis H2 yang menyatakan “efektifitas iklan 

kartu seluler lewat media majalah pada remaja di kota klaten kurang 

efektif” tersebut Diterima.  

Gambar Uji H2 

                
 

4.3.3 Uji H3 

Dari hasil penelitian diperoleh  efektifitas iklan kartu seluler 

lewat media papan reklame pada remaja di kota klaten (19,09 %) 

kurang efektif. Sehingga hipotesis H3 yang menyatakan “efektifitas 

iklan kartu seluler lewat media papan reklame pada remaja di kota 

klaten kurang efektif” tersebut Diterima.  
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Gambar Uji H3 

                     
 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media televisi (27,77%) kurang efektif, hal ini dapat dilihat 

dari : variabel Awareness terbesar adalah 48 % responden sadar terhadap 

iklan kartu seluler yang ditayangkan menggunakan media televisi, variabel 

Knowledge terbesar adalah 45 % responden cukup mengetahui pesan iklan 

kartu seluler yang  disampaikan  menggunakan media televisi, 61% 

responden mengenal produk kartu seluler yang diiklankan di media televisi, 

55% responden mengenal merek kartu seluler yang diiklankan, variabel 

Liking terbesar adalah 52% responden suka terhadap produk kartu seluler 

yang diiklankan di televisi, variabel preferensi terbesar adalah 48% 

responden cukup menyukai produk kartu seluler yang diiklankan di televisi, 

variabel keyakinan terbesar adalah 36% responden cukup yakin dengan 

produk kartu seluler yang diiklankan di televisi, variabel pembelian terbesar 

adalah 34% responden cukup setuju untuk melakukan pembelian produk 

kartu seluler yang diiklankan di televisi. Berdasarkan hasil analisis Customer 

Respons Indeks iklan kartu seluler menggunakan media televisi di kota 

Klaten masih kurang efektif (27,77%), karena : remaja sedang dalam jam 
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sekolah sehingga tidak sempat melihat televisi ketika iklan ditayangkan, 

kebanyakan remaja tidak menyukai adanya iklan ketika sedang menyaksikan 

acara televisi yang berlangsung, remaja sering menganggap iklan adalah 

suatu hal yang tidak penting sehingga tidak tertarik untuk melihatnya, remaja 

juga lebih suka mengganti chanel ketika sedang tayang iklan, remaja tidak 

memperhatikan iklan yang ditayangkan, serta adanya kelemahan-kelemahan 

yang dimiliki media televisi dalam beriklan  yaitu : pengelompokan tinggi, 

paparan bergerak cepat sehingga sulit dilihat, audiens dipilih secara kurang 

baik (Kotler,2002:670). 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media majalah dilihat dari : variabel Awareness terbesar adalah 

52 % responden cukup sadar terhadap iklan kartu seluler yang diiklankan 

menggunakan media majalah, variabel Knowledge terbesar adalah 44 % 

responden cukup memahami pesan iklan kartu seluler yang  disampaikan  

menggunakan media majalah, 49 % tanggapan responden cukup mengenal 

produk kartu seluler yang diiklankan di media majalah, 53 % responden 

cukup mengenal merek kartu seluler yang diiklankan, variabel Liking  

terbesar adalah 44 % responden cukup suka terhadap produk kartu seluler 

yang diiklankan di majalah, variabel preferensi terbesar adalah 51 % 

responden cukup menyukai produk kartu seluler yang diiklankan di majalah, 

variabel keyakinan terbesar adalah 56 % responden cukup yakin dengan 

produk kartu seluler yang diiklankan di majalah, variabel pembelian terbesar 

adalah 36% responden cukup setuju untuk melakukan pembelian produk 
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kartu seluler yang diiklankan di majalah. Berdasarkan hasil analisis  

Customer respon indeks, iklan kartu seluler menggunakan media majalah di 

kota Klaten masih kurang efektif (18,96%), hal tersebut dikarenakan: 

kebanyakan remaja memiliki uang saku yang terbatas sehingga jarang bahkan 

tidak pernah membeli majalah, remaja sering melewatkan iklan kartu seluler 

yang ada dimajalah ketika sedang membaca majalah, remaja sering 

menganggap iklan adalah suatu hal yang tidak penting sehingga tidak tertarik 

untuk membacanya, serta adanya kelemahan yang dimiliki media majalah 

berupa: tenggang waktu atas manfaat dan pembelian iklan panjang, ada 

peredaran iklan yang sia-sia, serta tidak adanya jaminan posisi produk 

(Kotler, 2002:670). 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas iklan kartu seluler 

menggunakan media papan reklame dilihat dari : variabel Awareness terbesar 

adalah 54 % responden cukup sadar terhadap iklan kartu seluler yang 

diiklankan menggunakan media papan reklame, variabel Knowledge terbesar 

adalah 58 % responden cukup memahami pesan iklan kartu seluler yang  

disampaikan  menggunakan media papan reklame, 49 % responden cukup 

mengenal produk kartu seluler yang diiklankan di media papan reklame, 57 

% responden cukup mengenal merek kartu seluler yang diiklankan, variabel 

Liking terbesar adalah 48 % responden cukup suka terhadap produk kartu 

seluler yang diiklankan di papan reklame, variabel preferensi terbesar adalah 

51 % responden cukup menyukai produk kartu seluler yang diiklankan di 

papan reklame, variabel keyakinan terbesar adalah 45 % responden cukup 
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yakin dengan produk kartu seluler yang diiklankan di papan reklame, variabel 

pembelian terbesar adalah 33% responden cukup setuju untuk melakukan 

pembelian produk kartu seluler yang diiklankan di papan reklame. 

Berdasarkan hasil analisis  Customer respon indeks, iklan kartu seluler lewat 

media papan reklame di kota Klaten kurang efektif (19,09%), dikarenakan: 

penempatan dari papan reklame yang difokuskan pada jalan-jalan utama saja 

dan tidak dilalui oleh remaja di desa-desa, materi dan visualisasi iklan di 

papan reklame tidak menarik perhatian remaja, serta adanya beberapa 

kelemahan yang dimiliki papan reklame yaitu: membahayakan pengemudi, 

kreatifitas terbatas, masyarakat khalayak tidak selektif, hanya efektif bila 

khalayak menggunakan kendaraan yang memiliki ruang pandang luas 

misalnya sepeda, sepeda motor, mobil pribadi (Tjiptono, 1997:245). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis efektivitas iklan kartu seluler lewat media televisi, 

majalah dan papan reklame pada remaja di kota Klaten dapat disimpulkan 

sebagai berikut :  

1. Efektivitas iklan kartu seluler lewat media televisi  

Dari hasil penelitian didapat analisis iklan kartu seluler lewat 

media televisi di kota Klaten diperoleh data sebesar 27,77 %, berdasarkan 

persentase tersebut maka hanya 27 responden yang terpengaruh untuk 

melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang diiklankan di 

televisi. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan kartu seluler 

lewat media televisi di kota Klaten kurang efektif untuk mempengaruhi 

remaja di kota Klaten dalam melakukan pembelian terhadap produk kartu 

seluler. 

2. Efektivitas iklan kartu seluler lewat media majalah. 

Dari hasil penelitian didapat analisis iklan kartu seluler lewat 

media majalah di kota Klaten sebesar 18,96 %, berdasarkan persentase 

tersebut maka responden kurang terpengaruh untuk melakukan pembelian 

terhadap produk kartu seluler yang diiklankan di majalah. Dari analisa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan kartu seluler lewat media majalah 
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di kota Klaten kurang efektif untuk mempengaruhi remaja di kota Klaten 

dalam melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler. 

3. Efektivitas iklan kartu seluler lewat media papan reklame. 

Dari hasil penelitian didapat analisis iklan kartu seluler lewat 

media papan reklame di kota Klaten sebesar 19,09 %, berdasarkan 

persentase tersebut maka responden kurang terpengaruh untuk melakukan 

pembelian terhadap produk kartu seluler yang diiklankan di papan 

reklame. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan kartu 

seluler lewat media papan reklame di kota Klaten kurang efektif untuk 

mempengaruhi remaja di kota Klaten dalam melakukan pembelian 

terhadap produk kartu seluler. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Produsen Kartu seluler perlu memprioritaskan media televisi sebagai 

media utama yang digunakan untuk mengiklankan produknya karena 

lebih efektif dalam mempengaruhi audiens terutama remaja. Walaupun 

demikian produsen tidak boleh mengesampingkan media majalah dan 

papan reklame sebagai media periklanan agar program periklanannya 

efektif. 

2. Dengan banyaknya iklan kartu seluler di media televisi, majalah dan 

papan reklame, maka produsen kartu seluler perlu mendesain iklan kartu 

selulernya dengan menarik sekaligus meyakinkan  agar mampu merebut 
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hati konsumen dan audiens. Misalnya dengan menggunakan model iklan 

yang sedang naik daun dan tidak terlalu memberikan janji-janji yang 

berlebihan karena akan membuat audiens tidak yakin terhadap produk 

kartu seluler yang diiklankan. 

3. Produsen kartu seluler harus terus berinovasi, misalnya menayangkan 

gambar yang bergerak di papan reklame yang selama ini Belum 

digunakan untuk menarik perhatian audien. Produsen kartu seluler perlu 

memperbaharui iklannya pada setiap periode tertentu agar audiens tidak 

jenuh dan bosan. 

4. Kepada peneliti mendatang diharapkan untuk menganalisis efektivitas 

iklan lewat media-media lain yang digunakan untuk mengiklankan 

produk kartu seluer seperti internet, radio, brosur. 
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Kepada  

Yth. Saudara Responden 

di tempat 

 

 

Dengan hormat, 

Dengan segala kerendahan hati dimohon kesediaan Saudara untuk 

membantu mengisi kuesioner yang peneliti sediakan. Kuesioner ini untuk 

mengumpulkan data guna menyelesaikan penelitian skripsi tentang 

“EFEKTIVITAS IKLAN KARTU SELULER MENGGUNAKAN MEDIA 

TELEVISI, MAJALAH DAN PAPAN REKLAME PADA REMAJA DI KOTA 

KLATEN”.  

Jawaban yang Anda berikan sesuai dengan keadaan sebenarnya atas 

pertanyaan yang ada, merupakan bantuan yang sangat besar bagi penulisan skripsi 

ini, dan peneliti sangat menghargai jawaban yang Anda berikan. 

Atas bantuan dan kesediaan Anda dalam mengisi kuesioner ini peneliti 

mengucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

 

Indra Pramudita 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
 

No. Responden : ......... 
                                                                                                                                                                                  
(diisi oleh peneliti) 

Petunjuk:  

1.  Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan ! 
2.  Berilah tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban a, b, c, d, dan e Sesuai dengan tanggapan 
anda ! 
 
Nama  :     .............................................. 

Umur  :     .............................................. 

Alamat  :     ..............................................  

1. Pertanyaan Pendahuluan 
Pada bagian ini peneliti ingin mengetahui kesanggupan Saudara mengenali atau 

mengingat kembali merek kartu seluler  yang ada di pasaran. 
Petunjuk : Isilah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini ! 

a) Apakah anda pernah melihat iklan kartu seluler di media televisi , majalah, dan papan 

reklame? 

a. Ya  b. Tidak 

(jika anda menjawab “tidak”,berhenti. jika anda menjawab “ya”, maka dapat melanjutkan 

pertanyaan berikutnya.) 

b) Sebutkan iklan kartu seluler yang pernah anda lihat di : 

1. Televisi :  

   a.  ................. c.   ......................  e. ................................. 

   b. .................. d.   ..................... . f. ................................. 

2. Majalah : 

  a.  .................  c.   ...................... e. ................................. 

  b. ..................   d.   ......................  f             .................................. 

3. papan reklame :      

 a.  .................  c.   ...................... e  .................................. 

 b. .................. d.   ......................  f .................................. 

c) Sebutkan merek kartu seluler yang anda ketahui ! 

1. ............................     4. ..............................     7. ................................. 
2. ............................     5. ..............................     8. ................................. 
3. ............................     6. ..............................     9. ................................. 

d) sebutkan merek kartu seluler yang pernah anda beli ! 

1. ............................     4. ..............................     7. ................................. 
2. ............................     5. ..............................     8. ................................. 
3. ............................     6. ..............................     9. ................................. 
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2. Efektifitas  iklan kartu seluler lewat media televisi 
A. Awareness (kesadaran) 

1. Setelah melihat iklan kartu seluler di televisi, saya mudah mengingat kembali pesan, 
produk, dan merek kartu seluler yang di iklankan? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

         
B. Knowledge (pengetahuan) 

2. Pesan yang disampaikan oleh pengiklan kartu seluler di televisi, mudah saya 
pahami? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

3. Dengan adanya iklan kartu seluler di televisi, saya lebih mudah memahami dan 
mengenal produk kartu seluler ? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

4. Dengan adanya iklan kartu seluler di televisi, saya lebih mudah memahami dan 
mengenal merek kartu seluler ? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

C. Liking (kesukaan) 
5. Bagaimanakah perasaan anda terhadap produk dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklannya di televisi ? 
a. Sangat tidak menyukai    d.    Cukup suka 
b. Tidak menyukai       e.    Sangat suka. 
c. suka  
 

D. Preference (preferensi) 
6. Dengan adanya iklan kartu seluler di televisi, saya lebih menyukai produk dan merek 

kartu seluler yang diiklankan di televisi? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

E. Conviction (keyakinan) 

7. Setelah melihat iklan kartu seluler di televisi, saya menjadi lebih yakin terhadap  
kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

F. Purchase (pembelian)  
8. Saya melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang iklannya di televisi 

paling meyakinkan saya? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
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3. Efektifitas  iklan kartu seluler lewat media majalah 
A. Awareness (kesadaran) 

9. Setelah melihat iklan kartu seluler di majalah, saya mudah mengingat kembali pesan, 
produk, dan merek kartu seluler yang di iklankan? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

         
B. Knowledge (pengetahuan) 

10. Pesan yang disampaikan oleh pengiklan kartu seluler di majalah, mudah saya 
pahami? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

11. Dengan adanya iklan kartu seluler di majalah, saya lebih mudah memahami dan 
mengenal produk kartu seluler ? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

12.  Dengan adanya iklan kartu seluler di majalah, saya lebih mudah memahami dan 
mengenal merek kartu seluler ? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

C. Liking (kesukaan) 
13. Bagaimanakah perasaan anda terhadap produk dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklannya di majalah? 
a. Sangat tidak menyukai    d.    Cukup suka 
b. Tidak menyukai       e.    Sangat suka. 
c. suka  
 

D. Preference (preferensi) 
14. Dengan adanya iklan kartu seluler di majalah, saya lebih menyukai produk dan merek 

kartu seluler yang diiklankan di majalah? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

E. Conviction (keyakinan) 
15. Setelah melihat iklan kartu seluler di majalah, saya menjadi lebih yakin terhadap  

kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

F. Purchase (pembelian)  
16. Saya melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang iklannya di majalah 

paling meyakinkan saya? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
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4. Efektifitas  iklan kartu seluler lewat media papan reklame 
A. Awareness (kesadaran) 

17. Setelah melihat iklan kartu seluler di papan reklame, saya mudah mengingat kembali 
pesan, produk, dan merek kartu seluler yang di iklankan? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

  

B. Knowledge (pengetahuan) 
18. Pesan yang disampaikan oleh pengiklan kartu seluler di papan reklame, mudah saya 

pahami? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

19. Dengan adanya iklan kartu seluler di papan reklame, saya lebih mudah memahami 
dan mengenal produk kartu seluler ? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju  

20.  Dengan adanya iklan kartu seluler di papan reklame, saya lebih mudah memahami 
dan mengenal merek kartu seluler ? 
a. Sangat tidak setuju     d.   setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

C. Liking (kesukaan) 
21. Bagaimanakah perasaan anda terhadap produk dan merek kartu seluler setelah 

melihat iklannya di papan reklame? 
a. Sangat tidak  suka      d.    Cukup suka 
b. Tidak suka       e.    Sangat suka. 
c. suka  
 

D. Preference (preferensi) 
22. Dengan adanya iklan kartu seluler di papan reklame, saya lebih menyukai produk dan 

merek kartu seluler yang diiklankan di papan reklame? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
 

E. Conviction (keyakinan) 
23. Setelah melihat iklan kartu seluler di papan reklame, saya menjadi lebih yakin 

terhadap  kualitas produk dan merek kartu seluler yang diiklankan? 
a. Sangat tidak  yakin     d.    Yakin 
b. Tidak yakin       e.    Sangat yakin 
c. Cukup yakin   
 

F. Purchase (pembelian)  
24. Saya melakukan pembelian terhadap produk kartu seluler yang iklannya di papan 

reklame paling meyakinkan saya? 
a. Sangat tidak setuju     d.    Setuju 
b. Tidak setuju       e.    Sangat setuju. 
c. Cukup setuju   
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Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas efkttivitas iklan televisi 

Item R Hitung R Tabel Keterangan
P1 0,486 0,361 Valid 
P2 0,561 0,361 Valid 
P3 0,581 0,361 Valid 
P4 0,492 0,361 Valid 
P5 0,362 0,361 Valid 
P6 0,487 0,361 Valid 
P7 0,535 0,361 Valid 
P8 0,716 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

 

 

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas efkttivitas iklan majalah 

Item R Hitung R Tabel Keterangan
P1 0,730 0,361 Valid 
P2 0,473 0,361 Valid 
P3 0,496 0,361 Valid 
P4 0,399 0,361 Valid 
P5 0,435 0,361 Valid 
P6 0,574 0,361 Valid 
P7 0,602 0,361 Valid 
P8 0,637 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 
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Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas efkttivitas iklan papan reklame 

Item R Hitung R Tabel Keterangan
P1 0,558 0,361 Valid 
P2 0,805 0,361 Valid 
P3 0,786 0,361 Valid 
P4 0,777 0,361 Valid 
P5 0,362 0,361 Valid 
P6 0,408 0,361 Valid 
P7 0,561 0,361 Valid 
P8 0,569 0,361 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2009 

 

Tabel 3.4. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Spearman-Brow Keterangan
Efektivitas Iklan kartu seluler di Televisi 0,558 Reliabel 
Efektivitas Iklan kartu seluler di majalah 0,805 Reliabel 
Efektivitas Iklan kartu seluler di Papan 

Reklame 
0,786 Reliabel 

                  Sumber : Data primer yang diolah 2009 
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TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK IKLAN KARTU SELULER DI TELEVISI 

AWARENESS KNOWLEDGE LIKING PREFERENCE CONVICTION PURCHASE 
NO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 4 4 4 4 3 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 
4 3 3 4 5 3 3 3 2 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 4 3 3 3 3 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 2 2 
10 5 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 2 1 
12 3 3 3 3 3 3 2 2 
13 5 5 5 3 3 3 3 1 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 2 1 
16 4 3 4 3 4 3 4 2 
17 5 5   5 4 4 4 3 
18 4 4 4 3 3 4 4 4 
19 3 3 5 5 3 4 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 3 4 4 3 2 3 3 
22 4 5 3 3 4 4 2 4 
23 4 4 4 4 4 3 3 4 
24 4 4 4 4 4 3 4 4 
25 4 3 4 4 4 1 2   
26 1               
27 3 3 4 4 4 2 4 4 
28 3 3 4 4 4 2 3 4 
29 3 3 4 4 4 3 3 1 
30 3 3 3 3 4 3 3 2 
31 4 4 5 4 4 2 4 4 
32 3 4 4 4 4 2 2 2 
33 4 4 4 4 4 2 4 4 
34 1 2 4 4 4 2 3 2 
35 4 4 4 4 4 2 3 2 
36 4 3 4 4 3 4 3 3 
37 1 2 4 4 4 1 3 2 
38 4 3 3 3 4 2 2 4 
39 2 3 4 4 4 2 3 4 
40 2 3 4 4 4 2 4 4 
41 3 3 5 3 4 3 4 3 
42 3 3 3 3 4 3 4 3 
43 5 5 4 4 4 5 4 3 
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44 3 3 3 4 4 3 4 3 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 3 3 4 4 4 3 3 3 
47 5 5 5 5 5   5 5 
48 4 4 4 4 4 3 3 3 
49 3 4 5 4 3 4 4 3 
50 3 3 4 4 3 3 4 3 
51 4 3 3 3 3 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 3 3 3 3 2 2 1 
54 3 3 3 3 2 2 2 1 
55 3 1 1 1 1 1 1 1 
56 3 3 3 3 3 3 2 2 
57 3 2 2 2 2 2 2 2 
58 3 3 3 3 1 1 1 1 
59 3 3 3 3 3 2 2 2 
60 4 4 3 3 3 2 2 2 
61 4 4 4 4 3 2 2 2 
62 4 4 4 4 4 3 4 3 
63 5 4 4 4 3 4 3 4 
64 4 3 4 4 4 2 4 5 
65 4 4 4 4 4 2 2 4 
66 4 4 4 4 3 2 3 3 
67 4 4 4 4 3 3 2 3 
68 4 3 4 4 3 3 3 4 
69 4 4 4 4 4 2 1 4 
70 4 4 4 3 3 3 4 2 
71 3 3 4 4 4 3 2 2 
72 3 3 5 5 3 3 3 3 
73 4 4 4 5 3 4 4 4 
74 4 4 4 5 3 4 4 4 
75 4 4 4 5 3 4 4 4 
76 4 5 4 4 4 4 4 4 
77 2 4 2 5 2 4 2 3 
78 4 3 5 5 4 3 4 3 
79 3 4 4 4 4 2 1 1 
80 4 4 4 4 4 3 1 4 
81 4 4 4 4 4 4 3 3 
82 3 3 4 4 4 3 2 3 
83 5 3 2 2 2 2 2 3 
84 4 4 4 4 5 4 4 5 
85 4 4 3 2 2 4 2 2 
86 4 3 4 5 4 3 4 4 
87 4 3 3 3 3 3 2   
88 4 4 4 4 3 3 4 4 
89 3 3 3 3 4 3 3 3 
90 4 4 4 4 4 3 2 3 
91 3 3 4 4 4 4 3 4 
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92 2 4 4 4 4 5 3 5 
93 4 3 4 4 4 3 3 4 
94 3 4 4 4 4 3 3 3 
95 3 4 4 4 3 3 3 4 
96 4 4 4 4 5 3 3 2 
97 4 4 4 4 4 3 4 4 
98 4 4 4 4 4 3 4 4 
99 4 3 4 4 4 3 3 4 

100 2 2 4 4 4 3 3 3 
 

TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK IKLAN DI MAJALAH  

AWARENESS KNOWLEDGE LIKING PREFERENCE CONVICTION PURCHASE 
NO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1 5 5 5 3 3 3 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 3 3 3 3 4 4 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 
9 4 4 4 4 4 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 1 
12 4 4 3 3 3 3 3 1 
13 4 3 3 3 3 3 3 1 
14 3 3 3 3 3 3 3 1 
15 4 4 3 3 5 3 3 2 
16 4 3 4 3 3 3 3 1 
17 4 4 3 3 3 5 4 2 
18 4 4 4 4 3 3   5 
19 3 3 3 5 5 5 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 4 4 4 3 3 3 3 
22 4 5 3 3 4 2 2 4 
23 3 4 3 3 4 3 3 4 
24 2 2 3 3 4 3 3 4 
25         3       
26 1               
27 3 3 4 3 2 3 3 4 
28 2       4 3 3   
29 3 4 4 3 3 4 2 3 
30 3 3 4 3 4 2 2 3 
31 4 4 4 4 4 4 3 4 
32 3 4 4 4 4 3 3 3 
33 3 4 4 4 4 3 3 2 
34 1 2 3 3 4 2 2 2 
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35 3 3 4 4 4 2 3 4 
36 3 4 4 3 3 3 4 4 
37 1 2 1 3 2 3 3 2 
38 4 3 3 4 3 2 2 2 
39 3 3 3 3 4 3 2 3 
40 3 3 3 3 4 3 3 3 
41 3 3 4 2 3 3 3 2 
42 3 3 3 3 4 3 3 3 
43 4 4 4 3 3 3 4 4 
44 3 3 3 3 3 5 3 3 
45 4 3 3 3 3 3 3 3 
46 5   5 5 3 3 3 5 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 4 4 4 3 3 4 3 3 
49 4 5 5 5 4 4 3 3 
50 3 3 4 4 3 3 4 4 
51 5 5 4 4 3 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 3 3 3 3 2 2 1 
54 3 3 2 2 1 2 2 1 
55 3 3 3 3 3 3 3 2 
56 3 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 3 3 2 2 2 2 2 2 
59 3 3 3 3   3 3 1 
60 3 4 3 3 3 2 2 2 
61 3 2 4 4 3 2 2 3 
62 3 4 3 3 3 3 3 3 
63 3 4 4 4 3 4 4 5 
64 3 3 4 4 4 3 3 5 
65 2 3 3 3 4 3 3 3 
66 2 3 3 3 4 2 3 3 
67 2 3 3 3 4 2 2 3 
68 4 3 3 4 3 3 3 2 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 
70 3 2 3 3 3 2 2 1 
71 1 2 3 3 2 2 3 3 
72 3 3 4 4 4 2     
73 3 3 3 3 4 3 3 3 
74 4 4 4 5 3 4 4 4 
75 4 4 3 3 3 4 3 4 
76 3 2 3 4 3 3 5 3 
77 2 2 1 3 2 2 3 1 
78 3 2 3 3 4 3 4 4 
79 3 2 2 2 2 2 2 2 
80 3 4 3 3 4 2 2 3 
81 4 4 4 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 5 2 2 3 



 113

83 3 4 3 4 3 2 2 3 
84 4 4 4 4 3 5 4 4 
85 2 4 3 3 4 3 4 3 
86 3 3 3 4 4 4 2 4 
87 3 3 3 4 3 4 3 4 
88 3 2 4 4 3 3 3 3 
89 3 3 2 2 2 2 2 2 
90 3 3 3 3 4 3 3 3 
91 3 4 3 3 2 2 3 2 
92 2 4 2 4 4 3 3 2 
93 4 3 4 4 4 3 4 3 
94 2 3 2 2 2 2 3 3 
95 2 4 4 4 3 4 2 4 
96 3 4 3 3 4 3 3 3 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 4 4 3 4 4 4 4 4 
99 4 3 4 4 4 3 3 4 

100 2 3 2 3 4 3 3 4 
 
 
 

TABULASI JAWABAN RESPONDEN UNTUK IKLAN DI PAPAN REKLAME 
AWARENESS KNOWLEDGE LIKING PREFERENCE CONVICTION PURCHASE 

NO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 3 3 3 3 3 3 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 
4 3 3 3 3 3 3 2 1 
5 4 3 4 3 4 3 4 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 4 4 3 3 3 3 3 2 
8 3 3 3 3 3 3 3 1 
9 4 4 4 3 3 3 2 2 
10 3 3 3 3 3 2 2 2 
11 3 3 3 2 3 2 2 1 
12 4 4 3 3 3 2 2 2 
13 3 3 3 3 3 3 2 1 
14 3 3 3 3 3 3 3 1 
15 3 3 3 3 3 3 3 1 
16 3 3 3 3 2 2 2 2 
17 4 4 3 5 3 4 4 1 
18 5 3 3 3 3 3 3 3 
19 5 5 5 5 5 3 3 3 
20 3 3 3 3 4 4 4 3 
21 2 2 2 2 4 3 3 3 
22 4 4 2 2 2 2 3 3 
23 4 3 3 4 3 4 3 3 
24 3 4 4 3 4 3 3 2 
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25 2               
26 2               
27 3 3 3 3 4 3 3 4 
28 3 3 2 3 3 3 5 4 
29 3 3 4 4 4       
30 3 3 4   4       
31 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 3 4 3 4 3 4 2 
33 4 3 4 4 4 3 3 2 
34 1 3 3 3 4 2 5 2 
35 3 3 3 4 4 3 4 2 
36 4 3 4 4 3 3 4 3 
37 3 3 4 4 3 3 3 1 
38 4 5 5 5 4 5 2 2 
39 3 2 3 3 4 3 3 3 
40 3 3 3 3 4 3 3 3 
41 4 3 3 3 3 3 3 2 
42 3 3 3 3 4 3 3 3 
43 4 4 4 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 5 3 5 5 3 
45 3 4 4 3 3 5 3 3 
46 4 5 3 3 5 4 3 3 
47 4 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 4 4 3 5 4 4 3 
50 3 3 4 4 3 4 4 3 
51 4 4 4 4 3 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 3 3 3 2 2 1 1 
54 3 3 3 3 3 2 2 2 
55 3 3 3 3 2 2 1 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 3 3 3 3 2 2 2 1 
59 3 3 3 3 2 2 2 2 
60 3 4 3 3 3 2 2 2 
61 3 2 4 3 3 2 3 2 
62 4 4 4 3 3 3 4 4 
63 4 4 4 4 3 4 4 4 
64 3 3 4 3 4 4 4 5 
65 4 3 4 3 4 4 3 4 
66 3 3 3 2 4 3 3 4 
67 3 3 2 3 4 2 3 2 
68 5 4 4 3 3 3 3 4 
69 3 2 1 1 1 1     
70 4 4 4 4 3 2 2 2 
71 3 3 3 3 4 3 2 3 
72 3 4 4 4 3 3 4 5 
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73 4 4 4 4 3 4 4 4 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 3 4 3 4 3 3 5 3 
77 5 4 4 3 3 5 4 1 
78 3 3 4 3 3 3 4 3 
79 3 3 3 3 4 2 2 2 
80 3 3 3 3 4 3 3 3 
81 3 4 3 3 3 3 3 4 
82 2 3 4 4 2 3 3 5 
83 2               
84 4 3 4 3 3 4 4 5 
85 4 3 1 2 2 3 3 3 
86 4 3 3 3 3 4 3 3 
87 4 3 3 4 4 3 3 3 
88 3 3   3 4 3 3 3 
89 3 2 2 2 4 2 2 2 
90 3 3 3 3 4 3 3 3 
91 4 4 3 4 3 3 4 2 
92 5 5 5 5 3 4 5 5 
93 3 3 4 4 3 3 3 4 
94 3 4 3 4 3 3 4 3 
95 3 3 4 4 4 3 3 4 
96 4 4 3 3 4 2 2 2 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 3 3 4 4 4 3 3 4 

100 4 3 3 3 4 4 3 3 
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JENIS-JENIS IKLAN KARTU SELULER YANG PERNAH DILIHAT 
RESPONDEN DI TELEVISI 
 

MEREK JUMLAH 
im3 82 
xl 69 
simpati 59 
axis 52 
3 38 
as 36 
mentari 28 
fren 25 
flexi 7 
esia 6 
star one 2 
ceria 1 
hepi 1 
hallo 1 
smart 1 

Data diambil 2009 
 
JENIS-JENIS IKLAN KARTU SELULER YANG PERNAH DILIHAT 
RESPONDEN DI MAJALAH 
 

MEREK JUMLAH 
xl 59 
im3 48 
simpati 43 
as 41 
fren 34 
mentari 30 
axis 22 
hallo 18 
3 12 
flexi 9 
esia 7 
matrix 4 
smart 4 
star one 4 
ceria 2 

Data diambil 2009 
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JENIS-JENIS IKLAN KARTU SELULER YANG PERNAH DILIHAT 
RESPONDEN DI PAPAN REKLAME 
 

MEREK JUMLAH 
xl 71 
im3 59 
as 58 
simpati 38 
3 23 
fren 14 
axis 14 
flexi 13 
mentari 23 
esia 11 
hallo 1 
star one 1 

Data diambil 2009 
 
 
Jenis-jenis iklan kartu seluler yang dibeli responden 
 
MEREK JUMLAH 
im3 74 
xl 66 
simpati 50 
as 46 
mentari 29 
axis 8 
fren 8 
flexi 7 
esia 4 
star one 3 
3 2 
ceria 1 
smart 1 

Data diambil 2009 
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