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ABSTRAK 

Satrio Pandutomo 

NIM : 200411037 

 

ANALISIS PENGARUH PENGIKLANAN MEREK TERHADAP 

SIKAP KONSUMEN DARI IKLAN SMS BANKING BANK X 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi yang 

timbul dari pribadi konsumen terhadap suatu iklan, yaitu iklan cetak SMS Banking 

Bank X, baik persepsi pada paparan maupun isi iklan berpengaruh pada pembentukan 

sikap konsumen terhadap merek dan iklan itu sendiri. Sehubungan dengan tujuan 

tersebut hipotesis yang diajukan adalah untuk mengetahui apakah variabel persepsi 

konsumen pada paparan iklan dan isi iklan mempunyai pengaruh yang signifikan 

pada sikap konsumen terhadap merek maupun iklan. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank X Cabang Kelapa 

Gading yang berjumlah 2.436 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah non probability sampling, dan penentuan besarnya 

sampel adalah dengan menggunakan convenience sampling yaitu sebesar 125 orang. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan 

data primer adalah dengan metode survei. Analisis penelitian ini dengan 

menggunakan pengujian instrumen (uji validitas dan reliabilitas) dan analisis korelasi 

bivariat (Spearman’s rho). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan dunia yang semakin pesat, perkembangan kondisi 

pasar yang sekarang ini telah membawa pengaruh terhadap strategi yang harus 

diterapkan oleh perusahaan dalam menawarkan dan memasarkan produk mereka. 

Dari waktu ke waktu konsumen semakin well-informed, di mana segala produk yang 

diinginkan dapat diketahui dengan cepat melalui informasi yang tersedia. 

Pada masa-masa sebelum krisis bank-bank mengandalkan pasar korporat, 

namun pada beberapa waktu belekangan ini mencoba memanfaatkan alternatif pasar 

ritel. Oleh karena itu, hampir semua bank bersaing di pasar ritel, baik untuk 

menghimpun dana maupun mengucurkan kredit. Sudah menjadi hukum alam, yang 

kuatlah yang bakal menang dalam persaingan. Berbagai bank bersaing dengan 

menggunakan berbagai media promosi untuk memasarkan produknya, seperti 

billboard, baliho, iklan televisi, sponsorship, dan lain-lain.  

Persaingan membuat bank-bank berlomba untuk menambah layanan kepada 

nasabah dengan meluncurkan produk-produk yang memberikan nilai lebih kepada 

konsumen. Salah satu produk yang diluncurkan oleh Bank X adalah fasilitas transaksi 

perbankan lewat telepon seluler (ponsel) atau juga disebut mobile banking disingkat 

m-banking. Fasilitas ini diluncurkan agar nasabah dapat lebih nyaman dalam 

bertransaksi karena pelanggan bisa melakukan transaksi melalui ponsel kapan pun 

dan di mana pun.  
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Fasilitas m-banking ini juga dimanfaatkan untuk mendongkrak citra bank di 

mata nasabah atau calon nasabah, selain menunjukkan sebagai bank yang modern 

juga sebagai salah satu indikator bahwa bank mempunyai concern pada nasabah agar 

lebih mudah bertransaksi. Jenis transaksi bisa diakses lewat SMS (Short Message 

Service)  Banking X meliputi: transfer rekening yang terdaftar dalam SMS Banking, 

cek saldo rekening tabungan dan giro rupiah, informasi daftar rekening sendiri dan 

daftar tujuan transfer, perubahan PIN, notifikasi penolakan cek dan bilyet giro, jatuh 

tempo deposito, terjadinya pengkreditan di atas nilai tertentu, terjadinya pendebitan di 

atas nilai tertentu, dan jumlah saldo rekening di bawah nilai tertentu, dan lain-lain. 

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan konsumen (nasabah) akan fasilitas 

SMS Banking bank X, maka Bank X membuat iklan untuk mempromosikannya. 

Akhir-akhir ini, komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat, komunikasi 

pemasaran menjadi overload  dan semakin tidak efektif karena konsumen cenderung 

menurun kemampuannya mengingat pesan yang telah dilihat dan didengar. Di tengah 

situasi kusut seperti itu, persepsi yang baik menjadi sangat penting, baik terhadap 

merek maupun perusahaan.  

Sebuah produk sebaiknya diposisikan untuk menyampaikan seperangkat 

benefit kepada segmen konsumen tertentu. Iklan dirancang untuk 

mengkomunikasikan simbol-simbol dan citra yang menunjukkan bagaimana merek 

menawarkan benefit sehingga tercipta sikap positif terhadap merek tersebut, dan 

mendorong konsumen untuk mencoba produk (trial). Iklan juga berfungsi agar 

setelah konsumen melakukan pembelian, pilihan terhadap merek dapat terus 

diperkuat lagi untuk mempengaruhi mereka membeli ulang merek tersebut. 
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Sehubungan dengan peran iklan dalam pembentukan persepsi konsumen terhadap 

produk, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh 

persepsi konsumen pada iklan SMS Banking Bank X dalam membentuk sikap 

konsumen sehingga dapat membentuk perilaku (minat) konsumen sesuai harapan 

perusahaan.  

Di lain pihak, telepon seluler (ponsel) sudah menjadi bagian gaya hidup 

manusia modern dari segala lapisan. Dari eksekutif puncak, staf biasa, mahasiswa, 

ibu-ibu, manula, maupun remaja, di mana dan kapan saja tak lepas dari kebutuhan 

berponsel. Bahkan dalam waktu singkat pengguna ponsel diprediksi dapat melampaui 

jumlah pengguna fixed phone. Fenomena semakin merakyatnya telepon seluler 

menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana perilaku nasabah bank yang 

notabene pengguna ponsel dalam menggunakan ponselnya untuk memanfaatkan 

fasilitas yang diberikan sebuah Bank dengan dibantu oleh promosi yang dibuat oleh 

pihak Bank. 

Penelititan terdahulu yang berkaitan dengan paparan (eksposur) iklan pada 

pembentukan sikap konsumen terhadap merek produk telah dilakukan di Amerika 

Serikat dalam Journal of Marketing Research oleh Mackenzie, Lutz dan Belch (1986) 

yang hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi iklan, paparan iklan sangat 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek produk. 

Dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk meneliti hal tersebut di 

Indonesia khususnya di Jakarta, yaitu mengambil topik yang berkaitan dengan 

pengaruh persepsi konsumen terhadap iklan pada pembentukan sikap konsumen pada 

sebuah produk. Dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENGIKLANAN 
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MEREK TERHADAP SIKAP KONSUMEN DARI IKLAN SMS BANKING 

BANK X”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas diperoleh gambaran tentang masalah yang akan 

dibahas dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana terbentuknya sikap konsumen terhadap merek ? 

2. Apakah persepsi konsumen pada paparan dan isi iklan mempunyai pengaruh 

pada sikap konsumen terhadap merek ? 

3. Apakah persepsi konsumen pada paparan dan isi iklan mempunyai pengaruh 

pada sikap dari konsumen terhadap iklan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah persepsi konsumen pada paparan dan isi iklan 

mempunyai pengaruh pada sikap konsumen terhadap merek.  

2. Untuk mengetahui apakah persepsi konsumen pada paparan dan isi iklan 

mempunyai pengaruh pada sikap dari konsumen terhadap iklan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi  dunia perusahaan/kalangan pebisnis 

a. Sebagai referensi untuk mengetahui sejauh mana promosi/iklan yang telah 

dilakukan/dibuat perusahaan telah membentuk sikap konsumen. 
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b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas promosi/iklan yang telah 

dilakukan/dibuat oleh perusahaan, dan sebagai dasar untuk 

melakukan/membuat promosi/iklan yang berikutnya. 

2. Bagi dunia akademik 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap khasanah 

pengetahuan manajemen pemasaran khususnya perbankan. Selain itu juga 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terbagi dari lima ba,yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh 

peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Di dalam bab ini juga memuat tentang kerangka konseptual dan teori 

yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengurai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang akan 

disajikan dalam bentuk tabel hasil penelitian. Penjelasan akan diberikan secara 

lebih mendalam tentang tabel pada tiap-tiap bagian tersebut. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini serta 

analisis-analisis yang mendalam guna menjawab tujuan dan hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini. Pengolahan analisis data akan mengacu kepada 

metode-metode yang telah dijabarkan pada bagian metodologi penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diberikan untuk pihak terkait. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG PERSEPSI DAN SIKAP KONSUMEN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu bidang yang benar-benar harus 

dipahami, hal ini berkaitan dengan perancangan strategi pemasaran produk yang 

ditujukan kepada konsumen yang mempunyai tindakan dan perilaku yang berbeda-

beda. Dalam menerapkan strategi pemasaran, perusahaan mempelajari perilaku 

konsumen yang bersifat sentral bagi gaya hidup dan kesejahteraan sehingga 

pemahaman yang mendasar sangat dibutuhkan.  

Ilmu-ilmu sosial kadang-kadang mengartikan kata “behaviour” hanya 

menyangkut kegiatan-kegiatan yang tampak jelas atau mudah diamati. Tetapi, 

perkembangan sekarang mengakui bahwa kegiatan yang jelas terlihat hanyalah 

merupakan satu bagian dari proses pengambilan keputusan. Jadi, analisis perilaku 

konsumen yang realistis hendaknya menganalisis juga proses-proses yang tidak dapat 

atau sulit diamati, yang selalu menyertai setiap pembelian. Mempelajari perilaku 

konsumen tidak hanya mempelajari apa (what) yang dibeli atau dikonsumsi, tetapi 

juga di mana (where), bagaimana kebiasaannya (how often), dan dalam kondisi 

macam apa (under what conditions) barang-barang dan jasa-jasa dibeli. 

Perilaku kosumen berkaitan dengan pengambilan keputusan individu dan 

kegiatan fisik individu yang dipengaruhi oleh evaluasi, memperoleh atau membuang 

suatu produk/jasa (Loudon dan Della Bitta, 1993:5). Berdasarkan pernyataan tersebut 
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nantinya dikaitkan dengan pembentukan sikap konsumen terhadap merek suatu 

produk atau nama perusahaan melalui sikapnya terhadap iklan dan keyakinannya 

akan merek/nama. 

 

2.1.2 Komunikasi  

1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan salah satu elemen yang paling 

cepat berubah dalam marketing mix karena perusahaan dalam kegiatan 

pemasarannya selalu dituntut untuk bisa mengenalkan produk-produk yang 

ditawarkan secara lebih gencar dan menarik untuk mendapatkan perhatian 

konsumen. 

Komunikasi diperlukan untuk memberitahu konsumen hal-hal berikut: 

a. Tersedianya suatu penawaran (offering). 

b. Benefit unik dari penawaran tersebut. 

c. Di mana dan kapan dapat diperoleh dan digunakan penawaran di atas. 

Terdapat unsur-unsur utama yang mendasari komunikasi yang efektif. 

Berikut adalah sebuah model proses komunikasi sederhana dengan 5 unsur : 
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Sumber: McGraw-Hill (2005) 

GAMBAR II.1 Proses Komunikasi Pemasaran 

 

Keterangan: 

1. Sumber (Source) pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan 

menetapkan sasaran komunikasi. Pemasar membuat tujuan kampanye 

iklan dan promosi dan menyasarkan kampanye itu pada segmen sasaran 

tertentu. 

2. Proses Encoding, adalah penyandian tujuan di atas menjadi sebuah pesan. 

Agensi iklan merancang pesan yang disandikan dalam bentuk iklan. Pesan 

disandikan wiraniaga dalam bentuk presentasi penjualan. 

3. Pengiriman (Channel) pesan melalui media agar dapat menjangkau 

audiens sasaran. Penyebaran komunikasi pemasaran bisa lewat media 

massa, komunikasi getok tular dari wiraniaga, atau selebaran direct-mail 

yang dikirimkan kepada rumah sasaran. 

4. Proses Decoding oleh penerima agar pesan dapat dipahami dan mungkin 

untuk disimpan dalam memori nantinya. Dua pertanyaan utama adalah 

apakah konsumen menafsirkan pesan seperti yang diinginkan pengiklan, 

dan apakah pesan berdampak positif pada sikap dan perilaku konsumen. 

5. Umpan Balik (Feedback) atas efektivitas komunikasi pemasaran kepada 

sumber. 

Komunikasi yang efektif akan dapat merubah tingkah laku konsumen 

atau dapat memperkuat tingkah laku yang sudah diubah sebelumnya. Proses 

adopsi sangat berkaitan dengan masalah komunikasi yang efektif karena 
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menyangkut keputusan menerima atau mengadopsi maupun menolak produk 

atau ide oleh pihak konsumen. Proses adopsi dilakukan konsumen melalui 

enam tahap yaitu kesadaran (awareness), minat (interest), evaluasi 

(evaluation), percobaan (trial), keputusan (decision), dan konfirmasi 

(confirmation). 

Setelah pasar sasaran dan persepsinya dipahami, komunikator 

pemasaran selanjutnya merumuskan respon audiens yang diinginkan. Pemasar 

dapat menempatkan pesannya dalam benak konsumen (Cognitive), mengubah 

sikapnya (Affective), atau mendorongnya untuk bebuat sesuatu (Behavioral). 

Berikut model hirarki respon : 

 

 

 

 

Sumber: McGraw-Hill (2005) 

GAMBAR II.2 Model Hirarki Respon – Hierarchy-of-Effects-Model 

 

Tujuan promosi pada dasarnya yaitu memberitahukan atau membujuk 

konsumen untuk membeli atau bertransaksi dengan tawaran perusahaan. Oleh 

karena itu, promosi perusahaan dilakukan dengan diarahkan untuk 

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan sikap konsumen agar bersedia 

membeli atau bertransaksi. Promosi juga dapat dilakukan agar konsumen 

dapat meningkatkan pembelian (transaksi) melalui pengalaman yang baik 

Awareness 
(kesadaran) 

Knowledge 
(pengetahuan)  

Liking 
(kesukaan)  

Preference 
(preferensi)  

Conviction 
(keyakinan)  

Purchase  
(pembelian) 

Cognitive Affective Behavioral 
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sebelumnya sehingga dapat membantu mengkonfirmasikan keputusannya 

(Perreault dan McCarrthy, 1999 : 389). 

2. Saluran Komunikasi Pemasaran di Lingkungan Perbankan 

Komunikasi pemasaran atau promosi di lingkungan perbankan pada 

umumnya adalah sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan dan menjual produk/jasa yang dihasilkan oleh bank 

dengan maksud: 

i. Memperkenalkan jika ada pengembangan produk (product 

development). 

ii. Untuk mengatasi kejenuhan nasabah. 

iii. Untuk membuka pintu dan merintis jalan bagi sales force. 

iv. Untuk mempengaruhi keputusan calon nasabah, terutama jika calon 

nasabah menghadapi masalah dalam memilih beberapa alternatif 

penggunaan uang mereka. 

b. Agar bank dapat menghadapi persaingan yang semakin tajam dan semakin 

kompleks. Dalam hal ini bank perlu mengamati kegiatan promosi yang 

telah dilakukan oleh pesaing. Sebab, persaingan bank dewasa ini sudah 

tidak pada persaingan harga lagi. Untuk itu bank harus menyusun program 

promosi yang agresif serta tepat guna. Meskipun untuk itu perlu adanya 

dukungan dana yang cukup. 

c. Menjual goodwill, image, dan idea yang baik tentang bank. Seperti kita 

ketahui bahwa bank adalah bisnis kepercayaan dan petugas bank bertugas 

menjual ide atau gagasan untuk memecahkan problema keuangan calon 
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nasabah. Untuk itu, citra baik bank dan kesan baik nasabah terhadap bank 

perlu dijaga. Kualitas sistem layanan bank yang cepat dan akurat akan 

sangat mendukung tujuan tersebut. 

Di lingkungan perbankan, terdapat dua sarana komunikasi pemasaran, 

yaitu: 

 

a. Sarana Manusia, terdiri dari: 

1) Tenaga pejabat pemasaran atau account officer. 

2) Para pakar perbankan. 

3) Perhimpunan sosial atau organisasi masyarakat 

b. Sarana Bukan Manusia, terdiri dari: 

1). Surat kabar, majalah. 

2). Radio, TV, Film. 

3). Papan reklame 

4). Suasana lingkungan kantor bank yang dapat membawa perasaan atau 

kesan positif. 

Seperti telah diketahui, bahwa media promosi dapat terdiri atas iklan, 

promosi penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. Keempat cara promosi 

itu diharapkan dapat berperan dalam tahap The Sales Transaction Process dan 

Target Audience yang menjadi sasaran promosi tersebut, agar bank dapat 

menyelenggarakan kegiatan untuk : 

1. Membangkitkan kesadaran calon nasabah (awareness). 

2. Menanamkan pengertian kepada calon nasabah (comprehension). 
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Periklanan  

Penjualan 
pribadi 

Consumer 
segment 

Corporate 
segment 

3. Membentuk keyakinan calon nasabah (conviction). 

4. Memberikan ketentraman kepada calon nasabah (reassurance). 

Keempat cara promosi di lingkungan perbankan tersebut apabila kita 

gambarkan nampak seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR II.3 Hubungan Antara Cara-Cara Promosi Dengan Pangsa Pasar di 

Lingkungan Perbankan 

 

Untuk pangsa pasar individual (consumer segment) lebih tepat 

digunakan iklan. Sebab, jangkauannya luas dan biayanya relatif murah. 

Sedangkan penjualan pribadi lebih banyak digunakan untuk menghubungi 

pangsa pasar institusional/lembaga (corporate segment). Sebab, jumlah 

nasabah tidak banyak dan pada umumnya volume transaksi cukup besar. 

Namun kedua jenis promosi tersebut dapat digunakan bersama pada masing-

masing pangsa pasar, hanya saja intensitas pemakaiannya yang berbeda untuk 

tiap-tiap pangsa pasar. Demikian pula halnya dengan promosi penjualan dan 

publisitas, pada kedua pangsa pasar itu dapat digunakan secara bersama-sama 

ataupun terpisah. 
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2.1.3 Persepsi Konsumen 

1. Pengertian Persepsi 

Pengertian persepsi menurut Kotler (2000:173) adalah proses 

bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti. Selain itu persepsi juga didefinisikan sebagai suatu proses 

pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Masing-masing individu 

akan memberikan arti terhadap stimulus dengan cara yang berbeda-beda 

meskipun obyek yang dipersepsikan sama. Stimuli merupakan suatu unit dari 

input yang biasanya berupa produk, pengelompokkannya, merek ataupun 

iklan yang menjadi input akan diproses sehingga meghasilkan persepsi 

konsumen akan hal tersebut. Persepsi konsumen merupakan suatu proses di 

mana dari input (stimuli) disensor sehigga menghasilkan penilaian dan 

interpretasi atas obyek. 

Dengan kata lain bahwa persepsi merupakan bagian dari proses 

kognitif dari sikap seseorang yang berusaha memberi arti terhadap stimulus 

melalui proses memilih, mengorganisasi dan menafsirkan stimulus untuk 

menciptakan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia. Orang dapat 

memiliki persepsi yang berbeda pada obyek yang sama dikarenakan tiga 

proses perseptual, yaitu: 

a. Perhatian selektif. 

Orang terlibat kontak dengan sangat banyak rangsangan setiap 

harinya. Sebagian akan disaring dengan proses yang dinamakan perhatian 
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selektif. Dalam keadaan seperti ini, pemasar harus bekerja dengan keras 

untuk mendapatkan perhatian konsumen. 

b. Distorsi selektif. 

Adalah kecenderungan untuk mengubah informasi ke dalam 

pengertian pribadi dan menginterpretasikan informasi dengan cara yang 

akan mendukung pra-konsepsinya. 

c. Ingatan selektif. 

Orang akan melupakan banyak hal yang akan mereka pelajari 

namun cenderung akan mengingat informasi yang menyokong pandangan 

dan keyakinan mereka. 

Dua karakteristik penting yang turut menentukan persepsi konsumen 

pada stimuli adalah kemampuan membedakan stimuli dan kemampuan 

menggeneralisasi dari satu stimulus kepada lainnya (Uyung Sulaksana, 

2003:50). Satu pertanyaan dasar menyangkut dampak stimuli pemasaran pada 

persepsi adalah apakah konsumen mampu membeda-bedakan berbagai stimuli 

yang berbeda? Apakah konsumen sanggup mempersepsikan perbedaan rasa, 

harga, perabaan dan bentuk kemasan di antara berbagai merek? 

Kemampuan membedakan stimuli merupakan hal yang dapat 

dipelajari. Umumnya, pemakai setia merek akan lebih mampu mengenali 

perbedaan-perbedaan kecil dalam karakteristik produk berbagai merek. 

Namun pada umumnya, kemampuan konsumen untuk membedakan ciri-ciri 

indrawi seperti rasa dan perabaan bisa dikatakan rendah. Oleh karena itu, 

pemasar dituntut lebih banyak mengandalkan iklan untuk menegaskan 
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diferensiasi merek yang tidak bisa dicerminkan hanya oleh ciri-ciri fisik 

produk semata. Brand image harus diciptakan agar mampu meyakinkn 

konsumen bahwa produk mereka lebih baik dari produk lainnya dan lebih 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 

 

2. Persepsi terhadap iklan 

Pada saat melihat iklan, banyak konsumen yang tidak memperhatikan 

klaim produk dan atau pesan secara langsung, tetapi reaksi afektif 

menimbulkan perasaan terhadap iklan. 

Persepsi ini meliputi reaksi terhadap faktor iklan seperti kreatifitas 

iklan, kualitas efek gambar, warna dan intonasi suara (Belch dan Belch, 

1995). Persepsi terhadap iklan dapat berupa tanggapan baik atau tidak baik 

(favourable atau unfavourable). Hal ini penting karena efeknya pada sikap 

terhadap iklan dan juga merek secara langsung.  

Perasaan konsumen tentang iklan sama pentingnya dengan sikap 

mereka terhadap merek dalam penilaian kefektivan iklan. Pentingnya reaksi 

afektif dan perasaan yang tergambarkan dalam iklan tergantung pada beberapa 

faktor diantaranya kealamian  iklan dan tipe pemrosesan informasi oleh 

konsumen. 

 

2.1.4 Pembentukan Sikap 

Pada dasarnya tujuan periklanan adalah mengubah atau mempengaruhi sikap-

sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. Tujuan 
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periklanan komersial adalah membujuk khalayak untuk membeli produk A, bukannya 

produk B; atau mempromosikan kelanjutan perilaku membeli produk A untuk 

seterusnya (diasumsikan bahwa konsumen tidak membeli produk A dan produk B 

sekaligus).  

 

1. Sikap terhadap merek  

Sikap terhadap merek merupakan pernyataan mental penerima pesan 

yang menilai positif atau negatif, bagus-tidak bagus, suka-tidak suka, 

berkualitas-tidak berkualitas suatu produk (Assael, 2001:82). Keyakinan ini 

timbul setelah konsumen sasaran mengkonfirmasikan memori dengan 

informasi yang ditawarkan.  

Sikap cenderung terbentuk dari hasil kontak langsung suatu obyek 

atau individu dengan obyak tertentu (Engel, Blackwell dan Miniard, 

1995:340). Dari hasil kontak tersebut, konsumen akan menilai karakteristik 

obyek sehingga muncul sikap positif atau negatif. Karateristik sikap umumnya 

tergantung dari kepercayaan dan keyakinan konsumen akan kemampuannya 

mengenali karakteristik tertentu dari merek produk yang dinilainya. Sikap 

terbentuk dari beberapa komponen, yaitu cognitive, afective, conative. 

Sikap terhadap merek diawali oleh proses kognitif yang bekerja 

terhadap rangsangan. Sikap ini dipengaruhi oleh persepsi konsumen mengenai 

produk dan persepsi konsumen mengenai sumber. Kemudian mempengaruhi 

minat beli konsumen terhadap produk yang diiklankan. Terdapat tiga sikap 
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konsumen terhadap produk, yaitu (Assael, 2001:283): brand belief, brand 

evaluation, dan action. 

2. Sikap terhadap iklan 

Pada dasarnya tujuan periklanan adalah mengubah atau mempengaruhi 

sikap-sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap konsumen. 

Respon kognitif adalah cara konsumen berpikir mengenai sebuah iklan: sikap 

terhadap iklan (afektif) merupakan cara konsumen merasakan hal tersebut. 

Assael (2001:368) mendefinisikan sikap terhadap iklan sebagai berikut: 

”Attitude toward the ad is the consumer’s predisposition to respond favorably 

or unfavorably to a particular ad”. 

 

Respon kognitif yang positif umumnya akan menghasilkan sikap 

positif konsumen terhadap iklan, dan sebaliknya, respon kognitif yang negatif 

umumnya menghasilkan sikap negatif. 

Karena aspek afektif yang dominan maka sikap terhadap iklan diukur 

dalam afektif penerima pesan yang menilai baik-tidak baik, suka-tidak suka, 

menarik-tidak menarik, kreatif-tidak kreatif, informatif-tidak informatif. 

 

2.1.5  Periklanan 

Strategi pemasaran banyak berkaitan dengan komunikasi. Periklanan 

merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. 

Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus dilakukan dalam 

kegiatan periklanan tentu saja harus lebih dari sekedar memberikan informasi kepada 

khalayak. Periklanan harus mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku 
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sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan untuk mencetak 

penjualan dan keuntungan. Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen 

membeli produk-produk yang oleh departemen pemasaran telah dirancang 

sedemikian rupa, sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan 

pembeli. Singkatnya, periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan dan keputusan 

pembeli. 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang/organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran (Basu Swastha,1984:234). Pengiklanan adalah komunikasi non 

individu, dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh 

perusahaan, lembaga non laba, serta individu-individu (Basu Swastha, 1984:245). 

Beberapa macam cara dalam periklanan dapat digolongkan atas dasar 

penggunaannya oleh pimpinan, karena perbedaan tersebut tergantung tujuan 

perusahaan dalam program periklanannya. Dalam hal ini periklanan digolongkan 

menjadi dua yaitu: 

1. Periklanan barang  

Dilakukan dengan menyatakan kepada pasar tertentu tentang produk 

yang ditawarkan.  

2. Periklanan kelembagaan 

Dilakukan untuk menimbulkan rasa simpatik terhadap penjual dan 

ditujukan untuk menciptakan goodwill kepada perusahaan. Jadi, periklanan ini 

lebih menitikberatkan pada nama penjual atau perusahaannya. 
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Selain itu ada beberapa ciri-ciri kelebihan iklan dari sekian banyak bentuk dan 

penggunaannya, yaitu: 

1. Public presentation: sifat publik dari iklan memberi semacam legitimasi pada 

produk dan mengesankan penawaran yang terstandardisasi. Banyak orang 

menerima pesan yang sama. 

2. Pervasiveness: pemasar bisa mengulang-ulang pesan yang sama melalui iklan. 

Dengan iklan, konsumen bisa membanding-bandingkan pesan dari berbagai 

perusahaan yang bersaing. 

3. Amplified expresiveness: iklan memberi peluang untuk mendramatisir 

perusahaan dan produknya melalui penggunaan cetakan, bunyi dan warna. 

4. Impersonality: audiens tidak wajib menaruh perhatian atau merespon iklan. 

Iklan lebih merupakan monolog di depan audiens, bukan sebuah dialog 

dengan audiens. 

Periklanan tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi. Periklanan 

harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta 

memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para konsumen atau khalayak 

secara suka rela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang 

diinginkan pengiklan. 

Seiring pertumbuhan ekonomi iklan menjadi sangat penting, karena 

konsumen potensial akan memperhatikan iklan dari produk yang akan dibelinya, 

karena iklan berfungsi untuk  menginformasikan suatu produk atau jasa ataupun 

profil perusahaan dan sebagai media untuk mengingatkan konsumen terhadap suatu 
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produk atau jasa (reminder) (Kotler, 2000). Berdasarkan tujuannya iklan dibagi 

menjadi tiga, yaitu iklan informatif, iklan persuasif, dan iklan pengingat (Kotler, 

2000:578). 

Pemilihan media iklan sangat penting agar pesan yang disampaikan dalam 

iklan dapat efektif mencapai dan diterima konsumen sasaran. Menurut Kotler 

(2000:588), seorang perencana media yang akan dipakai harus menentukan pilihan di 

antara berbagai kategori media dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kebiasaan media dari konsumen sasaran. 

Pemasang iklan menentukan media untuk menyampaikan pesan 

iklannya. Langkah-langkah diputuskan untuk menentukan jangkauan iklan, 

frekuensi dan dampaknya, memilih jenis media utama, menyeleksi media 

khusus, dan menentukan saat pemakaian media yang tepat. Penentuan media 

yang teapt harus berdasar pada media yang sering bersentuhan dengan target 

audience-nya. 

2. Produk 

Jenis media mempunyai potensi berbeda-beda misalnya dalam 

peragaan, visualisasi, penjelasan, keterpercayaan dan warnanya. Jenis produk 

yang akan diiklankan mempengaruhi jenis media yang akan digunakan. 

3. Pesan 

Pembuatan pesan iklan yang kreatif sangat penting demi suksesnya 

iklan. Untuk menyusun strategi yang kreatif, para pembuat iklan melewati 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

tahap-tahap : melahirkan pesan, evaluasi dan seleksi pesan, dan pelaksanaan 

pesan. 

4. Biaya 

Setelah menetapkan tujuan periklanan, perusahaan bisa langsung 

menyusun anggaran iklan bagi setiap produk. Peranan iklan adalah untuk 

menaikkan kurva permintaan akan produk tertentu. Perusahaan bersedia 

menghabiskan jumlah tertentu untuk mencapai target tertentu. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah : 

 

GAMBAR II.4 Kerangka Pemikiran 

 

Pengenalan terhadap iklan akan memberikan dampak pada penerimaan 

konsumen atas produk yang diiklankan. Hal ini merupakan proses pembentukan 

persepsi konsumen pada produk tersebut. Konsumen akan menilai iklan tersebut baik 

cara pemaparannya maupun isinya. Proses ini selanjutnya dapat mempengaruhi sikap 

konsumen baik terhadap merek maupun terhadap iklan itu sendiri. Mereka dapat 

bersikap positif atau negatif terhadap merek atau iklan tersebut sehingga dapat dilihat 
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adakah pengaruh hubungan antara persepsi dari konsumen dengan sikap yang diambil 

setelahnya. 

 

2.3 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian ini hasil replikasi dari penelitian Rama Setiawardana, 2004 dengan 

judul “Analisis Pengaruh Persepsi Konsumen pada Iklan layanan Kredit BPR 

Kurnia Kencanajaya Terhadap Sikap Konsumen”  

Adapun kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data pembahasan yang 

telah dilakukan, maka dapat dikemukakan bahwa : 

1. Variabel persepsi pada paparan iklan (X1) tidak mempunyai pengaruh yang 

signfikan terhadap sikap konsumen pada merek produk (Y1), tetapi persepsi 

pada isi iklan (X2) mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap sikap 

konsumen pada merek produk (Y1) sehingga hipotesis pertama tidak terbukti 

karena hanya satu variabel yang dapat mempengaruhi sikap konsumen secara 

individu. 

2. Hipotesis kedua yang menyatakan secara bersama-sama variabel paparan 

iklan (X1) dan persepsi pada isi iklan (X2) mempunyai pengaruh terhadap 

sikap konsumen pada merek produk (Y1) dibuktikan dengan analisis data yang 

hasilnya adalah kedua variabel tersebut mempunyai tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya secara signifikan mempunyai pengaruh 

terhadap sikap konsumen pada merek.. 

3. Variabel persepsi konsumen pada isi iklan mempunyai pengaruh yang 

dominan pada sikap konsumen terhadap merek dapat dilihat dari hasil analisis 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

data yang menunjukkan koefisien regresi variabel tersebut lebih tinggi dari 

koefisien regresi variabel yang lain sehingga hipotesis ketiga terbukti. 

4. Sebesar 50,9% pembentukan sikap konsumen terhadap merek dapat dijelaskan 

oleh variasi dalam variabel persepsi konsumen terhadap paparan dan isi iklan. 

Sedangkan sisanya 49,1% adalah dipengaruhi variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

5. Masing-masing variabel persepsi pada paparan iklan (X1) dan persepsi pada 

isi iklan (X2) mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap sikap konsumen 

pada iklan produk (Y2) sehingga hipotesis keempat terbukti 

6. Hipotesis kelima yang menyatakan secara bersama-sama variabel paparan 

iklan (X1) dan persepsi pada isi iklan (X2) mempunyai pengaruh terhadap 

sikap konsumen pada iklan produk (Y1) dibuktikan dengan analisis data yang 

hasilnya adalah kedua variabel tersebut mempunyai tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya secara signifikan mempunyai pengaruh 

terhadap sikap konsumen pada iklan. 

7. Dari hasil analisis regresi berganda diketahui koefisien regresi variabel 

konsumen pada isi iklan lebih tinggi dari koefisien regresi variabel konsumen 

pada paparan iklan sehingga hipotesis keenam yang menyatakan variabel 

konsumen pada paparan iklan mempunyai pengaruh yang dominan pada 

pembentukan sikap konsumen terhadap iklan tidak terbukti. 

8. Sebesar 51,8% pembentukan sikap konsumen terhadap iklan dapat dijelaskan 

oleh variasi dalam variabel persepsi konsumen terhadap paparan dan isi iklan. 
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Sedangkan sisanya 48,2% adalah dipengaruhi variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

 

2.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara variabel : 

1. Ho1 : Variabel persepsi konsumen pada paparan iklan tidak mempunyai 

pengaruh sigifikan pada sikap konsumen terhadap merek. 

Ha1 : Variabel persepsi konsumen pada paparan iklan mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap merek. 

2.   Ho2 : Variabel persepsi konsumen pada isi iklan tidak mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap merek. 

Ha2 : Variabel persepsi konsumen pada isi iklan mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap merek. 

3. Ho3 : Variabel persepsi konsumen pada paparan iklan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan pada sikap konsumen terhadap iklan. 

Ha3 : Variabel persepsi konsumen pada paparan iklan mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap iklan. 

4. Ho4 : Variabel persepsi konsumen pada isi iklan tidak mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap iklan. 

Ha4 : Variabel persepsi konsumen pada isi iklan mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap iklan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

3.1.1    Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif. Survei dilakukan 

pada sejumlah sampel responden, kemudian hasilnya dianalisis dengan metode 

analisis yang telah ditentukan (Korelasi Spearman’s) untuk mendapatkan kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut selanjutnya dapat digeneralisasi untuk mewakili populasinya. 

 

3.1.2 Sumber Data 

Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu melalui kuesioner 

yang disebar ke sejumlah responden (nasabah Bank X Cabang Jakarta Kelapa 

Gading) dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan pengambilan data 

yang sudah ada pada Bank X. 

 

3.1.3 Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah para nasabah Deposito, Tabungan 

dan Giro dari PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kelapa Gading yang 

berjumlah 2.436 nasabah. Sedangkan sampelnya adalah sejumlah nasabah Bank X 

Cabang Jakarta Kelapa Gading sejumlah 125 nasabah. Jumlah sampel ini mengacu 

pada formulasi yang menyatakan bahwa, jumlah minimal sampel ditentukan oleh 1 
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pertanyaan yang diwakili oleh 5 responden (Bentler and Chou, 1993). Sehingga 

jumlah sample diformulasikan sebagai berikut: 

 Jumlah minimal sample = jumlah item pertanyaan x 5 responden 

 Jumlah pertanyaan adalah 25 butir. Oleh karena itu jumlah minimum sample 

adalah 25 butir pertanyaan x 5 responden = 125 responden. 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability 

sampling yaitu convenience sampling. Non probablity sampling adalah teknik 

pengambilan sampel di mana unit sampel dipilih berdasar keyakinan pribadi sehingga 

unsur-unsur populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 

(Zikmund, 2000:350). Convenience sampling adalah prosedur pengambilan sampel 

yang dipakai untuk memperoleh unit penelitian (sampel) yang telah ada (Zikmund, 

2000:350). Teknik ini dipilih untuk mempermudah penelitian dan menghemat biaya 

penelitian. 

 

3.1.4 Pengukuran Variabel 

Dilakukan dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh dari masing-masing 

item skor total. Dalam menghitung korelasi product moment antara skor butir (X) 

dengan skor faktor (Y), rumus korelasi product moment Spearman’s, item dinyatakan 

valid apabila rhitung > nilai kritis: 

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑∑∑ ) . ( − )

=
2222 y - yn.x - xn.

yxxy(n 
  xyr  

Keterangan: 

r = Korelasi product moment 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

n = Jumlah subyek 

Σx = Jumlah skor butir 

Σy = Jumlah skor faktor 

(Σx
2
) = Jumlah skor butir kuadrat 

(Σx)
2
 = Jumlah skor butir dikuadratkan 

(Σy
2
) = Jumlah skor faktor kuadrat 

(Σy)
2
 = Jumlah skor faktor dikuadratkan 

Σxy = Jumlah skor x dan y 

 

3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang akan disebarkan kepada responden untuk diisi dan 

kemudian untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun daftar kuesioner yang dibuat adalah 

sebagai berikut: 

1. Persepsi pada paparan iklan: 

a. Kreativitas pembuatan iklan SMS Banking Bank X bagus. 

b. Kualitas gambar, warna, dan pemilihan huruf pada iklan SMS Banking 

Bank X memberikan image/citra yang baik pada perusahaan. 

c. Pemilihan gambar, warna dan huruf pada iklan menarik. 

d. Pemilihan media iklan SMS Banking Bank X sudah tepat. 

e. Pemilihan tema iklan sudah pas. 

f. Kualitas pembuatan iklan SMS Banking Bank X bagus. 

g. Gaya penyampaian informasi dalam iklan menarik. 
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h. Iklan tersebut mempunyai ide yang orisinil dan baru. 

2. Persepsi pada isi iklan: 

a. Isi pesan iklan SMS Banking Bank X mempunyai tingkat pemaparan yang 

baik, jelas, dan mudah dimengerti. 

b. Isi pesan iklan tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan. 

c. Isi pesan iklan SMS Banking Bank X menimbulkan perasaan percaya dan 

keyakinan. 

d. Isi pesan iklan tersebut memberikan daya tarik dan manfaat yang 

diinginkan orang/konsumen. 

e. Isi pesan dalam iklan memberikan pengetahuan lebih. 

f. Isi pesan iklan membuat orang ingin mencoba. 

3. Sikap konsumen terhadap merek: 

a. Saya suka terhadap produk SMS Banking Bank X karena dapat memenuhi 

kebutuhan.  

b. Saya suka terhadap produk SMS Banking Bank X karena produk yang 

ditawarkan memberi kemudahan. 

c. Saya yakin SMS Banking Bank X memberikan kecepatan untuk transasksi 

perbankan. 

d. Saya yakin produk ini memberikan tingkat keamanan yang baik. 

e. Saya yakin produk SMS Banking Bank X merupakan merek yang 

berkualitas. 

f. Saya suka dengan produk SMS Banking bank X karena merupakan 

produk yang modern dan canggih. 
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4. Sikap konsumen terhadap iklan: 

a. Iklan SMS Banking Bank X memberikan kesan yang baik dan berkualitas 

bagi saya. 

b. Saya suka terhadap iklan SMS Banking Bank X karena menarik dan 

meyakinkan. 

c. Iklan tersebut dapat memancing ketertarikan saya. 

d. Saya suka dengan iklan SMS Banking Bank X karena menambah 

pengetahuan/informasi. 

e. Saya suka dengan iklan tersebut karena terkesan modern. 

Atribut-atribut diatas akan digunakan dalam kuesioner untuk mencari data 

yang diperlukan. Daftar jawaban terhadap pertanyaan tentang persepsi dan sikap 

konsumen yang bersifat kualitatif diubah ke dalam bentuk kuantitatif (pembobotan) 

menggunakan format tipe likert skala lima tingkat jawaban yang merupakan skala 

jenis ordinal, dengan ketentuan : 

- Sangat tidak setuju  = 1 

- Sangat setuju  = 5 

Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh 

dari masing-masing item skor total. Dalam menghitung korelasi factor 

analysis antara skor butir (X) dengan skor faktor (Y), rumus korelasi principal 

component analysis, item dinyatakan valid apabila rhitung > nilai kritis 
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 Hasil pengujian validitas butir-butir kuesioner dengan dipengaruhi 

loading factor  sebagai berikut : 

TABEL III.1 Rangkuman Uji Validitas Kuesioner 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Loading 

Factor 
Status 

X1  

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

PP5 

PP6 

PP7 

PP8 

0,731 

0,749 

0,676 

0,696 

0,640 

0,678 

0,716 

0,750 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X2 

PI1 

PI2 

PI3 

PI4 

PI5 

PI6 

0,582 

0,482 

0,751 

0,744 

0,683 

0,762 

Invalid 

Invalid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Y1 

SM1 

SM2 

SM3 

SM4 

SM5 

SM6 

0,743 

0,695 

0,587 

0,745 

0,727 

0,486 

Valid 

Valid 

Invalid 

Valid 

Valid 

Invalid 

Y2 

SI1 

SI2 

SI3 

SI4 

SI5 

0,808 

0,830 

0,762 

0,689 

0,794 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Loading 

Factor 
Status 

X1  

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

PP5 

PP6 

PP7 

PP8 

0,731 

0,749 

0,676 

0,696 

0,640 

0,678 

0,716 

0,750 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X2 PI1   
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PI2 

PI3 

PI4 

PI5 

PI6 

 

0,803 

0,813 

0,681 

0,802 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Y1 

SM1 

SM2 

SM3 

SM4 

SM5 

SM6 

0,830 

0,731 

 

0,703 

0,766 

 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

 

Y2 

SI1 

SI2 

SI3 

SI4 

SI5 

0,808 

0,830 

0,762 

0,689 

0,794 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah 

 Dari data yang ditunjukkan oleh Tabel III.1 diketahui bahwa semua 

item pertanyaan mempunyai nilai rhitung di atas 0,361. ini berarti seluruh butir 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid. Perhitungan dilakukan dengan 

bantuan program komputer SPSS. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas (R) instrumen menggunakan pendekatan 

analisa varian dengan Cronbach’s Alpha Coefficien. Teknik ini digunakan 

untuk  mencari reliabilitas yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan 

rentangan antara beberapa nilai atau bentuk skala (Husein Umar, 2002:207). 

Teknik alpha dipilih karena merupakan teknik pengujian konsistensi R yang 

cukup sempurna (Sekaran, 2000:206). Rumus untuk menghitung nilai 

keandalan teknik Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

2
b

σ∑

2
t

σ

 

 

 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

   = Varians total  

 = Jumlah varians butir 

Angka reliabilitas selanjutnya dibandingkan dengan tabel r product 

moment. Instrumen akan reliabel jika nilai reliabilitasnya lebih besar dari r 

tabel (0,361) dan reliabilitas instrumen dikatakan cukup baik jika nilainya 

diatas 0,6. 

Berikut hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian : 

TABEL III.2 Rangkuman Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

Variabel Koefisien Alpha Nilai Kritis Status 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

0,884 

0,817 

0,783 

0,910 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi langsung yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti.  
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2. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. 

3. Wawancara, dilakukan dengan pihak bank untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

4. Studi pustaka yaitu mengumpulkan materi dari sumber-sumber kepustakaan 

yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara korelasi 

bivariat untuk menguji hipotesis dengan rumus sebagai berikut : 

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑∑∑ ) . ( − )

=
2222 y - yn.x - xn.

yxxy(n 
  xyr  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Bank X 

Sejak krisis ekonomi regional melanda negara Indonesia pertengahan 

tahun 1997, menyebabkan perlu adanya pembenahan di sektor perbankan 

Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan International 

Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) 

telah menetapkan kebijakan dan rekapitulasi bank umum baik Swasta maupun 

Pemerintah. Di samping itu, Pemerintah RI telah membentuk BPPN dengan 

AMU (Asset Management Unit) sebagai salah satu unit pelaksanaannya untuk 

melaksanakan penyehatan di Sektor Perbankan Nasional. BBD, BDN, 

BAPINDO, dan Bank EXIM yang merupakan empat dari tujuh Bank Umum 

milik pemerintah, tidak dari pengaruh krisis ekonomi tersebut di atas. Dalam 

keadaan keuangan seperti tersebut di atas, perlu dilakukan restrukturisasi atas 

keempat Bank Pemerintah tersebut. 

Dengan dilakukannya restrukturisasi atas Bank Bergabung yang 

kemudian diikuti dengan merger Bank Bergabung ke dalam Bank X akan 

mempunyai organisasi dan sistem yang lebih efisien serta sumber daya 

manusia yang profesional serta produktif. Selain itu, keadaan keuangan Bank 

X akan menjadi sehat sebagaimana tercermin dalam CAR sebesar 8%. 

Selanjutnya dengan program kerja yang telah disusun diharapkan Bank X 
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akan tetap memenuhi ketentuan CAR yang ditetapkan Pemerintah RI sebesar 

minimal 8% pada akhir tahun 2001 dan akan terus membaik pada tahun-tahun 

berikutnya. Selain latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, 

pelaksanaan restrukturisasi Bank Bergabung, kapitalisasi Bank X dan merger 

Bank Bergabung  kedalam Bank X, merupakan komitmen Pemerintah RI 

sebagaimana tercermin dalam Letter of Intent (LoI) Pemerintah RI pada 

tanggal 14 Mei 1999 yang ditujukan pada IMF. Dalam LoI tersebut 

dicantumkan acuan-acuan spesifik dan jadwal restrukturisasi serta merger 

secara hukum. 

Dalam pelaksanaannya merger Bank Bergabung kedalam Bank X 

dianut prinsip sebagau berikut : 

a. Sebelum kapitalisasi Bank X, terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi 

Bank Bergabung. 

b. Bank X akan menjadi bank yang besar, kokoh, dan berdaya saing tinggi. 

c. Pelaksanaan restrukturisasi, kapitalisasi, dan merger dilakukan dengan 

jadwal yang jelas sehingga dapat memantau secara seksama atas 

pelaksanaannya. 

Bank X didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomer 75 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

448/KMK.01/1998, serta Akta Pendirian Nomor 10 tertanggal 2 Oktober 1998 

dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Acara 

Negara RI Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998. Pendirian Bank X dilakukan 

dengan penggabungan atas seluruh saham Pemerintah RI (kecuali satu saham) 
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dalam masing-masing Bank Bergabung serta penyetoran sejumlah uang tunai 

sebagai pembayaran atas modal pendirian Bank X. Untuk menunjang 

restrukturisasi dan integrasi secara seksama atas fungsi “back office” dan 

“controlling” yang ditetapkan di Bank X, maka sistem informasi dan 

teknologi serta prosesnya telah dilakukan secara seksama.  

4.1.2 Visi dan Misi Bank X 

Visi  : Bank terpercaya pilihan anda. 

Misi : 

a. Memprioritaskan kepentingan nassabah dengan pelayanan dan 

produk yang terbaik. 

b. Memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham. 

c. Memberikan kesempatan kerja yang sama bagi siapa saja tanpa 

membedakan unsur sara. 

d. Memiliki komitmen terhadap standar kinerja yang tinggi. 

e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

4.1.3 Falsafah kerja Bank X 

Sesungguhnya PT Bank X (persero) Tbk., dalam pandangan manusia 

dan lingkungan, beritik tolak dari prinsip dasar pemikiran : 

a. Bahwa pada asasnya manusia itu baik. 

b. Bahwa hubungan antara manusia selalu dijaga atas dasar kemaslahatan 

bersama. 

c. Bahwa kebenaran diperoleh melalui proses pembahasan dan pengujian 

bersama didasari prinsip kebebasan mengemukakan pendapat, saran 

dan kritik. 

d. Bahwa karyawan dinilai dengan kriteria dan ukuran yang sama guna 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya mengembangkan 
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profesionalisme dan karir dalam berkarya untuk mencapai tingkat 

prestasi yang setinggi-tingginya. 

e. Bahwa manusia tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya dan 

untuk itu selalu berusaha menyesuaikan diri dan memepengaruhi 

lingkungannya dalan rangka mengembangkan diri dan dunia usaha 

guna bersama-sama mencapai tujuan pembangunan nasional yang 

berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Dengan demikian 

setiap karyawan PT Bank X (Persero) Tbk. harus memiliki nilai pokok 

yang menunjang dan tepat bagi seorang bankir profesional yang 

bekerja di Bank X. 

f. Tangguh, di mana mantap dalam bekerja dan bijak dalam mengambil 

resiko usaha serta memiliki integritas kepribadian, tanggung jawab 

dan disiplin tinggi dalam mengolah menuju tingkat hasil dalam 

bidangnya. 

g. Tumbuh, di mana senantiasa terdorong untuk meningkatkan 

ketrampilan serta terus menerus untuk tingkat pencapaian hasil dalam 

bidangnya. 

h. Semangat, di mana semangat yang tumbuh dari rasa pengabdian, rasa 

memiliki, saling menghargai, saling mempercayai serta rasa persatuan 

dan kesatuan yang tertanam di sanubari dan pikiran setiap karyawan. 

i. Setia, di mana memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra usaha 

untuk semua pihak. 

j. Sukses, di mana senantiasa berusaha memelihara kesehatan pada 

tingkat lebih baik serta menumbuhkembangkan usaha. 

k. Tanggap, di mana sigap dalam usaha mencari pemikiran baru serta 

dalam mengelola dan memanfaatkan setiap perubahan termasuk di 

dalamnya perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan 

jaman. 

 

Kelima prinsip dan keenam nilai pokok tersebut sebagai satu kesatuan 

dari falsafah kerja PT Bank X. Dengan falsafah kerja ini, semua karyawan 

dapat memiliki suatu dasar pijak dan berangkat dari nilai yang sama dalam 

menyediakan tenaga dan pikirannya serta konsisten di tengah 

keanekaragaman fungsi dan tugas mereka. 
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4.1.4 Kegiatan Usaha 

Seiring dengan tuntutan nasabah dan perkembangan dunia usaha, 

maka nasabah bank khususnya dan dunia usaha pada umumnya, 

membutuhkan jasa pelayanan perbankan yang mudah, cepat dan terpadu guna 

memajukan usahanya. Usaha PT Bank X (Persero) Tbk. untuk menyesuaikan 

diri dalam hal perubahan-perubahan kebijaksanaan berikutnya. Sejak tahun 

1999, PT Bank X (Persero) Tbk. telah berhasil dalam rangka konsolidasi dan 

aneka produk jasa perbankan yang dapat ditawarkan kepada nasabah, hingga 

saat ini Bank X telah mampu memberikan pelayanan berbagai jasa perbankan 

kepada masyarakat serta dunia usaha yang membutuhkan. Sebagai Bank 

Umum maka Produk Perbankan Konsumen (Consumer Banking), Produk 

Perbankan Komersial (Commercial Banking) dan Produk Pelayanan Korporat 

(Corporate Banking) yang diberikan oleh Bank X adalah sebagai berikut : 

l. Produk Perbankan Konsumen (Consumer Banking) 

1). Internet Banking Bank X 

2). Bank X Dollar 

3). Bank X Traveller Cheque 

4). Tabungan Haji Bank X 

5). Deposito USD Bank X 

6). Bank X Prioritas 

7). Reksadana 

8). Graha Bank X 

9). Bank X VISA 
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10). Payment Point 

11). Payroll Package 

12). ATM Bank X 

13). Traveller’s Cheque Valuta Asing 

14). Transfer Dana 

15). Safe Deposit Box 

16). Deposito Bank X 

17). Debit Bank X 

18). Multiguna Bank X 

19). Mitrakarya Bank X 

20). Inkaso/Collection 

21). Giro Bank X 

22). BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 

23). SMS Banking Bank X 

24). Tabungan Bank X 

m. Produk Perbankan Komersial (Commercial Banking)  

1). Non Cash Loan 

2). L/C Impor 

3). Negosiasi Wesel Ekspor 

4). Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 

5). Forex Line 

6). Bank Garansi 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

7). Cash Loan 

8). Kredit Program 

9). Kredit Usaha Kecil 

10). Cash Collateral 

11). Kredit Modal Kerja  

12). Kredit Investasi 

n. Produk Pelayanan Korporat (Corporate Banking) 

1). Cash Management 

2). Structured Finance 

3). Treasury Product 

4). Trade Finance Service 

4.1.5 Produk SMS Banking Bank X 

SMS Banking Bank X adalah layanan perbankan yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi perbankan melalui SMS (Short Message 

Service) dari ponsel. Bank X telah meluncurkan SMS Banking Bank X yang 

dapat diakses oleh tiga operator domestik dengan Ketik SMS pada tanggal 14 

Agustus 2002 dan kemudian pada tanggal 25 September 2003 diperkenalkan 

pula cara bertransaksi SMS Banking Bank X Pilih Menu dengan operator 

lainnya. Sejak layanan tersebut diluncurkan, bila pada bulan Mei 2003 jumlah 

penggunanya baru mencapai sebesar 61.403, kini telah meningkat cukup pesat 

sehingga mencapai 216.939 pada akhir Mei 2004 atau meningkat sebesar 
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253,3% selama setahun terakhir. Jumlah total frekuensi transaksi selama 

bulan April 2004 telah mencapai 406.917 transaksi. 

Preferensi nasabah menjadi prioritas utama dan layanan ini merupakan 

wujud dari komitmen Bank X untuk selalu memenuhi kebutuhan nasabahnya, 

sehingga diharapkan akan membangkitkan loyalitas nasabah yang maksimal. 

Untuk menjaga keamanan transaksi, nasabah diberikan berbagai unsur 

proteksi yang berlapis-lapis, yaitu antara lain: nomor SIM card sebagai ID 

nasabah, nomor rekening sendiri harus didaftarkan terlebih dahulu ke cabang 

Bank X, transaksi hanya dapat dijalankan dari nomor SIM card yang terdaftar, 

ada limit transaksi per hari, serta transaksi diverifikasi dengan menggunakan 

PIN. Seluruh proses transaksi SMS Banking Bank X dilakukan secara 

otomatis oleh sistem komputer tanpa intervensi manusia (straight through 

processing/real time online). 

Dengan layanan ini diharapkan transaksi nasabah Bank X melalui 

channels electronic dengan biaya yang lebih rendah dapat terus ditingkatkan, 

loyalitas nasabah menjadi lebih baik, dan tak kalah pentingnya adalah 

kemampuan layanan ini untuk mendatangkan fee based melalui layanan 

pembayaran dan pembelian. 

Berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari SMS Banking Bank 

X: 

a. Mudah dan Fleksibel: Ketik SMS atau Pilih Menu. Dengan 

mengetikkan kode transaksi yang dibutuhkan, jawaban akan diterima 
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dalam bentuk SMS juga atau transaksi dapat dilakukan dengan SIM 

Microbrowser Mobile Banking memilih menu pada ponsel.  

b. Lebih Efisien. Biaya transaksi sebesar biaya SMS + Rp 500. Untuk 

notifikasi SMS sebesar Rp 500.  

c. Memakai semua jenis SIM Card. Apapun jenis SIM Card yang dimiliki, 

transaksi perbankan dapat dilakukan.  

d. Bisa di semua ponsel. Bisa dilakukan di semua ponsel yang memiliki 

fasilitas SMS.  

e. Aman. Untuk ketik SMS rekening tujuan transfer didaftarkan terlebih 

dulu dan transaksi Pilih Menu menggunakan (STK) SIM Tool Kit dengan 

3DES enkripsi/pengacak data 

Keamanan 

� Nomor HP sebagai ID nasabah. 

� Nomor rekening sendiri dan tujuan transfer terdaftar.  

� Tidak ada pengetikan nomor rekening pada ponsel.  

� Transaksi diverifikasi dengan PIN.  

� PIN yang diberikan pertama kali harus diubah.  

� Nasabah dapat mengubah PIN kapan saja.  

� Ada batas transaksi per hari.  

Jenis Transaksi: 

• Transfer uang.  

1) Transfer antar rekening Bank X. 

2) Transfer antar Bank. 
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3) Transfer dengan berita. 

4) Transfer valuta asing. 

• Buka Deposito.  

Pembukaan deposito Rp dan USD dengan jangka waktu 1 atau 3 bulan. 

Melihat info deposito dan pencairan deposito. 

• Cek Saldo.  

Saldo rekening Tabungan,pinjaman dan rekening valuta asing. 

• Informasi.  

1). Lima (5) transaksi terakhir rekening.  

2). Daftar rekening sendiri dan daftar rekening tujuan transfer.  

3). Suku bunga Deposito, suku bunga Tabungan dan kurs valuta asing.  

• Pembayaran dan pembelian.  

1). Pembayaran tagihan Bank X Visa, PLN, tiket Garuda, Telkom, 

kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren, Esia, Iklan Kompas, Dealer XL kita, 

ung kuliah Amikom Yogya, Bina Sarana Informatika, AXA Bank X, 

OTO Multiartha, IndosatNET, CBN, Kabelvision, Indovision dan 

StarONE postpaid. Beli berbagai tiket via Travel Agent, PBB, PAM, 

Adam Air dan Riau Air (menyusul). 

2). Pembelian voucher isi ulang simPATI, Mentari, IM3 Smart, XL bebas, 

Flexi Trendy, Fren, Esia, dan StarONE prepaid.  

Catatan : Untuk transaksi Ketik SMS nomor HP/telepon yang akan 

dibayar/diisi ulang harus didaftarkan di ATM (lihat Cara Mendaftar 
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Tujuan Pembayaran/Pembelian di ATM), sedangkan untuk Pilih Menu 

tidak perlu didaftarkan.  

• Notifikasi SMS.  

1). Pendebitan/pengkreditan di atas nilai tertentu  

2). Penolakan cek/bilyet giro  

3). Jatuh tempo rekening Deposito  

4). Saldo rekening di bawah nilai tertentu.  

• Perubahan PIN. 

 

Syarat Pendaftaran Layanan: 

a. Memiliki rekening Tabungan, rekening Giro Rupiah dan atau Deposito 

Rupiah Bank X serta telah memiliki Sim Card GSM Telkomsel, ProXL, 

Indosat (Satelindo dan IM3).  

b. Untuk pendaftaran di ATM, harus memiliki kartu ATM Bank X. Untuk 

pendaftaran di cabang harus menunjukkan bukti identitas diri 

(KTP,SIM,Paspor,KIMS) dan bukti kepemilikan rekening (Buku 

Tabungan, kartu ATM Bank X).  

Cara Memperoleh Layanan: 

a. Mendaftarkan nomor ponsel di ATM Bank X atau ke cabang Bank X.  

b. Jika mendaftar di ATM Bank X, masuk ke Menu Pendaftaran eBanking, 

pilih SMS Banking dan tekan Pendaftaran SMS Banking Bank X lalu 

ikuti langkah selanjutnya.  
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c. Setelah pendaftaran sukses, layanan SMS Banking siap digunakan.  

d. Bagi nasabah yang telah mendaftar via ATM, harap datang ke cabang 

Bank X untuk mengaktifkan layanan finansialnya (transfer, pembayaran, 

pembelian)  

Cara Menggunakan SMS Banking Bank X: 

a. Bagi yang mendaftar di ATM, digunakan PIN yang dibuat di ATM untuk 

bertransaksi. Sedangkan yang mendaftar di Cabang, PIN yang diperoleh 

dari SMS agar diubah terlebih dahulu sebelum bertransaksi.  

b. Untuk transaksi ketik SMS, ketik kode transaksi pada menu SMS ponsel 

(lihat contoh pada Tabel IV.1) dan kirim SMS tersebut ke 3355.  

c. Anda akan menerima konfirmasi SMS atas transaksi yang dilakukan.  
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TABEL IV.1 

Kode Perintah Transaksi SMS Banking Bank X 
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Sumber : Data sekunder. 

Langkah Mudah Bertransaksi Dengan Ketik SMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR IV.5 Langkah-Langkah Bertransaksi Dengan SMS 

 

*) Contoh perintah cek saldo untuk nomor urut rekening sendiri ke-1 yang 

terdaftar dengan PIN 123456. Visual dan instruksi tergantung dari masing-

masing merek dan tipe ponsel.  
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Cara Mendaftar Rekening Tujuan Transfer di ATM: 

a. Rekening tujuan transfer dapat didaftarkan di ATM Bank X atau cabang 

Bank X.  

b. Jika mendaftar di ATM Bank X, masuk ke Menu Pendaftaran eBanking, 

pilih SMS Banking dan tekan Pendaftaran Rekening Tujuan Transfer 

lalu ikuti langkah selanjutnya.  

c. Setelah pendaftaran sukses, rekening yang didaftarkan siap digunakan 

sebagai tujuan transfer. 

Cara Mengubah Akses Layanan 

a. Menambah / mengurangi daftar rekening sendiri dan tujuan transfer  

1). Datang ke cabang tempat mendaftar SMS Banking Bank X  

2). Mengisi Formulir Aplikasi SMS Banking Bank X  

b. Penghentian akses layanan, reaktivasi layanan, permintaan PIN baru atau 

mengubah setting notifikasi SMS 

� Hubungi Bank X di (021) 5299 -7777  

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Dari jumlah nasabah perorangan Bank X yang berjumlah 2.436 orang 

nasabah, baik nasabah giro dan tabungan (909 nasabah) maupun nasabah deposito 

(1527 nasabah), diambil 125 orang dengan cara Convenience Sampling sebagai 

sampel yang diminta untuk mengisi kuesioner penelitian. Deskripsi dari responden-

responden tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam 

Tabel IV.2 sebagai berikut : 

TABEL IV.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

Laki-laki 

Perempuan 

60 

65 

48 % 

52 % 

Jumlah 125 100 % 

 Sumber : Data primer yang diolah. 

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat dilihat suatu gambaran bahwa responden 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang atau 48% dan responden 

yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 65 orang atau 52 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden yang menjadi nasabah Bank X umumnya 

adalah nasabah perempuan.  

2. Responden Berdasarkan Usia 

Tabel IV.3 di bawah menunjukkan hasil distribusi responden 

berdasakan usia. Untuk usia minimal responden dalam penelitian ini adalah 

nasabah yang berusia minimal 20 tahun. Bedasar data primer hasil penelitian 

melalui kuesioner diperoleh berbagai tingkat usia, untuk itu peneliti 

membaginya kedalam beberapa interval  : 

  TABEL IV.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah Prosentase 

20 - 31 

32 - 43 

22 

22 

17,6 % 

17,6 % 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

44 – 55 

> 56 

40 

41 

32 % 

32,8 % 

Jumlah 125 100 % 

  Sumber : Data primer yang diolah. 

Tabel IV.3 menunjukkan terdapat 22 orang yang berusia antara 20 - 31 tahun 

atau 17,8%, lalu 22 orang yang berusia antara 32 - 43 tahun atau 17,8%, 

kemudian 40 orang yang berusia antara 44 - 55 tahun atau 32%, serta 41 orang 

yang berusia diatas 56 tahun atau 32,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden dengan usia 56 tahun keatas memiliki rata-rata jumlah nasabah 

terbesar namun bukan dominan karana hanya selisih 1 (satu) responden 

dengan yang golongan 44 – 55 tahun. Hal ini mungkin disebabkan karena 

letak kantor Bank X Cabang Kelapa Gading yang menjadi obyek penelitian 

berada di tengah jejeran ruko-ruko Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading sehingga 

umumnya responden adalah pemilik usaha ruko yang telah berusia lanjut. 

3. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

   TABEL IV.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase 

PNS / TNI / POLRI / Pensiunan 

Pegawai / karyawan swasta 

Pelajar / mahasiswa 

Lainnya  

17 

32 

20 

56 

13,6 % 

25,6 % 

16 % 

44,8 % 

Jumlah 125 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah. 

Dari Tabel IV.4 dapat dilihat jumlah distribusi responden berdasar pada jenis 

pekerjaan. Kebanyakan responden adalah yang lainnya seperti pengusaha atau 
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wiraswasta, yaitu sebanyak 56 orang (44,8%), sedangkan 32 orang adalah 

pegawai swasta, 20 orang adalah pelajar/mahasiswa, dan sisanya 17 orang 

adalah PNS/TNI/POLRI/pensiunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan responden merupakan orang yang bekerja sebagai pengusaha dan 

wiraswasta yang membutuhkan ponsel untuk dapat berhubungan dengan 

distributor atau pelanggannya. 

4. Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan 

Tabel IV.5 di bawah menunjukkan hasil distribusi responden 

berdasakan jumlah pendapatan per bulan. Berdasarkan data primer hasil 

penelitian melalui kuesioner diperoleh berbagai tingkat jumlah pendapatan, 

untuk itu peneliti membaginya kedalam beberapa interval  : 

TABEL IV.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan 

Jml pendapatan Jumlah Prosentase 

≤ Rp 500.000,00 

Rp 500.001,00 - Rp 1.000.000,00 

Rp 1.000.001,00 - Rp 1.500.000,00 

Rp 1.500.001,00 - Rp 2.000.000,00 

Rp 2.000.001,00 - Rp 2.500.000,00 

> Rp 2.500.001,00 

8 

8 

2 

4 

4 

99 

6,4 % 

6,4 % 

1,6 % 

3,2 % 

3,2 % 

79,2 % 

Jumlah 125 100 % 

 Sumber : Data primer yang diolah 

Pada Tabel di atas menunjukkan sebaran jumlah pendapatan dari nasabah 

Bank X. Dapat dilihat bahwa lebih dari 75% nasabah mempunyai jumlah 

pendapatan per bulan lebih dari Rp 2.500.001,00. ini menunjukkan bahwa 

kebanyakan nasabah Bank X merupakan masyarakat menengah ke atas. Hal 
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ini mungin disebabkan karena letak Bank X Cabang Kelapa Gading berada di 

pusat Economic Hub yang memang merupakan populasi orang-orang yang 

bisa dibilang mampu karena umumnya mereka adalah pemilik usaha 

Ruko/pertokoan. 

 

5. Responden Berdasarkan Jenis Rekening 

TABEL IV.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rekening 

 

Jenis Rekening Jumlah Prosentase 

1 jenis 

2 Jenis 

3 Jenis 

4 Jenis 

16 

75 

29 

5 

12,8 % 

60 % 

23,2 % 

4 % 

Jumlah 125 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah. 

Dari Tabel di atas diketahui bahwa lebih dari setengah jumlah nasabah 

Bank X merupakan nasabah dengan 2 jenis rekening yang kebanyakan adalah 

tabungan dan deposito. 

6. Sebagai tambahan berdasar penelitian diketahui seluruh nasabah telah 

mempunyai dan menggunakan telepon seluler. Hal ini sangat mendukung bagi 

penelitian yang berkaitan dengan penggunaan telepon seluler seperti pada 

penelitian ini. 
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4.3 Analisis Korelasi Bivariat dan Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Pengaruh Persepsi terhadap Sikap pada Merek  

TABEL IV.7 Hasil Analisis Pengaruh Persepsi Pada Paparan (PP) dan 

Isi (PI) Iklan Terhadap Sikap Konsumen Terhadap Merek (SM) 

 

Variable Correlation Coefficient Significant Status 

PP & SM 0,458 0,000 significant 

PI & SM 0,597 0,000 significant 

PP & SI 0,540 0,000 significant 

PI & SI 0,595 0,000 significant 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

a. PP terhadap SM 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

faktor-faktor persepsi konsumen terhadap iklan (paparan dan isi) 

mempengaruhi sikapnya terhadap merek produk (Y1), digunakan analisis 

Korelasi bivariat. Dalam melakukan analisis faktor ini dibantu alat 

komputer dengan program SPSS. 

Hasil analisis faktor melalui perhitungan komputer dengan 

program SPSS dapat dilihat pada tabel di atas. Dari angka di atas dapat 

diketahui nilai signifikansinya PP terhadap SM sebesar 0,000. Karena 

tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang pertama 

yaitu:  

H1 : variabel persepsi konsumen pada paparan iklan mempunyai 

pengaruh signifikan pada sikap konsumen terhadap merek. 

Dengan alasan tersebut di atas, maka hipotesis pertama telah 

terbukti. 
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b. PI terhadap SM 

Hasil analisis faktor melalui perhitungan komputer dengan 

program SPSS dapat dilihat pada tabel di atas. Dari angka di atas dapat 

diketahui nilai signifikansinya PI terhadap SM sebesar 0,000. Karena 

tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang pertama 

yaitu:  

H2 : variabel persepsi konsumen pada isi iklan mempunyai pengaruh 

sigifikan pada sikap konsumen terhadap merek. 

Dengan alasan tersebut di atas, maka hipotesis kedua telah 

terbukti. 

4.3.2 Pengaruh Persepsi terhadap Sikap pada Iklan  

TABEL IV.8 Hasil Analisis Pengaruh Persepsi Pada Paparan (PP) dan Isi Iklan 

(PI) Terhadap Sikap Konsumen Terhadap Iklan (SI) 

 

Variable Correlation Coefficient Significant Status 

PP & SM 0,458 0,000 significant 

PI & SM 0,597 0,000 significant 

PP & SI 0,540 0,000 significant 

PI & SI 0,595 0,000 significant 

 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data 

a. PP terhadap SI 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

faktor-faktor persepsi konsumen terhadap iklan (paparan dan isi) 

mempengaruhi sikapnya terhadap merek produk (Y1), digunakan analisis 

korelasi bivariat. Dalam melakukan analisis ini dibantu alat komputer 

dengan program SPSS. 

Hasil analisis faktor melalui perhitungan komputer dengan 

program SPSS dapat dilihat pada tabel di atas. Dari angka di atas dapat 

diketahui nilai signifikansinya PP terhadap SI sebesar 0,000. Karena 
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tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang ketiga 

yaitu:  

H3 : variabel persepsi konsumen pada paparan iklan  mempunyai 

pengaruh signifikan pada sikap konsumen terhadap iklan. 

Dengan alasan tersebut di atas, maka hipotesis ketiga telah 

terbukti. 

b. PI terhadap SI 

Hasil analisis faktor melalui perhitungan komputer dengan 

program SPSS dapat dilihat pada tabel di atas. Dari angka di atas dapat 

diketahui nilai signifikansinya PI terhadap SI sebesar 0,000. Karena 

tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang keempat 

yaitu:  

H4 : variabel persepsi konsumen pada isi iklan mempunyai pengaruh 

signifikan pada sikap konsumen terhadap iklan. 

Dengan alasan tersebut di atas, maka hipotesis keempat telah 

terbukti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab terakhir ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan hasil analisis 

data dan pembahasannya. Selain itu juga akan dikemukakan beberapa saran baik bagi 

strategi pemasaran atau periklanannya maupun bagi penelitian selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

dikemukakan bahwa : 

1. Variabel persepsi pada paparan iklan (PP) mempunyai pengaruh yang 

signfikan terhadap sikap konsumen pada merek produk (SM) dimana 

diketahui nilai signifikansinya PP terhadap SM sebesar 0,000 sehingga 

hipotesis pertama telah terbukti dimana variabel PP dapat mempengaruhi 

sikap konsumen pada merek. 

2. Hipotesis kedua yang menyatakan variabel persepsi pada isi iklan (PI) 

mempunyai pengaruh terhadap sikap konsumen pada merek produk (SM) 

dibuktikan dengan analisis data yang hasilnya adalah variabel tersebut 

mempunyai tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya 

secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap sikap konsumen pada 

merek. 

3. Variabel persepsi pada paparan iklan (PP) mempunyai pengaruh yang 

signfikan terhadap sikap konsumen pada iklan produk (SI) dimana diketahui 
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nilai signifikansinya PP terhadap SI sebesar 0,000 sehingga hipotesis ketiga 

telah terbukti dimana variabel PP dapat mempengaruhi sikap konsumen 

pada iklan. 

4. Hipotesis keempat yang menyatakan variabel persepsi pada isi iklan (PI) 

mempunyai pengaruh terhadap sikap konsumen pada iklan produk (SI) 

dibuktikan dengan analisis data yang hasilnya adalah variabel tersebut 

mempunyai tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya 

secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap sikap konsumen pada 

iklan. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Pengambilan obyek penelitian ini dibatasi hanya pada satu jenis media iklan 

yaitu media cetak. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih diperluas 

pada media-media iklan yang lain baik cetak maupun elektronik agar dapat 

lebih mewakili strategi promosi dari suatu produk/perusahaan. 

2. Sebaiknya pihak bank lebih memberikan informasi di luar iklan media cetak 

seperti misalnya promosi melalui kegiatan yang berhubungan dengan SMS 

Banking Bank X bekerja sama dengan operator seluler.  

3. Berdasarkan pada data analisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa variable 

persepsi paparan iklan (PP) dan isi iklan (PI) dapat mempengaruhi variable 

Analisis Pengaruh Pengiklanan..., Satrio Pandutomo, Ma.-Ibs, 2009



 

sikap konsumen terhadap merek produk (SM) dan iklan produk (SI), sehingga 

pihak Bank X dianjurkan untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam 

perancanaan dalam pembuatan iklan untuk produk SMS banking Bank X 

berikutnya. 
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LAMPIRAN 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Pada kesempatan ini saya (peneliti) : 

Nama  : Satrio Pandutomo 

Asal : Indonesia Banking School 

Sedang melakukan kegiatan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH PENGIKLANAN MEREK TERHADAP SIKAP 

KONSUMEN DARI IKLAN SMS BANKING BANK X”. 

Untuk itu peneliti merancang kuesioner ini untuk pengumpulan data 

yang akan bermanfaat untuk penyelesaian penelitian. Peneliti mengharapkan 

jawaban sejujurnya dari saudara, dan jawaban yang saudara berikan hanya 

untuk kepentingan penelitian saja.  

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya 

dan kerjasama yang baik. 

 

Data responden : 

 

Nama  : ......................................................  

Jenis kelamin  : pria / wanita 

Usia  : ......................................................  

Pekerjaan  :  

a. PNS / TNI / POLRI / Pensiunan 

b. Pegawai / karyawan Swasta 

c. Pelajar / Mahasiswa 

d. Lainnya, Sebutkan .....................................  

Pendapatan per bulan : 

a. < Rp 500.000,00 
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1 2 3 4 5

1
Kreativitas pembuatan iklan SMS Banking Mandiri 

bagus.

2
Kualitas pembuatan iklan SMS Banking Mandiri 

bagus.

3

Kualitas gambar, warna, dan pemilihan huruf pada 

iklan SMS Banking Mandiri memberikan image/citra 

yang baik pada perusahaan.

4
Pemilihan gambar, warna dan huruf pada iklan 

menarik.

5
Pemilihan media iklan SMS Banking Mandiri sudah 

tepat.

6 Pemilihan tema iklan sudah pas.

7 Gaya penyampaian informasi dalam iklan menarik.

8 Iklan tersebut mempunyai ide yang orisinil dan baru.

1 2 3 4 5

1

Isi pesan iklan SMS Banking Mandiri mempunyai 

tingkat pemaparan yang baik, jelas, dan mudah 

dimengerti.

2
Isi pesan iklan tersebut memberikan informasi yang 

dibutuhkan.

3
Isi pesan iklan SMS Banking Mandiri menimbulkan 

perasaan percaya dan keyakinan.

4
Isi pesan iklan tersebut memberikan daya tarik dan 

manfaat yang diinginkan orang/konsumen.

5
Isi pesan dalam iklan memberikan pengetahuan 

lebih.

6 Isi pesan iklan membuat orang ingin mencoba.

PERSEPSI

Persepsi terhadap paparan iklan

Persepsi pada isi iklan

b. Rp 500.001,00 – Rp 1.000.000,00 

c. Rp 1.000.001,00 – Rp 1.500.000,00 

d. Rp 1.500.001,00 – Rp 2.000.000,00 

e. Rp 2.000.001,00 – Rp 2.500.000,00 

f. > Rp 2.500.000,00 

Jenis kepemilikan rekening: 

a. tabungan 

b. giro 

c. deposito 

d. lainnya 

Kepemilikan ponsel : punya / tidak punya 

 

DAFTAR PERTANYAAN 
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# 

 

 Beri tanda centang (√) pada kotak jawaban yang menurut Saudara paling 

sesuai dengan pendapat Saudara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Beri tanda centang (√) pada kotak jawaban yang menurut Saudara paling sesuai 

dengan pendapat Saudara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1
Saya suka terhadap produk SMS Banking Mandiri 

karena dapat memenuhi kebutuhan.

2

Saya suka terhadap produk SMS Banking Mandiri 

karena produk yang ditawarkan memberi 

kemudahan.

3
Saya yakin SMS Banking Mandiri memberikan 

kecepatan untuk transasksi perbankan.

4
Saya yakin produk ini memberikan tingkat 

keamanan yang baik.

5
Saya yakin produk SMS Banking Mandiri merupakan 

merek yang berkualitas.

6
Saya suka dengan produk SMS Banking Mandiri 

karena merupakan produk yang canggih.

1 2 3 4 5

1
Iklan SMS Banking Mandiri memberikan kesan yang 

baik dan berkualitas bagi saya

2
Saya suka terhadap iklan SMS Banking Mandiri 

karena menarik dan meyakinkan

3 Iklan tersebut dapat memancing ketertarikan saya

4
Saya suka dengan iklan SMS Banking Mandiri 

karena menambah pengetahuan/informasi.

5
Saya suka dengan iklan tersebut karena terkesan 

modern.

Sikap konsumen terhadap iklan

SIKAP
Sikap konsumen terhadap merek

Keterangan : 
Skor penilaian dari angka 
1 (sangat tidak setuju) 
hingga angka 5 (sangat 
setuju) 
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VALIDITAS ITEM PERTANYAAN PAPARAN IKLAN 
 
Correlations 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

PP 1 .731 

PP 2 .749 

PP 3 .676 

PP 4 .696 

PP 5  .640 

PP 6 .678 

PP 7 .716 

PP 8 .750 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Reliability 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 
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Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

.884 8 

 

 

VALIDITAS ITEM PERTANYAAN ISI IKLAN 
 
Correlations 
 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

PI 1 .582 

PI 2 .482 

PI 3 .751 

PI 4 .744 

PI 5 .683 

PI 6 .762 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Reliability 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

Component Matrix
a
 

 
Component 

 1 

PI 3 .803 

PI 4 .813 

PI 5 .681 

PI 6 .802 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.817 6 

 

 

 

VALIDITAS ITEM PERTANYAAN SIKAP KONSUMEN THDP 
MEREK 
 
Correlations 
 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

SM 1  .743 

SM 2 .695 

SM 3 .587 

SM 4 .745 

SM 5 .727 

SM 6 .486 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Reliability 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

SM 1  .830 

SM 2 .731 

SM 4 .703 

SM 5 .766 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Case Processing Summary 

  N % 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.783 6 

 

VALIDITAS ITEM PERTANYAAN SIKAP KONSUMEN THDP 
IKLAN 
 

Correlations 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

SI 1 .808 

SI 2 .830 

SI 3 .762 

SI 4 .689 

SI 5 .794 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

Reliability 
 

Case Processing Summary 
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  N % 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Cases 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.910 5 

 

 

 

ANALISIS FAKTOR  I 
 

Correlations 

   rata2 PP Rata2 SM 

Correlation Coefficient 1.000 .458
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

rata2 PP 

N 125 125 

Correlation Coefficient .458
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

Spearman's rho 

Rata2 SM 

N 125 125 

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

 

Correlations 

   Rata2 PI Rata2 SM 

Correlation Coefficient 1.000 .597
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

Rata2 PI 

N 125 125 

Spearman's rho 

Rata2 SM Correlation Coefficient .597
**
 1.000 
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Sig. (2-tailed) .000 . 

N 125 125 

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

 

ANALISIS FAKTOR II 
 

Correlations 

   rata2 PP Rata2 SI 

Correlation Coefficient 1.000 .540
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

rata2 PP 

N 125 125 

Correlation Coefficient .540
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

Spearman's rho 

Rata2 SI 

N 125 125 

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

 

Correlations 

   Rata2 PI Rata2 SI 

Correlation Coefficient 1.000 .595
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

Rata2 PI 

N 125 125 

Correlation Coefficient .595
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

Spearman's rho 

Rata2 SI 

N 125 125 

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