
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kebutuhan perangkat 

elektronik yang praktis dan mudah untuk digunakan semakin meningkat, 

Perangkat elektronik yang praktis ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti 

untuk komunikasi dan jual beli. (Ponsel, Komputer, dll) untuk saling bertukar 

informasi dan berbagi data satu sama lain dengan instan. Ada banyak cara untuk 

melakukan proses komunikasi, bisa menggunakan Pesan Singkat (SMS), Telepon 

atau bahkan melalui Internet. Dan yang paling digemari saat ini adalah 

kebanyakan orang menggunakan Internet untuk saling berbagi data, karena biaya 

yang murah dan bisa mendukung konten berbasis multimedia. 

(http://www.habibullahurl.com/2015/09/pengertian-dan-fungsi-isp.html) 

Penetrasi penggunaan smartphone dengan teknologi canggih di kalangan 

masyarakat Indonesia kian meningkat. Berbagai layanan yang berkembang makin 

membuat masyarakat nyaman melakukan berbagai hal dari sentuhan layar 

ponselnya (https://dailysocial.id). Berikut gambar 1.1 menunjukan data pengguna 

smartphone di Indonesia. 

 

 

http://www.habibullahurl.com/2015/09/pengertian-dan-fungsi-isp.html


Grafik 1. 1 Data Pengguna Smartphone di Indonesia 

Sumber:www.katadata.co.id 

 

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukan bahwa pengguna smartphone Indonesia 

tumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan 

dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif 

smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika 

(www.katadata.co.id). Berbicara pertumbuhan penggunaan smartphone yang 

bertumbuh pesat di Indonesia, belakangan ini perkembangan aplikasi mobile 

bertumbuh pesat juga. Alasannya mudah, perangkat tersebut dapat digunakan dan 

dibawa kemana-mana, murah, cepat dan efektif (http://www.pikiran-rakyat.com). 

 Di era digital ini, banyak sekali provider yang tersebar di seluruh dunia, 

khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendri terdapat beberapa provider seperti 

indosat, telkomsel, three, xl, fren dan lain-lain. Masyarakat pun dihadapi masalah 

yang besar untuk memilih provider mana yang paling menguntungkan untuk 

mereka. 

http://www.pikiran-rakyat.com/


Penguasa pasar seluler (provider) di Indonesia pun naik turun. Dikutip dari 

blog MobileworldLive (28/9), penguasa pasar seluler di Indonesia pertama 

diduduki oleh Telkomsel sebanyak 45% pengguna. Lalu di urutan kedua ada 

Indosat dengan 21,6%. Posisi ketiga ditempati Three Indonesia dengan 

penguasaan pangsa pasar 14.4%. Lalu posisi ke empat di duduki oleh XL dengan 

jumlah pengguna di Indonesia 10,6 %. Menurut MobilworldLive, eksistensi 

Telkomsel sebagai penguasa provider terbanyak di Indonesia naik turun, tetapi 

selalu menduduki peringkat pertama di mata masyarakat Indonesia. Ini ditandai 

dengan Telkomsel dapat meraih predikat Best of The Best berkat prestasinya 

mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan tertinggi untuk produk simPATI 

(prabayar) dan kartuHALO (paskabayar) sebagai kartu pilihan utama selama 11 

tahun berturut-turut (2000-2010) dan layanan wireless internet broadband 

TELKOMSELFlash 2 tahun berturut-turut (2009-2011). Hal yang lain juga 

ditandai dengan Telkomsel mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesian 

Customer Satisfaction Award (ICSA) sebagai kartu pilihan utama selama 11 

tahun berturut-turut. (http://www.telkomsel.com/history--milestones) 

 

 

 

 

 

http://www.telkomsel.com/history--milestones


Grafik 1.2 Data Pengguna Smartphone di Indonesia 

Sumber: www.Techno.id 

 

Pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa penggunaan operator selular pada tahun 

2015 menunjukan layanan provider Telkomsel berjumlah 150 juta pengguna, 

layanan provider Indosat berjumlah 68,5 juta pengguna, dan layanan provider XL 

berjumlah 52,1 juta pengguna. Hal tersebut menunjukan bahwa sangat tingginya 

ketertarikan konsumen dalam memilih layanan provider Telkomsel. Pengguna 

dari operator selular ini kebanyakan digunakan oleh generasi milenial yang 

berkisar pada usia 18-35 tahun dan memiliki sifat yang terbuka pada perubahan 

dan suka mencoba hal-hal yang baru dan praktis. 

(http://validnews.co/Bisnis-dan-Media-Sosial-Ladang-Industri-Ponsel-di-Zaman-

Milenial-cKj)  

Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 

selular, mulai dari 3G, HSDPA, HSPA+, serta menjadi yang pertama 

meluncurkan secara komersial layanan mobile 4G LTE di Indonesia yang akan 

http://validnews.co/Bisnis-dan-Media-Sosial-Ladang-Industri-Ponsel-di-Zaman-Milenial-cKj
http://validnews.co/Bisnis-dan-Media-Sosial-Ladang-Industri-Ponsel-di-Zaman-Milenial-cKj


memberikan pelanggan akses yang lebih cepat di dalam menikmati layanan data 

serta memungkinkan penerapan teknologi selular dalam skala yang lebih besar, 

seperti untuk pengembangan kota. Telkomsel terus menerus berinovasi dari tahun 

ke tahun, menaikan tingkat kecepatan internet dari 3G ke 4G, membuat aplikasi 

My Telkomsel, Fitur Unik, Hiburan Telkomsel (hiburan musik setiap tahunnya), 

edukasi smartphone, NSP, langit musik, dan TCash. 

 Dalam penelitian yang sudah ada, masyarakat cenderung memilih provider 

yang menguntungkan mereka dalam segi kecepatan internetnya, baru setelah itu 

mereka berpikir masalah biaya yang harus mereka bayar. Banyaknya perusahaan 

yang melakukan peruntungan di pasar produk telekomunikasi membuat setiap 

perusahaan harus terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang sekiranya 

akan digemari masyarakat Indonesia. Selain itu banyak pula produk-produk asing 

yang bersaing dengan produk lokal. Perusahaan dan pemasar diharuskan untuk 

mampu bersaing ditengah persaingan pasar bebas, sehingga mampu menarik 

minat beli konsumen yang semakin pintar dalam memilih produk, salah satu 

inovasi yang dikembangkan adalah uang elektronik atau biasa disebut E-money.  

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam 

transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan 

penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga 

digital). Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau 

prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media 

elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang 

pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet


( https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik) 

Perkembangan zaman dan tingkat konsumeritas masyarakat yang semakin 

tinggi membuat Jumlah Volume Transaksi dan Nilai Transaksi  E-money terus 

meningkat, hal ini ditunjukkan pada gambar 1.2 yang diperoleh dari Bank 

Indonesia. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Volume Transaksi dan nilai transaksi e-money 

Sumber : Bank Indonesia 

Periode Volume(transaksi) Nilai (dalam Rp Juta) 

2008 2.560.591 76.675 

2009 17.436.631 519.213 

2010 26.541.982 693.467 

2011 41.060.149 981.297 

2012 100.623.916 1.971.550 

2013 137.900.779 2.907.432 

2014 368.815.696 5.890.158 

2015 535.57.000 5.280.000 

2016 683.130.000 7.060.000 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik


Menurut tabel diatas menunjukan secara umum tren dari e-money di Indonesia 

selalu positif setiap tahunnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan data yang 

diperoleh dari Bank Indonesia dalam hal jumlah transaksi yang dilakukan melalui 

e-money dan nilai transaksi dari tahun 2008-2015 (Gambar 1.1). Pada tahun 2008, 

terdapat sebanyak 2.560.591 transaksi e-money senilai Rp 76.675.000.000. Di 

tahun 2014 lalu, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 368.815.696 transaksi 

senilai Rp 5.890.158.000.000. Mengutip data BI, jumlah uang elektronik pada 

akhir 2016 tumbuh 49,22% menjadi 51,20 juta dibandingkan akhir tahun 

sebelumnya sejumlah 34,31 juta. Adapun penerbit uang eletronik yang terdaftar 

mencapai 20 perusahaan yang terdiri dari sembilan perbankan dan 11 perusahaan 

telekomunikasi. Dengan jumlah jumlah uang elektronik yang naik ini membuat 

volume transaksi tumbuh 27,53% menjadi Rp 683,13 juta per akhir 2016 dari 

posisi akhir 2015 sebesar 535,57 juta transaksi. Sedangkan, nilai transaksi e-

money pada 2016 tumbuh 33,69% menjadi Rp 7,06 triliun dari tahun sebelumnya 

Rp 5,28 triliun. (http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-e-money-tumbuh-

dua-digit-di-2016) 

Melihat potensi e-money yang terus berkembang dari tahun ke tahun maka 

beberapa Perusahaan Operator menerbitkan uang elektronik untuk meningkatkan 

kesetiaan dan kemudahan konsumen dalam bertransaksi. Berikut ini adalah daftar 

operator di Indonesia yang memunculkan layanan e-money melalui ponsel 

(mobile wallet), antara lain:  

 

http://www.kontan.co.id/tag/uang-elektronik-1
http://www.kontan.co.id/tag/uang-elektronik-1
http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-e-money-tumbuh-dua-digit-di-2016
http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-transaksi-e-money-tumbuh-dua-digit-di-2016


Tabel 1.2 Data Penerbit uang elektronik (e-money) oleh Operator di 

Indonesia 

Nama Perusahaan Produk 

Telkomsel T-Cash  

Indosat Dompetku 

XL-Axiata XL Axiata 

Sumber: www.plimbi.com 

Menurut data diatas, beberapa operator juga mengeluarkan uang elektronik yang 

merupakan produk pesaing dari T-Cash  diantaranya adalah Indosat dengan 

produk Dompetku dan XL Axiata dengan produk e-money dengan nama yang 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berbagai layanan e-money yang kini 

ada, T-Cash  merupakan produk yang menarik untuk diteliti karena beberapa. T-

Cash  merupakan 7 layanan mobile wallet pertama di Indonesia dan diluncurkan 

oleh Telkomsel (http://www.plimbi.com). Dimana Telkomsel menempati posisi 

pertama market share operator selular di Indonesia dengan persentase 55% 

(http://www.mobileworldlive.com) 

T-Cash adalah layanan uang elektronik mobile dari telkomsel, dengan 

lisensi resmi dari Bank Indonesia. berbeda dengan pulsa, T-Cash dapat digunakan 

untuk membayar tagihan, berbelanja, transfer uang, dan banyak lainnya. Rudy 

Hamdani, VP Mobile Finance Service Operation PT Telkomsel menambahkan, 

sebanyak 1,5 juta pelanggan aktif T-Cash  tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, 



Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Angka ini ditargetkan tumbuh sebesar 

50%. Syarat pengguna T-Cash sendiri adalah, menggunakan provider Telkomsel 

untuk pop up isi T-Cash. Menurut Edward Ying, Direktur Planning and 

Transformation PT Telkomsel, di Jakarta, inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh 

telkomsel dimata khalayak mampu mempertahankan eksistensi Telkomsel sampai 

saat ini. (http://www.pasardana.id/news/2016/11/14/telkomsel-patok-pelanggan-

T-Cash -naik-50/)  

Pertama kali diluncurkan pada 27 November 2007, T-Cash  merupakan 

produk digital Cash pertama yang diluncurkan di Indonesia. Menariknya 

perusahaan yang memperkenalkan produk ini bukanlah perusahaan perbankan 

yang selalu identik dengan urusan uang melainkan sebuah perusahaan 

telekomunikasi seluler yaitu Telkomsel. Dengan diluncurkannya T-Cash  ini, lagi-

lagi Telkomsel menjadi pionir dengan menghadirkan produk baru yang inovatif. 

Produk T-Cash  ini hadir di Indonesia sebagai instrumen pembayaran non 

tunai untuk transaksi dengan nominal kecil (micropayment). Telkomsel 

menyadari bahwa tren perkembangan transaksi kedepan adalah transaksi non tunai 

(Cashless) yang menawarkan kecepatan, kepraktisan dan sekaligus keamanan 

transaksi. Oleh karena itu media yang digunakan dalam melakukan transaksi 

adalah ponsel. Selain berhubungan dengan inti bisnis perusahaan, ponsel dipilih 

sebagai media transaksi karena lebih aman bila dibandingkan dengan 

menggunakan kartu. 

Perusahaan tentu ingin  produknya dikenali dan dibeli oleh target 

konsumennya, oleh karena itu dalam menarik minat beli masyarakat banyak 

http://www.pasardana.id/news/2016/11/14/telkomsel-patok-pelanggan-t-cash-naik-50/
http://www.pasardana.id/news/2016/11/14/telkomsel-patok-pelanggan-t-cash-naik-50/


perusahaan besar menggunakan iklan, Iklan merupakan salah satu instrumen 

pemasaran, yang aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Oleh karena 

merupakan bentuk komunikasi, maka keberhasilannya dalam mendukung program 

pemasaran merupakan pencerminan dari keberhasilan komunikasi. Seringkali 

iklan menjadi perhatian penting karena selain posisinya yang strategis (mampu 

menjangkau konsumen secara luas) juga memerlukan biaya yang cukup besar.  

(http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1542-BABI.pdf) 

Iklan telah menjadi harapan besar bagi sebagian besar produsen yang ingin 

produknya melekat di hati konsumennya. Iklan merupakan cara yang efektif untuk 

meraih konsumen dalam jumlah yang besar dan tersebar secara geografis. Di satu 

pihak iklan dapat dipakai untuk membangun kesan jangka panjang suatu produk 

atau merek, dan di pihak lain memicu penjualan yang cepat. Merujuk pada 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mai Ngoc, Truong Duc (2015) 

dalam jurnal yang berjudul “The Effect of Television Commercials on Customer 

Purchase Intenttion – A Study of Milk Industry in Ho Chi Minh City, Vietnam” 

dikatakan bahwa penemuan ini menunjukan keterkaitan antara kepercayaan 

konsumen dengan konten dan informasi yang jelas dalam iklan secara langsung 

akan mempengaruhi minat beli konsumen, karena iklan dapat membangun 

persepsi dalam benak konsumen pada produk yang mereka lihat dalam iklan. 

PT. Telkomsel menampilkan iklan yang ditampilkan di media massa. 

Harapan PT. Telkomsel meningkatkan pengguna T-Cash  setelah adanya iklan 

tersebut tidak terwujud, penjualan T-Cash  tetap stabil dan tidak mencapai target 

atas tampilnya iklan tersebut. Hal ini juga didukung dengan data dibawah:  

http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1542-BABI.pdf


Tabel 1.3 Jumlah Pengguna T-Cash  

Tahun Realisasi Target Perusahaan 

2012 11.5000.000 10.000.000 

2013 13.255.000 12.5000.000 

2014 14.900.700 14.000.000 

2015 16.100.000 17.500.000 

Sumber: Telkomsel 

Melihat hasil grafik terbaru dari Telkomsel dapat diketahui bahwa iklan 

yang telah disampaikan kepada masyarakat masih belum bisa mewujudkan target 

T-Cash sesuai harapan. Di tahun 2017 sendiri Telkomsel menargetkan 

penambahan konsumen T-Cash  di angka 10 Juta, dimana sebelumnya pada tahun 

2016 konsumen T-Cash  berada di angka 6 juta. Hal ini disampaikan oleh Vice 

President MFS Operations Telkomsel Rudy Hamdani di sela diskusi media 

bertempat di Bogor (5/10/17) dan untuk merealisasi target tersebut, Telkomsel 

juga akan ekspansi ke 10 kota besar termasuk Makassar, Medan, dan Surabaya. 

(http://selular.id/news/2016/10/ini-target-telkomsel-untuk-tCash-di-2017/) 

Posisi T-Cash  yang berada di posisi teratas dibandingkan produk e-money 

dari operator lain ternyata kurang memberi kontribusi yang signifikan terhadap 

Perusahaan Telkomsel, Herman Suharto, GM Digital Payment and Banking 

Product Development Telkomsel, menyebutkan setidaknya terdapat 300 ribu 

pelanggan yang aktif bertransaksi dengan T-Cash  setidaknya dua kali dalam satu 

bulan dan Average Revenue Per User (ARPU) T-Cash berada di angka Rp66.000 

http://selular.id/news/2016/10/ini-target-telkomsel-untuk-tcash-di-2017/


per bulan saat ini. Jadi jika dihitung pemasukan Telkomsel dari layanan T-Cash 

adalah Rp66.000 dikalikan 300.000 = Rp19.8 miliar, per bulan. Dan apabila angka 

ARPU tersebut terjadi setiap bulan, maka dalam satu tahun, trafik uang digital 

yang lalu lalang di layanan Telkomsel mencapai Rp237,6 miliar. 

Keuntungan tersebut bila dibandingkan dengan revenue perusahaan yang 

pada tahun 2014 sendiri mencapai Rp66,25 triliun, itu artinya layanan T-Cash  

belum memberi kontribusi signifikan. Bahkan tidak mencapai 1 persen. Angka 

tersebut kontras dengan operator Indosat yang mengaku mendapat pemasukan 

dari layanan Dompetku sebesar Rp2,5 triliun sepanjang 2015. 

(http://selular.id/news/telco/2016/02/berapa-pemasukan-telkomsel-dari-tCash/) 

Target yang disasar oleh PT. Telkomsel untuk T-Cash  tiga tahun 

belakangan tidak mencapai target dan kurang memberikan revenue yang 

maksimal pada Perusahaan, Oleh karena itu T-Cash  melakukan tindakan 

komunikasi yang tujuannya agar masyarakat tahu dan tertarik untuk menggunakan 

T-Cash . Sementara untuk pengguna lama diharapkan dapat lebih aktif lagi 

menggunakan fasilitas e-money dari T-Cash . Tindakan komunikasi yang 

dilakukan antara lain memasang iklan seputar informasi T-Cash  di Televisi dan 

di Internet, iklan yang ditampilkan bersifat colorfull, simple dan mudah dipahami 

isinya. Berikut adalah contoh iklan T-Cash  yang ditampilkan di media massa:  

 

Tabel 1.4 Contoh Iklan T-Cash 



Contoh iklan T-Cash di TV 

(TV One) 

 

Contoh iklan T-Cash di 

banner atau poster 

 

Contoh iklan T-Cash di 

media sosial facabook (pop 

up iklan dan oficial account 

T-Cash) 

 

Contoh iklan T-Cash di 

media sosial instagram (pop 

up iklan dan oficial account 

T-Cash) 

 



Contoh iklan T-Cash di 

portal berita  (Kompas dan 

detik) 

 

Sumber: Google 

 Iklan-iklan pada masa sekarang umumnya hadir dengan bentuk-bentuk 

pencitraan dalam rangka untuk membangun sebuah citra merek yang positif 

dimata konsumen. Bentuk-bentuk pencitraan tersebut merupakan sebuah langkah 

dari strategi pesan, yang disebut dengan strategi citra merek atau brand image. 

Dalam strategi citra merek terdapat bentuk strategi yaitu strategi differensiasi. 

Maksudnya adalah sampai di mana produk atau brand tersebut mampu 

membangun image khusus, unik, atau berbeda pada masyarakat konsumen 

(http://www.tanadisantoso.com/v40/review).  

Kelebihan iklan sebagai media dalam pengambilan keputusan dibuktikan 

oleh studi penelitian yang dilakukan oleh Sri Setiawati (2015) terhadap produk 

Fren dan diperoleh hasil adanya hubungan positif antara iklan dan pengambilan 

keputusan konsumen. Disebutkan iklan memiliki kelebihan yakni daya jangkau 

yang luas, selektivitas, fokus perhatian, kreativitas dan efek, serta waktu tertentu. 

Iklan juga dibuat semenarik mungkin baik dari pesan iklan ataupun dari segi 

karikatur gambar, sehingga pemirsa atau konsumen akan lebih jeli untuk 

memahami iklan tersebut. 

http://www.tanadisantoso.com/v40/review


Dilihat dari sisi konsumen, komunikasi sangat membantu konsumen dalam 

memperoleh informasi untuk mendorong pengambilan keputusan pembelian, 

sementara iklan disini merupakan penyampaian pesan kepada konsumen dengan 

tujuan tertentu (Moriarty, Mitchell dan Wells, 2015:125). Faktor lain yang 

mendukung dalam proses pengambilan keputusan pembelian adalah komunikasi 

word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Kelebihan komunikasi word 

of mouth dalam mempengaruhi keputusan pembelian menurut marketing.co.id 

amatlah penting ditengah perkembangan jaman sekarang dimana para pelanggan 

dibanjiri dengan ribuan pesan dan membutuhkan komunikasi word of mouth dari 

orang-orang yang mereka percaya.  Pesan ini dapat secara signifikan membantu 

bagaimana produk dan jasa bisa dibeli, persepsi pelanggan dapat dibentuk, dan 

tren baru juga dapat terbentuk. Promosi dari mulut ke mulut yang berasal dari 

orang lain yang dipercaya oleh seorang pelanggan dapat menjadi ‘berkah’ 

tersendiri bagi para marketer.  Contoh nyata kegiatan komunikasi word of mouth 

dapat kita temukan saat konsumen yang baru saja melihat atau menggunakan 

produk baru cenderung membicarakan produk yang dia gunakan atau produk yag 

terlihat unik kepada orang-orang di sekitarnya. Hampir setiap organisasi 

mengetahui benar value dan dampak yang dapat ditimbulkan akan informasi dari 

pihak lain yang sudah dipercaya benar oleh pelanggan.  

(http://www.marketing.co.id/pentingnya-promosi-word-of-mouth/) 

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat yang dikatakan oleh Hasan (2010: 

25) bahwa, komunikasi word of mouth dapat menjadi sumber informasi yang kuat 



dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Komunikasi word of mouth sangat 

efektif dalam mendorong pengambilan keputusan pembelian.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Persaingan e-money yang dikeluarkan oleh provider di Indonesia sangatlah 

kompetitif sehingga membuat penjualan tiap tahun dari e-money keluaran 

Telkomsel yang bernama T-Cash  tidak stabil. Pada tahun 2015 hingga tahun 

2016 target 10 juta pengguna T-Cash  yang dipasang oleh Telkomsel tidak 

mampu dicapai, padahal pada tahun 2014, T-Cash  mampu mencapai target 

konsumen tahunannya. Pada tahun 2017 ini, T-Cash  masih memegang posisi Top 

Brand, namun melihat realisasi pelanggan saat ini jumlahnya masih jauh dari 

target yang dipasang oleh Telkomsel. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan 

konsumen terhadap produk T-Cash cenderung rendah karena realisasi pelanggan 

dari target yang dipasang tiga tahun belakangan belum bisa dicapai.  

Posisi T-Cash  sebagai Top Brand e-money keluaran provider pun tidak 

serta merta memberi kontribusi yang maksimal bagi Perusahaan yang 

menaunginya yaitu PT. Telkomsel. Pemasukan Telkomsel dari layanan T-Cash  

bila dibandingkan revenue dari Perusahaan masih kurang maksimal dengan 

kisaran kontribusi hanya sebesar 1% per tahun. Padahal dengan perkembangan 

zaman saat ini yang semakin maju, perusahaan dituntut untuk mampu 

meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan keuntungan agar mampu 

bertahan di tengah persaingan. 

 Iklan merupakan strategi media untuk menyampaikan pesan atau informasi 

mengenai suatu produk yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Iklan T-



Cash  di media massa memberikan informasi kepada konsumen yang belum 

menggunakan ataupun yang sudah menggunakan T-Cash . Dengan iklan tersebut, 

sikap konsumen dipengaruhi untuk memilih T-Cash  karena kemudahan dan 

berbagai keuntungan yang didapatkan. Iklan T-Cash  menyampaikan pesan model 

transaksi e-money yang dapat digunakan dimana saja, dan setiap proses pembelian 

yang dilakukan menggunakan T-Cash  akan mendapatkan potongan harga 

tertentu. Dari pembentukan kognisi yang positif tersebut, maka keputusan 

pembelian yang diharapkan perusahaan akan tercapai. 

 Komunikasi word of mouth juga merupakan aspek yang mempengaruhi 

keputusan konsumen. Komunikasi word of mouth dapat muncul secara sengaja 

maupun tidak disengaja yang disampaikan oleh pengguna, baik secara individu 

maupun kelompok untuk memberikan informasi secara personal. Isi pesan 

komunikasi word of mouth yang positif dan berulang dapat mendorong konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Konsumen yang mengetahui produk T-

Cash  menurut rekomendasi orang-orang disekitarnya akan terdorong dalam 

pengambilan keputusan terhadap produk T-Cash.  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah saya adalah apakah 

terdapat hubungan antara terpaan iklan dan intensitas komunikasi word of mouth 

terhadap keputusan pembelian produk T-Cash  PT. Telkomsel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui hubungan antara terpaan iklan dengan keputusan 

pembelian produk T-Cash. 



 Untuk mengetahui hubungan antara intensitas komunikasi word of mouth 

dengan keputusan pembelian produk T-Cash. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

komunikasi khususnya perilaku konsumen dalam mengkaji teori komunikasi yaitu 

Advertising Exposure Theory dan komunikasi Word of Mouth dalam penyusunan 

strategi marketing communication. 

1.4.2 Praktis 

Bagi pihak PT. Telkomsel, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan 

dalam mengelola sarana promosi dan membantu dalam pengembangan kebijakan 

strategi pemasaran komunikasi word of mouth. 

 

 

1.4.3 Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebaga referensi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan kepada 

masyarakat tentang iklan, komunikasi word of mouth terhadap keputusan 

pembelian sebuah produk. 

1.5 Kerangka Teori 



1.5.1 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan Paradigma 

positivisme. Penelitian yang menggunakan paradigma ini bertujuan untuk 

menjelaskan relasi kausalistik (sebab-akibat) antar variabel. Paradigma ini 

dilandasi oleh asumsi bahwa suatu gejala dapat digeneralisasi dari sebuah 

fenomena dengan membuktikan suatu teori (Sugiyono, 2012:56). 

1.5.2 State Of The Art 

Sebuah penelitian dapat dilakukan karena berawal dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

kesamaan tentang terpaan iklan televisi, komunikasi word of mouth dan keputusan 

konsumen. 

 

 

 

N

o 

Penulis Judul Variabel Teori Metode hasil 

1. Rohan 

Samson , 

Dr. Mita 

Mehta, 

Impact of 

Online Digital 

Communicatio

n on Customer 

Independent 

variable:  

1) Online Digital 

Communication 

Teori 

Advertisi

ng 

Exposure 

Kuision

er 

dengan 

100 

Komunikas

i online 

memiliki 

dampak 



Prof. Arti 

Chandani 

(2014) 

Buying 

Decision 

Dependent 

variable: 

1) Customer 

Buying Decision 

 

respond

en 

positif 

dalam 

mempenga

ruhi 

keputusan 

pembelian. 

2. Chow 

HouWee,

Seck 

LuanLim,

,MayLwi

n (2015) 

General 

Perception of 

Word-of-

Mouth 

Communicatio

n as a Source 

of Information: 

The Case of 

Singapore 

 

Independent 

variable:  

1) General 

Perception of 

Word-of-Mouth 

Communication  

Dependent 

variable: 

1) Source of 

Information 

Teori 

ANOVA 

Kuision

er 

dengan 

896 

respond

en  

KOMUNI

KASI 

WORD OF 

MOUTH 

diangga 

sebagai 

sumber 

informasi 

yang 

berpengaru

h dan dapat 

dipercaya. 

3. Rebecca 

(2011) 

Hubungan 

antara 

komunikasi 

word of mouth 

produk mobil 

Independent 

variable:  

1) komunikasi 

word of mouth 

produk mobil 

Teori 

Integrasi 

Informas

i dan 

teori 

Tabulasi 

silang, 

skala 

likert 

Adanya 

hubungan 

positif 

antara 

komunikas

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1320164695702702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1320164695702702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1320164695702702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1320164695702702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1320164695702702#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1320164695702702#!


bekas premium 

pada 

showroom 

YAP 

Mobilindo 

dengan minat 

beli costumer 

bekas premium 

pada showroom 

YAP Mobilindo 

Dependent 

variable: 

1) minat beli 

costumer 

keterlibat

an 

dengan 

model 

pengamb

ilan 

keputusa

n 

i word of 

mouth 

produk 

mobil 

bekas 

premium 

pada 

showroom 

YAP 

Mobilindo 

terhadap 

minat beli 

costumer 

4.  Frida 

Asih 

Pratiwi 

Hubungan 

Terpaan Iklan 

Televisi 

Kosmetik 

Wardah dan 

citra merek 

dengan minat 

membeli 

Independent 

variable: Terpaan 

Iklan Televisi 

Kosmetik Wardah 

dan citra merek 

Dependent 

variable: Minat 

Membeli 

 

Teori 

Respon 

Kognitif 

dan 

Teori 

Pemrose

san 

informas

i dari 

McGuire 

Uji 

statistik 

Kendall

”s tau_b 

Terdapat 

hubungan 

signifikan 

antara 

terpaan 

iklan dan 

citra merek 

wardah 

dengan 

minat 



 membeli 

5. Eka 

Trinia 

Widayant

i (2015) 

Pengaruh 

Komunikasi 

word of mouth 

Communicatio

n, Brand trust 

dan service 

Quality 

terhadap 

Keputusan 

Pengguna 

Perawatan 

kecantikan 

Independent 

variable: 

Komunikasi word 

of mouth 

Communication, 

Brand trust dan 

service Quality 

Dependent 

variable: 

Keputusan 

Pengguna 

Perawatan 

kecantikan 

Teori 

Cognitiv

e 

Respons

e 

Regresi 

linear 

bergand

a 

Pengaruh 

Komunikas

i word of 

mouth 

Communic

ation, 

Brand trust 

dan service 

Quality 

berpengaru

h positif 

terhadap 

keputusan 

pengguna 

perawatan 

kecantikan. 

6. Melinda 

wita 

Satryani 

(2014) 

Hubungan 

Terpaan iklan, 

terpaan 

publisitas dan 

Terpaan 

Promosi 

Independent 

variable: Terpaan 

iklan, terpaan 

publisitas dan 

Terpaan Promosi 

Penjualan KFC 

Teori 

Cognitiv

e 

Respons  

dan 

Teori 

Uji 

Statistik 

Korelasi 

Kendalls 

Terdapat 

korelasi 

yang 

signifikan 

antara 

terpaan 



Penjualan KFC 

dengan 

Keputusan 

Pembelian 

Dependent 

variable: 

Keputusan 

Pembelian 

behavior 

learning 

dalam 

prinsip 

Operant 

Conditio

ning 

iklan dan 

terpaan 

publisistas 

kfc dengan 

keputusan 

pembelian 

7. Indah 

Puspawar

dhani 

Hubungan 

Terpaan Iklan 

Berniaga.Com 

di Media 

Massa dan 

Intensitas 

Komunikasi 

word of mouth 

dengan Minat 

bertransaksi 

Independent 

variable: Terpaan 

Iklan 

Berniaga.Com di 

Media Massa dan 

Intensitas 

Komunikasi word 

of mouth 

Dependent 

variable: Minat 

bertransaksi 

 

Teori 

Advertisi

ng 

Exposure 

Analisis 

Korelasi 

Pearson 

Terdapat 

hubungan 

positif dan 

signifikan 

antar 

terpaan 

iklan 

berniaga.co

m di media 

massa 

dengan 

minat 

bertransaks

i  

 



Beberapa penelitian diatas memiliki variabel penelitian yang mirip dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terpaan iklan, komunikasi word of mouth, 

dengan keputusan pembelian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

ini berjudul Hubungan Terpaan Iklan dan Intensitas Komunikasi Word of Mouth 

terhadap Keputusan Pembelian Produk T-Cash  PT. Telkomsel memberikan 

kombinasi variabel yang berbeda. 

1.5.3 Terpaan iklan 

Iklan adalah suatu pesan tentang barang/jasa (produk) yang dibuat oleh 

produser/pemrakasa yang disampaikan lewat media (cetak, audio, elektronik) 

yang di tujukan kepada masyarakat. Tujuan iklan adalah agar masyarakat tertarik 

untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Menurut Dunn dan 

Barban (1978) dalam Widyatama (2005:125) iklan merupakan bentuk kegiatan 

komunikasi non personal yang disampaikan lewat media dengan membayar ruang 

yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) 

kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non-komersial, maupun pribadi yang 

berkepentingan. Sedangkan menurut Kotler & Keller (2008:202) iklan adalah 

segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh 

sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan adalah semua bentuk presentasi 

nonpersonal yang dimaksudkan untuk mempromosikan gagasan, atau memberikan 

informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk yang dibiayai pihak 

sponsor tertentu 

Menurut Kotler dan Keller (2008:203) tujuan iklan, yaitu: 



1) Memberikan Informasi (iklan informatif) 

Iklan menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru atau 

ciri baru produk yang sudah ada di pasar. 

2) Membujuk (iklan persuasif) 

Iklan juga berfungsi untuk menciptakan kesukaan, prefensi, membujuk, 

keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa.. Hal ini sangat penting, 

terutama dalam tahap persaingan dimana perusahaan ingin membangun 

permintaan selektif untuk produk tertentu. 

3) Mengingatkan (iklan pengingat) 

Iklan juga dapat membuat konsumen tetap ingat pada produk atau merek 

perusahaan. Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk 

tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk tersebut. Jadi, 

iklan juga bertujuan untuk mengingatkan atau merangsang pembelian 

produk dan jasa kembali. 

4) Menguatkan (iklan penguatan) 

Iklan dapat meyakinkan konsumen yang sudah ada bahwa mereka telah 

melakukan pilihan yang benar dan tepat karena sudah membeli atau 

menggunakan produk. 

. Kemajuan teknologi informasi termasuk di dalamnya media komunikasi 

terjadi sangat cepat dan pesat, tak dapat dipungkiri lagi kemajuan ini telah 



membawa berbagai kemudahan dalam berinteraksi. Salah satu media yang 

digunakan untuk berinteraksi tersebut adalah melalui iklan. Institut Praktisi 

Periklanan Inggris mendefinisikan istilah periklanan sebagai pesan-pesan 

penjualan yang paling persuasif, yang diarahkan kepada para calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya semurah-

murahnya (dalam Widyatama, 2005 : 15).  

Sementara pengertian terpaan menurut Shimp (2004:182), terpaan 

mengacu pada kesan terhadap iklan. Terpaan ini dapat dilihat melalui konsumsi 

iklan dan kemmpuan untuk mengingat serta memahami iklan. Kesan yang tercipta 

setelah melihat dan mendengarkan iklan yang dipasarkan dapat berupa informasi 

maupun berbagai hal, seperti tagline dan penghargaan yang diterima perusahaan. 

Terpaan atau exposure adalah interaksi audience dengan pesan dari pengiklan. 

Terpaan atau exposure terjadi ketika iklan ditempatkan dan pembeli dapat melihat 

(see) atau mendengar (hear) pesan dari iklan tersebut yang ingin disampaikan ke 

konsumen. (Moriarty, Mitchell dan Wells, 2015:135). Terpaan merupakan tahap 

awal yang penting menuju tahap-tahap selanjutnya dari proses informasi, setelah 

mendapat exposure atau kesan terhadap suatu iklan, konsumen dapat mengalami 

berbagai tingkatan kesadaran. Akan tetapi, para pemasang iklan bermaksud agar 

konsumen memperhatikan bagan-bagian, unsur-unsur, atau fitur khusus iklan dan 

menggabungkannya dengan merek yang diiklankannya. Semakin sering iklan 

menerpa masyarakat semakin besar juga perhatian masyarakat akan iklan tersebut 

yang nantinya akan terbentuk awareness. Terpaan iklan (exposure to 

advertisement) merupakan suatu proses dimana terjadi respon kognitif atau 



pemikiran ketika mereka membaca, melihat atau mendengar komunikasi tersebut 

(Belch, 1990:150). 

Terdapat dua jenis terpaan iklan menurut Peter dan Olson (2005:101), yaitu: 

1. Intentional exposure, merupakan terpaan yang terjadi saat konsumen 

sengaja mencari informasi pemasaran tertentu untuk memecahkan masalah 

konsumsinya. Terpaan ini jarang terjadi karena konsumen sudah memilii 

pengetahuan, pemahaman, kepercayaan akan jenis produk tertentu dalam 

ngatan mereka. 

2. Accidental exposure merupakan kebetulan berinteraksi dengan iklan 

disela-sela interaksi dengan lingkungan atau media, terpaan terjadi secara 

tdak sengaja. 

1.5.4 Intensitas Komunikasi Word of Mouth 

Intensitas menurut Chaplin (2009:253) diartikan sebagai suatu sifat kuantitatif 

dari suatu pengindraan, yang berhubungan dengan intensitas perangsangnya, 

selain itu intensitas dapat diartikan sebagai kedalaman atau reaksi emosional dan 

kekuatan yang mendukung suatu pendapat atau sikap. Jadi, intensitas merupakan 

kegiatan yang berulangulang dan lebih dari satu kali dengan frekuensi yang 

semakin lama semakin meningkat. 

Sementara komunikasi word of mouth menurut Rangkuti (2009:77), 

merupakan salah satu proses yang melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, 

pesan yang disampaikan, saluran atau media tempat pesan tersebut digunakan, 

tempat pesan tersebut disampaikan, serta apa yang dilakukan oleh penerima pesan 



setelah menerima pesan tersebut. Rangkuti juga menyebutkan komunikasi word of 

mouth adalah usaha pemasaran yang memicu pelanggan untuk membicarakan, 

mempromosikan, merekomendasikan dan menjual suatu produk / jasa / merek 

kepada pelanggan lain. Komunikasi word of mouth juga merupakan proses di 

mana informasi yang didapatkan oleh seseorang tentang suatu produk, baik dari 

media massa, dari interaksi sosial maupun dari pengalaman konsumsi, diteruskan 

kepada orang lain dan dalam proses itu informasi menyebar kemana-mana 

(Risyanti dan John, 2005:210-211). 

Menurut Rosen (2004 : 8) Komunikasi word of mouth adalah jumlah 

komunikasi word of mouth mengenai produk, jasa, atau perusahaan tertentu di 

setiap tahap waktu tertentu. Semakin khalayak membicarakan suatu produk dan 

suatu informasi, khalayak tersebut akan semakin terpengaruh untuk mengonsumsi 

suatu produk. Komunikasi word of mouth  dapat dilakukan di media internet dan 

percakapan one on one secara langsung. Pertukaran informasi ini biasanya 

dilakukan kepada orang baik teman, keluarga maupun kerabat yang menggunakan 

T-Cash  sehingga menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Griffin 

(1999) dalam Risyanti and John (20005:131) menyatakan komunikasi word of 

mouth membantu perusahaan menekan biaya promosi karena sumber yang tidak 

memiliki kepentingan pribadi akan lebih dipercaya daripada iklan yang dipasang 

di media massa dengan biaya yang mahal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Casielles, Álvarez, dan Lanza (2013) 

(dalam Virvilaitea, Tumasonyteb dan Sliburytec 2015:642) menyatakan bahwa 

komunikasi word of mouth  dapat diukur dengan frekuensi penyebaran, isi pesan 



yang disampaikan (positif atau negatif), orang pemberi informasi (pengirim) dan 

jumlah informasi yang diterima.  

Intensitas komunikasi word of mouth dapat dipahami sebagai ukuran 

intensnya komunikasi yang dilakukan secara individu maupun kelompok berupa 

pemberian rekomendasi terhadap produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal. Informasi yang didapatkan ini dapat 

terjadi secara alami maupun dipercepat oleh perusahaan pemasar, informasi ini 

dapat berupa keunggulan dari produk yang bersangkutan. 

1.5.5 Keputusan Pembelian T-Cash  

Definisi keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2008:227) adalah 

tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian 

produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan 

kualitas, harga dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pengertian lain 

tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2008:485) adalah 

“the selection of an option from two or alternative choice”. Dapat diartikan, 

keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah 

satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Oleh karena itu, pengambilan 

keputusan pembelian konsumen dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan 

salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang 

nyata.  



Menurut Risyanti dan John (2005:228) terdapat lima peran individu dalam 

sebuah keputusan membeli, yaitu: 

1. Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan 

tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri.  

2. Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang mempengaruhi 

keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja.  

3. Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah akan 

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan 

dan dimana membelinya.  

4. Pembeli (buyer): individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa 

yang dibeli. 

Sebuah perusahaan perlu mengenai peranan tersebut karena semua peranan 

mengandung implikasi guna merancang produk, menentukan pesan dan 

mengalokasikan biaya anggaran promosi serta membuat program pemasaran yang 

sesuai dengan pembeli. 

Menurut Kotler dan Keller (2008:184) dalam proses keputusan pembelian, 

konsumen biasanya melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu: 

1) Pengenalan masalah 



Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan 

yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, 

konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. 

2) Pencarian informasi 

Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk 

mencari informasi untuk meyelesaikan permasalahan yang ada melalui 

pencarian informasi. Proses pencarian informasi ini dapat berasal dari 

dalam memori (internal) dan berdasarkan pengalaman orang lain 

(eksternal) 

3) Evaluasi alternatif 

Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan 

mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya. 

4) Keputusan membeli atau tidak 

Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, 

konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang 

dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan 

pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang 

perlu dipertimbangkan. 

5) Evaluasi pasca-pembelian 

Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya 

berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli 



produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk 

tersebut sesuai dengan harapannya. 

 

1.5.6 Hubungan Terpaan iklan dengan Keputusan Pembelian T-Cash  

Dalam perilaku konsumen, iklan merupakan salah satu jenis promosi yang banyak 

digunakan pemasar untuk meningkatkan awarenesss maupun menarik konsumen 

untuk melakukan pembelian produk. Dengan daya jangkau yang luas, iklan yang 

ditampilkan di media massa dan menerpa khalayak masyarakat dapat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Untuk menjelaskan hubungan terpaan iklan terhadap keputusan konsumen, 

salah satu teori yang bisa digunakan adalah Advertising Exposure Theory. 

Berdasarkan teori advertising exposure, (Batra, Myers, dan Aaker,1996:89) 

dikatakan apabila konsumen terkena terpaan iklan maka akan tercipta perasaan 

dan sikap tertentu terhadap merek yang kemudian akan menggerakkan konsumen 

untuk membeli produk. Hal ini dikarenakan, tujuan iklan tidak hanya sekedar 

unuk menginformasikan suatu produk, tetapi juga membujuk, mengingatkan, dan 

memperkuat produk atau jasa yang dipasarkan (Kotler dan Keller, 2008:203).  

Efek dari terpaan iklan berdasarkan konsep advertising exposure menurut 

Hawkins dan Coney (2001:89) adalah: 

1. Terpaan iklan menciptakan terjadinya brand awareness dalam benak 

konsumen, lalu konsumen akan mengetahui keuntungan dan sifat dari 

brand tersebut. 



2. Terpaan iklan menciptakan dan meningkatkan citra dari brand tersebut. 

3. Terpaan iklan dapat mengasosiasikan sesuatu dengan merek (brand 

association) 

4. Terpaan iklan menciptakan kesan bahwa brand tersebut disukai 

5. Iklan menciptakan perasaan atau sikap terhadap brand yang 

menggerakkan konsumen untuk membeli produk. 

Jika dikaitkan dengan terpaan iklan T-Cash  berdasarkan Advertising 

Exposure theory, iklan tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada 

konsumen, tetapi akan menciptakan citra merek dan selanjutnya perasaan atau 

sikap yang menggerakkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Mereka 

yang sebelumnya tidak mengetahui dan menggunakan layanan T-Cash , bisa 

menjadi pengguna baru. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Petter dan Olson 

(2014:205), yang menyebutkan semua efek dalam terpaan iklan mengakibatkan 

perubahan sikap tertentu yang berakhir pada terciptanya keputusan pembelian.  

1.5.7 Hubungan Intensitas Komunikasi Word of Mouth dengan Keputusan 

Pembelian 

Menurut Risyanti dan John (2005:230) konsumen melihat komunikasi word of 

mouth sebagai bentuk komunikasi berisikan informasi yang diterima seiring 

berjalannya waktu tanpa diketahui sebelumnya. Konsumen merupakan pengolah 

informasi yang senantiasa mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk. 

Pengolahan informasi ini selalu berujung pada pembentukan pilihan dan 

selanjutnya terjadi inisiatif untuk membeli atau tidak.  



Kotler dan Keller (2009:185) menyebutkan dalam proses perolehan 

informasi terdapat empat sumber informasi utama bagi konsumen yaitu: 

1. Pribadi. Keluarga, teman, tetangga, rekan 

2. Komersial. Iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan 

3. Publik. Media massa, organisasi pemeringkat konsumen 

4. Ekserimental. Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

Sumber-sumber informasi diatas termasuk orang-orang terdekat seperti keluarga, 

teman, tetangga maupun rekan memiliki peranan tertentu dan fungsi yang berbeda 

sebagai sumber informasi dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Melalui 

komunikasi word of mouth secara interpersonal yang dilakukan oleh orang 

terdekat, informasi yang disampaikan lebih dipercaya dalam menarik keputusan 

pembelian. 

Hal ini juga didukung oleh pendapat Kotler dan Keller (2008:222) yang 

menyebutkan dengan meletakkan informasi kedalam lingkungan konsumen, 

pemasar dapat meningkatkan probabilitas bahwa informasi tersebut akan 

disampaikan kepada konsumen yang lain, dan karena komunikasi dari teman ke 

orang lain bersifat personal maka komunikasi word of mouth dapat menjadi cara 

yang ampuh dalam menarik pembelian. Selain itu dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Mangold, Miller, and Brockway (1999) (dalam Virvilaitea, 

Tumasonyteb dan Sliburytec 2015:642) jelas disebutkan bahwa komunikasi word 

of mouth communication mempengaruhi proses pembuatan keputusan pembelian. 



Kerangka berfikir 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif antara terpaan iklan (X1) dengan keputusan 

pembelian produk T-Cash  (Y) 

2. Terdapat hubungan positif antara intensitas komunikasi word of mouth 

(X2)  dengan keputusan pembelian produk T-Cash  (Y) 

1.7 Definisi Konseptual dan Operasional 

1.7.1 Definisi Konseptual 

a. Terpaan Iklan 

Merupakan keadaan dimana khalayak tersentuh atau terkena oleh pesan-pesan 

iklan yang disebarkan melalui media massa dan sejauh mana konsumsi media 

serta kemampuan khalayak untuk mengingat cerita atau pesan-pesan iklan yang 

disebarluaskan. 

b.  Intensitas Komunikasi Word of Mouth 

Keputusan 
Pembelian T-
Cash (Y) 

Terpaan Iklan 
(X1) 

Intensitas 
Komunikasi Word 
of Mouth (X2) 



Merupakan jumlah komunikasi word of mouth mengenai produk, jasa, atau 

perusahaan tertentu di setiap tahap waktu tertentu (Rosen, 2004 : 8). Komunikasi 

word of mouth yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses komunikasi 

melalui informasi dari teman, tetangga, atau keluarga. 

c. Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian didefinisikan sebagai suatu tahap dari proses pembelian 

yang nyata, yang menunjukkan bahwa konsumen memilih salah satu dari 

beberapa alternatif pilihan yang ada. (Schiffman dan Kanuk, 2008:485) 

1.7.2 Definisi Operasional 

a. Terpaan Iklan T-Cash  

Dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

 Responden mengetahui warna brand T-Cash  

 Responden mengetahui tagline pada iklan T-Cash  

 Responden mengetahui isi pesan iklan T-Cash  

 Responden mengetahui tokoh/model dalam iklan T-Cash 

b. Intensitas Komunikasi Word of Mouth 

Dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

 Kejelasan informasi, bagaimana kejelasan informasi mengenai T-Cash 

yang diterima dalam satu bulan terakhir 



 Frekuensi, berapa rekomendasi yang diterima khalayak mengenai T-Cash 

yang diterima dalam satu bulan terakhir 

 Kepercayaan, sejauh mana khalayak percaya dengan rekomendasi 

mengenai T-Cash yang diterima dalam satu bulan terakhir 

 Arah Informasi, arah rekomendasi informasi yang diterima khalayak 

mengenai T-Cash yang diterima dalam satu bulan terakhir. Positif jika 

khalayak direkomendasikan untuk melakukan pembelian. 

 c. Keputusan Pembelian T-Cash  

Dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

 Keputusan responden untuk membeli atau tidak membeli T-Cash  

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatori yang menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel dengan menguji hipotesis yang sudah 

dirumuskan. Dalam penelitian ini terdapat dua variable independen, yakni terpaan 

iklan (X1) dan intensitas komunikasi word of mouth (X2) Sedangkan variabel 

dependen dari penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y) pada T-Cash . 

 

1.8.2 Populasi dan teknik sampling 

1.8.2.1 Populasi  



Populasi dalam penelitian ini adalah khalayak usia produktif 18-35 tahun di kota 

Semarang, yang terterpa iklan T-Cash dan pernah membicarakan produk T-Cash 

dengan jumlah yang tidak diketahui pasti. Pemilihan usia 18-35 tahun 

dikarenakan usia tersebut merupakan usia produktif dan memiliki sifat yang 

terbuka pada perubahan dan suka mencoba hal-hal yang baru dan praktis. 

(http://validnews.co/Bisnis-dan-Media-Sosial-Ladang-Industri-Ponsel-di-Zaman-

Milenial-cKj) 

1.8.2.2 Sampel 

Penelitian ini menggunakan penarikan sampel non-probability sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap usur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi ampel. Hal ini 

dikarenakan peneliti tidak mengetahui jumlah khalayak usia produktif yang 

terterpa iklan T-Cash . 

Jenis teknik non-probability yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). 

Kriteria dalam penelitian ini adalah: Khalayak usia produktif 18-35 tahun yang 

pernah melihat iklan T-Cash dan membicarakan produk T-Cash. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Karena jumlah sampel 

yang layak dalam penelitian menurut Roscoe (dalam Sugiyono, 2009:90-91) 

adalah antara 30 sampai dengan 500 orang. Sampel dengan batas 30 responden 

sudah dianggap memiliki tingkat stabilitas yang baik. 

http://validnews.co/Bisnis-dan-Media-Sosial-Ladang-Industri-Ponsel-di-Zaman-Milenial-cKj
http://validnews.co/Bisnis-dan-Media-Sosial-Ladang-Industri-Ponsel-di-Zaman-Milenial-cKj


1.8.3 Jenis dan Sumber Data 

1.8.3.1 Data Primer 

Data Primer, yakni data atau informasi utama yang diperoleh dari responden 

melalui kuisioner 

1.8.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui data yang telah diolah maupun 

dihimpun oleh pihak lain yang berupa buku, jurnal referensi, internet yang 

berakaitan dengan masalah penelitian dan bersifat mendukung pembahasan. 

1.8.4 Alat dan Teknik pengumpulan data 

1.8.4.1 Alat pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang berisi 

daftar pertanyaan dan mencakup variabel independen dan dependen. 

1.8.4.2 Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data angket yang dilakkan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

 

1.8.5 Teknik Pengolahan Data 

1.8.5.1 Editing 



Editing merupakan kegiatan meneliti dan mengoreksi kembali keseluruhan data 

yang telah diperoleh dari daftar pertanyaan. Apakah sesuai dengan ketentuan atau 

tidak. 

1.8.5.2 Koding 

Koding yaitu pemberian tanda, symbol, atau kode bagi tiap-tiap data yang 

termasuk dalam kategori yang sama, bentuknya diklarifikasikan dan 

dikelompokan menurut kategori yang ditetapkan. Kegunaan dari kegiatan ini 

adalah untuk memudahkan dalam pengolahan data. 

1.8.5.3 Tabulasi 

Tabulasi adalah suatu kegiatan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian dalam bentuk tabel.. tabel ini berfungsi untuk mempermudah dalam 

analisis data yangtelah diperoleh peneliti di lapangan dan mempermudah dalam 

penyajian serta membaca data tersebut. 

1.8.6 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

1.8.6.1 Uji Validitas 

Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kesesuaian sebuh 

pengukur data dengan apa yang akan diukur. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui sah atau tidaknya suatu kuisioner. Tingkat validitas dapat diukur 

dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of 

freedom (df) = n – k dengan alpha 0.05. apabila nilai r hitung lebih besar dari r 



tabelnya dan nilai r positif, maka kuisioner tersebut dikatakan valid, begitu pula 

sebaliknya (Ghozali, 2007:49). 

1.8.6.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran atau instrumen dari suatu tes tetap 

konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi 

yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang 

konsisten untuk pengukuran yang sama. 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistic Cronbach Alpha. 

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,5 (Ghozali 2007: 46). Jika Cronbach mendekati 1 maka jawaban 

responden akan cenderung sama meskipun diberikan kepada orang lain dan 

bentuk pertanyaan yang berbeda pula. 

1.8.7 Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif 

yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang 

menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan 

ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian 

dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. 

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kendall’s 

Tau- b dibantu dengan program SPSS dalam menguji hipotesis menggunakan 

perhitungan statistik.  Uji Kendall’s Tau- b digunakan dalam penelitian ini dengan 



alasan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel dependen dengan 

variabel independen. Uji Kendall’s Tau- b ini digunakan untuk menguji hipotesis 

minor, yaitu hubungan antara variabel X1 dengan Y, dan X2 dengan Y. 

Keseluruhan perhitungan statistik dibantu dengan program SPSS 


