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BAB I 

Pendahuluan 

 

1. 1.  Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah sebuah hal yang mendasar bagi setiap manusia. Salah 

satu alat yang dapat mengfasilitasi kebutuhan manusia akan komunikasi di era 

globaslisasi ini adalah telepon seluler (ponsel). Hal ini mendorong pertumbuhan 

jumlah permintaan telepon seluler dari tahun ke tahun. Hingga bulan Januari 2017 

tercatat jumlah pengguna  pengguna telepon seluler di tanah air mencapai 371,4 

juta pengguna atau sebanyak 142% dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa1.  

Telepon seluler merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyedia 

operator kartu seluler. Semakin tinggi minat dan kebutuhan akan telepon seluler, 

maka akan ikut mendorong permintaan operator kartu seluler. Hal ini menjadi 

peluang bagi penyedia jasa operator selular untuk terus menyediakan produk dan 

pelayanan mereka. Saat ini di Indonesia sendiri terdapat lebih dari lima perusahaan 

penyedia operator kartu seluler yang telah menjamur di kalangan masyarakat, 

diantaranya adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Axis. 

Hingga saat ini, dari sekian banyaknya perusahaan operator telekomunikasi 

di Indonesia, Telkomsel adalah perusahaan operator telekomunikasi terbesar di 

Indonesia2. Saat ini Telkomsel merupakan pemimpin pasar bisnis seluler yang 

                                                
1 Internet. 25 November 2017.https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/ 2017/08/29/ 
pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi 
2Internet. 25 November 2017 .https://databoks.katadata.co.id/datapublish/ 
2017/05/03/siapa-operator-seluler-yang-mempunyai-pelanggan-terbanyak 
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hampir menguasai 50% pangsa pasar seluler. Data di bawah ini, menunjukkan 

besarnya jumlah pengguna Telkomsel hingga pada tahun 2016. Hingga saat ini 

jumlah penggunanya  terus meningkat. 

 

Grafik 1.1 Data Jumlah Pelanggan Operator Seluler GSM 2016 

Sumber: databoks.katadata.co.id 

 
Meskipun  Telkomsel memiliki jumlah pelanggan terbanyak, namun 

Telkomsel masih harus berjuang untuk terus mempertahankan posisinya. Saat ini 

tersedia banyak tersedia layanan operator telekomunikasi dengan fasilitas yang 

tidak kalah bagus dari Telkomsel. Persaingan yang ketat terus terjadi diantara 

kalangan penyedia layanan operator kartu seluler. Masing-masing penyedia 

operator kartu seluler tersebut berusaha untuk menciptakan produk yang unggul, 

melakukan beragam pemasaran agar dapat menarik para pelanggan sehingga bisa 

memenangkan persaingan yang ada.  

Tersedianya banyak penyedia operator kartu seluler dengan beragam fitur 

yang canggih dan harga yang murah menyebabkan banyak pelanggan yang 
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membagi pemakaian ponselnya ke beberapa nomor. Berdasarkan data, dapat dilihat 

dari total populasi Indonesia yaitu 262 juta jiwa total populasi Indonesia terdapat 

142 persen yang menggunakan telepon seluluer, yang artinya rata-rata setiap 

penduduk memakai 1,4 telepon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 

2-3 kartu telepon seluler.3 

 

Grafik 1.2 Pengguna Ponsel Indonesia (Januari 2007) 

Sumber: databoks.katadata.co.id 

 
Kasus penggunaan bermacam-macam kartu operator seluler mengakibatkan 

ARPU (Average Revenue per User) atau rata-rata pendapatan operator dari tiap 

pelanggan rendah.4 Hal ini akhirnya memberikan dampak yang kurang baik bagi 

perusahaan penyedia  operator kartu seluler, dan salah satunya Termasuk 

Telkomsel.  

                                                
3 Internet. 25 November 2017.https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/ 2017/08/29/ 
pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi 
4 Ohan Mandar. 2016. “Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Kartu 
Simpati Telkomsel Lampung”. Tesis: Magister Manajemen Universitas Lampung. Hal 5 
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Permasalahan lain yang timbul akibat banyaknya tersebar berbagai jenis 

kartu perdana membuat masyarakat  terbiasa mengonti-ganti kartu perdananya. Hal 

ini disebabkan karena mereka lebih memilih menggunakan kartu perdana awal 

(starter pack) yang harganya terbilang jauh lebih murah dibandingkan dengan 

harga memperpanjang paket data kartu operator tersebut. Legimin Sugiato (2014) 

menyatakan bahwa jebiasaan masyarakat menganti-ganti kartu perdana berdampak 

buruk bagi perusahaan operator telekomunikasi termasuk Telkomsel, karena 

menyebabkan banyak nomor yang hangus (churn)5. Hal ini membuktikan bahwa 

banyak masyarakat yang lebih loyal dengan harga dibandingkan dengan produk.  

Keberadaan seperti ini membawa dampak yang buruk bagi perusahaan. 

Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa perusahaan telekomunikasi kehilangan 

2-4% pelanggan mereka per bulan, pelanggan yang tidak setia ini akan mengurangi 

jutaan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh.6 

Di tengah persaingan operator seluler yang semakin ketat ini maka 

Telkomsel sebagai salah satu perusahaan operator kartu seluler membutuhkan 

loyalitas yang kuat dari para pelangganya agar terus dapat bertahan. Dharmesta 

(1999) dalam Ari Wijayanti (2008) menjelaskan bahwa salah satu kunci 

keunggulan bersaing dalam situasi yang penuh persaingan adalah kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan kesetiaan pelanggan7. Oleh karena itu di tengah 

                                                
5 Dalam Ohan Mandar. “Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Kartu 
Simpati Telkomsel Lampung”. Tesis: Magister Manajemen Universitas Lampung. Hal 5 
Hal. 1 
6 Dalam Ari Wijayanti. 2008. Strategi Meningkatkan Loyalitas Melalui Kepuasan 
Pelanggan (Studi Kasus: Produk Kartu Seluluer Prabayar Mentari Indosat Wilayah 
Semarang). Tesis: Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Hal. 15 
7 Ibid. Hal. 15 
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persaingan yang ketat di antara operator telekomunikasi Telkomsel harus terus 

berupaya dalam meningkatkan loyalitas para pelanggannya.  

Consumer loyality atau kesetiaan pelanggan menjadi sebuah pilar yang 

penting bagi sebuah perusahaan. Kesetiaan pelanggan merupakan sebuah potensi 

terbesar perusahaan. Loyalitas pelanggan nampaknya sangat dibutuhkan 

perusahaan agar dapat bertahan dari persaingan tinggi dalam dunia usaha saat ini.  

Ada enam alasan yang dikemukakan oleh Kotler, Hayes dan Bloom (2002) 

yang menjelaskan perlunya suatu institusi  mendapatkan loyalitas pelanggannya. 

Alasan yang pertama adalah pelanggan yang ada akan lebih prospek sehingga 

memberi keuntungan besar kepada institusi. Kedua biaya menjaga dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada lebih kecil dibandingkan mencari 

pelanggan baru. Ketiga, pelanggan lama telah memiliki pengalam positif dengan 

institusi sehingga akan mengurangi biaya psikologis dan sosialisasi. Keempat 

Pelanggan loyal akan selalu membela institusi bahkan berusaha  untuk menarik dan 

memberi saran kepada orang lain untuk menjadi pelanggan. Selanjutnya, Pelanggan 

yang percaya kepada suatu lembaga dalam suatu urusan bisnis, cenderung akan 

percaya juga pada urusan bisnis yang lain.  Yang terakhir, jika sebuah perusahaan 

lama memiliki banyak pelanggan lama, maka perusahaan tersebut akan 

mendapatkan keuntungan karena adanya efisiensi. Pelanggan lama sudah tentu 

tidak akan banyak lagi tuntutan, perusahaan cukup menjaga dan mempertahankan 

mereka8. 

                                                
8 Dalam Buchari Alma. 2013. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: 
Alfabeta. Hal. 275 
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Melihat kondisi ini, perusahaan sepertinya akan sulit untuk berkembang dan 

maju tanpa adanya pelanggan yang loyal.  Pelanggan yang loyal dipercaya lebih 

fleksibel dibandingkan dengan pelanggan baru, mereka tidak sensitif terhadap 

harga dan dapat menyebarkan word-of mouth yang baik akan brand tersebut 

dibandingkan dengan pelanggan baru yang tidak loyal, pelanggan yang loyal secara 

tidak langsung dapat menjadi ambassador atau advocates dari perusahaan yang 

merekomendasikan produk kepada khalayak lain.9  

Komunikasi pemasaran merupakan sebuah tuntutan yang wajib dijalankan 

agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk.10 Komunikasi pemasaran merupakan sebuah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan11.  

Banyak media yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan komunikasi 

pemasaran, terlebih di era digital saat ini ada media sosial yang dapat 

mempermudah aktivitas komunikasi pemasaran. Penggunaan media sosial sebagai 

media komunikasi pemasaran memungkinkan terciptanya hubungan langsung 

dengan pelanggan sehingga dapat menumbuhkan, menjaga serta meningkatkan 

                                                
9 Saniya. 2014. “Analisis Strategi Pemasaran Online Pada Brand Komersial dalam 
Membentuk Loyalitas Pelanggan (Studi terhadap Brand Victoria’s Secret Pink)”. Makalah 
non Seminar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hal.2 
10 Bagus Darmawangsa, I Gusti Agung Ardani. 2015. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran 
Terpadu dan Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen” dalam E-Jurnal Manajemen 
Unud. Vol. 4 No. 8 hal. 2166. Bali: Universitas Udayana 
11 Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2012. Pemasaran Strategik.Yogyakarta: Penerbit Andi. 
Hal.80 
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keterlibatan konsumen, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesetiaan 

pelanggan.12 Media sosial memberikan sebuah peluang bagi perusahaan 

berkomunikasi kepada konsumen dengan lebih baik sehingga dapat membangun 

loyalitas  jika dibandingkan dengan metode tradisional. 

Evans & McKee dalam Fortuna (2006) menyatakan bahwa penggunaan 

media sosial sebagai saluran/alat aktivitas komunikasi pemasaran dapat 

menciptakan komunikasi dua arah melalui proses partisipatif dan kolaboratif antara 

perusahaan dan pelanggan13. Dengan hadirnya media sosial dapat mempermudah 

interaksi antar individu yang tidak terbatas jarak, waktu dan proses penyampaian 

informasi nya pun menjadi sangat cepat.  Hal ini menjadikan media sosial sebagai 

sebuah medium yang tepat untuk bersosialisasi, selain itu dengan menggunakan 

teknologi berbasis web media sosial dapat menyebarluaskan informasi dan 

pengetahuan dengan cepat kepada pengguna internet dalam jumlah yang besar.  

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi pemasaran juga 

didukung dengan pertumbuhan pengguna media sosial yang ada di Indonesia.  Dari 

tahun-tahun jumlah pengguna media sosial terus mengalami perkembangan. Dari 

jumlah pengguna internet di Indonesia yang hingga bulan Januari 2017 telah 

                                                
12 Stephanie Angelica. 2012. “Peran Social Media dalam Membangun Ikatan dengan 
Konsumen guna Memperoleh Loyalitas terhadap Perusahaan Jasa Penerbangan (Studi 
Kasus : PT Indonesia AirAsia)”. Tesis: Departemen Ilmu Komunikasi Kekhususan 
Manajemen Komunikasi. Hal.10 
13 Dalam Fortuna Febi Fajri. 2016. “Pengaruh Aktivitas Komunikasi Pemasaran Melalui 
Media Sosial Facebook pada Customer Engagement dan Brand Loyalty Produk XL dan 
Telkomsel (Studi Komparatif pada Perusahaan Telekomunikasi XL dan Telkomsel)”. 
Tesis: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Hal. 3 
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mencapai 132 juta orang, terdapat 106 juta pengguna aktif sosial.14 Angka yang 

sangat besar ini sangat berpotensi bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas 

pemasarannya melalui media sosial.  

Salah satu media sosial yang saat ini sangat aktif digunakan sebagai media 

komunikasi pemasaran adalah Instagram. Sosial media ini merupakan sebuah 

aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial tersebut.  

Instagram sangatlah tepat untuk dimanfaatkan sebagai media berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan konsumen yang mana ini merupakan kunci esensial 

kesuksesan pemasaran. Banyak pemasar yang beralih menggunakan Instagram 

sebagai sarana komunikasi pemasaran mereka, melalui perhitungan simply 

measured didapatkan hingga tahun 2013 sebanyak 54 persen dari brand ternama 

telah mengadopsi Instagram sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka, untuk 

Instagram membantu memberikan sentuhan pribadi melalui sajian visual yang 

menarik dan bervariasi15.  

Pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran juga dinilai 

sangat menguntungkan, karena jumlah penggunanya yang terus berkembang 

khususnya di Indonesia. Saat  ini, terdapat sekitar 45 juta orang Indonesia yang aktif 

dalam menggunakan Instagram, padahal di awal tahun 2016 pengguna aktif hanya 

                                                
14Internet. 25 November 2017. https: //databoks .katadata.co.id / 
datapublish/2017/05/03/siapa-operator-seluler-yang-mempunyai-pelanggan-terbanyak 
15Eryta Ayu Putri. 2013. “Aplikasi Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran 
Online Shop”. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Jawa Timur. Hal. 11  



9 
 

mencapai separuh dari pencapainnya di tahun 2017 yaitu 22 juta pengguna. Dengan 

jumlah pengguna yang masif, Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di 

Asia Pasifik, serta salah satu pasar terbesar di dunia dari total 700 juta pengguna 

aktif setiap bulan.16 

Kepopuleran media sosial Instagram memberikan peluang kepada pemasar 

untuk memanfaatkan aplikasi ini sebagai sarana komunikasi pemasaran mereka 

untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan konsumen, sehingga dapat 

menciptakan loyalitas pelanggan.  

Adanya peluang-peluang tersebut, maka perusahaan-perusahaan operator 

telepon selular termasuk Telkomsel menjadi aktif menggunakan media sosial 

Instagram untuk dijadikan sebagai media aktivitas komunikasi pemasarannya. 

Meskipun saat ini banyak masyarakat dibingungkan dengan peraturan yang terus 

berubah-ubah mengenai pembatasan jumlah kartu operator seluler, yaitu dengan 

membatasi satu NIK dengan 3 nomor kartu perdana, Instagram tetap bisa 

menjalankan peranannya sebagai media komunikasi pemasaran. Tugas Instagram 

dalam memasarkan produk-produk perusahaan tetap terlaksana meskipun peraturan 

ini dikeluarkan ataupun peraturan baru lainnya dikeluarkan. Bahkan Instagram 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai peraturan pembatasan jumlah 

kartu operator seluler.  

                                                
16 Aghni, Adi dan Ali Hidayat. “45 Juta pengguna Instagram, Indonesia Pasar Terbesar di 
Asia” dalam Tempo.co. 24 Oktober 2017. Online. Internet. 25 November 2017. 
https://bisnis.tempo.co/read/894605/45-juta-pengguna-instagram-indonesia-pasar-
terbesar-di-asia#hcsoUGWciQPzKTMM.99 
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Melalui akun Instagram @telkomsel, perusahaan Telkomsel dapat 

memperkenalkan identitas produk mereka yang beragam, mulai dari paket internet  

hingga aplikasi-aplikasi pendukung layanan internet lainnya. Instagram juga 

membantu Telkomsel dalam memberikan informasi mengenai promo, hal-hal yang 

menarik dan bersifat informatif yang terkait dengan produk untuk meningkatkan 

daya tarik  pelanggannya.  Bahkan, Instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran memiliki perananan penting dalam berinteraksi dengan para konsumen. 

Instagram memberikan kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yang 

memudahkan perusahaan dan pelanggan dalam memberikan saran dan tanggapan. 

Hal ini diyakini dapat memberikan dampak dalam menciptakan loyalitas para 

pelanggannya. 

Telkomsel yang adalah operator telekomunikasi  terbesar yang ada di 

Indonesia yang juga sangat aktif dalam memanfaatkan sosial media Instagramnya. 

Sama halnya dengan jumlah penggunanya, jumlah pengikut (followers) Instagram 

Telkomsel juga merupakan yang terbanyak dari semua operator telekomunikasi 

lainnya. Hingga September 2018 Instagram Telkomsel telah memiliki 289.000 

pengikut dengan total posting lebih dari 750 posts. 

Melihat keberadaan telkomsel yang saat ini merupakan perusahaan 

telekomunikasi operator terdepan di Indonesia dengan jumlah pelanggan terbanyak 

dan juga merupakan  perusahaan telekomunikasi yang terakif dalam memanfaatkan 

sosial media Instagram yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Media Sosial Instagram sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran Terhadap Loyalitas Pelanggan Telkomsel”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, dalam penelitian ini 

pertanyaan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:  

	  Apakah ada hubungan antara media sosial Instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran dengan loyalitas pelanggan Telkomsel Indonesia?

2. Apakah media sosial Instagram sebagai media komunikasi mempengaruhi 

loyalitas pelanggan Telkomsel Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

1. Untuk mengetahui apakah media sosial Instagram sebagai alat komunikasi 

pemasaran memiliki hubungan dengan loyalitas pelanggan Telkomsel Indonesia 

2. Untuk mengetahui apakah media sosial instagram mempengaruhi loyalitas 

pelanggan Telkomsel Indonesia 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1.Kegunaan Teoritis  

Kegunaan teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai media sosial Instagram sebagai alat komunikasi pesaran dan 

pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi dasar penelitian selanjutnya serta menambah wawasan bagi pembacanya.  
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1.4.2 Kegunaan Praktis  

1. Bagi perusahaan : penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan pertimbangan evaluasi mengenai kegiatan komunikasi pemasaran 

Telkomsel khususnya mengenai pengaruh penggunaan media sosial 

Instagram sebagai alat komunikasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan 

2. Bagi penulis : penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai media sosial instagram sebagai alat 

komunikasi pemasaran dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian asosisatif kasual yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen (X) dalam penelitian ini media sosial Instagram sebagai media 

komunikasi pemasaran, sedangkan variabel independen (Y) dalam penelitian ini 

adalah loyalitas pelanggan. Hubungan antara kedua variabel ini akan diuji 

menggunakan uji korelasi dan uji regresi linear dengan menggunakan bantuan dari 

aplikasi SPSS 16. 

Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan metode survei melalui 

penyebaran kuisioner (angket) kepada pelanggan Telkomsel yang telah menjadi 

followers dari akun Instagram @Telkomsel. Penentuan sampel menggunakan 

teknik simple random sampling dengan menggunakan rumus slovin yang 

menghasilkan jumlah sebanyak 104 sampel. 
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1.6 Lokasi dan Tatakala Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada media sosial Instagram. Kuisioner disebarkan 

kepada 104 sampel menggunakan media sosial Instagram dengan memanfaatkan 

fitur direct massage. Karena menggunakan media sosial, maka kuisioner yang 

disebarkan merupakan kuisioner online dengan menggunakan fasilitas Google 

Forms. 

 Waktu yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

dilakukan selama  15 hari, yaitu dari tanggal 17 September - 1 Oktober 2018. 

Adapun secara lengkap jadwal penulisan penelitian ini mulai dari perencanaan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga proses penyusunan laporan dapat 

diuraikan sebagai berikut:   

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian 

NO KEGIATAN 
                 2017   2018   
  BULAN   
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt 

1 
PERENCANAAN 
PENELITIAN                   

    

  Pengajuan Judul                       

  
Penyusunan 
Proposal                   

    

  Seminar Proposal                       

2 
PELAKSANAAN 
PENELITIAN                   

    

  Pengumpulan Data                       
  Analisis Data                       

3 
PENYUSUNAN 
LAPORAN                   

    

  Penulisan Laporan                       
  Ujian Skripsi                       

Sumber: Data Olahan Peneliti 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan 

sistematika penyajian sebagai berikut:  

BAB I       PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang penyusunan penelitian dan apa yang 

mendasari pengangkatan tema mengenai sosial media Instagram 

sebagai alat komunikasi pemasran dan kaitannya dengan loyalitas 

pelanggan. Bab ini juga membahas mengenai alasan pemilihan 

Telkomsel sebagai objek penelitian. Selanjutnya di bab ini 

disampaikan juga pertanyaan penelitian yang mewakili apa yang 

hendak dibahas pada penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga 

peneliti mengemukakan tujuan penelitian untuk menggambarkan 

pengaruh Instagram  terhadap loyalitas pelanggan dan juga manfaat 

penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi pada bidang 

akademis dan praktis. Selanjutnya bab ini membahas sedikit 

mengenai metodologi penelitian dan menerangkan lokasi dan 

tatakala penelitian yang dilakukan. 

BAB II      KERANGKA TEORI  

Pada bab ini akan disampaikan juga teori-teori mengenai promosi 

penjualan dan loyalitas pelanggan. Seluruh teori yang dicantumkan 

pada bab ini adalah teori-teori yang dapat menunjang kelancaran 

penelitian ini. 
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BAB III       METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, jenis penelitian berdasarkan tujuan, manfaat, 

dimensi waktu penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

BAB IV      PEMBAHASAN  

Di dalam Bab ini, akan memaparkan tentang analisis hasil dari 

penelitian ini. Bab ini akan menganalisis mengenai variabel media 

sosial instagram dan variabel loyalitas pelanggan untuk dapat 

menjelaskan mengenai apakah adanya pengaruh diantara keduanya. 

Pada bab ini juga dibahas analisis data statistik dan intepretasinya. 

BAB V      SIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang simpulan dari hasil analisis permasalahan penelitian 

pada bab lima dan memberikan rekomendasi dan saran sebagai 

masukan terkait dengan permasalahan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 


