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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Riset 

kuantitatif umumnya dikatakan sebagai riset yang datanya menggunakan angka- 

angka. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu38. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala 

berupa sebab akibat.  

 Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif adalah hasil yang 

disajikan dengan menggunakan metode ini adalah hasil yang konkrit dan juga 

mempertimbangkan keunggulan efisiensi yang dimiliki oleh riset kuantitatif.  

 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

atau lebih39. Dalam penelitian ini, bentuk hubungan yang digunakan oleh penulis 

adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab 

                                                
38 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. 
Alfabeta. Hal. 7 
39 Syofian Siregar. 2013. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. 
Bumi Aksara. Hal.7 
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akibat40. Jadi di dalam hubungan ini terdapat variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Penelitian asosiatif pada penelitian ini 

dilakukan guna mengetahui hubungan dan pengaruh media sosial instagram sebagai 

alat komunikasi pemasaran dengan loyalitas pelanggan Telkomsel. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan 

(tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel – variabel yang diteliti41. Sugiyono 

lebih spesifik mengatakan bahwa metode survei digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya42. 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

        Sumber: Olahan Peneliti (2018) 

T -1: Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara media sosial Instagram 

sebagai media komunikasi pemasaran dengan loyalitas pelanggan Telkomsel 

Indonesia. 

                                                
40 Sugiyono.Op.Cit. Hal. 37 
41 Sofyan Siregar. Op.Cit. Hal. 4 
42 Sugiyono. Op.Cit. Hal. 137 

 
Desain Penelitian 

Jenis Penelitian  Metode yang digunakan   Unit Analisis  

T-1 Asosiatif Survei  Individu- Pelanggan  

T-2  Asosiatif  Survei   Individu- Pelanggan  
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T- 2:  Untuk mengetahui apakah media sosial Instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel Indonesia. 

 

3.3 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian43. 

Hipotesis tersebut harus dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. 

Berikut ini adalah hipotesis dalam penelitian ini: 

Hipotesis 1: 

Ho: tidak ada hubungan yang signifikan antara media sosial Instagram sebagai 

media komunikasi pemasaran (X) dengan loyalitas pelanggan (Y) Telkomsel. 

Ha: Ada hubungan yang signifikan dan positif antara media sosial Instagram 

sebagai media komunikasi pemasaran (X) dengan loyalitas pelanggan (Y) 

Telkomsel. 

Hipotesis 2: 

Ho: Media sosial Instagram sebagai media komunikasi pemasaran  (X) berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan (Y) Telkomsel 

Ha: Media sosial Instagram sebagai media komunikasi pemasaran  (X) tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y) Telkomsel 

 

 

 

 

                                                
43Ibid. Hal. 64 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya44. Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya45. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek / 

subyek yang dipelajari, tetapi melipui seluruh sifat yang dimiliki oleh obyek atau 

subyek itu. 

Populasi dari penelitian ini adalah followers akun Instagram @telkomsel. 

Followers akau Instagram @telkomsel. Hingga saat ini (September 2018) jumlah 

followers dalam akun Instagram @telkomsel adalah sebanyak 289.000 akun, 

sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 289.000 akun.  

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, di mana hanya sebagian 

populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi46. Jadi yang dipelajari dari sampel akan 

                                                
44 Sofyan Siregar. Op.Cit. Hal. 30 
45 Sugiyono. Op.Cit. Hal. 80 
46 Sofya Siregar. Op.Cit. Hal. 30 
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diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel yang diambil harus memenuhi unsur 

representif 

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

Probability Sampling dan Non probability Sampling47. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu probability sampling dengan fokus pada 

simple random sampling dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi 

setiap anggota pupulasi (followers) untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri Dalam 

penelitian ini, sampelnya adalah siapa saja follower dari @telkomsel.  

Teknik yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah adalah  dengan rumus slovin. Rumus  slovin ini biasa digunakan dalam 

penelitian survei dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan 

sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili 

keseluruhan populasi48. Berikut ini adalah rumus slovin untuk menentukan sampel: 

! = #
1 + #&' 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi = 289.000 akun 

e : batas toleransi kesalahan 10% = 0.1 

Maka diperoleh n sebesar: 

! = '().+++
,-'().+++(+.,)0 = 99.96 

                                                
47 Sugiyono. Op.Cit. Hal. 81 
48 Siregar. Op.Cit. Hal. 7 
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! = 100	3&456!7&! 

Jumlah sampel yang akan digunakan sebagai responden dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 100 orang. Jumlah tersebut sekiranya relevan mewakili 

keseluruhan populasi sebanyak 289.000 akun.  

 

3.5 Sumber Data 

Dalam hal pengumpulan data sebagai kelengkapan dari penelitian, peneliti 

memperoleh informasi, data, petunjuk, serta bahan-bahan pendukung lainnya 

dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti49. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga penulis 

merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut. Data primer dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner yang disusun terstruktur, ditujukan kepada 

responden yang adalah followers dari akun Instagram @Telkomsel 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari orang lain 

atau melalui dokumen seperti buku atau jurnal50. Data sekuder pada penelitian ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, data diperoleh dari 

studi literatur, buku-buku, jurnal online, artikel-artikel majalah, berbagai situs 

website dan studi kepustakaan lain terkait dengan ilmu komunikasi pemasaran, 

                                                
49 Sugiyono. Op.Cit. Hal. 137 
50 Ibid. Hal. 137 
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media sosial Instagram dan loyalitas pelanggan untuk mendapatkan landasan teori 

untuk masalah yang diteliti. Teori tersebut digunakan sebagai dasar bagi peneliti 

untuk memahami persoalan yang akan diteliti dengan baik dan benar khususnya 

untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram sebagai alat komunikasi 

pemasaran terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara51. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting)/survei atau lain-lain. Bila dilihat dari sumber data, 

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. 

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, 

dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

1. Kuisioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

                                                
51 Ibid. Hal. 137 
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dijawabnya52. Dengan kuisioner peneliti mengumpulkan data dengan mengirim 

pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden, dilakukan dengan menyebar form 

kuesioner yang beriisi pertanyaan-pertanyaan meliputi penilaian mengenai sosial 

media sebagai media komunikasi pemasaran dan loyalitas pelanggan. Penggunaan 

kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta 

mendukung penelitian.  

Kuisioner yang akan disebarkan akan disusun secara sistematis dan terfokus 

untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Kuisioner sendiri memiliki 

beberapa jenis yaitu angket terbuka dan tertutup. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan angket tertutup. Angket tertutup adalah suatu angket dimana 

responden telah diberikan alternatif jawaban oleh periset. Responden tinggal 

memilih jawabannya yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialamninya, 

biasanya dengan menggunakan tanda X atau √. Kuisioner akan dibagi menjadi 

beberapa tahapan yang bertujuan untuk mempermudah responden dalam 

melakukan pengisian, serta memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan 

data.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan 

model Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, 

dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial53. Dalam 

Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

                                                
52 Ibid. Hal. 142 
53 Ibid. Hal. 93 
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item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden.  

Setiap pernyataan atau pertanyaan tersebut dihubungkan dengan jawaban 

yang berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata, 

yaitu :  

                                   Tabel 3.2 Skala Likert 

Peniliaian Simbol Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Ragu – Ragu RR 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Sugiyono (2013) 

 

Dalam Penelitian ini, dilakukan sedikit modifikasi untuk skala likert. Skala 

likert hanya akan menggunakan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju, Setuju, 

Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Hal ini dilakukan untuk menghindari  responden 

yang cenderung akan memilih jawaban tengah “netral”. Hal ini nantinya saat 

penarikan kesimpulan maka hasil penelitian yang diperoleh menjadi kurang akurat 

karena akan sulit memberikan kriteria penilaian pada jawaban netral. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan empat pilihan jawaban 

(Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju). 

 

2. Studi Kepustakaan 
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Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, 

referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Terdapat tiga kriteria yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, 

yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian54. Relevansi berarti teori yang 

dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemutakhiran berarti 

terkait dengan kebaruan teori atau referensi yang digunakan. Keaslian terkait 

dengan keaslian sumber penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Hasil penelitian akan dikatakan valid jika 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Bila suatu alat ukur sudah dikatakan valid, maka 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilitas alat ukur.  

Kuesioner dalam penelitian ini  dapat dikatakan valid apabila setiap butir-

butir pertanyaan yang dilampirkan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga 

korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah 

                                                
54 Ibid. Hal. 291 
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tiap skor butir. Untuk menghitung validitas menggunakan teknik korelasi Pearson 

product moment dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Rumus 

menghitung  r hitung adalah sebagai berikut: 

Keterangan:  

389:;<= = koefisien korelasi 

∑?@  = Jumlah skor item 

∑A@  = Jumlah skor total 

n  = Jumlah responden 

Distribusi (Tabel t) untuk α sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df=n-2) pada 

uji dua arah. 

Dasar Pengambilan Keputusan:  

a. Jika r hitung positif, dan r hitung > r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. 

b. Jika r hitung negatif,dan r hitung < r tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak 

valid.  

c. Jika r hitung > r tabel, tapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut 

tidak valid.  

Dengan menggunakan SPSS, uji validitas akan dilakukan dengan 

membandingkan r hitung dan r tabel. Nilai akan dinyatakan valid apabila r hitung 

>r tabel.pernyataan tersebut tidak valid.  
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3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Jika pengukuran alat telah dinyatakan valid, selanjutnya reliabilitas 

pengukuran alat ukur tersebut akan diujikan. Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. 

Instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama55.   

 Instrumen yang sudah dipilih dapat digunakan sebagai pengukur dalam 

pengumpulan data penelitian jika alat ukur telah dinyatakan reliabel. Jika tidak 

reliabel, alat ukur dan tingkat kesalahan pengukuran yang dipakai haruslah 

dievaluasi kembali.  

 Pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan 

Croncbach’s Alpha (a) dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r  = Reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑BC' = total varian butir 

B:' = total varianTabel 3.3  

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:  

                                                
55 Ibid. Hal. 121 
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a. Bila r hitung> 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.  

b. Bila r hitung< 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel. 

Secara lebih jelas tingkat reliabilitas data dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.3 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Alpha  Tingkat Reliabilitas  
0.00 – 0.20  Kurang Reliabel  
>0.20 – 0.40  Agak Reliabel  
>0.40 – 0.60  Cukup Reliabel  
>0.60 – 0.80  Reliabel  
>0.80 – 1.00  Sangat Reliabel  

Sumber: Triton (2006)56  
 

3.7.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode uji normalitas yang 

digunakan yaitu melalui pendekatan grafik histogram serta melihat penyebaran 

pada data pada sumber diagonal di grafik normal P-Plot of regression standardized 

residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar 

garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Pada 

grafik histogram apabila data menghasilkan kurva dengan bentuk bel, dapat 

disimpulkan bahwa data memiliki distribusi yang normal.  

Uji normalitas berikutnya adalah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Uji 

Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji “goodness of fit” antardistribusi 

                                                
56 Triton Prawira Budi. 2006. SPSS13.0 Terapan; Riset Statistik Parametrik. Yogyakarta: 
C.V Andi Offset. Hal. 240 
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sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan serangkaian data pada 

sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar 

deviasi yang sama. Singkatnya uji ini dilakukan untk mengetahui kenormalan 

distribusi beberapa data. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila 

probabilitas (sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabilan 

probabilitas (sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.  

 

3.7.4 Uji Korelasi 

Uji Kolerasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Uji korelasi dalam 

penelitian ini menggunakan metode Product Moment Pearson. Hubungan antar 

variabel dapat berbentuk searah (+) atau terbalik (-). Nilai koefisien korelasi 

berkisar antara -1 sampai +1. Koefisien korelasi bernilai + (searah), dalam model 

regresi bermakna semakin tinggi nilai X maka semakin tinggi nilai Y. 

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 
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Sumber: Riduwan & Kuncoro (2008)57 

3.7.5 Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Regresi linear sederhana adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam 

memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau 

untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (independent) terhadap satu 

variabel tak bebas (dependent) adalah menggunakan regresi linear58.  

 Pengukuran pengaruh media sosial Instagram sebagai media komunikasi 

pemasaran terhadap loyalitas pelanggan telkomsel dilakukan dengan menggunakan 

uji analisis regresi sederhana melalui alat bantu SPSS. Rumus regresi linear 

sederhana adalah sebagai berikut :  

Keterangan :  

Y   = variabel tidak bebas 

X = variabel bebas 

a  = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0  

b  = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, 

bila b (-) maka menjadi penurunan.  

Nilai a dihitung dengan rumus:  

                                                
57 Ahmad Kuncoro dan Riduwan. 2008. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis 
Jalur. Bandung: Alfabeta. Hal. 136 
58 Sofyan Siregar. Op.Cit. Hal. 284 

Y = a + bX  
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Nilai b dihitung dengan rumus:  

 

3.8. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya59. Variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : Variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). 

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang menjadi sebab atau 

berubah/memengaruhi suatu variabel lain (variabel dependent). Variabel ini juga  

Juga sering disebut dengan prediktor, stimulus, eksogen, atau antecendent. Dalam 

penelitian ini  yang menjadi variabel bebas (variabel x) adalah media sosial 

Instagram sebagai media komunikasi pemasaran.  

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel bebas)60. Variabel ini juga 

sering disebut variabel terikat, variabel respons, atau endogen. Variabel terikat 

(variabel Y) di dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. 

 

3.9 Operasionalisasi variabel 

                                                
59 Sugiyono. Op.Cit. Hal. 59 
60 Sofyan Siregar. Op.Cit. Hal. 19 
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Operasionalisasi variabel adalah landasan untuk membuat kuisioner. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan dua buah variabel yaitu variabel bebas X dan 

variabel terikat Y. Variabel X yaitu media sosial Instagram sebagai media 

komununikasi pemsaran, dan Variabel Y yaitu loyalitas pelanggan. 

Tabel 3.5 Operasionalisasi variabel X (media sosial Instagram sebagai 

media Komunikasi Pemasaran) 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Instagram 

Sebagai Media 

Komunikasi 

Pemasaran (X)  

  

Accessiblity  

1. Instagram sangat mudah digunakan  

2. Instagram memudahkan pelanggan 

dalam memenuhi kebutuhan informasi  

mengenai Telkomsel  

Likert  

   

Speed  

1. Instagram memudahkan pelanggan 

dalam menerima informasi secara cepat  

2. Instagram memudahkan pelanggan 

dalam memberikan informasi secara cepat  

Likert  

Reach 

1. akun Instagram Telkomsel dapat 

dijangkau oleh siapa saja  

2.  akun Instagram Telkomsel dapat 

dijangkau di mana saja  

3.  akun Instagram Telkomsel dapat 

dijangkau kapan saja  

 

Likert 

 
Interactivity 

 

1. Pelanggan Telkomsel memberikan 

feedback berupa like dan komentar 

terhadap posting Telkomsel di Instagram. 

Likert 
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Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 
Tabel 3.6 Operasionalisasi variabel Y (Loyalitas) 

2. Instagram dijadikan sebagai sarana 

pelanggan untuk memberikan pertanyaan, 

saran, atau keluhan mengenai produk 

Telkomsel kepada pihak Telkomsel 

3.  Pertanyaan, saran dan respon yang di 

berikan pelanggan di Instagram direspon 

dengan baik oleh pihak Telkomsel 

4. Instagram dijadikan sebagai sarana 

pelanggan untuk berdiskusi dengan 

pelanggan lainnya mengenai produk 

Telkomsel 

 
Longetivity / 

Volatility 

1. Konten yang sudah lama dari Telkomsel 

dapat ditemukan dengan mudah di akun 

Instagram Telkomsel 

Likert 

Variabel  Dimensi  Indikator  Skala  

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 

  

Repeat 

Purchase  

1. Pelanggan selalu menggunakan produk 

telkomsel 

2. Pelanggan menggunakan produk 

telkomsel secara teratur dan berulang 

Likert  

   

Accros product 

or service 

 

1.  Pelanggan bersedia menggunakan 

produk atau jasa lain yang ditawarkan oleh 

Telkomsel 

Likert  

Immunity 

1. Pelanggan mengakui bahwa produk 

Telkomsel adalah yang terbaik 

2.  Pelanggan Tidak tertarik dengan produk 

– produk yang ditawarkan pesaing  
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Sumber: Data Olahan Peneliti (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelanggan menghiraukan promosi yang 

dilakukan pesaing. 

 
Refers Others  

 

1. Menceritakan hal-hal baik tentang 

produk-produk Telkomsel 

2. Mengajak orang lain untuk menggunakan 

produk Telkomsel  
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