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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan sebuah produk yang semakin cepat menuntut perusahaan untuk 

semakin kreatif dan inovatif dalam  menyajikan  produk ke konsumen. Konsumen kini tidak 

hanya  terfokus menikmati sebuah produk namun konsumen menginginkan hal lain yang 

didapat dari sebuah produk. Sebuah produk akan memiliki nilai yang bagus di mata 

konsumen apabila produk tersebut memberikan pengalaman terhadap konsumen, sebelum 

maupun setelah konsumen tersebut memakai produk tersebut. Para konsumen semakin 

peduli dengan pelayanan dan bagaimana mereka diperlakukan bila mereka membeli sebuah 

produk bukan hanya untuk sekedar harga saja,melainkan pengalaman yang diberikan dari 

produk tersebut (Griffin, 2005). 

Pengalaman tersebut dapat berupa rasa, kualitas bahan baku, kemasan eksklusif, 

adanya hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dan konsumen dan lain-lain. 

Pengalaman seperti itu dapat diperoleh apabila perusahaan berpikir secara kreatif dan 

inovatif dalam menjaring konsumen salah satu caranya adalah dengan menggunakan media 

internet. 

Internet adalah suatu dorongan pada sebuah trend yang digunakan untuk menuju 

pasar global yang secara dramatis merubah pola operasi berbagai bisnis dan konsumen 

dalam konsumsi dan bertingkah laku (Samson,2006). Kemampuan internet yang dapat 

mengakses berbagai informasi seperti berita ekonomi, olahraga, jejaring sosial, hingga berita 

hiburan dan lain lain secara real time dan terbaru dapat terjadi karena internet memiliki 

jaringan informasi yang jumlahnya sangat banyak. 

Internet yang saat ini sedang mewabah di Indonesia, tak lepas dari fakta bahwa 

Indonesia merupakan salah satu pengguna terbesar media sosial di dunia hal ini dapat 

dijadikan sarana oleh perusahaan untuk mempromosikan produk mereka secara luas , selain 

itu dengan menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, perusahaan dapat lebih dekat 

dengan konsumen dengan cara berinteraksi melalui media sosial tersebut. 

Media sosial yang dapat digunakan dapat berupa Facebook,Twitter,YouTube, dan 

lain-lain. Namun untuk saat ini media sosial yang paling digemari masyarakat khususnya di 

indonesia adalah Facebook dan Twitter. Twitter adalah situs mikrobloging yang 

memungkinkan kita berbagi hal dan pengalaman yang hanya dibatasi oleh 140 karakter teks 
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dan angka, sedangkan Facebook sendiri merupakan media jejaring sosial yang 

menghubungkan orang ke berbagai orang dari seluruh dunia . 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (David Masten dan Tim M.P. Plowman, 2003) 

menjelaskan bahwa banyak negara akan terhubung secara mendalam dalam skala global. 

Indonesia yang merupakan salah satu pengguna media sosial terkaktif di dunia merupakan 

pasar yang besar bagi perusahaan maupun industri untuk dapat meraih konsumen melalui 

media internet. 

Salah satu perusahaan yang menggunakan media internet dalam mempromosikan 

produknya adalah es krim Magnum. Magnum merupakan sebuah produk berupa es krim 

dengan komposisi dasar es krim yang dilapisi coklat yang tebal. Pemilik brand magnum ini 

adalah PT Unilever dengan proses penjualan melalui divisi Heartbrand/Walls. Magnum 

dijual untuk pertama kali pada tahun 1987 dengan nama Magnum Classic . Beberapa tahun 

kemudian, nama Magnum  memiliki variasi sesuai dengan komposisi bahan yang dipakai 

untuk membuat es krim. Tahun 1992 memiliki variasi magnum Almond yang berisikan 

kacang almond. Selanjutnya pada 1993 memiliki variasi magnum Chocolate karena 

menggunakan bahan dasar coklat premium. Kemudian pada tahun 2010, jenis variasi 

pertama yaitu magnum Classic dilaunching kembali. Terakhir yaitu 2011 variasi es krim 

menggunakan komposisi bahan coklat putih sehingga memiliki nama Magnum White 

Chocolate dan Magnum Gold. 

Kemudian pada tahun 2012 Magnum melaunching 3 varian es krim terbaru  yaitu es 

krim Wall's Magnum dengan memberikan sensasi berbeda pada es krim vanila. Varian baru 

es krim ini mendapat sentuhan ide dan kreasi dari chocolatier di berbagai negara, dengan 

mengandalkan cokelat premium buatan Belgia sebagai pelapisnya. 

Untuk Indonesia, inovasi baru dari Magnum mengandalkan perpaduan es krim vanila 

dengan cokelat Belgia, strawberry, hazelnut, dan brownies.Tiga jenis makanan inilah yang 

dianggap paling memungkinkan dipadukan dengan es krim dan cokelat.  

Makanan ini juga lah yang menjadi favorit banyak orang di berbagai negara. 

Magnum Chocolatier Collection, begitu merek es krim ini menyebut tiga varian terbarunya, 

terdiri atas Magnum Chocolate & Strawberry, Magnum Chocolate Brownie, dan Magnum 

Golden Hazelnut ( http://female.kompas.com). 
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Es krim Magnum sendiri kini sudah memiliki website dimana website tersebut  dapat 

digunakan oleh konsumen untuk mengetahui informasi mengenai produk es krim magnum 

terbaru,promo yang dilakukan oleh es krim magnum, event – event yang dilakukan oleh es 

krim Magnum di kota – kota besar, hingga menampilkan Magnum Cafe yang  dapat 

diketahui oleh konsumen es krim Magnum selain itu konsumen juga dapat mengetahui menu 

yang ada dalam Magnum Café dalam website tersebut. 

Dengan dukungan website di www.magnum.co.id akan tidak lengkap bila website 

tersebut tidak didukung dengan sarana media sosial seperti facebook dan twitter maka 

website tersebut menyediakan ruang dimana facebook dan twitter dapat terintegrasi ke 

dalam website. Untuk Facebook Magnum menyediakan akun Magnum sedangkan pada 

twitter adalah @MyMagnumID. Dengan adanya media sosial tersebut konsumen dapat 

berbagai pengalaman saat menikmati es krim Magnum pada waktu luang maupun 

pengalaman ketika mengunjungi Magnum Cafe. 

Magnum  Cafe sendiri merupakan suatu tempat untuk menikmati es krim Magnum 

yang disediakan oleh PT.Unilever yang didalamnya terdapat menu menu yang dapat 

disajikan bersama es krim Magnum, selain itu pengunjung yang datang ke Magnum Cafe 

juga dapat memilih sendiri jenis toping atau pelengkap es krim untuk menikmati versi 

Magnum yang sesuai dengan selaranya. Hal ini diharapkan konsumen akan memiliki 

pengalaman baru dalam mengkonsumsi es krim Magnum. Sehingga hal ini  puladiharapkan 

pemasar dalam menciptakan produk atau jasa dengan menyentuh panca indera 

konsumen,menyentuh hati dan merangsang pikiran konsumen. Jika produk dapat menyentuh 

nilai emosional pelanggan secara positif maka dapat terjadi memorable experience antara 

perusahaan dengan pelanggan. Hal ini berpengaruh sangat baik bagi perusahaan karena 

pelanggan yang puas biasanya menceritakan pengalamanya menggunakan jasa suatu 

perusahaan kepada orang lain (Schmitt dalam Rahmawati,2003;192). 

Dapat dikatakan es krim Magnum sendiri kini memiliki pesaing pesaing  dengan 

muculnya gerai – gerai es krim di Mall di kota besar. Namun hal yang menarik disini adalah 

meskipun es krim Magnum merupakan es krim premium yang diproduksi oleh PT.Unilver 

yang pada awalnya hanya ditujukan bagi konsumen menengah ke atas yang menginginkan 

es krim yang berkualitas yang dapat dilihat dari bahan baku dan penyajianya namun minat 

untuk membeli es krim Magnum disini cukup tinggi. Strategi yang digunkan adalah dengan 

menggunakan internet marketing , media sosial, dan experiental marketing. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : Pengaruh internet marketing, media sosial & experiental marketing 

dalam minat beli es krim Magnum yang dapat dijabarkan dalam persoalan penelitian yaitu : 

1.Apakah internet marketing berpengaruh positif terhadap minat beli es krim 

Magnum ?. 

2.Apakah media sosial berpengaruh positif terhadap minat beli es krim Magnum ?. 

3.Apakah experiental marketing berpengaruh postif terhadap minat beli es krim 

Magnum ?. 

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN 

Minat Beli 

Minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari 

produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai 

pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya (Kotler,2005:205). 

Menurut Ferdinand (2002:129), minat beli dapat diidentifikasi melalui  indikator-

indikator sebagai berikut :  

a) Minat transaksional 

 Yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  

 

b) Minat refrensial 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.  

 

c) Minat preferensial  

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama 

pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan 

produk prefrensinya.  

 

d) Minat eksploratif  

minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-

sifat positif dari produk tersebut.  
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Tahap-tahap minat beli menurut Simamora (2008) antara lain: (1) Kesadaran 

(awareness), pada tahap ini perusahaan melakukan promosi agar konsumen mengenal 

produk dan menyadari bahwa produk tersebut ada, (2) Pengetahuan (knowledge), pada tahap 

ini perusahaan melakukan promosi yang informatif agar konsumen yang dituju memiliki 

pengetahuan yang banyak atas produk, (3) Suka (liking),pada tahap ini konsumen sudah 

menyukai dan berminat terhadap produk, (4) Menjadikan produk sebagai pilihan 

(preference), pada tahap ini konsumen sudah menempatkan produk sebagai pilihan utama, 

(5) Yakin dengan produk (conciction), pada tahap ini konsumen memiliki keyakinan 

terhadap produk dan menganjurkannya pada orang lain, (6) Pembelian (purchase), pada 

tahap ini konsumen yang sudah mengenal tahu, suka, dan menjadikan produk sebagai 

pilihan dan yakin akan pilihannya, akan membeli produk pada saat yang tepat. 

Sedangkan pengertian minat beli konsumen menurut Kotler (2004) adalah sesuatu 

yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya dari sana timbul 

ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk 

membeli agar dapat memilikinya. 

Dharmmesta (2012) dalam penelitiannya berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli  berhubungan dengan perasaan, emosi. Bila seseorang merasakan 

senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu dapat memperkuat minat beli, 

sedangkan kegagalan  biasanya dapat menghilangkan minat beli konsumen. 

 

Pengaruh Internet Marketing terhadap Minat Beli Konsumen Es krim Magnum 

Internet marketing merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan perusahaan untuk 

mempromosikan produk atau jasa mereka melalui internet. Internet yang berkembang sangat 

pesat dapat dijadikan sisi positif perusahaan untuk memasarkan produk secara cepat dan 

efisien. Perusahaan yang memanfaatkan internet marketing dapat memanfaatkan jaringan 

yang luas dari internet. Menurut Chaffey (2008) istilah internet marketing cenderung 

mengacu pada eksternal perspektif tentang  internet dapat digunakan bersama-sama dengan 

media tradisional untuk mendapatkan dan memberikan layanan kepada pelanggan. 

Cleland (2000) berpendapat bahwa terdapat tiga karakteristik khusus yang dimiliki 

oleh internet membawa dampak besar terhadap jika digunakan pada pemasaran, yaitu : (1) 

Internet secara dramatis mengurangi biaya-biaya informasi (2) Internet mengijinkan 

terjadinya komunikasi dua arah dan interaktifitas (3) Internet mengatasi rintangan-rintangan 

keterbatasan-keterbatasan ruang dan waktu. 
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Sedangkan menurut Kotler dalam Widodo (2002) internet marketing memiliki lima 

keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakannya. Pertama, baik perusahaan kecil 

maupun perusahaan besar dapat melakukannya. Kedua, tidak terdapat batas nyata dalam 

ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Ketiga, akses 

dan pencarian keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan fax. 

Keempat, situsnya dapat dikunjungi oleh siapapun,dimanapun,kapanpun didalam dunia ini. 

Kelima, belanja dapat dilakukan secara lebih cepat dan sendirian.Dalam penelitiannya 

Shukla (2010) mengungkapkan bahwa internet merupakan salah satu cara yang efektif dan 

efisien dalam menyampaikan pesan kepada orang. 

 

McPheat (2011) mengemukakan bahwa internet marketing dapat mempengaruhi 

beberapa kegiatan-kegiatan lain dalam suatu bisnis seperti iklan,promosi,public relation,  

dan penjualan. Internet marketing seperti kegiatan marketing yang membutuhkan perhatian 

lebih terhadap konsumen seperti bagaimana cara terbaik untuk menjual dan 

mendistribusikan suatu produk.  

Sedangkan penelitian dari Chih,Chin,&Hsin (2013) menyatakan pengaruh internet 

yang kuat terhadap online marketing dan minat beli untuk produk online berpengaruh secara 

positif.Sehingga pada penelitian ini diharapkan dengan adanya internet marketing yang 

dilakukan oleh es krim Magnum melalui website di www.magnum.co.id  maka akan mampu 

mendorong minat beli konsumen.Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Goldsmith (2002) menyatakan bahwa pemasaran melalui internet atau online marketing 

secara inovatif dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Sehingga melalui penelitian ini, 

hipotesis yang diusulkan mengenai internet marketing adalah : 

H1:Internet Marketing berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen es krim 

Magnum. 

Pengaruh Media Sosial terhadap Minat Beli Konsumen Es Krim Magnum 

Media sosial merupakan kombinasi beberapa ruang lingkup elemen dunia maya 

dalam produk produk layanan online seperti blog dan website dan memiliki efek “power” 

yang pembangunanya berupa teknologi dan dikomunikasikan dengan teks, gambar, foto, 

audio dan video (Juju & Feri, 2010). 
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Media sosial  adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di 

atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content".(Andreas Kaplan & Michael Haenlein,2010) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andraeni (2013) dalam penelitianya 

menjelaskan bahwa promosi menggunakan media sosial memiliki pengaruh positif terhadap 

minat beli sebuah produk. Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam 

menentukan minat beli seseorang.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2012) 

mengungkapkan bahwa media sosial seperti Twitter memiliki pengaruh yang positif dalam 

minat beli seseorang.Sedangkan penelitian dari Orcatti (2012) menjelakan bahwa media 

sosial seperti Twitter memberikan brand awareness yang baik terhadap sebuah produk. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya media sosial maka dapat 

tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan perusahaan.Konsumen dapat 

menyampaikan pengalamannya ketika menikmati es krim Magnum di media 

sosial,kemudian dari media sosial tersebut, perusahaan dapat membuat program maupun 

promo yang bermanfaat untuk konsumen.Dengan media sosial pula diharapkan minat beli 

konsumen semakin besar. 

Maka dari itu disusunlah hipotesis tentang media sosial, yaitu 

H2:Media Sosial berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen es krim Magnum. 

Pengaruh Experiental Marketing terhadap Minat Beli Konsumen Es krim Magnum 

Experience menurut ( Robinette dan Brand dalam Kustini , 2007 : 46 ) adalah : 

experience are private events that occur in response to some stimulation ( e.g. as provide by 

marketing effort before after purchase).Pengertian dari definisi tersebut adalah pengalaman 

merupakan peristiwa pribadi yang terjadi sebagai tanggapan atas beberapa jenis stimulus ( 

misal yang diberikan oleh upaya pemasaran sebelum dan sesudah pembelian ).Experiental 

marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pelanggan – 

pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dengan memberikan suatu feeling 

yang positif terhadap produk dan service ( Kartajaya dalam Handal,2010:6). 

Menurut Kotler et.al (2003) marketing adalah suatu aktivitas bertipikal sebagai tugas 

untuk berekreasi atau menciptakan, berpromosi dan menjembatani antara barang dan jasa 

kepada konsumen dan bisnis.  

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/promosi-pengertian-dan-tujuannya.html
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Sehingga pengertian experiential marketing adalah suatu aktivitas untuk  melakukan 

antisipasi, pengelolaan dan pencapaian kepuasan konsumen melalui proses pertukaran yang 

merupakan peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi sebagai tanggapan atau beberapa 

stimulus.Stimulus digunakan agar produk menjadi lebih baik. 

 

Dalam penelitian sebelumnya Andrawina (2013) menyatakan bahwa experiental 

marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.Selain itu 

faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah perceived quality dan 

advertising. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Christian dan Diah (2013) 

mengungkapkan bahwa experiental marketing juga dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap kepuasaan pelanggan.Penelitian yang dilakukan  Nehemia (2010) juga 

mengungkapan bahwa experiental marketing berpengaruh positif terhadap terhadap loyalitas 

pelanggan.Penelitian yang dilakukan Adhy (2013) menjelaskan bahwa experiental 

marketing memiliki dampak positif terhadap nilai pengalaman dan minat beli 

 

Melalui penelitian ini maka peneliti membuat hipotesis mengenai experiental 

marketing yaitu : 

 

H3 : Experiental Marketing berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen es 

krim Magnum. 

Hasil Review Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Review Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Variabel Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 
Nehemia.H.S 

(2010) 

Analis Pengaruh 

Experiental Marketing 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

Teknik Analisis 

Data : Analisis 

Regresi. 

Dependen : Loyalitas 

Pelanggan. 

Independen :  

Experiental 

Marketing. 

Experiental 

marketing 

berpengaruh 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 
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2 Orcatti 

(2012) 

Pengaruh Peran Media 

Sosial Twitter 

Terhadap Brand 

Awareness Produk 

Buffalo 

Teknik Analisis 

Data : Analisis 

Regresi 

Dependen : 

Brand Awareness 

Independen : 

Media Sosial Twitter 

 

Terdapat 

hubungan 

yang  postif 

antara media 

sosial Twitter 

dengan 

Brand 

Awareness 

Produk 

Buffalo 

3 Goldsmith 

(2002) 

Explaining and 

Predicting Consumer 

Intention to Purchase 

Over the Internet An 

Exploratory Study 

Teknik Analisis 

Data : LISREL 8 

Dependen : Online 

Buying 

Likely to Buy 

Independen : 

Global  

Internet  

Internet Use 

Pemasaran 

melalui 

internet atau 

online 

marketing 

secara 

inovatif 

dapat 

mempengaru

hi minat beli 

konsumen. 

 

4 Adhy (2013) Pengaruh Experiental 

Marketing terhadap 

Repurchase Intention 

melalui Experiental 

Value pada Maskapai 

Penerbangan Garuda 

Indonesia 

Teknik Analisis 

Data : Structural 

Equation Model 

Dependen : 

Repurchase Intention 

Independen : 

Experiental 

Marketing 

Experiental 

Marketing   

memiliki 

dampak 

positif 

terhadap 

minat beli 

dan nilai 

pengalaman. 
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5 Andrawina 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Experiental 

Marketing,Perceived 

Quality dan 

Advertising terhadap 

Keputusan Pembelian 

pada Produk Luwak 

White Coffe 

Teknik Analisis 

Data : Analisis 

Regresi 

Dependen : 

Keputusan Pembelian 

Independen : 

Experiental 

Marketing, Perceived 

Quality dan 

Advertising 

Experiential 

marketing, 

advertising 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sedangkan 

perceived 

quality tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

 

Model Penelitian 

Dengan demikian dapat dibentuk model konseptual, yaitu variabel internet 

marketing,variabel media sosial,variabel experiental marketing berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen terhadap es krim Magnum.  

 

Maka secara sederhana model kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Media 

Sosial 

Experiental

Marketing 

Minat 

Beli 

Internet 

Marketing 
H 1 

H 2 

H 3 
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Metode Penelitian 

Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana 

penulis akan meneliti tentang pengaruh  internet marketing, media sosial dan experiiental 

marketing terhadap  minat beli konsumen. Metode sampling yang digunakan adalah 

porposive sampling (Suharyadi dan Purwanto,2003) yaitu berdasarkan konsumen yang 

sudah pernah   mencoba dan membeli es krim Magnum. Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan adalah konsumen yang pernah mencoba es krim Magnum setelah melihat 

promosi di tv,internet dan media sosial.  

Jumlah sampel yang digunakan adalah 200 responden, dimana sebagian besar adalah  

mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang pernah mencoba es 

krim Magnum setelah melihat promosi di tv, internet, mediasosial dan membeli produk es 

krim Magnum. 

 

Jenis Data 

 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia 

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer diperoleh langsung 

dari sumber data melalui kuesioner. Pada penelitian ini prosedur pengumpulan data 

dilakukan dengan cara masuk ke kelas-kelas yang sedang mengadakan perkuliahan maupun 

praktek laboratorium, mendatangi mahasiswa yang sedang menikmati waktu luang di cafe 

yang berada di wilayah UKSW, menemui kerabat atau teman dekat yang mudah 

dijumpai,dll. Kuesioner berisi mengenai 4 variabel, internet marketing,media sosial, 

experiental marketing dan juga minat beli. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2008;402).Data sekunder ini 

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti website & media 

sosial es krim Magnum dan data dokumentasi. 
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Pengukuran Variabel 

Konsep yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh variabel internet 

marketing, media sosial, experiental marketing terhadap minat beli konsumen.Seluruh 

konsep yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial.Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa 

kata – kata sangat setuju, setuju, ragu – ragu, tidak setuju( Sugiyono,2004 ).  

Dalam penelitian ini pemberian skor pada kuisioner adalah sebagai berikut : 

1. Jawaban sangat puas (SP) diberi skor 5 

2. Jawaban puas (P) diberi skor 4 

3. Jawaban cukup puas (CP) diberi skor 3 

4. Jawaban tidak puas (TP) diberi skor 2 

5. Jawaban sangat tidak puas (STP) diberi skor 1 

Pada penelitian ini menggunakan konsep yang akan diukur adalah  internet marketing , 

media sosial, experiental marketing terhadap minat beli konsumen tersebut maka digunakan 

aras pengukuran interval, metode perskalaan yang digunakan adalah skala Likert 1-5 yang 

memungkinkan responden untuk mengekspresikan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap 

masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai objek stimulasi.  

Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.Definisi Operasional  

Definisi Variabel Definisi Operasional Indikator Empirik Sumber 

Internet 

Marketing 

adalah segala 

bentuk usaha 

yang dilakukan 

1. Konsumen es 

krim Magnum 

mengunjungi 

website es krim 

Magnum. 

1. Penggunaan internet untuk 

memperoleh informasi es 

krim Magnum. 

2. Iklan yang ditampilkan di 

website es krim Magnum 

(Chaffey 

2008) 



 

 13  
 

oleh perusahaan 

untuk 

mempromosikan 

produk atau jasa 

mereka melalui 

internet untuk 

memperoleh 

konsumen 

2. Konsumen es 

krim Magnum 

mengetahui fitur- 

fitur dalam 

website es krim 

Magnum 

kreatif dan menarik. 

3. Adanya akses khusus untuk 

konsumen. 

4. Adanya layanan interaksi 

antara produsen dengan 

konsumen. 

5. Tampilan website yang 

menarik dan mudah 

dimengerti. 

Media Sosial 

merupakan 

kombinasi 

beberapa ruang 

lingkup 

masyarakat  

dunia maya 

dalam produk 

produk layanan 

online seperti 

blog dan 

website. 

1. Konsumen es 

Krim Magnum 

mengikuti dan 

menyukai akun 

twitter dan 

facebook es 

krim Magnum. 

2. Konsumen  es 

Krim Magnum 

melakukan 

umpan balik 

pengalamanya 

menikmati es 

krim Magnum 

melalui media 

sosial 

1. Mengakses situs es krim 

Magnum dan 

mempromosikan ke 

berbagai media sosial. 

2. Konsumen menggunakan 

fitur-fitur media sosial 

untuk berbagi pengalaman. 

3. Adanya komunikasi 

melalui media sosial antara 

produsen dengan 

konsumen. 

4. Informasi melalui media 

sosial mudah diikuti oleh 

konsumen. 

5. Konsumen berbagi 

pengalaman dengan 

konsumen lain melalui 

media sosial. 

6. Banyaknya update 

informasi melalui media 

sosial membuat konsumen 

tertarik terhadap promo 

melaui media sosial yang 

dilakukan es krim 

(Juju & Feri, 

2009). 
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Magnum. 

Experiental 

Marketing 

merupakan 

Pengalaman 

merupakan 

peristiwa-

peristiwa pribadi 

yang terjadi 

dikarenakan 

adanya stimulus 

tertentu sebelum 

atau sesudah 

adanya 

pembelian yang 

menyebabkan 

konsumen loyal 

terhadap suatu 

produk. 

 

1. Konsumen 

mendapatkan 

pengalaman 

sebelum maupun 

sesudah membeli 

es krim 

Magnum. 

 

1. Produsen memberikan 

program-program yang 

menarik terhadap calon 

konsumen. 

2. Adanya timbal balik 

antara produsen dan 

konsumen terhadap 

produk. 

3. Produsesn memberikan 

pelayanan yang baik 

terhadap konsumen. 

4. Es krim Magnum 

memberikan rasa dan 

kualitas utama. 

5. Konsumen menetapkan 

es krim Magnum 

sebagai es krim yang 

ekslusif. 

 

 

( Robinette & 

Brand, 2007). 
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Minat Beli 

adalah sesuatu 

yang timbul 

setelah 

menerima 

rangsangan dari 

produk yang 

dilihatnya , dari 

sana timbul 

ketertarikan 

untuk mencoba 

produk tersebut 

sampai pada 

akhirnya timbul 

keinginan untuk  

membeli agar 

dapat 

memilikinya 

Konsumen tertarik 

untuk membeli es krim 

Magnum baik di 

supermar maupun di 

Magnum Café. 

1. Konsumen akan 

mengkonsumsi produk es 

krim Magnum. 

2. Konsumen berkeinginan 

membeli lagi es krim 

Magnum  karena 

kualitasnya . 

3. Konsumen  berminat 

membeli produk es krim 

Magnum untuk menikmati 

waktu luang 

4. Konsumen tertarik 

membeli setelah melihat 

media promosi melaui 

internet dan media sosial. 

5. Dengan adanya Magnum 

Café dan event-event yang 

diadakan Magnum  

konsumen beringinan 

membeli produk es krim 

Magnum dan 

menginformasikan produk 

es krim Magnum kepada 

teman. 

(  Kotler , 

2005) 

 

  

Teknik Analisis 

Analisis Regresi  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa 

kuantitatif.Tujuan pertama yang ingin diteliti yaitu pengaruh internet marketing, media 

sosial , experiental marketing terhadap minat beli konsumen dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan dalam menghitung seberapa besar 
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pengaruh variabel dependen terhadap independent. Adapun rumus analisis regresi sederhana 

menurut (Algifari, 2000:62)  adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

X = variabel independent  

Y = variabel dependent 

a  = konstanta, perpotongan garis pada sumbu Y 

b  = koefisien regresi 

e = residual 

 

ANALISIS DATA 

Hasil Pengolahan Data 

Sebelumnya telah dilakukan pre-tes untuk kuesioner dengan menggunakan 30 

responden untuk melihat validitas dan reliabilitas dari masing-masing indikator yang 

digunakan sebagai pernyataan dalam  kuesioner. Menurut Hair et al., (2010), suatu indikator 

dinyatakan valid jika nilai corrected item-total correlation ≥ 0,361 dan dinyatakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,5. Hasil uji dengan menggunakan SPSS 16.0 menemukan 

bahwa terdapat satu indikator yang tidak valid dan kemudian dilakukan sedikit perubahan 

pernyataan pada kuesioner yang indikatornya tidak valid, dan kuesioner baru disebarkan 

ulang kepada 200 responden. 

Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan mengenai tabel karakteristik responden yang 

dipakai untuk mendukung serta melengkapi hasil analisis penelitian berdasarkan rentang 

usia,jenis kelamin,dan pengeluaran per bulan. 

 

 

 

 

 

Y = a + bX +e 
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Tabel 3.Karakteristik Responden 

Kategori Sub Kategori Frekuensi 
Presentase 

% 

Usia < 18 Tahun 58 29 

 18 – 30 Tahun 142 71 

Jenis 

Kelamin 
Laki - laki 81 40,5 

 Perempuan 119 59,5 

Pengeluaran 

per bulan 

< 1.000.000 142 71 

 1.000.000 – 2.000.000 53 26,5 

 > 2.000.000 5 2,5 

Sumber: Data primer (2013). 

Berdasarkan data statistik frekuensi tabel 3,maka dapat diketahui bahwa dari 200 

responden yang diteliti, maka terdapat responden dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 

81 orang dengan persentase sebesar 40,5 % sedangkan responden dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 119 orang dengan persentase 59,5 %. Berdasarkan informasi tersebut 

maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konsumen es krim Magnum lebih banyak 

berjenis kelamin perempuan.Hal ini disebabkan karena banyak perempuan menghabiskan 

waktu luangnya untuk mengkonsumsi es krim. 

Didalam tabel 3  juga dapat diketahui umur responden yaitu responden yang 

memiliki umur kurang dari 18 tahun sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 29 % 

sedangkan responden yang berumur 18 – 30 tahun sebanyak 142 orang dengan persentase 

sebesar 71 % . Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen es krim Magnum 

adalah anak muda yang sudah menempuh SLTA hingga mereka yang sudah bekerja. 

Dan yang terakhir yang dapat kita lihat dalam tabel 3 tersebut adalah pengeluaran 

yang dilakukan responden dalam waktu 1 bulan.Data responden menunjukan bahwa  

sebagaian besar pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen es krim Magnum kurang dari 

Rp 1.000.000,00 sebanyak 142 orang  dengan persentase sebesar 71 %,sedangkan yang 

paling sedikit adalah pengeluran per bulan lebih dari Rp 2.000.000,00 sebanyak 5 orang 

dengan persentase sebesar 2,5 %.Hal ini berarti meskipun es krim Magnum ditujukan untuk 
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konsumen dengan segmentasi menengah ke atas namun ternyata masyarakat masih mampu 

untuk membeli es krim premium seperti Magnum. 

Tabel 4. Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Indikator Empirik 
Corrected Item- Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha 

Internet Marketing 

IM 1 

IM 2 

IM 3 

IM 4 

IM5 

0.772 

0.818 

0.777 

0.381 

0.747 

 

0,868 

 

Media sosial 

MS 1 

MS 2 

MS 3 

MS 4 

MS 5 

MS 6 

 

0.718 

0.707 

0.537 

0.858 

0.773 

0.766 

 

0,897 

Experiental 

Marketing 

EM1 

EM 2 

EM 3 

EM 4 

 

 

0.445 

0.747 

0.736 

0.639 

 

0,790 

Minat Beli 

MB 1 

MB 2 

MB 3 

MB 4 

MB 5 

 

 

0,729 

0,735 

0,568 

0,614 

0,598 

 

0,839 

Sumber: Hasil olah data SPSS 16 (2013) 

Berikut perubahan pernyataan kuesioner yang dilakukan: 

Tabel. 5 Perubahan pernyataan kuisoner 

Pernyataan Sebelumnya Pernyataan Sesudah 

Experiental Marketing 

1. Es Krim Magnum sesuai dengan gaya 

hidup saya. 

1. Es krim Magnum merupakan es krim 

yang eksklusif . 

Analisis Regresi 

 Analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk 

menentukan kemungkinan bentuk dari hubungan antar variabel-variabel. Tujuan dari 

penggunaan metode ini adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu 
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variabel dalam hubungannya dengan variabel lain yang diketahui saling berhubungan 

(Sukestiyarno, 2010). 

 

Berikut akan ditampilkan analisis pengaruh internet marketing,media sosial, 

experiental marketing  terhadap minat beli konsumen es krim Magnum. 

 

1. Pengaruh internet marketing terhadap minat beli konsumen 

 

 

Tabel 6. Coefficient Internet Marketing terhadap Minat Beli Konsumen 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.327 .294  7.921 .000 

im .280 .081 .244 3.452 .001 

a. Dependent Variable: mb     

 

 

Dari hasil tabel di atas, ditemukan bahwa internet marketing  berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen.Hal ini berdasarkan tingkat nilai signifikan internet marketing 

terhadap minat beli sebesar 0,001 yang berada di bawah batas maksimum toleransi 

kesalahan, yaitu sebesar 0,05 atau sebesar 5%, sehingga hipotesis 1 diterima. 

 

Pada hasil pengujian hipotesis 1 ditemukan bahwa internet marketing yang dilakukan 

oleh produk es krim Magnum  mampu mempengaruhi konsumen dalam  hal minat beli. 

Artinya, internet marketing yang digunakan dalam produk es krim Magnum  mampu 

menarik minat konsumen dan mempengaruhi tindakan untuk membeli dan menggunakan 

produk es krim Magnum.  

Hal ini dikarenakan internet marketing yang dilakukan es krim Magnum k mendapat 

tanggapan yang baik dari konsumen.Tampilan website yang  menarik membuat konsumen  

tertarik untuk menjelahi isi website es kirm Magnum. Internet marketing yang dilakukan es 

krim Magnum mampu memberikan informasi dan promo-promo dalam tampilan yang 

menarik dan teruptodate sehingga akan timbul umpan balik yang positif  dan akhirnya dapat 

mendorong minat untuk membeli. 
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Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Thomas (2008) yang 

menyatakan bahwa internet marketing memilki dampak positif terhadap performa  kegiatan 

pemasaran suatu perusahaan.Sedangkan menurut Shukla (2010) mengungkapan bahwa cara 

yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan ke konsumen adalah melalui 

internet marketing. 

2. Pengaruh media sosial terhadap minat beli konsumen. 

Tabel 7. Coefficient Media Sosial terhadap Minat Beli Konsumen 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.177 .232  9.385 .000 

ms .372 .073 .346 5.077 .000 

a. Dependent Variable: mb     

 

Dari hasil tabel di atas, ditemukan bahwa media sosial  berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen.Hal ini berdasarkan tingkat nilai signifikan  media sosial terhadap 

minat beli sebesar 0,000 yang berada di bawah batas maksimum toleransi kesalahan, yaitu 

sebesar 0,05 atau sebesar 5%, sehingga hipotesis 2 diterima 

 Pada pengujian hipotesis 2 ditemukan bahwa media sosial berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan adanya media 

sosial yang  dilakukan oleh es krim Magnum , maka es krim Magnum dapat dikenal lebih 

luas di media sosial sehingga dapat membuat konsumen tertarik yang akan menimbulkan 

minat beli pada produk es krim Magnum. 

Selain itu dengan mayoritas konsumen es krim Magnum yang berumur 18 – 30 tahun 

menandakan bahwa es krim Magnum kini sudah di konsumsi oleh kaum muda meskipun 

dengan pengeluaran kurang lebih 1 juta rupiah per bulan,es krim Magnum dapat dinikmati 

oleh kaum muda.Dan dengan pengeluaran tersebut  para responden sudah dapat mengakses 

media sosial.Hal ini menandakan bahwa para responden sudah aktif di media sosial dan 

mengikuti perkembangan media sosial,termasuk mengikuti berita – berita dan update dari es 

krim Magnum.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Orcatti (2012) yang berpendapat bahwa hubungan 

suatu produk melalui media sosial seperti twitter akan menciptakan brand awareness kepada 
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konsumen.Sedangkan dalam penelitian Lipsman,Mudd,Rich,Bruich (2012) berpendapat 

bahwa media sosial dapat membantu pemasar untuk menciptkan nilai dan strategi yang 

efektif dalam menjangkau konsumen. 

Menurut Mick et.al (2012) mengungkapan bahwa dengan menggunakan media 

sosial,perusahaan dapat mengetahui keluhan dari konsumen sehingga produk dapat 

diperbaiki menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan penjualan produk. 

 

3. Pengaruh experiental marketing terhadap minat beli konsumen. 

Tabel 8. Experiental Marketing terhadap Minat Beli Konsumen 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.251 .235  5.327 .000 

em .557 .062 .548 9.003 .000 

a. Dependent Variable: mb     

 

Dari hasil tabel di atas, ditemukan bahwa experiental marketing berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen.Hal ini berdasarkan tingkat nilai signifikan internet 

marketingerhadap minat beli sebesar 0,000 yang berada di bawah batas maksimum toleransi 

kesalahan, yaitu sebesar 0,05 atau sebesar 5%, sehingga hipotesis 3 diterima 

Pada pengujian hipotesis 3 ditemukan bahwa experiental marketing es krim Magnum 

mampu mempengaruhi minat beli konsumen.Hal ini didukung bahwa mayoritas konsumen 

es krim Magnum adalah perempuan yang menginginkan es krim premium yang berkualitas 

dan mewah.Hal ini kemudian dijadikan pilihan utama dalam memilih es krim 

Magnum,karena Magnum merupakan es krim yang berkualitas dan diolah dengan bahan – 

bahan yang berkualitas terbaik. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gandhira (2011) 

bahwa experiental marketing dapat memberikan minat beli ulang konsumen dengan 

memberikan pengalaman berbentuk feel dengan memperkuat penciptaan mood, afeksi 

positif dan kepuasan,serta membangun brand community yang kuat dan ekspansif.Penelitian 

juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) yang mengatakan bahwa 

experiental marketing dapat dijadikan faktor utama dalam menciptakan keputusan 
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pembelian.Sedangkan penelitian dari Hsun Tsai & Huang Yeh (2012) mengatakan bahwa 

experiental marketing memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap brand 

image,kepuasaan konsumen dan loyalitas konsumen. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis dan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap ketiga persoalan penelitian ini.Menurut hasil 

penelitian ini internet marketing,media sosial dan experiental marketing berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap minat beli konsumen.Internet marketing berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen, hasil ini  mendukung hipotesis awal peneliti yang diajukan 

dalam penelitian ini. Internet marketing yang dilakukan es krim Magnum berhasil menarik 

konsumen untuk berselancar di dunia maya khususnya di website es krim Magnum selain itu 

diharapkan dengan mengunjungi website konsumen akan mengetahui informasi informasi 

terbaru dari es krim Magnum dan kemudian tertarik untuk membeli es krim Magnum di toko 

terdekat bahkan mengunjungi Magnum Cafe. 

Hal ini berarti media sosial yang digunakan es krim Magnum telah berhasil menarik 

minat beli konsumen untuk membeli es krim Magnum.Hal ini dapat dilihat pada akun 

facebook Magnum dimana banyak konsumen yang memberikan tanda like pada Magnum 

dan pada akun twitter @MagnumID. Diharapkan dengan tingginya animo konsumen setia es 

krim Magnum terhadap media sosial dapat membuat konsumen lain untuk dapat tertarik 

untuk membeli dan mencoba berbagai varian es krim Magnum 

Experiental marketing yang dilakukan es krim Magnum juga terbukti mampu 

berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya Magnum Cafe  yang ada setiap mall 

di kota – kota besar seperti di Jakarta dan Yogyakarta.Di Magnum Cafe,konsumen akan 

mendapatkan pengalaman baru berupa cara lain dalam menikmati es krim,dimana 

pengunjung dapat memilih sendiri isi maupun toping es krim yang diinginkan,hal ini dapat 

membuat minat beli konsumen tertarik untuk datang kembali ke Magnum Café. 

 

Implikasi Manajerial 

 

 Beberapa hal yang bisa dijadikan masukan dan perhatian oleh PT. Unilever 

Indonesia di divisi produk makanan es krim Magnum antara lain : 
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1. Melihat kondisi pasar yang dinamis maka divisi produk makanan khususnya es krim 

Magnum perlu untuk melakukan inovasi dalam proses pemasaran  es krim Magnum 

agar dapat menarik minat beli konsumen,Misalnya dengan lomba kreasi es krim 

Magnum,mendatangkan chef dari luar negeri untuk penyajian es krim Magnum. 

2. Mengembangkan website dan media sosial menjadi lebih baik dengan menghadirkan 

promo – promo menarik melalui media sosial,misalnya dengan berbagi pengalaman 

menikmati es krim Magnum disertai dengan foto,foto terbaik kemudian mendapatkan 

souvenir dari PT.Unilever.Selain itu es krim Magnum dapat merambah ke media 

sosial lain seperti Patch dan Instagram agar dapat dikenal lebih luas lagi. 

 

3. Tetap mempertahankan brand image bahwa Magnum merupakan es krim yang 

eksklusif dengan cara menambah jumlah Magnum Cafe di mall maupun kota – kota 

besar.Memakai bintang iklan terkenal dalam memasarkan produk Magnum misalnya 

Agnes Monica dan Sandra Dewi. 

 

Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru untuk penelitian yang 

berhubungan dengan:(1) internet marketing, (2) media sosial, dan (3) experiental marketing 

terhadap minat beli konsumen. Diharapkan pada masa depan, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan wawasan pengetahuan baru dalam  melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan internet marketing,media sosial, experiental marketing dalam kaitannya dengan 

minat beli konsumen. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut : 

1. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya meneliti satu produk saja dan responden 

hanya berjumlah 200 orang yang ditujukan kepada konsumen yang mengetahui dan 

mengkonsumsi es krim Magnum. 

2. Responden hanya di wilayah Salatiga.Hasil penelitian akan berbeda apabila 

dilakukan di daerah lain. 

3. Pada lampiran kuisioner variabel minat beli dapat diberikan pernyataan yang lebih 

baik dan mendalam. 
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4.  Pada penelitian ini hanya terdapat empat variabel yaitu internet marketing,media 

sosial, experiental marketing dan minat beli. Untuk penelitian ke depan  dapat 

mengganti atau menambahkan variabel-variabel yang lain untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti di masa 

mendatang. 
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LAMPIRAN 
 

KUISIONER PENELITIAN PENGARUH INTERNET 

MARKETING,MEDIA SOSIAL & EXPERIENTAL 

MARKETING DALAM MINAT BELI ES KRIM MAGNUM 

 

Responden  yang terhormat, Saya adalah mahasiswa Program Studi Manajemen 

Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang m e l aku k an  pen e l i t i an  u n t uk  

m en ye l e s a ik an  t ugas  akh i r  t en t ang  Pen g a ru h  In t e r ne t  M ar k e t in g , M edi a  

S os i a l  &  Experiential Marketing d a l a m  M i n a t  B e l i  E s  K r i m  M a g n u m .  

M a k s u d n y a  a p a k a h  p e n d e k a t a n  p e m a s a r a n  y a n g mengupayakan agar para 

customers memiliki suatu pengalaman yang tak terlupakan ketika akan, sedang 

atau setelah membeli produk atau jasa mempengaruhi minat beli terhadap es 

krim Magnum.Saya sangat memerlukan bantuan saudara/saudari untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner ini.Semua informasi yang 

diperoleh  dari hasil kuisioner ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk 

kepentingan akademis . Atas kerjasama dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 

        Albert Joshua O  / 212009016 

 

A.IDENTITAS REPONDEN 

 

Berikan tanda cek (V) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan dengan pendapat Anda 

pada kolom jawaban yang telah disediakan. 

 

Nama : 

 

Usia :  (   )  < 18 tahun 

    (   )  18 – 30 

 

JenisKelamin :  (   )  Laki – laki 

    (   )  Perempuan 

 

Pengeluaran per bulan :   (   )   <  1.000.000 

                                                (   ) 1.000.000 – 2.000.000 

    (   ) > 2.000.000 

  

 

 



 

 30  
 

Apakah anda pernah melihat iklan es krim Magnum di Internet ,FB &Twitter ?   (   )Ya 

 (   )Tidak                                                                        

 

( Jika anda menjawab tidak pernah , anda tidak perlu mengisi pertanyaan selanjutnya ) 

 

Apakah anda tertarik untuk membeli produkmilik PT Unilever  (   ) Ya 

  (   ) Tidak 

    
 

 

B.PERTANYAAN 

Berikan tanda cek( V) pada jawaban yang paling sesuai dengan pilihan Anda terhadap masing – 

masing pertanyaan berikut dengan pedoman : 

 

1=STP= Sangat tidak puas 3=N/R= Netral atau Ragu-Ragu  5=SP=Sangat Puas 

2=TP= Tidak Puas 4=P= Puas 

 

 

Internet Marketing 
 

No 

 

 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

STP TP N P SP 

1 Media promosi yang dilakukan 

oleh es krim Magnum melalui 

internet menarik 

     

2 Promosi melalui internet dari 

es krim Magnum kreatif 

     

3 Saya tertarik terhadap promosi 

yang diberikan es krim 

Magnum melalui internet 

     

4 Penggunaan internet 

memudahkan konsumen 

berhubungan dengan es krim 

Magnum 

     

5 Tampilan website es krim 

Magnum menarik 
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Media Sosial 

 

No 

 

 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

STP TP N P SP 

1 Saya tertarik untuk 

mempromosikan es krim 

Magnum melalui media sosial. 

     

2 Fitur media sosial seperti 

Facebook &Twitter dalam es 

krim Magnum menarik . 

     

3 Facebook & Twitter membantu 

es krim Magnum menjadi 

terkenal 

     

4 Saya mengikuti perkembangan 

produk es krim Magnum 

melalui Facebook dan Twitter 

     

5 Saya merekomendasikan teman 

saya untuk follow akun twitter 

es krim Magnum 

     

6 Saya tertarik terhadap 

penawaran dan promo - promo 

yang diajukan es krim 

Magnum, setelah banyak orang 

yang tweet atau update status 

mengenai es krim Magnum. 
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Experiental Marketing 

 

 

No 

 

 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

STP TP N P SP 

1 Es krim Magnum 

merupakan es krim yang 

sanga tenak. 

     

2 Saya merasa es krim 

Magnum memberikan 

kepuasan dalam 

menikmati es krim 

Magnum. 

     

3 Saya merasa es krim 

Magnum memberikan 

pengalaman positif 

dalam menikmati es 

krim Magnum. 

     

4 Es krim Magnum 

memberikan rasa yang 

sesuai dengan selera 

saya. 

     

5 Es krim Magnum sesuai 

dengan gaya hidup saya. 
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MinatBeli 

 

No 

 

 

 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

STP TP N P SP 

1 Saya  membeli es krim 

Magnum sebagai pilihan 

pertama dibandingkan 

dengan es krim yang 

lain. 

     

2 Saya membeli es krim 

Magnum karena 

tertarikdengan rasanya. 

     

3 Saya berharap dapat 

selalu menkonsumsi es 

krim Magnum. 

     

4 Saya tertarik untuk 

membeli es krim 

Magnum. 

     

5 Saya merekomendasikan 

teman saya untuk 

membeli es krim 

Magnum. 
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HASIL UJI REGRESI 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 200 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .61713587 

Most Extreme Differences Absolute .083 

Positive .083 

Negative -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.168 

Asymp. Sig. (2-tailed) .131 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .586
a
 .344 .334 .622 1.980 

a. Predictors: (Constant), EM, IM, MS 

b. Dependent Variable: MB   
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Uji Multikolineritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .619 .302  2.050 .042   

IM .116 .071 .102 1.629 .105 .857 1.167 

MS .154 .071 .143 2.171 .031 .769 1.300 

EM .490 .065 .475 7.508 .000 .836 1.197 

a. Dependent Variable: MB       

 

Uji Heterokedastisitas 

 

Correlations 

   Unstandardized 

Residual IM MS EM 

Spearman's rho Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 .015 -.038 .095 

Sig. (2-tailed) . .831 .589 .180 

N 200 200 200 200 

IM Correlation Coefficient .015 1.000 .362
**
 .244

**
 

Sig. (2-tailed) .831 . .000 .000 

N 200 200 200 200 

MS Correlation Coefficient -.038 .362
**
 1.000 .368

**
 

Sig. (2-tailed) .589 .000 . .000 

N 200 200 200 200 

EM Correlation Coefficient .095 .244
**
 .368

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .180 .000 .000 . 

N 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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UJI REALIABILTAS DAN VALIDITAS 

1. Internet Marketing. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.796 .802 5 

 

 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

IM1 14.16 6.212 .639 .739 

IM2 14.16 6.266 .637 .740 

IM3 14.43 6.276 .543 .769 

IM4 14.58 5.843 .543 .775 

IM5 14.30 6.722 .553 .766 
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2. Media Sosial. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.798 .801 6 

 

 

 

 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MS1 15.10 11.031 .520 .776 

MS2 14.68 11.185 .617 .755 

MS3 14.40 12.230 .342 .815 

MS4 15.51 11.437 .566 .765 

MS5 15.66 10.668 .655 .744 

MS6 15.14 10.041 .649 .743 
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3. Experiental Marketing. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.837 .841 5 

 

 

 

 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

EM1 14.30 8.111 .616 .810 

EM2 14.47 7.477 .745 .774 

EM3 14.88 7.634 .690 .789 

EM4 14.56 7.594 .692 .789 

EM5 15.48 8.130 .476 .853 
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4. Minat Beli . 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.793 .795 5 

 

 

 

 

 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

MB1 13.65 7.716 .562 .760 

MB2 12.92 8.607 .524 .769 

MB3 13.76 7.874 .584 .751 

MB4 13.09 8.112 .595 .748 

MB5 13.50 8.030 .606 .744 
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PENGALAMAN KONSUMEN,PROMOSI & EVENT  ES KRIM  MAGNUM  

 

(Salah satu karyawan Magnum Café  yang sedang melayani konsumen es krim Magnum) 

 

 

 

(Brand Ambassador es krim Magnum,Olla Ramlan dalam kegiatan promosi es krim 

Magnum ) 
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( Salah satu gerai es krim Magnum Café) 

 

 

( Chef Tamu dari luar negeri dan beberapa artis menikmati es krim Magnum) 




