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ABSTRAK 

FAJAR, Tahun 2022, Pengaruh Promosi Dan Conten Marketing Terhadap 

Peningkatan Viewers Media Online (Studi Kasus Pada Ujaran.Co.Id). 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Buyung 

Rhomadoni dan pembimbing II Muhammad Akib.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Promosi Dan 

Content Marketing Terhadap Peningkatan Viewers Media Online (Studi 

Kasus Pada Ujaran.Co.Id). Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan 

hasil observasi serta wawancara langsung dengan para Viewers Media 

Online di Ujaran.Co.Id. Penelitian ini menggunakan model regresi 

berganda dengan responden penelitian adalah Viewers Media Online di 

Ujaran.Co.Id. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Promosi (X1) 

berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap Viewers (Y) di 

Ujaran.co.id Kota Makassar sedangkan Content Marketing (X2) 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Viewers (Y) di 

Ujaran.co.id Kota Makassar.  

Kata kunci: Viewers, Promosi, Content marketing.
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ABSTRACT 

FAJAR, 2022, The Effect of Promotion and Content Marketing on 

Increasing Online Media Viewers (Case Study on Speech.Co.Id). Thesis 

of the Faculty of Economics and Business, Department of Management, 

University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor I 

Buyung Rhomadoni and supervisor II Muhammad Akib.  

This study aims to analyze the effect of promotion and content 

marketing on the increase in online media viewers (a case study on 

Speech.Co.Id). The data of this study were obtained from questionnaires 

and the results of observations and direct interviews with Online Media 

Viewers at Firman.Co.Id. This study uses a multiple regression model with 

research respondents are Online Media Viewers at Speech.Co.Id. The 

results of this study indicate that Promotion (X1) has a negative and 

insignificant effect on Viewers (Y) at Firman.co.id Makassar City, while 

Content Marketing (X2) has a positive but not significant effect on Viewers 

(Y) at ujaran .co.id Makassar city. 

 

Keywords: Viewers, Promotion, Content marketing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kehadiran Interconnection-networking (internet) pada era 

globalisasi telah berhasil mengubah seluruh aspek kehidupan di dunia 

mulai dari komunikasi, teknologi, pendidikan, bisnis, hingga sosial 

kemasyarakatan. Saat ini keberadaan E-world atau nama lain dari 

internet, menjadi sebuah komoditas yang mampu meringankan sistem 

kerja seseorang atau suatu perusahaan, termasuk dalam mengelola 

media massa. 

Secara harfiah, internet artinya jaringan antarkoneksi yang 

dipahami sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung. 

Internet adalah suatu jaringan internasional dan jaringan yang berciri 

komersial atau publik. Semakin tinggi pengguna internet berbanding 

lurus dengan penggunaanya dalam dunia pemasaran, sehingga 

dikatakan pemasaran online semakin terkenal seiring dengan semakin 

terkenalnya pengguna internet (Lasmadiarta, 2011) . 

Perkembangan pengguna internet saat ini didominasi sebagian 

besar oleh generasi milenial atau generasi muda. Indonesia dengan 

generasi milineal yang lahir pada tahun 1980-1999 (Krbova dan 

Tomas, 2015), menjadikan generasi yang dekat dengan teknologi 

(Constantinides, 2010; Lachman dan Deborah, 2013). Dapat 

dijelaskan bahwa generasi milenial terbiasa dengan menggunakan 
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internet untuk kegiatan sehari hari (San ets al., 2015). Hasil survei 

yang dilakukan asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia. 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, 

menyebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak usaha 

kecil mengklaim bahwa teknologi digunakan untuk memamerkan atau 

mempromosikan produk mereka agar dapat dikenali. Media sosial 

atau internet. Menurut Kotler (2005:2), adanya teknologi yang canggih 

dengan jaringan internet memudahkan Interaksi secara langsung 

antara konsumen dan pelaku bisnis apa pun harus mungkin baik 

mencari data atau mempertahankan bisnis. 

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi internet memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis 

yang kompetitif. Perusahaan yang menggunakan Internet untuk 

mempromosikan produk mereka sering disebut perusahaan sosial 

atau bisnis sosial. Kewirausahaan sosial belum menjadi standar, 

karena tampaknya hanya berkat manfaat Internet, wirausaha sosial 

telah menjadi merek yang kuat dan memiliki potensi tinggi untuk 

bertahan lama. Faktanya, bahkan lingkungan kecil atau perusahaan 

sosial perlu memiliki ide periklanan yang matang dan dapat 

menjangkau banyak pembeli yang percaya bahwa mereka 

membutuhkan pertumbuhan, terutama dalam hal persaingan di dunia 

kewirausahaan sosial. bahkan memperluas transaksi dengan 

mempromosikan produknya melalui media online dengan membuat 
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rekaman-rekaman singkat yang menarik konsumen online, sehingga 

terlihat seperti upaya untuk menarik substitusi. 

Media online memiliki beberapa keunggulan dalam 

menyampaikan informasi dibanding media lainnya. Keunggulan yang 

pertama, kecepatan dalam mengirim berita (aktual), media online 

dibandingkan media massa lainnya lebih unggul dalam mengirim 

informasi, kecepatan yang dimilikinya membantu pembaca 

mengetahui informasi lebih cepat. Kedua, berita yang disajikan oleh 

media online lebih singkat, padat, lugas, jelas, faktual dan. aktual. 

Ketiga, berita yang disajikan media online haruslah menarik, hal itu 

merupakan salah satu daya tarik untuk menarik pembaca pada 

umumnya. 

Setiap menit, ratusan ribu berita dikirim dari berbagai situs 

online, dimana internet memberikan ruang untuk berkomunikasi dan 

saling bertukar informasi melalui situs berita yang telah ada dan 

tentunya berita yang disajikan harus menggunakan bahasa yang 

sangat baik dan menarik, hal ini dibutuhkan bagi beberapa situs media 

informasi, karena jika kata-kata yang digunakan cenderung “acak-

acakan”, tidak teratur, tidak menarik, dan terlalu panjang, khalayak 

akan lebih memilih situs online lain dengan susunan bahasa jurnalistik 

yang paling baik, menarik, mudah dimengerti dan tentunya memiliki 

sifat informatif yang dibutuhkan pembaca sebagai sebuah situs berita. 

Melihat banyaknya situs pemberitaan online yang terus hadir 
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belakangan ini, membuat para pemilik media pun terus bersaing 

dalam mennyuguhkan berita/informasi yang berkualitas. Namun, 

berita yang disajikan  tidak luput dari kinerja wartawan. Karena berita 

yang berkualitas tergantung bagaimana wartawan mengolah informasi 

yang didapatnya dan sebelum menyebarkan informasi yang telah ia 

dapatkan, seorang wartawan/jurnalis umumnya mempunyai strategi 

dalam menulis berita. Jurnalis harus mengetahui bahasa yang akan ia 

gunakan untuk membuat sebuah berita dan harus mempunyai 

kemampuan menulis yang dapat menarik perhatian bahkan 

memanjakan keingintahuan bagi imajinasi pembaca. Karena nilai dari 

sebuah berita terletak pada salasatunya terletak pada kecakapan 

penulisnya dalam memainkan  kalimat sehingga dapat menarik 

perharian para pembaca (Asep saeful muhtadi 2020). 

Media pada umumnya memiliki kriteria atau ciri khas tersendiri 

dalam menyajikan berita yang telah ditulis oleh wartawan. Semakin 

menariknya berita yang disajikan maka akan sangat berpengaruh 

terhadap tingginya ketertarikan para pembaca atau viewers dalam 

melihat sebuah berita, sebaliknya jika berita yang sajikan tidak 

menarik maka akan membuat berkurangnya ketertarikan pembaca 

terhadap berita yang disajikan oleh suatu media, khususnya pada 

media online. Hal itulah yang dimiliki dan diterapkan oleh ujaran.co.id 

untuk membuat pembaca tertarik membaca berita yang disajikannya, 

sehingga dapat  membuat pengunjung dari situs berita online 
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ujaran.co.id akan terus meningkat. 

Melihat fenomena berita yang penyebaranya begitu cepat 

sampai ke masyarakat, hal yang paling dekat mempengaruhi adalah 

keunikan berita dan jumlah pembaca (viewers). Apabila berita  terus di 

blow up ke media sosial maka pembaca akan meningkat karna yang 

menjadi trend saat ini adalah 3S, social (sosial), share (membagikan), 

speed (kecepatan). 

Berdasarkan dari latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti  

tentang bagaimna strategi media online ujaran.co.id dalam 

meningkatkan viewers maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Promosi Dan Conten Marketing Terhadap Peningkatan 

Viewers Media Online (Studi Kasus Pada Ujaran.Co.Id)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah  promosi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan 

viewers media online pada Ujaran.co.id  

2. Apakah content marketing berpengaruh terhadap peningkatan 

viewers media online pada  Ujaran.co.id 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi dan content marketing 

terhadap peningkatan viewers media online pada PT Mangathara 
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Indonesia. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah 

wawasan pengetahuan peneliti tentang bagaimna strategi  media 

online ujaran.co.id  dalam meningkatkan viewers 

2. Bagi pengelola media onlien 

Hasil dari penelitian ini  dapat dijadikan  bahan rujukan dan  

sumbangsih  pemikiran bagi pengelola media online tentang 

pengaruh promosi dalam meningkatkan viewes. 

3. Bagi pelaku usaha  

Hasil dari  penelitian  ini diharapkan   pelaku usaha  dapat 

bekerja sama dengan pihak media online dalam mempromosikan 

pruduknya. 

4. Bagi universitas  

Hasil dari penelitian  ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

akademisi yang nerkaitan dengan pengaruh promosi  dan conten 

marketing dalam meningkatkan viewers. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pemasaran 

Berbicara mengenai pemasaran maka tidak akan terlepas dari 

beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pemasaran itu, adapun 

hal-hal tersebut diantaranya adalah keinginan, kebutuhan, 

permintaan, petukaran atau transaksi, dan pasar. Dari banyak hal 

yang menyebabkan timbulnya pemasaran tersebut menyebabkan 

banyak ahli dalam bidang pemasar yang telah memberikan definisi 

yang berbeda mengenai pemasaran, namun pada dasamya 

pandangan mereka terhadap pemasaran tetap sama 

Pemasaran adalah proses sosial dan menejerial yang 

membuat dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk 

dan nilai dengan orang lain. Pengertian diatas mengandung arti 

bahwa setiap individu pertamakali hams merumuskan kebutuhan 

dan keinginan kemudian mengadakan hubungan dengan pihak lain 

agar kebutuhan dan keinginan terpuaskan. 

Pemasaran sebagai salah satu jenis komunikasi memusatkan 

perhatian kepada hubungan pertukaran dengan konsumen, karena 

hasil kegiatan pemasaran adalah transaksi yang memenuhi 

permintaan konsumen dan mencapai sasaran ekonomi korporat. 
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Sebaliknya humas memiliki banyak sekali bentuk hubungan dengan 

publik, terutama publik eksternal. Namun yang efektif dapat 

memberikan kontribusi kepada pemasaran produk dan jasa dengan 

memperbaiki lingkungan masyarakat sehingga lebih kondusif bagi 

perkembangan ekonomi. 

Pemasaran adalah suatu proses manajemen yang 

bertanggung jawab untuk mrngenali mengantisipasi, dan 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pembeli demi meraih laba”. 

Definisin itu bersumber kepada Chartered Institut Of Marketing 

(CIM) inggris. Jefkins (2003:14) menyatakan bahwa definisi 

pemasaran yang dikutup itu terletak pada aspek manajemen bidang 

pemasaran, yakni tanggung jawab manajemen (pimpinan) puncak 

untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara profesional. 

Pemasaran tidak sekedar menjual produk perusahaan, baik barang 

atau jasa, semata. Manajemen pemasaran profesional sendirinya 

juga bertanggung jawab untuk mengetahui secara persis apa saja 

yang dibutuhkan oleh pasar. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran harus mengandung pengertian adanya keinginan dan 

kebutuhan manusia yang harus dippuaskan oleh kegiatan mausia 

lain yang menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut, baik yang 

berupa barang maupun jasa. Sehingga pemasaran merupak:an 

faktor yang penting dalam siklus yang bermula dan berakhir dengan 
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kebutuhan konsumen. Oleh karena itu pemasar harus dapat 

menyesuaikan diri terhadap konsumen dengan menafsirkan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen dan mengkombinasikan dengan 

data - data pasar. 

Menurut Gronroos Tjiptono (2012) tujuan dari pemasaran 

adalah untuk menjalin, mengembangkan dan menjalin hubungan 

dengan pelanggan untuk jangka waktu yang panjang dengan 

sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak dapat terpenuhi. 

Selain itu ada beberapa tujuan dari pemasaran, yaitu : 

a) Menyampaikan informasi (promosi) serta menawarkan produki 

dengan tujuan menarik komsumen agar membeli produk 

tersebut. 

b) Menciptakan pembelian ulang, apabila konsumen puas maka 

akan tercipta pembelian ulang yang akan menjadikan konsumen 

sebagai pelanggan setia. 

c) Menciptakan tenaga kerja secara tidak langsung, dalam 

memasarkan harga dan jasa secara tidak langsung akan tercipta 

tenaga kerja. 

2. Content marketing 

Content Marketing adalah cara pemasaran yang dilakukan 

dengan menggunakan konten sebagai sarana atau alat untuk 

melakukan pemasaran tersebut. Konten yang digunakan tentunya 

konten yang akan memiliki tujuan promosi atau memasarkan produk 
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dan jasa dari sebuah website tersebut. Pada dasarnya content 

marketing merupakan sebuah promosi atau iklan dari produk atau 

jasa, namun perbedaannya yaitu penerapannya tidak langsung 

menuju ke arah promosi atau periklanan. Namun memberikan 

informasi terlebih dahulu tentang produk tersebut atau 

penjelasaMenurut Gunelius (2011), content marketing adalah proses 

secara tidak langsung dan langsung mempromosikan bisnis atau 

merek melalui konten teks, video, atau audio yang bernilai tambah 

baik secara online maupun offline. Hal itu bisa terjadi dalam bentuk 

long-form (seperti blog, artikel, e-book, dan sebagainya), short-form 

(seperti update Twitter, update Facebook, gambar, dan sebagainya), 

atau bentuk percakapan (misalnya, sharing konten melalui Twitter 

atau berpartisipasi dalam diskusi aktif via komentar blog atau melalui 

forum online). 

3. Sosial Media 

a. Pengertian Sosial Media 

Media Sosial adalah media yang didesain untuk 

memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif dan dua 

arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang 

mengubah pola penyebaran informasi yang sebelumnya 

bersifat satu ke banyak audiens, banyak audiens ke banyak 

audiens. 
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Media sosial menurut Kaplan and Haenlein (2010), 

merupakan sekelompok aplikasi yang berbasiskan pada 

internet dan dibangun berdasarkan kerangka pikiran ideologi 

dan teknologi dari platform Web 2.0, medium ini dapat 

menghubungkan individu dengan individu untuk sharing dan 

berkumpul secara online.21 Web 2.0 merupakan suatu platform 

dasar terbentuknya media sosial, platform ini menyediakan 

kemudahan bagi penggunanya untuk berkolaborasi secara 

online dan berbagi (sharing). Media sosial seperti Facebook, 

Twitter, Youtube, Instagram, saat ini digunakan untuk 

menyebarluaskan informasi secara cepat, viral, dan menyebar 

kepada pengguna internet dalam jumlah yang besar. 

Menurut Dan Zarella, media sosial adalah sebuah 

paradigma baru dalam konteks industri pemasaran yang paling 

baik dijelaskan dalam konteks paradigma industri media 

tradisional. Media tradisional, semisal televisi, surat kabar, 

radio, dan majalah adalah teknologi monolog dan statis.  

Penerbit majalah yang merupakan organisasi besar yang 

mendistribusikan konten yang mahal kepada konsumen, dan 

pemasang iklan membayar untuk menyisipkan iklan mereka 

didalam konten tersebut. Ketika kita duduk asyik menonton 

program televisi favorit, tetapi tiba-tiba keasyikan dan terpotong 

oleh jeda iklan. jika tidak setuju dengan sesuatu yang kita baca 
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di surat kabar, tentu kita tidak bisa langsung memprotes 

redakturnya. Berbeda halnya perkembangan teknologi-

teknologi website baru memudahkan semua orang untuk 

membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten 

mereka sendiri. Post diblog, tweet, atau video di Youtube dapat 

diproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. 

Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada 

penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang, 

pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik 

dan dilihat banyak orang. 

4. Karakteristek Sosial Media 

Dalam jurnal User Participation of Social Media, disebutkan 

lima karakteristik utama dalam media sosial: 

a. Participation adalah suatu tindakan yang berorientasika pada 

keterlibatan pengguna dalam menggunakan media sosial, dapat 

berupa frekuensi kunjungan dan lama penggunaan. 

b. Opennes adalah kondisi saat media sosial tidak memiliki 

hambatan untuk mengakses informasi dan membagikan konten 

tertentu. 

c. Conversation adalah percakapan yang terjadi di media sosial 

dapat menyebar secara cepat karena kemudahan akses yang 

terhubung dengan internet. 
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d. Community adalah media sosial menawarkan sebuah 

mekanisme bagi individu atau organisasi untuk membentuk 

komunitas yang memiliki kesamaan minat. 

e. Connectedness adalah informasi dalam media social 

berkarakteristik viral, kondisi ini memberikan kemudahan bagi 

penggunanya untuk terhubung satu dengan yang lain. 

 Bahwa media sosial dalam pemasaran dapat menekan biaya 

dan memberikan dampak yang besar atau istilahnya “low budget, 

more effect” dan dari penelitian yang dilakukan oleh Neti yang 

dikutip dari jurnal yang sama bahwa peran media sosial dalam 

pemasaran antara lain: 

1) Media sosial dapat memberikan identitas mengenai produk yang 

ditawarkan. 

2) Berperan sebagai penelitian pemasaran dalam usaha mencari 

informasi mengenai kebutuhan konsumen. 

3) Media sosial dapat dijadikan sebagai penghubung komunikasi 

antara pemasar dengan konsumen, hal ini bertujuan untuk 

mempertahankan hubungan dengan konsumen 

4) Media sosial mendekatkan perusahaan dengan konsumen. 

Konsumen dapat mereduksi waktu yang mungkin digunakan 

hanya untuk melihat produk secara langsung, media sosial 

berfungsi untuk menampilkan produk setiap waktu. 
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5) Media sosial ditujukan untuk membangun customer engagement 

(kualitas interaksi). 

5. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan teknik yang dirancang untuk menjual 

produk. Promosi merupakan bagian dari bauran dari konikasi: 

saluran pesan yang disampaikan oleh perusahaan ke konsumen 

mengenai produknya. Teknik-teknik promosi, khususnya 

periklanan,harusnya menyampaikan kegunaan, ciri, dan manfaat 

produk. Promosi penjualan juga mengucap beragam program 

guna meningkatkan nilai tambah melebihi manfaat yang 

terkandung dalam produk tersebut. Sebagai contoh, mendapat 

paroduk engan kualitas tinggi dengan harga yang pantas 

memang merupakan hal yang menyenangkan tetapi akan lebih 

menyenangkan lagi jika penjual menawarkan, katakanlah, 

ptongan harga atau paket bonus “gratis 20 persen lebih banak”.  

b. Strategi Pemasaran 

Ketika tujuan pemasaran yang lebih luas sudah jelas, 

pemasaran harus mengembangkan strategi promosi untuk 

mencapainya. Terdapat dua jenis strategi yaitu: 

1) Strategi tarik (pull strategy) dirancang kepada pelanggan yang 

meminta produk lansung dari pengecer. Perusahaan farmasi 

menggunakan iklan lansung kepada para konsumen (direct-to-
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consumer – DTG) untuk membujuk para pelanggan agar mau 

membeli produknya secara agresif, daripada menunggu cara 

pasif, hingga disarankan oleh dokter untuk mencobanya –

“coba tanya pada dokter mengenai Allegra-D” sebagai contoh. 

Hasilnya adalah permintaan dari konsumen akhir merangsang 

permintaan terhadap produk dari pedagang besar dan para 

produsen. 

2) Strategi dorong (push strategy), perusahaan memasarkan 

produknya kepada penjual grosir dan pengecer yang 

kemudian akan membujuk pelanggang untuk membelinya. 

Brunswick Corp., misalnya menggunakan strategi dorong 

untuk mempromosikan prahu bayliner, mengarahkan promosi 

ke dealer kemudian betanggung jawab untuk meransang 

permintaan perahu di daerahnya masing-masing. 

6.   Tujuan Promosi 

Tujuan akhir segala promosi adalah meningkatkan penjualan. 

Selain itu, para tenaga pemasaran dapat menggunakan promosi 

untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk, 

menambah nilai tambah produk, dan mengendalikan volume 

penjuaalan.  

a) Penyampaian informasi konsumen tidak dapat membeli produk 

kecuali mereka telah diberi informasi mengenai produk 

tersebut. Dengan demikian, informasi dpt memberi saran 
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kepada pelanggan tentang keberadaan produk atau memberi 

tahu mereka tentang keistimewaanya. Apabila anda mencoba 

menghubungkan bisnis anda dengan prekonomian internet, 

misalnya, iklan KPMG Consulting dan wall street journal tidak 

hanya mengumumkan ketersediaan konsultan yang 

berpengalaman dari KPMG, melainkan juga menginformasikan 

pembaca mengenai perlunya mengintegrasikan e-strategy, e-

branding, dan e-services. Informasi mungkin di sampaikan 

dalam bentuk tulisan (dalam koran dan majalah), lisan (mulut 

ke mulut atau melalui telepon), atau visual (televisi, krtas 

penutup korek api, atau papan iklan).  

b) Mempromosikan produk mempromosikan produk menjadi sulit 

dlakukan karna perusahaan berusaha menarik minat segmen 

pasar, yang spesifik, bukanya menarik munat pasar secara 

keeluruhan. Pertama-tama, perusaan harus mengidentifikasi 

segmen mana yang mungkin membeli produk tersebut dan 

siapa saja para pesaingnya. 

c) Nilai tambah bauran promosi sering drancan untuk 

mengomunikasikan manfaat nilai tambah produk. Burger king  

menggeser bauran promosinya dengan memangkas biaya 

untuk beriklan dan menggunakan dana tersebut untuk memberi 

diskon kepada pelanggan: menerima makanan yang sama 

dengan harga yang lebih rendah menjadi “nilai tambah” bagi 
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pelanggan. Promosi juga merupakan alat yang terpenting 

dalam memantapkan nilai yang dapat dirasakan atas produk. 

Hal ini berarti pelanggan memahami nilai ketika mereka 

mengetahui tentang manfaat nilai tambah jaminan, 

kesepakatan mengenai reparasi, dan pelayanan pasca-

pembelian yang bisa mereka dapatkan pada produk tertentu 

dan bukan pada produk pesaingnya. 

d) Mengendalikan volume penjualan banyak perusahaan, seperti 

hallmark Cards mengalami pola penjualan musiman. Dengan 

meningkatkan kegiatan promosi diluar musim larisnya, 

perusahaan-perusahaan tersebut dapat mencapai volume 

penjualan yang lebuh stabil sepanjang tahun. Mereka dapat 

mempertahankan jalannya sistem produksi dan distribusi 

secara seimbang. Promosi bahkan dapat mengubah musim 

sepi menjadi puncak periode puncak penjuala. Perusahaan 

kartu ucapan dan bunga telah melakukan promosi untuk 

menciptakan hasil. Hasilnya telah meningkatkan permintaan 

pelanggan akan kartu dan bunga pada periode yang dulunya 

menjadi musim yang sepi untuk kedua industri tersebut. ( Ricky 

w. Griffin et .,al. 2006.) 

7. Produk  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Produk 

adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau 
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nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari 

proses produksi 

Menurut philip kotler produk adalahsetiap apa saja yang 

ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, pemakaian 

atau komunikasi yang dapat memenuhi keinginan atau 

kebutuhan.ia meliputi benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi 

dan gagasan. 

Menurut william j. stanton. Mendefinisikan produk dalam 2 

(dua) pengertian dasar, yaitu: 

a. Pengertian sempit produk adalah sekumpulan atribut fisik 

nyata (tangible) yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat 

didefinisikan. 

b. Pengertian luas produk adalah sekumpulan atribut yang nyata 

(intangible) dan tidak nyata (intangible) didalamnya sudah 

tercakup warna, harga, kemasan, prestive pengecer dan 

pelayanan dari pabrik setelah pengecer yang mungkin 

diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan 

keinginanya. 

 

 

 

 



19 
 

 
 

B.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti / 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sam'un Jaja 
Raharja dan 
Sari Usih 
Natari (2021) 

Pengembanga
n Usaha 
Umkm Di 
Masa 
Pandemi 
Melalui 
Optimalisasi 
Penggunaan 
Dan 
Pengelolaan 
Media Digital 

Analisis 
kualitatif 

Hasil penelitian 
menunjukkan Pelatihan 
pemanfataan media 
digital dalam 
pengembangan UMKM 
terbukti bermanfaat dan 
dapat meningkatkan 
Pengetahuan dan 
keterampilan mitra . 
Oleh 
karena itu, 
direkomendasikan agar 
metode pendampingan 
kepada mitra yang 
berkelanjutan untuk 
dapat menjadi solusi 
dalam meningkatkan 
skala bisnis dan juga 
siap untuk melakukan 
adaptasi perusahaan 
guna meningkatkan 
skala usaha sekaligus  
menjaga kelangsungan 
usaha. Rekomendasi 
lainnya adalah 
peningkatan materi 
lebih tinggi (advance) 
untuk pelatihan 
selanjutnya 

2 Firman 
Asharudin 
dan Sannya 
Pestari Dewi 
(2020) 

Optimalisasi 
Media Digital 
sebagai 
Strategi 
Pemasaran 
UMKM 
pada Masa 
Pandemi 
Covid-19 

Analisis 
kualitatif 

Hasil Peneletian 
menunjukan bahwa 
Strategi digital 
marketing dianggap 
sebagai solusi paling 
tepat bagi pemasaran 
produk UMKM di tengah 
pandemi, sebab 
penjual dan pembeli 
tidak harus bertemu 
secara 
langsung namun dapat 
saling bertukar 
informasi serta 
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bertransaksi secara 
online 

3 Rotumiar 
Pasaribu 
(2020) 

Optimalisasi 
Media Online 
Sebagai 
Solusi 
Promosi 
Pemasaran 
Umkm Di 
Semarang 
Pada Masa 
Pandemi 
Covid-19 

Analisis 
kualitatif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
media online 
memberikan dapak 
positif bagi stabilitas 
kehidupan 
usaha.Kombinasi dari 
mode transmisi, waktu, 
konteks dan format 
yang tepat pada media 
online ini menghasilkan 
dampak positif pada 
timbal balik, baik dari 
segi proses komunikasi 
maupun dari 
peningkatan penjualan. 
Selain itu alat 
komunikasi pemasaran 
seperti periklanan, 
direct marketing, sales 
promotion, E-WOM dan 
public relations dapat 
tetap diorganisir dengan 
menggunakan media 
online. Alat pemasaran 

yang paling 
menunjukkan hasil yang 
signifikan adalah 
penggunaan direct 
marketing dan 
sales promotion 

4 Hadi Irfani, 
Fitri Yeni, dan 
Rika Wahyuni 
(2020) 

Pemanfaatan 
Digital 
Marketing 
Sebagai 
Strategi 
Pemasaran 
Pada Ukm 
Dalam 
Menghadapi 
Era Industri 
4.0 

Analisis 
kualitatif 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
adanya google sebuah 
bisnis untuk sarana 
pemasaran produk dan 
hanya mengandalkan 
penjualan konvensional, 
saat ini mitra telah 
memiliki platform google 
bisnisku sebagai media 
digital dalam 
meningkatkan 
pemasaran dan 
penjualan produk. Mitra 
juga dapat mengelola 
usahanya menjadi lebih 
baik dan mengelola 
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pemasaran secara aktif 
melalui internet, 
sehingga dapat 
menunjang 
perkembangan dan 
kemajuan usahanya. 

5 Taufiq Rizaldi 
dan 
Hermawan 
Arief Putranto 

Penerapan 
Digital 
Marketing 
sebagai 
Strategi 
Marketing dan 
Branding pada 
UMKM 

Analisis 
kualitatif 

Hasil Penelitian 
menunjukan bahwa 
Penerapan digital 
marketing melalui 
landing page dan SEO 
masih dapat 
ditingkatkan lagi dengan 
memanfaatkan media 
social yang saat ini 
sedang 
menjamur.Harapannya 
dengan menggunakan 
strategi pemasaran dan 
branding yang berbeda 
pihak mitra dapat 
memasarkan 
produknya secara lebih 
maksimal. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir penelitian adalah sebuah model atau gambaran 

yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan 

antara variable yang satu dengan variable yang lainnya n. Kerangka 

pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research 

question), dan mempersentasikan suatu himpunan dari beberapa 

konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 

2009). Kerangka  pikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka 

kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman yang lainnya. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis atau dugaan sementara adalah jawaban sementara 

terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus 

dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan 

kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya 

dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Secara statistik 

hipotesis adalah pernyataan mengenai parameter yang akan di uji 

melalui statistik sampel (Sumadi Surya Brata, 2000:69).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengunakan metode survei, dimana peneliti membagikan 

kuesioner untuk mengumpulkan data pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 

(2017:8), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem observasi 

langsung dikantor  PT Mangathara Media Indonesia  dengan akun 

website Ujaran.co.id, yang  dianggap dapat memberikan Informasi 

atau masukan data yang dapat dipergunakan dalam penulisan 

penelitian. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan kantor ujaran yang beralamat di 

jalan Boulevard Ruko Topaz F36, Maselle, Kec Panakukang, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Sedangkan waktu yang 

dimanfaatkan untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan 

sejumlah data-data penelitian yang direncanakan yakni pada bulan Mei-

Juni 2022. 

C. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut 

juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. 

Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya 

secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer adalah observasi. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data diperoleh dari laporan-laporan 

instansi yang terkait dengan penelitian ini. Sumber ini berupa buku, 

koran, jurnal ataupun tesis dan kata-kata statistik yang diterbitkan 

pemerintah atau swasta.   
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D.   Populasi Dan Sampel 

1. populasi 

Menurut (Sugiyono,2014), Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk kemudian di pelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan definisi di atas maka yang ditentukan untuk menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah 100  orang. 

2. Sampel 

Teknik Probability sampling merupakan jenis dalam teknik 

pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya 

dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota 

populasi kemungkinan (probability) atau kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel terpilih. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 100 orang sedangkan sampel yang di pilih sebanyak 43 

orang. 

 
E. Metode Analisis Data 

 Aktivitas pengumpulan data dengan cara tertentu dan 

menggunakan alat tertentu. Teknik uji instrument dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas.  

a. Uji Validitas  

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung 
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(correlation item-total correlation) dengan nilai r tabel menggunakan 

SPSS. Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid begitupun sebaliknya. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indicator dari variable. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk menguji apakah kuesioner yang di bagikan kepada responden 

yang dapat diandalkan sebagai alat mengukur.  

c. Analisis Regresi Linear Berganda  

Regresi Linear Berganda adalah model regresi linear dengan 

melibatkan lebih dari satu variable bebas. Model regresi linear 

berganda digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:  

Y = α + β1 X1 + β2 X2+ βn xn  

Keterangan :  

Y = Penjualan.  

X1 = Promosi 

X2 = Content Markering 

α = Konstanta.  

β = Slope atau Koefisien estimate 

 
F. Metode Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan data yang diharapkan, diperlukan teknik 

pengumpulan data yang sesuai. Penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Obseriasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh 

data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti akan 

mengadakan pengamatan secara langsung dikantor  media online 

Ujaran dengan akun website Ujaran.com.id. Metode pengamatan 

harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi yang 

akurat. Kegiatan pengamatan yang dilakukan memiliki karakteristik 

tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematik. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah tekni pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis 

kepada responden untuk dijawab dengan tujuan memperoleh data.  

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian dibutuhkan data yang otentik dan menjadi 

pendukung suatu kebenaran. Peneliti mengumpulkan dokumen yang 

berbentuk gambar dan dokumen berbentuk lisan yang berkaitan 

dengan penelitian untuk memperoleh data yang otentik untuk 

menunjang kebenaran penelitian. 

 
G.  Definisi Oprasional Variabel 

Dalam Menyampaikan pemahaman yang sama, maka peneliti 

menyajikan batasan definisi terhadap variabel-variabel yang akan 

diteliti sebagai berikut : 
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1. Promosi 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) promosi merpakan 

kegiatan mengokomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan 

membujuk target konsumen untuk membeli  produk tersebut. 

Menurut Tjiptono dan Fandy (2009), promosi merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran unruk 

memberikan informasi mengenai adanya suatu produk.  

2. Content Marketing 

Menurut Menurut Joe Pulizi (2009) pendiri Content Marketing 

Institute, Content Marketing adalah sebuah pendekatan strategi 

marketing yang fokus pada pembuatan dan penyebaran konten 

bernilai, relefan dan konsisten untuk menarik dan memelihara 

audiens yang telah ditetapkan dengan jelas sebelumnya dan 

akhirnya mendorong pelanggang melakukan tindakan yang 

memberi keuntungan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan 

UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. 

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat 

bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119°, 18’, 27’, 

97” Bujur Timur dan 5’. 8’, 6’, 19” Lintang Selatan. Kota Makassar 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 

1- 25 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kota 

Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros.  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 

d.  Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
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Tabel 4.1  

Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut 

 Kecamatan di Kota Makassar 

Kecamatan Luas Wilayah 

Km2 % 

Mariso 1,82 1,04 

Mamajang 2,25 1,28 

Tamalate  20,21 11,50 

Rappocini 9,23 5,25 

Makassar 2,52 1,43 

Ujung  Pandang 2,63 1,50 

Wajo 1,99 1,13 

Bontoala 2,10 1,19 

Ujung Tanah 5,94 3,38 

Tallo 5,83 3,32 

Panakukkang 17,07 9,70 

Manggala 24,14 13,73 

Biringkanaya 48,22 27,43 

Tamalanrea 31,84 18,11 

Kota Makassar 175,77 100,00 

       Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2022 

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang 

meliputi 14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Kecamatan yang paling 

luas wilayahnya adalah Biringkanaya dengan luas wilayah sebesar 

48,22 km2 atau 27,43 persen dari luas wilayah Kota Makassar. 

Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah 

Kecamatan Mariso dengan luas 1,82 km2 atau 1,04 persen. 

2. Kependudukan 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar pada pertengahan 2017 
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tercatat sebesar 1.469.601 jiwa yang terdiri dari 727.314 laki-laki dan 

742.287 perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.2  

Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut 

 Jenis Kelamin di Kota Makassar 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Mariso 29.856 29.436 59.292 

Mamajang 29.884 31.123 61.007 

Tamalate  96.516 97.977 194.493 

Rappocini 79.660 84.903 164.563 

Makassar 42.048 42.710 84.758 

Ujung  Pandang 13.453 15.044 28.497 

Wajo 15.164 15.769 30.933 

Bontoala 27.579 28.957 56.536 

Ujung Tanah 24.794 24.429 49.223 

Tallo 69.739 69.428 139.167 

Panakukkang 73.114 74.669 147.783 

Manggala 69.541 69.118 138.659 

Biringkanaya 100.978 101.542 202.520 

Tamalanrea 54.988 57.182 112.170 

Kota Makassar 727.314 742.287 1.469.601 

      Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2022 

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk terbesar yang 

dirinci menurut Kecamatan pada tahun 2017 terdapat di Kecamatan 

Biringkanaya sejumlah 100.978 jiwa laki-laki dan 101.542 jiwa 

perempuan dengan jumlah penduduk sebanyak 202.520 

sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ujung 

Pandang dengan 13.453 jiwa laki-laki dan 15.044 jiwa perempuan 

dengan jumlah penduduk sebanyak 28.497 jiwa. 

 

 



32 
 

 
 

Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis 

Kelamin di Kota Makassar 

       Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa jumlah 

penduduk yang belum produktif yaitu usia 0 – 9 tahun berjumlah 

262.863 jiwa. Dan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas 

berjumlah 53.662 jiwa. Sedangkan penduduk yang berada pada 

usia produktif atau yang berumur 15 – 64 tahun berjumlah 

1.153.082 jiwa. 

 

 
Kelompok Umur Jenis Kelamin 

Perempua
n 

Laki-Laki Jumlah 

0-4 70 626 67 503 138 129 

5-9 63 647 61 087 124 734 

10-14 59 704 56 957 116 661 

15-19 79 016 81 117 160 133 

20-24 97 986 95 241 193 227 

25-29 69 180 67 707 136 887 

30-34 55 959 58 771 114 730 

35-39 48 957 52 927 101 884 

40-44 47 053 51 121 98 174 

45-49 41 816 43 511 85 327 

50-54 31 661 31 932 63 593 

55-59 23 543 25 364 48 907 

60-64 15 956 17 597 33 553 

65+ 22 210 31 452 53 662 

Kota Makassar 727 314 742 287 1 469 601 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Gambaran umum responden ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik dari pengusaha buah yang terpilih menjadi responden. 

Penggolongan responden didasarkan pada jenis kelamin responden, 

usia responden, dan penghasilan responden. Kuesioner yang telah 

diisi sebanyak 43 responden kemudian dikomplikasikan dan diolah 

menjadi data penelitian. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketehui bahwa jumlah 

data pada setiap variabel pengaruh promosi dan conten marketing 

terhadap peningkatan viewers media online studi kasus pada 

ujaran.co.id lengkap sesuai dengan jumlah responden sehingga 

dapat diolah lebih lanjut. 

Penyajian data karakteristik responden bertujuan untuk 

mengenal ciri-ciri khusus yang dimiliki responden sehingga 

memudahkan penulis untuk menganalisis, maka karakteristik 

responden dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Identitas Responden 

a. karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.4 

Data Responden Menurut Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 26 60,5% 

2 Perempuan 17 39,5% 

 Jumlah 43 100% 

Sumber : Kuesioner Penelitian 2022 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui identitas 

responden dalam hal jenis kelamin, bahwa laki-laki sebanyak 

26 orang (60,5%) dan perempuan 17 orang (39,5%). 

b. Karakteristik  Responden Berdasarkan  Usia 

Tabel 4.5 
Data Responden Menurut Jenis Usia 

 

No. Usia Frekuensi Persentase 

1 21 – 30 Tahun 9 20,9% 

2 31 – 40 Tahun 14 32,6% 

3 41 – 50 Tahun 11 25,6% 

4 >51 Tahun 9 20,9% 

 Jumlah 43 100% 

 Sumber : Kuesioner Penelitian 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat usia responden 

dari usia 21 – 30 tahun sebanyak 9 orang (20,9%), usia dari 

31 – 40 tahun sebanyak 14 orang (32,6%), usia dari 41 – 50 

tahun sebanyak 11  orang (25,6%) dan usia 51 tahun ke atas 

sebanyak 9 orang (20,9%). 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.6 
Data Responden Menurut Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

1 SMP 0 0 

2 SMA 5 12% 

3 Sarjana Muda (D3) 5 12% 

4 Sarjana (S1) 29 67% 

5 Pasca Sarjana (S2) 4 9% 

6 Tingkat Doktor (S3) 0 0 

 Jumlah 43 100% 

                    Sumber : Kuesioner Penelitian 2022 
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Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah 

responden yang berpendidikan SMA sebanyak 5 orang 

(12%), yang berpendidikan Sarjana Muda (D3) sebanyak 5 

orang (12%), yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 29 

orang (67%), dan yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) 

sebanyak 4 orang (9%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.7 

Data Responden Menurut Lama Bekerja 

No. Lama Bekerja Frekuensi Persentase 

1 5 – 10 Tahun 14 32,6% 

2 11 – 15 Tahun 11 25,6% 

3 16 – 20 Tahun 9 20,9% 

4 >21 Tahun 9 20,9% 
 Jumlah 43 100% 

                    Sumber : Kuesioner Penelitian 2022 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah 

responden yang masa kerjanya 5 – 10 tahun sebanyak 14 

orang (32,6%), yang masa kerjanya 11 – 15 tahun sebanyak 

11 orang (25,6%), yang masa kerjanya 16 – 20 tahun 

sebanyak 9 orang (20,9%), dan yang masa kerja lebih dari 21 

tahun sebanyak 9 orang (20,9%). Dilihat dari lamanya 

pegawai bekerja, terlihat bahwa mereka sudah cukup 

berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

43 orang responden melalui kuesioner, untuk mendapatkan 
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kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban 

masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor 

sebagai mana pada lampiran sebagai berikut: 

a. Promosi 

Promosi adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk 

mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta 

meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Promosi 

 

 

 

No 

 

 

 

Item 

 
 

Jumlah Responden 

 
 

skor 

Rat 

a- 

rata STS TS KS S SS 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

1. X1.1 0 0 5 11,6 0 0 20 46,5 18 41,9 185 4,30 

2. X1.2 0 0 5 11,6 0 0 23 53,5 15 34,9 182 4,23 

3. X1.3 0 0 5 11,6 0 0 19 44,2 19 44,2 186 4,32 

4. X1.4 0 0 6 14,0 1 2,3 20 46,5 16 37,2 180 4,18 

Rata – rata 733 17,0 
 

4 

Sumber: Data Diolah dari SPSS, 2022 

tabel 4.8 di atas tanggapan responden mengenai 

Promosi maka rata-rata responden memberikan jawaban 

sangat setuju dan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada 

pernyataan ketiga yang menunjukkan nilai rata-rata dan nilai 
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rata-rata terendah terdapat pada pernyataan keempat yang 

menunjukkan nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan 

bahwa modal yang dipergunakan sangat bermanfaat untuk 

Viewrs. 

b. Content Marketing 

content marketing adalah teknik pemasaran untuk menciptakan 

dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk 

menarik, memperoleh, dan melibatkan target audience yang 

jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan 

pelanggan yang menguntungkan. 

Tabel 4.9 

Tanggapan Respponden Mengenai Content Marketing 

 
 
 

N 
 

o 

 
 
 

Item 

 
 

Jumlah Responden 

 
 

Skor 

Rat 

a- 

rata STS TS KS S SS 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

1. X2.1 0 0 5 11,6 1 2,3 18 41,9 19 44,2 184 4,27 

2. X2.2 0 0 5 11,6 1 2,3 20 46,5 17 39,5 182 4,23 

3. X2.3 0 0 9 20,9 0 0 17 39,5 17 39,5 180 4,18 

Rata – rata 546 12,6 

Sumber: Data Diolah dari SPSS, 2022 

Dari tabel 4.9 di atas tanggapan responden mengenai 

Content Creator maka rata-rata responden memberikan 
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jawaban sangat setuju dan nilai rata-rata tertinggi terdapat 

pada pernyataan pertama yang menunjukkan nilai rata-rata 

4,27 dan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan 

ketiga yang menunjukkan nilai rata-rata 4,18. 

c. Viewers 

Viewrs adalah orang yang menonton content dari seseorang. 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai Viewrs 

 

No 

 

Item 

 

Jumblah Responden 

 

Skor 

 

Rata – 

 

rata STS TS KS S SS 

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

 

1. 

 

Y1.1 

 

0 

 

0 

 

5 

 

11,6 

 

0 

 

0 

 

18 

 

41,9 

 

20 

 

46,5 

187 4,34 

 

2. 

 

Y1.2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4,7 

 

1 

 

2,3 

 

18 

 

41,9 

 

22 

 

51,2 

190 4,41 

 

3. 

 

Y1.3 

0 0 7 16,3 0 0 17 39,5 19 44,2 184 4,27 

 Jumlah 561 13,04 

 Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2022 

Dari tabel 4.10 di atas tanggapan responden mengenai 

pendapatan pengusaha buah, maka rata-rata responden 

memberikan jawaban sangat setuju dan nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada pernyataan kedua yang menunjukkan nilai rata-

rata 4,41% dan nilai rata-rata terendah terdapat pada 

pernyataan ketiga yang menunjukkan nilai rata-rata 4,27%. 
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3. Hasil Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui keabsahan 

jawaban responden dalam kuisioner dimana dalam penguji 

validitas dilakukan dengan mengkorelasikan item pernyataan 

dengan total stor. Suatu item kuesioner dinyatakan valid 

apabila nilai r hitung > r tabel.Pengujian validitas dapat dilihat 

di bawah ini: 

Tabel 4.11 

 Hasil Uji Validitas  

Variabel Keterangan r hitung r tabel Hasil 

 

 

 
X1 

X1.1 0,922 0,300 valid 

X1.2 0,915 0,300 valid 

X1.3 0,941 0,300 valid 

X1.4 0,803 0,300 valid 

 

X2 

X2.1 0,937 0,300 valid 

X2.2 0,917 0,300 valid 

X2.3 0,922 0,300 valid 

 
 

Y 

Y.1 0,835 0,300 valid 

Y.2 0,856 0,300 valid 

Y.3 0,855 0,300 valid 

Sumber: Data Diolah dari, SPSS 2022 

Hasil pengamatan r tabel didapatkan nilai dari sampel (N)= 

43 sebesar 0,300 sehingga merujuk pada hasil dari uji validitas 

dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel Promosi  
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(X1) yang terdiri dari.X1.1,X1.2,X1.3,X1.4 dan variabel Content 

Creator (X2) yang terdiri dariX2.1,X2.2,X2.3,X2.4 semuanya 

menghasilkan nilai r hitung > r tabel, selain itu variabel Viewrs 

(Y) yang terdiri dari Y.1, Y.2, Y.3 semuanya menghasilkan nilai 

r hitung > r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk menguji akurasi dan 

ketepatan dari pengukuran instrumen reliabel bisa 

menggunakan Cronbach Alpha 0,60 Jika reliabilitas kurang dari 

0,60 kurang baik sedangkan 0,70 dapat diterima dan di atas 

0,80 adalah baik. Pengujian relibilitas dapat dilihat di bawah ini 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reabilitas 

Cronbach’s 
 

Alpha 

N of items Keterangan 

.913 3 Reliabel 

Sumber: Data Diolah dari SPSS, 2022 

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 

variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Jadi dapat 

dikatakan semua konsep pengukur variabel dari kuesioner 

adalah reliabel (dapat diandalkan) sehingga item pada masing 

– masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

 



41 
 

 
 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan 

variabel terikat Y pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika 

distribusi data normal, maka analisis data dan pengujian 

hipotesis digunakan statistik parametrik. Seperti gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas normal probability plot, 

menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa asumsi normalitas memenuhi dan layak 
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dipakai untuk memprediksi migrasi berdasarkan variabel 

bebasnya. 

b. Uji Heteroskedasitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji Mengenai 

sama atau tidak varians dari residual dan observasi lainnya. 

Jika residual mempunyai varians yang sama, disebut 

homoskedastisitas,dan jika variansnya tidak sama disebut 

terjadi heteroskedastisitas. Persamaanregresi yang baik jika 

tidak terjadi heteroskedasitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas hasil output gambar 

scatterplot, didapat titik menyebar di bawah serta diatas sumbu 

Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat 



43 
 

 
 

disimpulkan variable bebas   di   atas   tidak   terjadi   

heteroskedastisitas   atau   bersifat homoskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat 

asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas 

memulai besaran koefiesien kolerasi (r). Multikolinieritas terjadi 

jika koefisien kolerasi antara variabel bebas lebih besar dari 

0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jilka koefisien kolerasi antar variabel bebas 

lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r < 0,60). Dengan cara lain 

untuk menentukan multikolinieritas yaitu dengan: 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (a). 

2) Nilai variance inflations factor adalah factor inflasi 

penyimpangan kuadrat. 

Seperti tabel output di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Uji Multikolinieritas 

Model Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) 
  

Promosi . 980 1,098 

Content Creator . 980 1,098 

   

a. Dependent variable: Viewrs 

 Sumber: Data Diolah dari SPSS,2022 
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Berdasarkan tabel 4.13 analisis output diatas dengan 

menggunakan besaran tolerance (a) dan variance inflation 

factor (VIF) jika menggunakan alpha atau tolerance= 10% atau 

0,10 maka VIF= 10. Dari hasil output VIF hitung dari ketiga 

variabel= 1,098 < VIF= 10 dan semua tolerance variabel bebas 

0,980= 98% diatas 10% dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh promosi terhadap minat beli, adapun hasil regresi 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

Promosi 
1 

Content 
Creator 

 

9,368 

-,144 

,207 

 

2,767 

,107 

,118 

 

 

 
-,207 

,260 

 

3,385 

-1,345 

1,757 

 

,002 

,186 

,087 

 

a. Dependent Variable: Viewrs 

 Sumber: Data Diolah dari SPSS, 2022 

Pada tabel di atas yakni hasil olahan data regresi dengan 

menggunakan program SPSS maka persamaan regresi dapat 

disajikan sebagai berikut: 
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Y= a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + e 

Y= 9,368 - 0,144 x1 + 0,207 x2 + 0,284 x3 + e 

Dimana : 

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.15 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 9,368 menujukkan bahwa jika variabel-

variabel independen (Promosi dan Content Creator) 

diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka 

nilai Y adalah sebesar 9,368. 

b. Promosi (X1) sebesar -0,144 berarti setiap perubahan 

sebesar 1% maka Viewrs akan mengalami perubahan 

sebesar - 0,144% 

c. Content Creator (X2) sebesar 0,207 berarti setiap perubahan 

sebesar 1% maka Viewrs akan mengalami perubahan 

sebesar 0,207% 

6. Uji Statistik 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengetahuan variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya dari hasil perhitungan melalui alat ukur statistik SPSS 

23.0 for windows didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.15 

Hasil Olah Data Koefisien Determinasi 

Model Summary 

M 

o 

d 

el 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,174a 2,730 3 39 ,057 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

Sumber: Data Diolah dari SPSS, 2022 

Hasil determinasi diperoleh koefesien determinasi (𝑅2) 

sebesar 0,174 berarti bahwa 17,4% variabel bebas (X) 

menjelaskan variabel terikat (Y) atau dengan kata lain, variabel 

bebas (X) terhadap naik turunnya Minat Beli (Y) adalah 17,4 

sedangkan sisanya 82,6. dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Jika nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan sebih besar 

dari 0,05 maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.19 berikut ini: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 
Regression 21,377 3 7,126 2,730 ,057b 

1 Residual 101,786 39 2,610   

 Total 123,163 42    

a. Dependent Variable: y1 

b. Predictors: (Constant), x2, x1 Sumber: 
Data Diolah dari SPSS, 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa hasil uji F 

menunjukkan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 

(2,730<2.850) dengan signifikan sebesar 0,057. Nilai signikan 

tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh 

simultan terhadap variabel dependen yaitu Promosi dan 

Content Creator. 

c. Uji Parsial T 

Uji t digunakan untuk megetahui pengaruh variabel bebas 

secara individu terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini 

hipotesis 1 samapai dengan hipotesis 2 diuji menggunakan uji t. 

Pada uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. 

Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis yang 

diajukan (H0) diterima atau dikatakan tidak ada pengaruh. 

Sedangkan jika t hitung lebuh besar dari t tabel maka hipotesis 

yg diajukan (H0) ditolak dan menerima hasil uji t pada penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini: 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji T 

 
Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

Promosi 
1 

Content 
Creator 

9,368 

-,144 

,207 

 

2,767 

,107 

,118 

 

 

 
-,207 

,260 

3,385 

-1,345 

1,657 

 

,002 

,186 

,087 

 

Sumber: Data Diolah dari SPSS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, maka dapat dijelaskan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Promosi (X1) Terhadap Viewrs (Y) 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat besarnya nilai t 

hitung sebesar -1,345 sedangkan besarnya t tabel pada 

tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas (43-3-1=39) 

maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,056. Karena nilai t 

tabel lebih besar dari t hitung (1,685>- 1,345 dengan 

signifikan sebesar 0,186 lebih besar dari 0,05 (0,186>0,05) 

dan koefisien variabel X1 sebesar -0,144 maka dapat di 

simpulkan bahwa Promosi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Viewers di Ujaran.co.id Kota Makassar. 

2. Pengaruh Content Creator (X2) Teradap Viewers (Y) 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dilihat besarnya nilai t 

hitung sebesar 1,657 sedangkan besar t tabel pada tingkat 
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kepercayaan 95% dan derajat bebas (43-3-1=39) maka 

diperoleh nilai tabel sebesar 1,685. Karena nilai t tabel lebih 

besar dari t hitung (1,685>1,657) dengan signifikan sebesar 

0,087 lebih besar dari 0,05 (0,087>0,05) dan koefisien 

sebesar 0,207 maka dapat disimpulkan bahwa Content 

Markering berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Viewers di Ujaran.co.id Kota Makassar. 

 
C. Pembahasan 

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat komunikasi 

untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu 

agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli sehingga 

meningkatkan penjualan perusahaan. Pengaruh Promosi terhadap 

Viewers di Ujaran.co.id. Kota Makassar Promosi berpengaruh negatif 

dan tidak  signifikan terhadap Viewers di Ujaran.co.id ini dikarenakan 

promosi (x1) yang mencakup beberapa bagian yaitu Seles 

Promotion, Event Dan Expriences, Public Relation,Direct Naeketing, 

Word Of The Mount, Personal Selling tidak diterapan dengan baik 

sehingga pembaca atau viewers (y) tidak tertarik karna pronosi tidak 

menarik dan penting untuk dibaca , ini di buktikan dengan nilai t 

tabel lebih besar dari t hitung (1,685>- 1,345 dengan signifikan 

sebesar 0,186 lebih besar dari 0,05 (0,186>0,05) dan koefisien 

variabel X1 sebesar -0,144.  
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2. Content Marketing  merupakan sala satu strategi pemasaran digital 

melalui pembuatan dan pendistribusian yang relevan dan bermanfaat 

guna menarik perhatian target konsumen. Nah konten-konten yang 

dibuat oleh para content Marketingr itu biasanya dimuat di platform 

digital. Pengaruh Content Marketing terhadap Viewers di 

Ujaran.co.id. Content Marketing berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap Viewers di Ujaran.co.id .dikarenakan tidak 

konsisten  dalam melakukan sebua pemberitaan dan relevansi 

beritanya tidak aktual  sehingga tidak signivikan terhadap pembaca 

atau Viewers Ini di buktikan dengan nilai t tabel lebih besar dari t 

hitung (1,685>1,657) dengan signifikan sebesar 0,087 lebih besar 

dari 0,05 (0,087>0,05) dan koefisien sebesar 0,207. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Promosi Dan 

Conten Marketing Terhadap Peningkatan Viewers Media Online pada 

Ujaran.co.id” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi memberikan 

dampak positif dan tidak signifikan terhadap viewers. Kombinasi dari 

mode transmisi, waktu, konteks dan format yang tepat pada media 

online ini menghasilkan dampak positif pada timbal balik, baik dari segi 

proses komunikasi maupun dari peningkatan jumlah viewers. Selain itu 

alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, direct marketing, 

Ujaran.co.id dan public relations dapat tetap diorganisir dengan 

menggunakan media online. Alat pemasaran yang paling menunjukkan 

hasil yang signifikan adalah penggunaan direct marketing. 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi (X1) 

berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap Viewers (Y) di 

Ujaran.co.id Kota Makassar , ini di buktikan dengan nilai t tabel lebih 

besar dari t hitung,  dengan signifikan lebih besar dari 0,05 dan 

koefisien variabel X1 sebesar -0,144 hal ini dapat dilihat pada hasil 

pemabahasan sebelumnya.  

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel content creator (X2) 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Viewers (Y) di 
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Ujaran.co.id Kota Makassar. Ini di buktikan dengan nilai t tabel lebih 

besar dari t hitung, dengan signifikan sebesar 0,087,  dan koefisien 

sebesar 0,207, hal ini dapat dilihat pada hasil pemabahasan 

sebelumnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rotumiar 

Pasaribu Optimalisasi Media Online Sebagai Solusi Promosi 

Pemasaran Umkm Di Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa media online memberikan dapak positif 

dan tidak signifikan bagi stabilitas kehidupan usaha.Kombinasi dari 

mode transmisi, waktu, konteks dan format yang tepat pada media 

online ini menghasilkan dampak positif pada timbal balik, baik dari segi 

proses komunikasi maupun dari peningkatan penjualan. Selain itu alat 

komunikasi pemasaran seperti periklanan, direct marketing, sales 

promotion, E-WOM dan public relations dapat tetap diorganisir dengan 

menggunakan media online. Alat pemasaran yang paling menunjukkan 

hasil yang signifikan adalah penggunaan direct marketing dan sales 

promotion. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa 

saran dan masukan kepada semua pihak sebagai berikut : 

1. Dalam meningkatkan viewers promosi yang dilakukan harus selalu 

mengikuti kebutuhan pasar yang sedang trending, itu dikarenakan 
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banyak orang tertarik dengan susatu hal yang sedang buming 

atau viral. 

2. Diharapkan untuk penulis selanjutnya memperluas lokaasi 

penelitian. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengkaji lebih banyak 

sumber maupun referensi terkait dengan sarana prasarana 

pendidikan maupun efektifitas proses pembelajaran agar hasil-

hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap. 
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KUESIONER PENELITIAN  

 Dengan Hormat, Dalam rangka  memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Manajemen, maka saya: 

 

Nama  : Fajar 

Nim.  : 105721115718 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

Prodi   : S1 Manajemen 

Judul Skripsi  : “Pengaruh Promosi dan Content Marketing terhadap 

Peningkatan Viewers Media Online (Studi Kasus Pada 

Ujaran.co.id)” 

 Bermaksud melakukan penelitian dengan menggali  informasi dari 

saudara  tentang Pengaruh Promosi dan Content Marketing terhadap 

Peningkatan Viewers Media Online (Studi Kasus Pada Ujaran.co.id). Saya 

mohon dengan hormat kepada Bapak/ibu/saudara/i untuk meluangkan 

waktu sejenak guna mengisi kuesioner yang  terlampir berikut . Kuesioner 

ini semata-mata untuk kepentingan studi. Kami  akan menjaga 

kerahasiaan jawaban Bapak/ibu/saudara/i. 

 Atas kesediaan dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner 

ini kami mengucapkan terimakasih. 

  

 Responden           Peneliti,  

 

 

 

                                 Fajar 
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 I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   :  

Umur   : 

Pendidikan Terakhir : 

      Tidak Tamat SD  SLTA 

      Tamat SD   AKADEMI/PT 

      SLTP   LAINNYA 

Pekerjaan: 

       Tidak Bekerja   Pegawai Swasta 

      Buruh     PNS 

      Petani    TNI/POLRI 

      Wiraswasta/Pedagang  Lainnya 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN  

 Silahkan memberitanda checkmark ( √ ) pada kolom yang sesuai 

penilaian Anda. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pemilihan kolom 

mencerminkan penilaian Anda dengan kriteria sebagai berikut. 

III. KETERANGAN 

Petunjuk pengisian:  

a. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah sesuai 

kondisi ibu/ saudari saat ini. Apabila terdapat pertanyaan yang tidak 

dimengerti dapat ditanyakan kepada peneliti. 

b. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda ceklis ( V 

)pada jawaban yang anda anggap benar. 
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IV. KUESIONER 

Pernyataan Berkaitan Dengan Promosi 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1. Iklan ujaran.co.id mampu tersebar  
secara meluas sehingga saya 
dengan mudah mengetahuinya. 

     

2. Saya tidak tahu mengenai 
iklan ujaran.co.id karena 
iklannya kurang tersebar 
luas. 

     

3. Terbatasnya Iklan yang 
disiapkan  ujaran.co.id membuat 
saya kurang tahu akan adanya 
berita 

     

4. Promosi yang ditawarkan 
perusahaan  mampu membujuk 
saya untuk melihat berita 
 

     

5. Penggunaan bintang iklan pada 
promosi membuat saya lebih 
tertarik untuk membaca dan 
melihat berita. 

     

6. Saya enggan untuk melihat berita 
karena informasi dan iklan           yang 
disampaikan kurang menarik 

     

7. Media elektronik seperti televisi  
lebih menarik digunakan 
untuk iklan/promosi 

     

8. Media cetak seperti koran, 
majalah, tabloid dan spanduk 
lebih menarik digunakan untuk 
iklan/promosi. 

     

9. Pemberian hadiah pada masa 
kegiatan 
promosi produk akan lebih 
menarik saya. 

     

10. Iklan/promosi yang disampaikan 
mampu memberikan saya 
keyakinan terhadap ujaran.co.id. 

     

11. Iklan ujaran.co.id yang kurang 
kreatif dan inovatif membuat 
saya kurang tertarik. 
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12. Saya lebih yakin dengan orang 
yang menyampaikan langsung 
informasi tentang ujaran.co.id. 

     

13. Iklan ujaran.co.id melalui media      

 

Pernyataan Berkaitan Dengan Konten Marketing 

No Pernyataan SS S N TS STS 

14. Saya suka melihat berita 
ujaran.co.id karena berita 
yang sebarkan menarik.  

     

15. Apabila konten yang 
ditawarkan kurang 
menarik saya akan 
menggunakan media 
berita yang lain. 

     

16. Saya lebih senang 
menggunakan 
Media berita yang membuat 
saya tertarik untuk 
membacanya. 

     

17. Saya senang membaca berita 
karena harga yang saya 
bayarkan sesuai dengan 
manfaat yang saya rasakan. 

     

18. Saya tidak terlalu melihat 
berita tapi yang saya 
perhatikan adalah manfaat 
yang saya rasakan ketika 
saya melihat berita 

     

19. Saya enggan menggunakan 
media lain karena saya 
merasa media ujaran.co.id 
lebih menarik dibanding 
berita lain 

     

20. Sebelum melakukan 
keputusan untuk membaca 
berita saya membandingkan 
terlebih dahulu dengan media 
berita lain. 
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Pernyataan Berkaitan dengan viewers 

No Pernyataan SS S N TS STS 

21. Promosi yang diberikan sesuai dengan 
minat yang viewers inginkan 

     

22. Kualitas promosi yang diberikan sesuai 
dengan standar kualitas para viewers. 

     

23. Ketika saya melihat iklan saya tidak 
memperhatikan berita atau informasi 
yang ditawarkan kepada pembaca 

     

24. Saya memilih melihat berita ujaran.co.id  
karena saya yakin berita yang diberikan 
terpercya 

     

25. Saya menggunakan media berita 
ujaran.co.id karena berita yang 
ditawarkan sesuai dengan selera 
viewers. 

     

26. Media ujaran.co.id menyajikan berita 
yang sangat dimengerti dan tidak 
membingunkan penonton/pembaca 

     

27. Media ujaran.co.id memiliki perfoma 
yang yang baik dan mampu diandalkan.  

     

28. Tampilan media ujaran.co.id sangat 
bagus sehingga pembaca atau yang 
melihat tidak bosan. 

     

29. Isi berita yang ditawarkan  yang lebih 
tinggi dan bagus serta mampu menarik 
perhatian sya untuk membaca/melihat 
berita. 

     

30. Ujaran.co.id mampu memberikan 
kesan kualitas berita yang baik kepada 
saya 
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Tabel Sampel (X1)  

NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X.16 

1 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 5 

9 4 4 4 4 4 4 

10 5 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 

12 4 4 4 4 4 4 

13 4 5 5 4 5 5 

14 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 

18 5 5 5 5 5 5 

19 5 5 5 5 5 5 

20 4 4 4 4 4 4 

21 3 3 3 3 3 3 

22 5 5 5 5 5 5 

23 5 4 5 5 4 5 

24 4 5 4 4 5 4 

25 5 5 5 5 5 5 

26 4 4 4 4 4 4 

27 4 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 4 4 

29 3 3 3 3 3 3 

30 5 4 5 5 4 5 

31 5 4 4 5 4 4 

32 3 3 3 3 3 3 

33 5 4 5 5 4 5 

34 4 4 4 4 4 4 

35 3 3 3 3 3 3 

36 5 4 5 5 4 5 

37 5 5 5 5 5 5 

38 5 5 5 5 5 5 
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39 4 4 4 4 4 4 

40 5 5 5 5 5 5 

41 3 3 3 3 3 3 

42 5 5 5 5 5 5 

43 5 5 5 5 5 5 

 
185 182 186 185 182 186 

 

Tabel Sampel (X1)  

NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X.16 

1 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 5 

9 4 4 4 4 4 4 

10 5 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 

12 4 4 4 4 4 4 

13 4 5 5 4 5 5 

14 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 

18 5 5 5 5 5 5 

19 5 5 5 5 5 5 

20 4 4 4 4 4 4 

21 3 3 3 3 3 3 

22 5 5 5 5 5 5 

23 5 4 5 5 4 5 

24 4 5 4 4 5 4 

25 5 5 5 5 5 5 

26 4 4 4 4 4 4 

27 4 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 4 4 

29 3 3 3 3 3 3 

30 5 4 5 5 4 5 
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31 5 4 4 5 4 4 

32 3 3 3 3 3 3 

33 5 4 5 5 4 5 

34 4 4 4 4 4 4 

35 3 3 3 3 3 3 

36 5 4 5 5 4 5 

37 5 5 5 5 5 5 

38 5 5 5 5 5 5 

39 4 4 4 4 4 4 

40 5 5 5 5 5 5 

41 3 3 3 3 3 3 

42 5 5 5 5 5 5 

43 5 5 5 5 5 5 

 
185 182 186 185 182 186 

 

Tabel Sampel (Y) 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 

4 4 4 4 

5 5 5 4 

4 4 4 4 

5 5 5 4 

4 4 4 5 

5 5 5 4 

4 4 4 4 

4 4 4 5 

5 5 5 4 

3 5 5 5 

4 4 4 5 

5 5 5 4 

5 5 3 5 

4 5 5 4 

4 4 4 4 

5 5 5 4 

5 5 5 4 

4 4 4 5 

5 5 5 5 

4 4 4 5 

5 5 3 3 

4 4 4 4 

3 3 3 5 

5 5 5 4 

5 2 4 2 

4 4 3 4 
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5 5 5 4 

4 5 3 4 

5 5 5 3 

3 4 4 3 

3 4 4 4 

5 5 5 3 

4 4 4 4 

4 4 4 5 

5 5 5 3 

5 5 5 5 

5 5 5 5 

4 4 3 5 

4 4 4 4 

5 5 5 5 

3 3 3 3 

5 5 5 5 

4 4 4 5 

187 190 184 180 

 

DATA FREKUENSI KUESIONER 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

JENIS_KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

LAKI-LAKI 26 60,5 60,5 60,5 

PEREMPUAN 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

USIA 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

21-30 9 20,9 20,9 20,9 

31-40 14 32,6 32,6 53,5 

41-50 11 25,6 25,6 79,1 

>50 9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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DATA FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 

PROMOSI (X) 

X.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 5 11,6 11,6 11,6 

S 20 46,5 46,5 58,1 

SS 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

CONTEN MARKETING (X2) 

X.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 5 11,6 11,6 11,6 

S 23 53,5 53,5 65,1 

SS 15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

JUMLAH VIEWERS (Y) 

Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 5 11,6 11,6 11,6 

S 18 41,9 41,9 53,5 

SS 20 46,5 46,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 1 2,3 2,3 2,3 

TS 2 4,7 4,7 7,0 

S 18 41,9 41,9 48,8 

SS 22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

TS 7 16,3 16,3 16,3 

S 17 39,5 39,5 55,8 

SS 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

UJI VALIDITAS (X) 

Correlations 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2 

x.1 

Pearson Correlation 1 ,795** ,804** ,937** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 

N 43 43 43 43 

x.2 

Pearson Correlation ,795** 1 ,753** ,917** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 

N 43 43 43 43 

x.3 

Pearson Correlation ,804** ,753** 1 ,922** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 

N 43 43 43 43 

x2 

Pearson Correlation ,937** ,917** ,922** 1 

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

N 43 43 43 43 

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

Correlations 

 y1.1 y1.2 y1.3 Y 

y1.1 

Pearson Correlation 1 ,583** ,558** ,835** 

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

N 43 43 43 43 

y1.2 

Pearson Correlation ,583** 1 ,603** ,856** 

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

N 43 43 43 43 

y1.3 

Pearson Correlation ,558** ,603** 1 ,855** 

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

N 43 43 43 43 

Y 

Pearson Correlation ,835** ,856** ,855** 1 

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

N 43 43 43 43 

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

 

UJI ASUMSI KLASIK 

     Uji Normalitas 
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Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Dependent variable: Pengembangan Sdm 
             Sumber: Data Diolah dari SPSS,2022 

 

UJI REABILITAS 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,913 2 

 

Model                   Colinearity Statistics 

           Tolerance                 VIF 

1 

(Constant)   

Viewers                           . 980                        1,098     
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UJI T 

Coefficientsa 
Model 

Unstandarized 

Coefficients 

Standarrized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constan) 

 

  Viewers 

9,366 2,767  3,385 ,002 

,207 ,118 ,260 1,757 ,087 
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