
ABSTRAK 

 
 

Dalam m eraih k eberhasilan p emasaran, p erusahaan b erkompetisi 
menciptakan komunikasi agar produknya memperoleh respon yang baik dari pasar. 
Dalam s trateginya, p erusahaan m enggunakan k onsep komunikasi pe masaran 
terpadu, yang d alam p erkembangannya dipengaruhi ol eh teknologi informasi da n 
komunikasi yaitu internet.  

Dalam Sinergi Komunikasi berbasis Internet, integrasi dan koordinasi mode 
komunikasi dalam organisasi da pat m engkombinasikan one-to-one media (e-mail 
marketing), one-to-many media (website, rubrik berita onl ine da n internet 
advertising),  dan many-to-many media  (media sosial). 

Salah s atu p erusahaan yang m enggunakan t eknologi i ni d alam s trategi 
integrated online marketing communication adalah B CA yang ju ga me miliki 
layanan b erbasis in ternet, yaitu in ternet b anking K lik B CA. P enelitian in i 
menggunakan m etode k uantitatif  de ngan popu lasi yaitu na sabah B CA C abang 
Pembantu Mulyosari Surabaya dan teknik pengambilan sample purposive sampling. 
Jumlah r esponden pa da pe nelitian i ni a dalah 79 orang yang m emenuhi s yarat 
dengan memberikan kuesioner untuk diisi lengkap.  

Teknik an alisa d ata m enggunakan an alisa v aliditas d an r eliabilitas s erta 
regresi lin ier b erganda. D ari h asil u ji a sumsi k lasik, p enelitian me menuhi u ji 
heterokedastisitas sehingga da pat di katakan m odel pe nelitian i ni l ayak untuk 
digunakan. Pengujian atas hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa one-to-one 
media (e-mail marketing) memiliki pe ngaruh l angsung t erhadap ke putusan 
penggunaan l ayanan K lik B CA. S edangkan one-to-many media (website ,r ubric 
berita onl ine d an internet advertising), da n many-to-many media  (media sosial) 
masing-masing tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan penggunaan 
layanan K lik B CA. S ehingga da pat di simpulkan va riable yang pa ling dom inan 
mempengaruhi keputusan penggunaan layanan Klik BCA adalah email marketing. 
Namun dalam uji F, variable one-to-many media, one-to-many media,  d an many-
to-many media secara s imultan m emiliki pe ngaruh l angsung t erhadap k eputusan 
penggunaan layanan Klik BCA.  
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