
ABSTRAK 

 

 

Paket data dirasa menjadi kebutuhan tersendiri bagi para net generation yang 
merupakan pengguna smartphone. Net generation membutuhkan paket data untuk 
memperoleh koneksi internet dalam memaksimalkan penggunaan fitur pada smartphone yang 
dimilki. Paket data tersedia di pasar luas dengan aneka ragam pilihan baik secara kuantitas 
dan kualitas. Beraneka ragamnya pilihan paket data menunjukkan bahwa persaingan antara 
provider paket data internet di Indonesia begitu ketat. Iklan yang dinilai sebagai komponen 
penting dalam promosi, tak lepas dari perhatian para provider yang digunakan untuk menarik 
minat net generation agar menjadi konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana orientasi net generation terhadap iklan dalam pemilihan provider paket data 
internet. 

Penelitian ini menggunakan teori simulakra, hiperrealitas, konsumsi tanda/simbol dari 
J. Baudrillard dan perspektif budaya konsumen dari Mike Featherstone. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. 
Metode penentuan informan adalah metode purposive dengan jumlah informan sebanyak 
enam informan. Sedangkan Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, kota Surabaya menjadi 
lokasi penelitian dalam penelitian ini. 

Pada penelitian ini, net generation mengungkapkan bahwa iklan provider paket data 
internet menampilkan hal yang melampaui kenyataan dan dapat mengakibatkan calon 
konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi. Net generation mengenal provider paket data 
internet yang ia pilih berdasarkan iklan, promosi langsung, dan rekomendasi orang terdekat 
(totalitas konsumen). Net generation memilih provider paket data internet berdasarkan pada 
kriteria yang mereka tentukan dan memilih provider paket data internet yang sesuai adanya 
berdasarkan pada pengalaman mereka selama masa percobaan.    
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