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ABSTRAK 

Penelitian ini mengenai pengaruh komunikasi pemasaran online terintegrasi atau 

Integrated Marketing Communication (IMC) melalui media sosial Instagram terhadap 

store image Toko Buku Murah Online (TBMO) pada konsumen di Surabaya. 

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat bahwa sekalipun 

mengenalkan perusahaannya sebagai toko buku berbasis online, TBMO justru 

cenderung menyediakan dan mempromosikan perlengkapan rumah tangga, produk 

kecantikan, alat tulis yang tidak berhubungan dengan buku-buku melalui akun 

Instagramnya yakni @tokobukumurahonline dan @tbmonekad. Kecenderungan 

mempromosikan produk selain buku membuat peneliti berspekulasi bahwa akan 

terdapat implikasi pada citra atau store image dari TBMO itu sendiri. Oleh karena itu, 

perlu adanya penelitian mengenai keberadaan pengaruh dari komunikasi pemasaran 

online yang dilakukan TBMO melalui media Instragam terhadap store image dari 

TBMO.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif tipe eksplanatif dengan 

metode survei dan alat ukur berupa kuisioner. Populasi penelitian ini adalah mereka 

yang pernah atau sedang menjadi pengikut akun @tbmonekad atau 

@tokobukumurahonline, berusia 18-24 tahun dan berdomisili di Surabaya. 

Penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus Lemeshow. Data diolah dengan 

menggunakan uji regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi 

23.Hasil penelitian menunjukkan arah hubungan antara variabel aktivitas Integrated 

Marketing Communication melalui Instagram terhadap store image Toko Buku 

Murah Online bersifat positif. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan dan korelasi 

yang cukup kuat antara aktivitas Integrated Marketing Communication melalui 

Instagram terhadap store image Toko Buku Murah Online. 



Kata kunci: Integrated Marketing Communication, Instagram, Store Image 

 

ABSTRACT 

This research is about the influence of Integrated Marketing Communication 

activities through Instagram on the Store Image of Toko Buku Murah Online. This 

research became interesting because even Toko Buku Murah Online brands itself as 

online-based book store, in it’s real practice Toko Buku Murah Online provides and 

promotes household supplies and beauty supplies that hasn’t related with its book 

through the Instagram account, which are @tokobukumurahonline and @tbmonekad. 

This phenomenon made the researcher speculated that it will influence on store 

image of Toko Buku Murah Online itself. That was the reason why this research is 

needed to find the influence of integrated online marketing communication through 

social media Instagram on Toko Buku Murah Online’s store image. This research 

uses quantitative approach to explanative type with survey method and using 

quisionnaire as research  instrument. The population n this research is 18-24 years 

old Surabaya citizens who used to or still following Toko Buku Murah Online’s 

Instagram account on @tbmonekad or @tokobukumurahonline. Calculation of the 

number of samples is using Lemeshow formula. The data was processed using simple 

linier regression analysis test with SPSS version 23 program. The result showed the 

direction of the relationship between Integrated Marketing Communication activities 

through Instagram with the Store Image of Toko Buku Murah Online is positive. In 

addition, there is a significant influence and strong enough  correlation between 

Integrated Marketing Communication activities through Instagram with the Store 

Image of Toko Buku Murah Online. 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Instagram, Store Image 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh aktivitas komunikasi pemasaran 

terpadu (integrated marketing communication) melalui Instagram terhadap store 

image Toko Buku Murah Online (TBMO) pada konsumen di kota Surabaya. 

Berdasarkan hasil survey Nielsen Consumer Media View, internet dengan 44 persen 



menempati posisi ketiga sebagai media yang memiliki penetrasi cukup tinggi 

terhadap masyarakat di Indonesia (Lubis, 2017). Survey tersebut menunjukkan 

bahwasanya masyarakat di Indonesia cenderung rutin mengakses internet sebagai 

upaya pemenuhan informasi digital. Terlebih, didukung oleh survey Statista per 

Januari 2017, jumlah pengguna internet yang berbelanja online di Indonesia mencapai 

24,74 juta orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengguna e-commerce 

di Indonesia membelanjakan Rp 3.000.000,- dalam setahun (Pratama, 2017). 

Fenomena tersebut dimanfaatkan oleh TBMO di Surabaya untuk menjalankan 

integrated marketing communication melalui internet. Peneliti tertarik untuk 

menganalisa Toko Buku Murah Online sebab TBMO membangun image sebagai 

sebuah toko buku, akan tetapi pada fakta yang terjadi di lapangan, konten dari 

Instagram TBMO justru memasarkan dan mempromosikan peralatan rumah tangga 

daripada produk buku itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya penelitian mengenai 

store image dari TBMO terkait kegiatan pemasarannya melalui Instagram agar dapat 

mengetahui persepsi konsumen akan perusahaan. 

Dalam komunikasi pemasaran terdapat sebuah istilah yang dikenal dengan 

komunikasi pemasaran terintegrasi atau intergrated marketing communication (IMC) 

untuk membantu penyampaian pesan kepada konsumen. Duncan (2008, hal. 8) 

mendefinisikan IMC sebagaimana berikut: 

 

“A cross-functional process for creating and nourishing profitable 

relationships with customers and other stakeholders by strategically 

controlling or influencing all messages sent to these groups and 

encouraging data-driven, purposeful dialogue with them.” 

Perspektif di atas menjelaskan bahwasannya melalui berbagai platform dan 

media yang berbeda, kegiatan IMC ini tetaplah mengkomunikasikan pesan yang 

sama. Melalui IMC, perusahaan dapat secara sistematis dan bertanggungjawab 

mengelola saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan 



stakeholder lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suatu pemahaman 

yang sama. Dalam kegiatan pelaksanaannya, Belch dan Belch (2004) mengatakan 

bahwa IMC  turut mengendalikan enam tools yang dikenal sebagai bauran 

komunikasi pemasaran, yaitu advertising, direct marketing, public relation, 

interactive marketing, sales promotion dan personal selling (hal. 16) 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan internet 

mengalami kemajuan yang sangat pesat pada era abad ke-21. Keunggulan-

keunggulan yang hanya dimiliki oleh internet dan tidak dimiliki media tradisional 

lainnya membuat internet semakin populer di kalangan masyarakat. Menurut 

Blattberg dan Deighton (1991); Holtz (1999), internet sebagai media baru memiliki 

tiga karakteristik utama yang dapat membedakan dengan media komunikasi lain: 

a) Interactivity (Internet mewadahi komunikasi dua arah yang interaktif). 

b) Transparency (Informasi apapun yang disampaikan melalui internet 

dapat diakses oleh pengguna internet lainnya). 

c) Memory: Internet menyimpan informasi itu dalam jangka waktu yang 

tidak terbatas) 

Salah satu medium yang tengah marak digunakan dalam kegiatan komunikasi 

pemasaran ialah media sosial Instagram. Sebuah studi menyatakan bahwa 71% dari 

merek  dunia telah menggunakan media ini untuk alat pemasarannya, karena 

Instagram memiliki kekuatan di bidang visualnya, yakni hanya dapat mengunggah 

foto maupun video saja yang berbeda jika dibandingkan media sosial lainnya 

(Saputra, 2014). Di Indonesia sendiri, dipaparkan bahwasannya Instagram menjadi 

media sosial yang aktif digunakan oleh kaum muda. Jenjang usia paling aktif yang 

menggunakan Instagram adalah orang berusia 18-24 tahun, yakni sebanyak 59% 

(Mailanto, 2016).  

 Toko Buku Murah Online (TBMO) turut menjalankan aktivitas IMC melalui 

Instagramnya, yakni @tbmonekad (Dulunya juga memiliki akun bernama 



@tokobukumurahonline). Meski mengalami peristiwa yang mengakibatkan akun 

Instagram lamanya meghilang, TBMO menjalankan akun Instagram terbarunya 

dengan cara yang sama. Konten dari Instagram terbaru Toko Buku Murah Online 

cenderung memasarkan barang-barang di luar buku itu sendiri, tidak jauh berbeda 

dengan konten Instagram lamanya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui pengaruh aktivitas pemasarannya tersebut terhadap store image.  

 Soebagyo dan Subagio (2014) menyatakan bahwa store image merupakan 

kepribadian toko atau image toko yang melekat pada di benak konsumen serta 

menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu 

(hal. 2). Lebih lanjut, Martineau (1958, hal. 47) mendefinisikan store image sebagai 

“the way in which the store is defined in the shopper’s mind, partly by its functional 

qualities and partly by an aura of psychological attributes”. Dua orang peneliti dari 

China bernama Jinfeng dan Zhilong turut mengungkapkan hubungan antara store 

image dan aktivitas pemasaran melalui definisi store image mereka. Mereka 

mengatakan bahwa store image dapat ditandai dengan keberadaan atribut atau 

karakteristik yang berbeda pada toko, yang mana terfokus pada aktivitas pemasaran 

dari toko tersebut untuk memengaruhi persepsi konsumen atas pemilihan toko 

(Jinfeng dan Zhilong, 2009). Berdasarkan ragam definisi tersebut, maka store image 

dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep intangible yang terdapat pada benak 

konsumen serta memiliki daya tarik bagi konsumen untuk memutuskan pembelian 

produk dalam toko tersebut. 

Limitasi dalam penelitian ini ialah penerapan aktivitas tool-tools IMC  tidak 

dilihat secara detail atau satu-persatu pada dimensi store image, akan tetapi penelitian 

ini melihat penerapan tools IMC terhadap store image secara keseluruhan. Menurut 

Jinfeng dalam Zhilong (2009), aktivitas komunikasi pemasaran dari toko tersebut 

memengaruhi store image yang dapat ditandai dengan keberadaan atribut atau 

karakteristik yang berbeda pada toko. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus 



pada penerapan tools-tools IMC secara menyeluruh pada store image Toko Buku 

Murah Online. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah pengaruh aktivitas 

integrated marketing communication (IMC) melalui Instagram terhadap store image 

Toko Buku Murah Online? 

 

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 

Integrated Marketing Communication 

Philip Kotler (2000) mendefinisikan IMC sebagai "the concept under which a 

company carefully integrates and coordinates its many communications channels to 

deliver a clear, consistent message" (hal. 542).  Melalui IMC, perusahaan dapat 

secara sistematis dan bertanggung jawab mengelola saluran komunikasi untuk 

menyampaikan pesan kepada konsumen. 

Belch & Belch (2004, hal. 16) membagi Integrated Marketing 

Communication sendiri menjadi enam alat atau tools, yakni periklanan (advertising), 

promosi penjualan (sales promotion), interactive/internet marketing, hubungan 

masyarakat (public relation), penjualan langsung (direct marketing),  dan penjualan 

personal (personal selling). 

Advertising atau iklan merupakan setiap bentuk presentasi dan promosi non-

personal yang memerlukan biaya tentang, ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang 

jelas (Alexander, 1965). Kegiatan ini memanfaatkan berbagai media baik media cetak 

maupun audiovisual, seperti TV, radio, majalah, papan iklan, dan lain sebagainya. 

Potongan harga merupakan contoh dri sales promotion. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2004), sales promotion adalah insentif-insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa.  



Berikutnya ialah public relation. Unsur hubungan masyarakat atau public 

relation merupakan bauran promosi yang ditujukan untuk membangun hubungan 

baik dengan berbagai publik perusahaan dengan sejumlah cara supaya memperoleh 

publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, dan 

menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan.  

Alat berikutnya ialah penjualan personal atau personal selling. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2004), personal selling ialah presentasi personal oleh tenaga 

penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. 

Tidak jauh berbeda dengan personal selling, direct marketing juga ditujukan 

untuk membangun hubungan yang langgeng dengan konsumen baik menggunakan 

alat-alat seperti telepon, email, surat, dan lain sebagainya. Perbedaannya terletak pada 

pelaksanannya yang dilakukan secara langsung dengan konsumen dan terdapat ciri 

khas yaitu penyimpanan informasi terkait konsumen, atau yang biasa disebut 

database. Belch dan Belch menjelaskan definisi direct marketing sebagai 

“organization communicate directly with target customers to generate a response 

and/or a transaction.” (2004, hal. 18). 

Unsur yang terakhir dari bauran promosi ialah interactive/internet marketing. 

Alat ini memiliki ciri khusus yakni memberikan ruang bagi audience untuk 

berpartisipasi dan dan turut memodifikasi konten yang mereka terima (Belch dan 

Belch, 2004, hal. 20). Melalui penjelasan ini dapat dipahami bahwa interactive 

marketing cenderung membicarakan bagaimana perusahaan  berinteraksi secara 

efektif dengan konsumen melalui internet.  

Kotler dan Keller (2012) menyebutkan bahwa direct marketing dan internet 

marketing memiliki tiga karakteristik yang serupa. Pertama yakni customized, yaitu 

pesan dapat dimodifikasi untuk menarik individu tertentu. Karakter kedua adalah up-

to-date yang berarti pesan dapat dipersiapkan dengan waktu yang sangat cepat. 



Karakter terakhir ialah pesan dapat diubah sesuai dengan respon masing-masing 

orang. 

 Meski memiliki karakter yang serupa dengan internet/interactive marketing, 

direct marketing lebih mengunggulkan pada ciri khasnya yakni pengelolaan database 

dari konsumen. Oleh karena itu, internet/interactive marketing tidak hanya dapat 

dilihat sebagai medium saja, melainkan menjadi sebuah alat yang memiliki 

kedudukan sama dengan kelima alat komunikasi pemasaran terpadu sebelumnya. 

Internet/interactive marketing dapat dilihat melalui keunggulan karakteristik 

interaktivitasnya yang membedakan dengan alat-alat komunikasi pemasaran terpadu 

lainnya. 

Komunikasi Pemasaran Terpadu Melalui Media Sosial Instagram 

 Kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang dijalankan melalui media 

internet dapat menciptakan interaktivitas antara perusahaan dan  konsumen. Kegiatan 

tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas. Sebagaimana dinyatakan dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, aktivitas Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan-kegiatan, 

kesibukan atau bisa juga berarti kerja atau salah satu kegiatan kerja yang 

dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).  Belch dan Belch (2004, hal. 21) mengatakan 

bahwa “While the internet is a promotional medium, it can also be viewed as a 

marketing communications tool in its own right.” Aaker (dalam Belch, 2004) turut 

berpendapat bahwasannya internet tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah media, 

melainkan juga menjadi salah satu alat dalam komunikasi pemasaran terpadu atau 

IMC. 

 Sebagai sebuah tools, internet marketing memiliki karakteristik yakni dapat 

memfasilitasi tools-tools IMC lainnya dalam media internet. Akan tetapi internet 

marketing dapat difokus pada karakteristik interaktivitasnya. 



 Instagram berasal dari kata “insta” yang berarti “instan” dan “gram” yang 

mempunyai arti “telegram”. Kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai media sosial 

yang menampilkan dan menyampaikan informasi berupa foto atau gambar secara 

cepat lewat aplikasi yang dapat diakses oleh orang lain (Bitebrands, 2015). 

Dikarenakan keunggulannya pada fitur visual, Instagram lantas menjadi media sosial 

yang populer dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada Agustus 2011, 150 juta 

foto telah diupload ke Instagram (Maulida, 2017). 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna Instagram, terutama di 

Indonesia yang terus mengalami kenaikan pengguna aktifnya, membuat pemilik akun 

Instagram menggunakan media sosial ini sebagai salah satu media untuk berjualan 

secara online. Sebuah studi menyatakan bahwa 71% dari merek  dunia telah 

menggunakan media ini untuk alat pemasarannya, karena Instagram memiliki 

kekuatan di bidang visualnya, yakni hanya dapat mengunggah foto maupun video 

saja yang berbeda jika dibandingkan media sosial lainnya (Saputra, 2014). Berbicara 

mengenai fitur, Instagram sendiri menyediakan beragam fitur yang dapat 

dimanfaatkan dalam upaya menjalankan aktivitas komunikasi pemasaran terintegrasi. 

Fitur-fitur inilah yang dimanfaatkan oleh Toko Buku Murah Online dalam 

menjalankan aktivitas IMC melalui akun Instagram mereka. 

Store Image 

Martineau (1958) mendefinisikan store image sebagai “the way in which the 

store is defined in the shopper’s mind, partly by its functional qualities and partly by 

an aura of psychological attributes” (hal. 47). Kleinhans memaparkan “if store image 

is to be seen as a consumer’s perceptions of store attributes, it will form as a result of 

experience with the store” (2003, hal. 42). Hal ini menunjukkan bahwa store image 

tercipta lebih dulu sebelum menuntun pada kegiatan pembelian oleh konsumen. 

Melalui pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwasannya store image dapat dilihat 

melalui atribut intangible dalam benak konsumen. 



Berman dan Evans (2008) memaparkan bahwa keempat elemen penyusun 

store image terdiri dari fasilitas fisik (physical facilities), barang yang diperjualkan 

(merchandise), kenyamanan (atmosphere), dan  pelayanan (services) (hal. 51). 

Fasilitias fisik atau struktur fisik merupakan salah satu komponen utama 

dalam store image, sebab physical facilities memberikan daya tarik yang mendorong 

keinginan membeli dari konsumen. Fasilitas fisik sendiri memiliki dua karakter 

berikut ini: 

a) Store location (Lokasi toko yang memudahkan akses dan menarik 

konsumen dalam jumlah yang besar). 

b) Store layout and design (Desain tata letak dan penyusunan barang agar 

memudahkan konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan). 

Merchandise atau barang-barang yang dijual berpengaruh terhadap image 

toko dalam benak konsumen apabila konsumen dapat dengan mudah menemukan 

barang-barang yang dibutuhkannya di toko tersebut. Hal-hal atau atribut yang 

berkaitan dengan merchandise adalah sebagai berikut: 

a) Variety (Kelengkapan dan keberagaman jenis produk yang 

diperdagangkan). 

b) Width or breath (Produk-produk pelengkap dari produk-produk utama 

yang diperdagangkan dengan tujuan untuk menarik minat konsumen 

dalam melakukan pembelia). 

c) Depth (Jumlah, ukuran, warna, dan karakteristik-karakteristik dari 

produk yang ditawarkan). 

d) Consistency (Kelengkapan, kualitas, dan harga produk yang sudah 

sesuai keinginan dan harus tetap dijaga keberadaannya). 

e) Balance (Jenis-jenis barang yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan 

keinginan konsumen). 



f) Flexibility (Kelenturan atau kemudahan barang-barang yang 

ditawarkan dalam berubah mengikuti kemajuan zaman dan teknologi). 

Salah satu aspek atau indikator dari store image adalah kenyamanan yang 

dirasakan oleh konsumen. Pada konteks ini, kenyamanan merupakan bagian dari 

atmosphere (suasana). Komponen-komponen yang terdapat pada kenyamanan atau 

atmosphere adalah sebagaimana berikut: 

a) Exterior (Ukuran bangunan, tinggi bangunan, etalase, lingkungan 

sekitar toko, dan tempat parkir) 

b) General interior (Lantai, pewarnaan, pencahayaan, bau dan suara, suhu, 

lebar lorong, produk, harga, penempatan kasirm dan kebersihan). 

c) Store layout (Ruang untuk penjualan, pengelompokkan produk, kategori 

produk, dan pengaturan dalam toko). 

Terakhir, service merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan 

layanan yang diberikan kepada konsumen bersamaan dengan produk atau barang 

yang dijual. Melalui indikator inilah terdapat proses interaktif antara penjual dengan 

pembeli. Jenis-jenis dari service meliputi hal-hal berikut: 

a) Store hours (Merupakan jam buka dan pelayanan toko). 

b) Returned goods (Kebijakan mengenai kemudah dalam proses 

pengembalian barang yang sudah dibeli). 

c) Delivery (Layanan pengiriman barang kepada pelanggan). 

d) Handling complaints (Cara perusahaan dalam mengatasi keluhan 

pelanggan). 

e) Retail credit (Metode pembayaran barang dengan penggunaan credit 

card oleh konsumen). 

f) Miscellaneous service (Pelayanan-pelayanan lain seperti meja 

informasi, pembungkusan kado, fasilitas kamar kecil, penitipan 

barang, dll). 

 



 Berdasarkan kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, muncul hipotesis 

penelitian sebagaimana berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh dari IMC melalui Instagram terhadap store 

image Toko Buku Murah Online. 

H1: Terdapat pengaruh dari IMC melalui Instagram terhadap store image 

Toko Buku Murah Online. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian 

eksplanatif korelasional. Metode penelitian yang digunakan ialah metode survey 

dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. Lokasi penelitian di 

Surabaya. Populasi dari penelitian ini adalah followers @tokobukumurahonline atau 

@tbmonekad. Sampel dari penelitian ini adalah penduduk berusia 18-24 tahun yang 

berdomisili Surabaya dan pernah atau sedang mengikuti akun media sosial Instagram 

@tokobukumurahonline atau @tbmonekad. Sampel penelitian diperoleh melalui 

teknik Lemeshow yang memunculkan hasil berupa 100 orang responden.  

 Pertanyaan dalam kuisioner bersifat tertutup dan menggunakan skala likert. 

Dalam pengukurannya, akan digunakan skala likert dengan empat kategori jawaban sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Penentuan Skor pada Masing-Masing Item – Skala Likert 

Kategori Skala Jumlah Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 
Sumber: Kriyantono, 2006 



Pilihan jawaban yang disediakan dalam kuisioner ini berupa ukuran angka 1-4 

dengan menghilangkan pilihan ragu-ragu. Menurut Kriyantono (2006), adanya 

pilihan ragu-ragu membuat responden cenderung memilih jawaban tengah atau 

jawaban aman yang terdampak pada hilangnya banyak hasil data penelitian, karena 

pilihan ragu-ragu dapat mencakup semua pilihan jawaban. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23. Teknik Analisis 

Data yang digunakan ialah regresi linier sederhana. Pemilihan teknik analisis data 

tersebut dikarenakan penelitian ini melihat dua variabel yakni IMC sebagai variabel 

X dan Store image sebagai variabel Y. Rumus uji regresi liniear sederhana adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y : Variabel dependen atau variabel Y 

a  : Konstanta regresi 

b  : Koefisien regresi 

X : Variabel independen atau variabel 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, uji regresi linier sederhana dipergunakan untuk 

mengetahui keberadaan hubungan sebab-akibat antara Variabel X (Aktivitas 

Integrated Marketing Communication melalui Instagram) dengan Variabel Y (Store 

Image Toko Buku Murah Online). 

Tabel 3. Hasil Koefisien Uji Regresi Linier Sederhana 

 



Pada Tabel 3, diketahui nilai konstanta dalam kolom B adalah 13,596. 

Sedangkan, nilai variabel X yakin integrated marketing communication melalui 

Instagram sebesar 0,951. Berdasarkan data tersebut, dapat dirumuskan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

     Y = a + bX 

     Y = 13,596 + 0,951X 

Melalui persamaan tersebut, dapat dipahami bahwasannya nilai konstanta 

adalah 13,596. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel X (Aktivitas Integrated 

Marketing Communication melalui Instagram) sama dengan nol (tidak ada 

perubahan), maka variabel Y (store image Toko Buku Murah Online) sebesar 13,596. 

Selain itu, koefisien regresi variabel Y adalah + 0,951. Apabila variabel X 

meningkat sebanyak 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,951. Maka 

dari itu dapat diartikan bahwa jika variabel X (Aktivitas Integrated Marketing 

Communication melalui Instagram) meningkat sebesar 0,951 maka variabel Y (Store 

Image Toko Buku Murah Online) juga akan meningkat sebesar 0,951. 

Tabel 4.  Hasil R Uji Regresi Linier Sederhana 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan peneliti dengan SPSS 23 

 

Pada Tabel 4, terdapat kolom “R” yang melambangkan nilai korelasi atau 

hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nilai R sebesar 0,584 yang mana 

menunjukkan hubungan variabel X (Integrated Marketing Communication melalui 

Instagram) dan variabel Y (Store Image Toko Buku Murah Online) cukup kuat. Hal 



ini dikarenakan nilai R > 0,40  dan nilai R < 0,599 sehingga nilai 0,584 dapat 

dikategorikan sebagai cukup kuat. 

Selain itu, kolom “R square” melambangkan koefisien determinasi, yakni 

besarnya presentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan pada 

Tabel 3.47, dapat dikaetahui bahwa nilai koefisien determinasi penelitian ini adalah 

0,341. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel X (Aktivitas Integrated 

Marketing Communication melalui Instagram) terhadap variabel Y (Store Image 

Toko Buku Murah Online) sebesar 34,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu yang tidak dijelaskan melalui penelitian ini. 

Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan dua buah uji hipotesis, yakni uji parsial (t Test) 

dan uji signifikansi simultan (uji F). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

diterima atau ditolaknya  H0 dan H1. Berikut hasil uji hipotesis dalam penelitian ini. 

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (t Test) 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan peneliti dengan SPSS 23 

 

 Sugiyono (2002) mengatakan bahwa fungsi uji parsial adlaah untuk 

mengetahui apakah H0 dan H1 ditolak atau diterima. Syarat penerimaan atau 

penolakan hipotesis pada uji parsial (t Test) yaitu: 

 H0 ditolak jika nilai t hitung > nilai t tabel 



H0 diterima jika nilai t hitung < nilai t tabel. 

Pada penelitian ini, jumlah responden adalah 100 orang dan total variabel 

adalah 2. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasannya degree of freedom pada 

penelitian ini adalah 98. Selain itu, penelitan ini menggunakan taraf signifikansi alpha 

sebesar 5%. Dikarenakan penelitian ini menggunakan uji 2 sisi, maka taraf 

signifikansi dibagi menjadi dua dan menghasilkan nilai 2,5%. Oleh karena itu, dari 

perhitungan nilai derajat bebas dapat dihasilkan nilai t tabel sebesar 1,984. 

Berdasarkan Tabel 5, tercantum bahwa nilai t hitung pada kolom “t” sebesar 

7,125. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > niai t tabel sebesar 1,984 dengan 

pengujian dua sisi pada tingkat signifikansi 5% an 2,5%. Maka dari itu dapat 

diartikan bahwa H0 (Tidak terdapat pengaruh dari aktivitas IMC melalui Instagram 

terhadap store image Toko Buku Murah Online) ditolak dan H1 (Terdapat pengaruh 

dari aktivitas IMC melalui Instagram terhadap store image Toko Buku Murah 

Online) diterima. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa variabel X 

(Aktivitas Integrated Marketing Communication melalui Instagram) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Store Image Toko Buku Murah 

Online). 

Tabel 6. Hasil Uji Siginifikansi Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan peneliti dengan SPSS 23 

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 

(Aktivitas Integrated Marketing Communication melalui Instagram) terhadap variabel 



Y (Store Image Toko Buku Murah Online). Untuk mengetahui uji F ialah dengan 

melihat probabilitasnya sebagai berikut: 

H0 ditolak jika nilai signifikasi < 0,05. 

 H0 diterima jika nilai signifikansi > 0,05. 

Berdasarkan  Tabel 6, dapat diketahui bahwa hasil nilai F hitung sebesar 50,762 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi < probabilitias 0,05, maka dari itu H0 (Tidak terdapat pengaruh dari IMC 

melalui Instagram terhadap store image Toko Buku Murah Online) ditolak dan H1 

(Terdapat pengaruh dari IMC melalui Instagram terhadap store image Toko Buku 

Murah Online) diterima. Dengan kata lain, variabel X (Aktivitas Integrated 

Marketing Communication melalui Instagram) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Y (Store Image Toko Buku Murah Online. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat pengaruh yang 

signifikan dan korelasi yang cukup kuat antara pengaruh aktivitas Integrated 

Marketing Communication melalui Instagram terhadap Store Image Toko Buku 

Murah Online. Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi pada 

penelitian ini sebesar 0,584, lebih dari 0,40 dan kurang dari sama dengan 0,599. 

Temuan ini menandakan bahwasannya nilai tersebut cukup kuat. 

Penelitian ini memiliki nilai t hitung sebesar 7,125 ketika diuji dengan 

menggunakan parsial (t Test). Nilai ini  lebih besar dari nilai t tabel 1,984 dengan 

pengujian dua sisi pada tingkat signifikansi 5% dan 2,5%. Artinya, H0 pada penelitian 

ini (Tidak terdapat pengaruh dari aktivitas IMC melalui Instagram terhadap store 

image Toko Buku Murah Online) ditolak dan H1 (Terdapat pengaruh dari aktivitas 

IMC melalui Instagram terhadap store image Toko Buku Murah Online) diterima. 



Selain itu, H0 juga ditolak dikarenakan nilai  nilai F hitung penelitian in sebesar 

50,762 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,005. Artinya variabel aktivitas 

IMC melalui Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap store image 

Toko Buku Murah Online. 

Variabel aktivitas IMC melalui Instagram  memiliki presentase pengaruh 

sebesar 34,1% terhadap store image Toko Buku Murah Online.  Data tersebut 

dibuktikan  melalui nilai koefisien determinasi penelitian  ini sebesar 0,341, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang tidak dijelaskan 

melalui penelitian ini. 
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