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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi (TI) berjalan dengan sangat cepat di 

seluruh dunia. Saat ini, berbagai sektor kehidupan sudah tidak bisa lagi lepas dari 

teknologi dan informasi. Hampir tidak ada orang yang tidak menggunakan 

berbagai macam produk hasil perkembangan teknologi. Semua itu telah dianggap 

sebagai sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi keberadaannya. 

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses 

penyampaian informasi dari pengirim ke penerima, sehingga lebih cepat 

penyampaiannya, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. 

Teknologi informasi telah mendorong masyarakat tradisional menjadi masyarakat 

informasi, hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya bisnis pelayanan 

informasi seperti stasiun televisi, surat kabar, radio, dan internet yang seakan-akan 

telah memasuki sendi-sendi kehidupan manusia. 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang begitu 

besar bagi kehidupan masyarakat. Sejak ditemukannya komputer, peradaban 

dunia telah memasuki era informasi. Teknologi informasi dengan komputer 

sebagai motor penggeraknya, telah merubah segalanya. Pemrosesan informasi 

berbasis komputer mulai dikenal orang. Dan hingga saat ini, sudah banyak 

perangkat lunak (sofware) yang dapat digunakan orang sebagai pengolah data 

untuk menghasilkan informasi. 
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Kota Malang merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia. Dengan 

penduduk yang sangat heterogen, saat ini Kota Malang telah menjadi sebuah kota 

besar yang cukup menyerap banyak kebutuhan dan konsumsi teknologi informasi. 

Tingkat konsumsi yang tinggi akan produk TI ditunjukkan dengan tingginya 

tingkat permintaan produk komputer di Kota Malang dan dengan makin 

menjamurnya toko-toko komputer dan elektronik di Kota Malang. 

Melihat fakta di atas, nampaknya Kota Malang membutuhkan sebuah 

pusat perbelanjaan produk-produk teknologi informasi. Dengan berdirinya pusat 

jual beli produk TI, maka akan lebih memudahkan konsumen dalam kegiatan 

perdagangan produk TI, mengakomodir kebutuhan konsumen akan produk-

produk TI, dan menjadikan Kota Malang sebagai salah satu kota berwawasan 

teknologi dan informasi. 

Dimulai sejak awal tahun 2009, di Kota Malang sedang dibangun atau 

lebih tepatnya sedang dirintis sebuah pusat perbelanjaan teknologi informasi (mall 

TI). Konsep yang dibangun adalah sebuah Hi-Tech Mall di kota Malang, 

mengingat Kota Malang adalah kota pendidikan yang menyerap kebutuhan akan 

teknologi informasi yang cukup besar. Selain itu, hal tersebut dilakukan karena 

belum adanya pusat perbelanjaan TI seperti di kota-kota besar lain (THR Mall 

Surabaya, Harco, Ambassador, Ratu Plaza & Mangga Dua di Jakarta, Jogjatronic 

di Jogja, Rimo di Denpasar, Metro Hitech Banjarmasin, dll) yang telah menyerap 

omset miliaran rupiah. 

Perusahaan tersebut adalah Dieng Computer Square, yang merupakan 

sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak di bidang teknologi informasi yang 
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sedang membangun konsep mall TI di Kota Malang. Saat ini Dieng Computer 

Square sedang melakukan perombakan besar-besaran pada Plaza Dieng Malang 

yang akan dijadikan sebuah pusat perbelanjaan TI dengan konsep mall pertama di 

Kota Malang. Plaza Dieng merupakan salah satu plaza yang ada di Kota Malang. 

Secara bertahap Dieng Computer Square merombak semua toko (stand) yang ada 

di Plaza Dieng menjadi toko yang hanya menjual produk-produk TI. Konsep ini 

sengaja dibangun karena kebutuhan produk TI di Kota Malang terus meningkat 

dari tahun ke tahun (data Apkomindo Malang Raya). 

Namun permasalahan yang timbul adalah ketidaktahuan masyarakat, 

khususnya masyarakat Malang Raya dan sekitarnya tentang perombakan besar-

besaran pada Plaza Dieng tersebut. Hal ini terkait dengan munculnya pusat-pusat 

perbelanjaan (mall) baru di Kota Malang seperti Malang Town Square (Matos) 

dan Mall Olympic Garden (MOG). Masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi 

mall-mall baru tersebut dan mulai meninggalkan Plaza Dieng.  

Melihat kenyataan di atas, pengelola Dieng Computer Square terus 

berusaha untuk menarik minat masyarakat mengunjungi Plaza Dieng yang telah 

dirubah menjadi pusat perbelanjaan TI tersebut. Dan saat ini, usaha yang 

dilakukan Dieng Computer Square untuk membuat masyarakat tahu tentang 

perubahan image Plaza Dieng sebagai mall TI adalah dengan melakukan pameran 

komputer dan produk-produk TI lainnya. Pameran tersebut dilaksanakan secara 

continue setiap bulannya dengan berbagai tema, konsep, dan sistem yang berbeda. 

Tujuan dari pameran tersebut adalah untuk memudahkan masyarakat 

mendapatkan berbagai macam produk TI terbaru dan sekaligus memperkenalkan 
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Plaza Dieng yang telah berubah menjadi pusat perbelanjaan (mall) TI di Kota 

Malang. Tujuan manajemen pada jangka panjang adalah mengubah mindset 

masyarakat tentang Plaza Dieng yang akan dikenal dengan image sebagai mall TI 

di Kota Malang dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam bertransaksi 

produk-produk TI di Kota Malang. 

Berangkat dari fakta di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap pengaruh pameran yang dilaksanakan Dieng Computer Square 

dan efek yang ditimbulkannya terhadap perubahan image Plaza Dieng sebagai 

mall teknologi informasi (TI) pertama di Kota Malang. Peneliti ingin mengkaji 

seberapa besar efek yang ditimbulkan dari usaha di atas terhadap perubahan image 

Plaza Dieng. Adakah dan seberapa besar pengaruh pameran yang dilaksanakan 

Dieng Computer Square (DCS) untuk membuat masyarakat tahu mengenai 

perombakan Plaza Dieng, sehingga tercipta image pada Plaza Dieng sebagai 

sebuah mall TI di Kota Malang di benak masyarakat. 

Untuk itu, peneliti memilih judul : “Pengaruh Pameran Terhadap 

Perubahan Image Plaza Dieng Sebagai Mall Teknologi Informasi”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumusan permasalah dari 

penelitian ini yaitu :  

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara pameran terhadap perubahan 

image Plaza Dieng sebagai mall teknologi informasi? 
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2. Seberapa besar pengaruh pameran terhadap perubahan image Plaza Dieng 

sebagai mall teknologi informasi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara pameran terhadap 

perubahan image suatu perusahaan (Plaza Dieng menjadi mall teknologi 

informasi), dan seberapa besar pengaruhnya. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

diantaranya : 

1. Manfaat Akademis 

Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Jurusan Ilmu 

Komunikasi pada khususnya dan Ilmu Komunikasi pada umumnya tentang 

pengaruh pameran terhadap perubahan image suatu perusahaan. Dapat 

berguna juga sebagai referensi untuk melakukan penelitian terhadap 

permasalahan yang sama pada nantinya. Misalnya adalah tentang strategi 

pencitraan suatu perusahaan atau organisasi. Dan harapan yang lain adalah 

dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang 

ilmu komunikasi. 

 

 



 6 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat yang diterima perusahaan dengan penelitian ini adalah 

sebagai evaluasi bagi perusahaan (Dieng Computer Square) terhadap 

pelaksanaan pameran yang telah dilaksanakan. Selain itu sebagai salah 

satu bahan pertimbangan management untuk memanfaatkan pameran 

sebagai media publisitas dengan kapasitas yang lebih luas dalam 

rangka membangun image perusahaan. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan (Dieng Computer Square) dalam 

melaksanakan pameran di masa yang akan datang. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1. Pameran 

E.1.1. Pengertian Pameran 

Pameran adalah kegiatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang 

banyak mengenai kelebihan dan keunggulan yang dimiliki sesuatu tersebut 

(Ruslan, 2007:239). 

Pendapat lain mengatakan, pameran adalah suatu produksi barang 

dan jasa yang menunjang kemajuan dan peningkatan perkembangan 

perekonomian perusahaan. Sebagai media promosi yang paling efektif 

untuk menyampaikan informasi tentang produk baru untuk menciptakan 
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trend baru pada masyarakat melalui riset dan persiapan yang matang, 

sehingga pameran dapat diterima sebagai pusat informasi produk terbaru.
1
 

Secara umum, pameran merupkan suatu media promosi dan iklan yang 

bertujuan memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat 

dengan harapan mereka tertarik dan kemudian membelinya. Teknik 

menarik perhatian publik tersebut dilaksanakan melalui; Double AA 

Procedure, yaitu from attention to action (Ruslan, 2007:239). 

Efektifnya pameran adalah pada sarana komunikasi tersebut. 

Publik dapat menyaksikan peragaan proses produksi barang tertentu. 

Mereka juga dapat bertanya sepuas hati atau bahkan mungkin 

mencobanya. Karena efektifnya pameran itulah, maka banyak perusahaan 

yang secara periodik menyelenggarakan pameran dalam rangka 

mempromosikan jasa/produknya. 

 

E.1.2. Klasifikasi Pameran 

1. Berdasarkan Jenisnya 

a. Pameran Barang 

Yang dipertunjukkan adalah benda-benda yang umumnya 

berbentuk asli misalnya mobil, komputer, lukisan, dan lain-

lain. Maksud diadakannya pameran barang adalah untuk 

memperkenalkan berbagai macam produk kepada publik 

                                                 
1
 Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, ASPERAPI, Buku Panduan Keanggotaan, hal 1. 
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sehingga mereka menjadi tahu dan termotivasi untuk 

membeli. 

b. Pameran Kegiatan/Jasa 

Pada pameran kegiatan memang terdapat berbagai benda, 

tetapi yang ingin dipamerkan bukanlah bendanya 

melainkan prosesnya. Walau demikian adakalanya pameran 

ini dimanfaatkan untuk mempromosikan produk yang 

dihasilkan. 

2. Berdasarkan Sifatnya 

a. Pameran Khusus 

Pameran ini diselenggarakan secara mandiri oleh organisasi 

tertentu misalnya persatuan penggemar perangko, pelukis, 

dan sebagainya. 

b. Pameran Bersama 

Untuk menghemat biaya, beberapa organisasi dalam bidang 

yang sama atau dengan tujuan yang sama mengadakan 

pameran bersama, misalnya pemeran pembangunan atau 

Jakarta Fair dan Bazar. 

c. Pameran Umum 

Pameran umum adalah sama dengan pemeran bersama 

yang diikuti oleh siapa saja dan dengan jenis barang apa 

saja, misalnya pekan raya. 
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3. Berdasarkan Frekuensinya 

a. Pameran Berkala 

Pameran ini diadakan secara berkala; setiap bulan, setiap 

triwulan, setiap tahun. 

b. Pameran Insidental 

Pameran ini diselenggarakan secara insidental apabila 

dianggap perlu atau ada kesempatan, tidak diadakan secara 

tetap misalnya ketika ada pameran umum. 

4. Berdasarkan Lingkup Geografisnya 

a. Pameran Lokal 

Pameran lokal biasanya diadakan di sebuah kota untuk 

menginformasikan kegiatan organisasi atau hasil produksi 

perusahaan setempat. 

b. Pameran Nasional 

Yang disajikan pada pameran nasional adalah kegiatan 

lembaga-lembaga bertaraf nasional atau hasil produksi 

dalam negeri yang lingkup pemasarannya seluas wilayah 

negara. 

c. Pameran Internasional (sering disebut Exposition, 

“EXPO”) 

Pameran internasional diikuti oleh negara-negara di seluruh 

dunia yang memamerkan hasil produksi maupun 

kegiatannya dari negara bersangkutan. 
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Berdasarkan klasifikasi pameran di atas, maka pameran 

komputer dan produk TI yang diselenggarakan Dieng Computer 

Square tersebut termasuk dalam jenis pameran barang yang 

sifatnya khusus, yaitu hanya memerkan satu macam jenis produk 

berupa produk-produk TI. Berdasarkan frekuensinya pameran 

tersebut termasuk pameran berkala karena dilaksanakan secara 

continue pada setiap bulannya. Berdasarkan lingkup geografisnya, 

pameran tersebut termasuk sebagai pameran lokal karena hanya 

dilakukan di Kota Malang saja. 

 

E.1.3. Pameran Sebagai Salah Satu Bentuk Special Event 

Pameran yang diselenggarakan oleh Dieng Computer Square 

bukanlah hanya sebagai pameran barang. Disisi lain pameran tersebut 

lebih merupakan cara yang dilakukan Dieng Computer Square dalam 

menciptakan image perusahannya. Image yang akan dibangun adalah pada 

Plaza Dieng yang akan dirubah sebagai pusat perbelanjaan produk-produk 

teknologi informasi (mall TI), sehingga dapat dikatakan bahwa pameran 

tersebut merupakan salah satu bentuk dari special event.  

Menurut Rosady Ruslan (2007:231), special event merupakan 

salah satu kiat yang dapat diselenggarakan sebagai upaya untuk menarik 

media pers dan publik terhadap perusahaan atau produk tertentu yang 

dapat ditampilkan dalam acara tersebut. Dengan adanya special event 

diharapkan mampu memuaskan pihak-pihak yang terlibat atau terkait 
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untuk berperan serta dalam suatu kesempatan dalam special event, baik 

untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), pengenalan (awareness), 

maupun upaya pemenuhan selera (pleasure), dan menarik simpati atau 

empati, sehingga mampu menumbuhkan saling pengertian bagi kedua 

pihak dan pada akhirnya mampu menciptakan citra positif dari masyarakat 

atau publik sebagai target sasarannya. 

Tujuan dari special event antara lain adalah (Ruslan, 2007:238) : 

1. Pengenalan (awareness) mendapat dukungan publik atau media pers, 

dan meningkatkan pengetahuan (knowledge) terhadap 

lembaga/perusahaan dan produk yang ingin ditampilkan. 

2. Suatu proses publikasi melalui komunikasi timbal balik yang pada 

akhirnya akan memperoleh publisitas yang positif. 

3. Memperlihatkan iktikad baik dari lembaga/perusahaan atau produk 

yang diwakilinya, dan sekaligus memberikan kesan atau citra positif 

terhadap masyarakat sebagai publik sasarannya. 

4. Upaya mempertahankan penerimaan masyarakat. 

5. Memperoleh rekanan atau pelanggan baru melalui acara special event 

yang dirancang secara menarik, inovatif, dan kreatif. 

Berdasarkan penjelasan di atas, special event merupakan hal yang 

cukup penting dalam aktivitas atau kegiatan PR/humas suatu perusahaan, 

karena menjadi salah satu kiat keberhasilan dalam kegiatan kehumasan 

suatu perusahaan. Menurut Cutlip, Center & Cantefield (1982) dalam 



 12 

Ruslan (2007:233-234), ciri-ciri fungsi humas dalam manajemen 

organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Menunjang kegiatan  manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi, 

untuk menciptakan citra dan kepercayaan. 

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

publiknya (publik eksternal dan internal). 

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, yaitu 

menyebarluaskan informasi melalui berbagai macam program acara 

dari organisasi kepada publik, dan menyaluran opini publik kepada 

organisasi. 

4. Melayani keinginan publik, dan mampu memberikan pandangan 

kepada pimpinan organisasi demi terciptanya tujuan kebaikan 

bersama. 

 

E.2.  Citra (image) 

Pada dasarnya, pengertian citra itu sendiri abstrak (intaingible) dan 

tidak dapat diukur secara matematis tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil 

penilaian baik dan buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif 

maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan 

masyarakat luas pada umumnya (Ruslan, 2007:75). 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, citra adalah: (1) kata benda; gambar, 

rupa, gambaran. (2) gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, 
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perusahaan, organisasi, atau produk. (3) kesan mental yang ditimbulkan oleh 

sebuah kata, frase, atau kalimat. 

Menurut Rhenald Kasali (1994:28), citra adalah kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan. Citra merupakan persepsi yang 

terbentuk dalam benak manusia. Menurut K. Sereno & Edward Bodaken yang 

dikutip dalam “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar”, Deddy Mulyana (2005), 

pembentukan persepsi manusia terdiri dari tiga aktivitas yaitu seleksi, 

organisasi, dan interpretasi. Seleksi yang dimaksudkan adalah sensasi dan 

atensi terhadap stimulus (fisik dan psikologis) yang ditangkap indra manusia, 

yang kemudian diorganisasikan atau digabungkan dengan stimulus 

pengetahuan serta pengalaman masa lalu. Penggabungan itu lalu 

diinterpretasikan maknanya. 

Sedangkan menurut Frank Jefkins (1994:13), citra dapat diartikan 

sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu sebagai hasil dari 

pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya dalam ilmu Psikologi 

Komunikasi, citra diartikan sebagai penggambaran tentang realitas dan tidak 

harus sesuai dengan realitas. Citra adalah dunia menurut persepsi. 

 

E.2.1. Jenis-Jenis Citra 

Terdapat beberapa jenis citra menurut Frank Jefkins dalam 

bukunya Hubungan Masyarakat (Intermasa, 1992) yang dikutip dalam 

Rosady Ruslan ”Manajemen Public Relations & Media Komunikasi 

(2007:77-79) yaitu : 
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1. Citra cermin (mirror image) 

Yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen terhadap publik eksternal 

dalam melihat perusahaannya. Pengertian di sini bahwa citra cermin 

yang diyakini oeleh perusahaan bersangkutan (terutama para 

pimpinannya) yang selalu merasa dalam posisi baik tanpa 

mengacuhkan kesan orang luar. Setelah diadakan studi tentang 

tanggapan kesan dan citra di masyarakat ternyata terjadi perbedaan 

antara yang diharapkan dengan kenyataan citra di lapangan. 

2. Citra kini/yang berlaku (current image) 

Yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan 

pengalaman dan miskinnya informasi dan pemahaman publik 

eksternal. Hal ini akan menimbul kesalahpahaman yang menyebabkan 

citra kini yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan yang 

negatif diperolehnya. 

3. Citra keinginan (wish image) 

Adalah citra seperti apa yang ingin dan dicapai oleh manajemen 

terhadap perusahaan, atau produk yang ditampilkan tersebut lebih 

dikenal (good awareness), menyenangkan, dan diterima dengan kesan 

yang selalu positif diberikan (take and give) oleh publiknya atau 

masyarakat umum. 

4. Citra Perusahaan (corporate image) 

Adalah berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya, 

bagaimana menciptakan citra perusahaan (corporate image) yang 
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positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya. Mungkin saja 

tentang sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam 

bidang marketing, hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan, dan sebagainya. 

5. Citra serbaneka/majemuk (multiple image) 

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan di atas. Misalnya 

adalah bagaimana menampilkan pengenalan (awareness) terhadap 

identitas perusahaan, atribut logo, brand’s name, seragam, sosok 

gedung, dekorasi perusahaan, dan penampilan para proofesionalnya. 

Semua itu kemudian diunifikasikan atau diidentitaskan terhadap citra 

perusahaan (corporate image). 

6. Citra penampilan (performance image) 

Citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana 

kinerja atau penampilan dari (performance image) para profesional 

pada perusahaan bersangkutan. Misalnya dalam memberikan berbagai 

bentuk dan kualitas pelayanan, menyambut telepon, tamu, dan 

pelanggan, serta publiknya, harus serba menyenangkan serta 

memberikan kesan yang selalu baik. 

 

E.2.2. Proses Pembentukan Citra 

Berdasarkan pengertiannya, citra adalah kesan yang diperoleh 

seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya tentang suatu hal 

atau objek. Untuk mengetahui kesan seseorang terhadap suatu objek dapat 
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diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. Solomon dan Rakhmat 

menyatakan bahwa semua sikap bersumber pada organisasi kognitif-pada 

informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori dan 

sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang 

dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi 

proses pembentukan citra seseorang atau perusahaan.  Citra terbentuk 

berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima 

seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku 

tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan 

citra kita tentang lingkungan atau suatu hal (Danasaputra, 1995 : 34-35). 

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai 

dengan pengertian komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, seperti 

yang dikutip Danasaputra, pada gambar 1.1 berikut: 

Gambar 1.1. Model Pembentukan Citra 

 

Pengalaman Mengenai Stimulus 

 

 

Kognisi 

 

Stimulus         Respon 

Rangsang  Persepsi Sikap     Perilaku 

 

 

 

Motivasi 

Sumber : John S. Nimpoeno, dalam Danasaputra (1995:36) 
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Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus 

yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. 

Stimulus (rangsang) yang diberikan pada individu cepat diterima atau 

ditolak. Jika rangsang ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan 

berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif 

dalam mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian dari individu 

tersebut. Sebaliknya jika rangsang itu diterima oleh individu, maka proses 

selanjutnya akan berjalan. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan 

menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan, atau perilaku tertentu. 

 

E.2.3. Tolak Ukur Citra 

Berdasarkan penjelasan di atas, citra tidak akan timbul dengan 

sendirinya. Citra juga bisa diartikan sebagai kesan yang sengaja diciptakan 

oleh suatu organisasi atau perusahaan. Faktor yang melandasinya adalah 

persepsi. Persepsi timbul karenanya adanya kesan atas sebuah perhatian 

(attention), dimana perhatian adalah proses mental ketika stimuli lainnya 

melemah. 

Menurut Rosady Ruslan (1999:51) bahwa sasaran yang hendak 

dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dapat diukur positif atau 

negatif dari beberapa target pokok, yaitu : 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan lebih mengarah pada kesan atau penilaian positif yang 

bersifat pandangan pribadi yang bersangkutan pada organisasi. Jika 
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kepercayaan individu terhimpun dalam jumlah yang lebih luas, maka 

terciptalah citra. 

2. Realitas 

Sasaran dari program-program yang direncanakan oleh suatu 

organisasi atau perusahaan bukan hanya tujuan tanpa hasil nyata. 

Tujuan disini adalah realitas, jelas terwujud, dan dapat diukur, serta 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan matang dan sistematis. 

3. Kerjasama 

Kerjasama yang menimbulkan saling percaya, saling menghargai dari 

berbagai pihak, baik organisasi, karyawan, maupun khalayak luas, 

sehingga akan terasa bermanfaat apabila tujuan pokok program dapat 

tercapai dengan sukses dan menguntungkan semua pihak. 

4. Mengikat semua pihak 

Suatu rencan yang telah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan 

dengan konsisten hingga tuntas dan berhasil. Rencana juga harus 

berorientasi pada suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu demi 

kepentingan bersama.  

 

E.2.4. Manfaat Citra Bagi Organisasi 

Menurut Muwafik Saleh dalam bukunya Public Service 

Communication (2010:88), bahwa dua manfaat citra bagi sebuah 

organisasi yaitu :  
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a. Manfaat citra bagi internal publik : 

1. Mampu membangun rasa bangga bagi karyawan. 

2. Terbangun sense of belonging pada setiap karyawan. 

3. Dapat mendorong munculnya motivasi bagi mereka untuk 

bekerja lebih produktif. 

4. Akhirnya, pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan 

meningkat. 

b. Manfaat citra bagi eksternal publik : 

1. Relatif lebih diterima dan diingat oleh konsumen. 

2. Cenderung dapat survive pada masa krisis, dan kalaupun 

menderita kerugian, jumlahnya lebih kecil dibanding 

perusahaan yang citranya kurang baik. 

3. Mampu membangun dan memelihara tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan. 

4. Memudahkan identifikasi bagi konsumen. 

5. Meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan diantara 

kompetisi dengan perusahaan lain. 

6. Membuat para investor percaya dan yakin untuk menanamkan 

sahamnya. 

7. Menghasilkan reputasi yang baik terhadap perusahaan 

8. Mampu meningkatkan bargaining position dengan stakeholder. 
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E.2.5.  Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah gagasan/persepsi mental dari khalayak 

tertentu atau suatu perusahaan atau organisasi, yang didasarkan pada 

pengetahuan dan pengalaman khalayak itu sendiri. Citra perusahaan bisa 

bervariasi dan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, bergantung pada 

sejauh mana khalayak itu berhubungan dengan (dan mengetahui tentang) 

organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (Anggoro, 2000:306). 

Suatu perusahaan tentu saja memiliki citra harapan sebagai konsep 

dari citra yang ingin ditampilkan kepada masyarakat. Citra harapan adalah 

citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra ini juga tidak sama 

dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra harapan lebih baik atau lebih 

menyenangkan daripada citra yang ada, walaupun dalam kondisi tertentu, 

citra yang terlalu baik juga bisa merepotkan. Namun secara umum, yang 

disebut sebagai citra harapan itu memang sesuatu yang berkonotasi lebih 

baik. Citra harapan itu biasanya dirumuskan dan diperjuangkan untuk 

menyambut sesuatu yang relatif baru, yaitu ketika khalayak belum 

memiliki informasi yang memadai (Anggoro, 2002:64) 

Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa citra merupakan 

tujuan pokok dari sebuah perusahaan. Terciptanya suatu citra perusahaan 

yang baik di mata khalayak atau publiknya akan banyak memberikan 

keuntungan. 
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E.3. Tinjauan Teori 

Definisi komunikasi menurut Gerald R. Miller, komunikasi diartikan 

sebagai “situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan 

suatu pesan kepada seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi 

perilaku penerima” (Mulyana, 2005:54). 

Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu 

ataupun kelompok. Dalam kehidupan organisasi, komunikasi menjadi hal 

yang sangat penting dalam proses penyampaian pesan atau informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Lancarnya komunikasi menjadi salah satu 

kunci berhasil atau tidaknya penyampaian informasi. Hal itu juga akan 

berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi 

tersebut. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi 

adalah untuk mendapatkan dampak (efek) kognisi yaitu berkenaan dengan 

pengetahuan, afeksi yaitu berkenaan dengan perasaan, dan konatif yaitu 

berkenaan dengan sikap atau perilaku. 

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah : 

 

E.3.1. Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) 

Teori S-O-R singkatan dari (Stimulus-Organism-Response), yang 

merupakan teori dasar komunikasi, dipengaruhi oleh disiplin psikologi 

(Deddy Mulyana, 2005). Menyangkut penelitian ini, teori S-O-R 

mempunyai tiga elemen penting, yaitu : Stimulus (S) yakni pesan yang 
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disampaiakan melalui pameran yang diselenggarakan Dieng Computer 

Square; organism (O) dalam hal ini adalah pengunjung pameran di Dieng 

Computer Square sebagai pihak penerima (receiver); serta response (R), 

merupakan tanggapan atau reaksi yang terjadi setelah komunikan 

menerima pesan. 

Respon yang muncul dalam diri individu dapat diketahui melalui 

tiga aspek (Effendy, 1986:8), sebagai berikut : 

1. Kognitif 

Merupakan respon yang timbul pada komunikan yang menyebabkan 

dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Disini pesan yang 

disampaikan komunikator ditujukan kepada pikiran komunikan dengan 

kata lain, tujuan dari komunikator hanyalah berkisar pada upaya 

mengubah pikiran dari komunikan. Pemahaman terhadap pesan ini 

menyangkut pikiran atau nalar sehingga pemahaman digolongkan 

dalam efek yang bersifat kognitif. Sedangkan pesan atau informasi, 

setelah dipahami selanjutnya dapat memandu jalan pikiran dan 

perilaku dari pembaca. 

2. Afektif 

Merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara 

emotif (aspek emosianal) untuk menghasilkan penilaian yaitu “baik 

dan buruk”. Afektif ini lebih tinggi kadarnya dari kognitif, 

komunikator mempunyai tujuan bukan hanya sekedar upaya untuk 

membuat tahu komunikan, akan tetapi bergerak hatinya menimbulkan 
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perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, sedih, gembira, 

marah, dan sebagainya. 

3. Konatif (behavioral) 

Merupakan respon yang paling tinggi yaitu respon yang timbul pada 

komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Dalam 

proses komunikasi afektif akan memunculkan pemahaman atau 

pengertian bahkan timbul suatu reaksi (kominikasi timbal balik). 

Dalam proses perubahan sikap, tampak bahwa sikap dapat berubah 

hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Dalam 

menelaah sikap, ada tiga variabel penting yaitu perhatian, pengertian, dan 

penerimaan. Stimulus yang disampaikan kepada komunikan mungkin 

diterima atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian 

dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan 

komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan 

mengolah dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah 

sikap. 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 

F.1.  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan 

digali datanya (Hamidi, 2007:141). Definisi konseptual digunakan untuk 
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menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang variabel penelitian. Maka 

dalam penelitian ini  definisi konseptualnya adalah sebagai berikut : 

1. Pameran 

Pameran adalah kegiatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang banyak 

mengenai kelebihan dan keunggulan yang dimiliki sesuatu tersebut 

(Ruslan, 2007:239). 

2. Perubahan  Image 

Image atau citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu 

kenyataan. Citra merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak manusia 

(Kasali, 1994:28). 

 

F.2.  Definisi Operasional 

Pemberian definisi operasional sangat diperlukan untuk keperluan 

mengkomunikasikan kepada pihak lain sehingga tidak terjadi salah tafsir 

(Hamidi, 2007:142). Selain itu juga untuk menuntun peneliti dalam 

menangani rangkaian proses penelitian (misalnya menyusun pengukuran 

variabel-variabel yang hendak diteliti). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui adakah dan seberapa 

besar pengaruh sebuah pesan yang disampaikan melalui pameran dalam 

tujuannya untuk merubah image (citra) suatu perusahaan. 

Definisi pameran secara operasional dalam penelitian ini adalah salah 

satu kiat yang diselenggarakan sebagai upaya untuk menarik media pers dan 

publik terhadap perusahaan atau produk tertentu yang dapat ditampilkan 
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dalam acara tersebut yang bertujuan untuk menimbulkan pengetahuan 

masyarakat tentang perubahan image pada Plaza Dieng sebagai sebuah pusat 

perbelanjaan teknologi informasi (mall TI) di Kota Malang. Untuk itu peneliti 

membuat indikator-indikator yang meliputi : 

a. Partisipasi masyarakat dalam pameran-pameran yang diselenggarakan oleh 

Dieng Computer Square : 

1. Pengetahuan akan adanya pameran 

2. Frekuensi mengunjungi pameran Dieng Computer Square 

3. Intensitas mengikuti perkembangan pameran Dieng Computer Square 

b. Perubahan image adalah gambaran masyarakat tentang Plaza Dieng 

sebagai mall teknologi informasi (TI) : 

1. Pengetahuan tentang Plaza Dieng sebagai mall TI. 

2. Anggapan atau kesan pada Plaza Dieng sebagai mall TI. 

3. Perubahan perilaku masyarakat kepada Plaza Dieng karena motivasi 

sebagai mall TI. 

 

G. HIPOTESIS 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2006:71). 

 Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, yaitu jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan 
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antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008:100). Dari pengertian tersebut, 

maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara pameran terhadap 

perubahan image Plaza Dieng sebagai mall teknologi informasi. 

H1 : diduga ada pengaruh yang signifikan antara pameran terhadap 

perubahan image Plaza Dieng sebagai mall teknologi informasi. 

 

H. METODE PENELITIAN 

H.1.  Tipe dan Dasar Penelitian 

Berdasar dari jenis data dan paradigmanya, penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu penelian yang jenis datanya berupa 

angka-angka atau gejala yang diangkakan (Poerwanti, 1998:26). Menurut 

Arikunto (2006:12) pada penelitian kuantitatif, peneliti dituntut banyak 

menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penampilan terhadap data 

tersebut, serta penafsiran dari hasilnya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

eksplanatif karena peneliti ingin mengetahui situasi dan kondisi tertentu 

terjadi atau apa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Krisyantono, 

2008:60), atau dengan kata lain mengukur pengaruh antara dua variabel. 

Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu variabel bebas (pameran) 

dan variabel terikat (perubahan image). 
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H.2. Populasi dan Sampel 

H.2.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah genaralisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karaktristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2008:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung pameran Dieng 

Computer Square pada pameran “Ngidam Laptop” yang diselenggarakan 

pada tanggal 23 September – 14 Oktober 2010. Karakteristik populasi 

dalam penelitian ini sangatlah heterogen. Hal tersebut tergambar dari latar 

belakang pengunjung pameran yang bervariasi. Heterogenitas pengunjung 

pameran tergambar dari perbedaan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan 

pekerjaannya. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010. Hal ini 

dilakukan karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan hari Senin. Pada 

hari-hari sibuk seperti hari Senin, pameran cenderung tidak terlalu ramai 

dibandingkan dengan hari libur atau akhir pekan. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan peneliti dalam menyebarkan kuesioner. Maksudnya bahwa 

apabila sampel (pengunjung) berada dalam suasana pameran yang padat, 

maka dikhawatirkan mereka cenderung akan menolak untuk mengisi 

kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Hal tersebut juga ditujukan agar 

pengunjung lebih leluasa dan nyaman dalam mengisi kuesioner yang 

diberikan kepadanya. Penelitian dilakukan hanya pada satu hari dengan 
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tujuan untuk menghindari pengunjung yang sama pada saat penelitian 

dilakukan.  

 

H.2.2.  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Insidental Sampling (Sugiyono, 2008:122), yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai 

sumber data. Yang dimaksud orang yang cocok sebagai sumber data 

dalam penelitian ini adalah siapa saja yang merupakan pengunjung 

pameran Dieng Computer Square, termasuk para pengunjung yang 

pertama kali mengunjungi pameran. Karena untuk dapat menjawab 

kuesioner yang disediakan peneliti, dibutuhkan frame of reference dan 

field of experience dari subjek penelitian tentang pameran yang 

diselenggarakan Dieng Computer Square tersebut. Hal ini ditujukan agar 

subjek penelitian dapat mengungkapkan pandangannya mengenai hal yang 

sedang dibahas. 

Sumber data/sampel penelitian ini adalah orang-orang yang 

termasuk dalam populasi penelitian yang kebetulan bertemu dengan 

peneliti pada saat penelitian dilakukan. Peneliti akan mendatangi dan 

memberikan kuesioner kepada pengunjung yang berada di lokasi pameran. 
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Dengan cara seperti itu, maka peneliti dapat memastikan bahwa 

pengunjung tersebut memang sedang mengunjungi pameran Dieng 

Computer Square dan memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, 

sehingga mereka dapat mengungkapkan pandangannya tentang pameran 

yang sedang mereka kunjungi dalam menjawab kuesioner yang diberikan 

oleh peneliti. Adapun jumlah yang telah diperoleh peneliti pada saat 

penelitian adalah 60 orang sebagai sampel. 

 

H.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. 

Sedangkan  pengambilan datanya dilakukan dengan kuisioner. 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 

2006:151). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari seseorang yang 

diwawancarai (terwawancara). Wawancara digunakan oleh peneliti 

untuk menilai keadaan seseorang (Arikunto, 2006:155).  
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H.4. Uji Instrumen Penelitian 

H.4.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan keasahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Dalam penelitian ini, yang digunakan untuk mengkorelasikan 

antara skor item dengan skor total adalah dengan rumus Pearson Product 

Moment (Krisyantono, 2008:173) : 

 

Keterangan : 

rxy : korelasi antara variabel X terhadap variabel Y 

n : jumlah sampel 

∑x : jumlah skor item 

∑y : jumlah skor total 

 

H.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data kerena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:178). 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 
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sudah dapat dipercaya atau realibel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya pula. 

Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan 

sekali tes (one shot), yaitu pengukuran yang dilakukan hanya pada satu 

waktu dan kemudian dilakukan perbandingan dengan  pertanyaan lain. 

Metode ini dilakukan dengan metode Alpha, dimana suatu kuesioner 

dikatakan realibel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar 0,6. 

Rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 : jumlah varians butir 

 : varians total 

 

H.5. Teknik Analisis Data 

H.5.1. Skala Data 

Penelitian ini menggunakan Skala Guttman. Pengukuran dengan 

tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; 

“pernah-tidak pernah”; “positif-negatif”, dan lain-lain. Data yang 

diperoleh dapat berupa intrval atau rasio dikotomi/dua alternatif 

(Sugiyono, 2008:137). 
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H.5.2. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh pameran terhadap perubahan image Plaza Dieng sebagai mall 

teknologi informasi di Kota Malang dan dinyatakan dalam persamaan 

matematis yang memiliki hubungan secara fungsional dengan formulasi 

sebagai berikut (Nachrowi, 2006:8) : 

Y = β0 + β1X + еt 

Keterangan : 

Y :  Perubahan image 

β0 :  Konstanta 

β1 :  Koefisien regresi 

X :  Pameran 

et        :  Residual 

Secara statistik pengukuran tersebut dapat diperoleh dengan tahapan 

analisis sebagai berikut : 

1. Uji Fhitung 

2. Uji thitung 

3. Uji koefisien determinan (R
2
) 

 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

bebas dalam persamaan regresi secara bersama-sama terhadap variabel 
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terikat. Nilai Fhitung diperoleh melalui rumus sebagai berikut (Nachrowi, 

2006:17) : 

 

 

 Keterangan : 

F : Rasio 

R
2
  : Nilai regresi yang dikuadratkan 

k : Jumlah variabel bebas 

n  : Jumlah sampel 

Untuk pengujian dengan distribusi F menggunakan kaidah 

hipotesis sebagai berikut: 

H0: β1
 
=  0, :  variabel pameran secara simultan tidak berpengaruh  

   signifikan terhadap variabel perubahan image. 

H1: β1 ≠ 0, :  variabel pameran secara simultan berpengaruh signifikan  

   terhadap variabel perubahan image.  

Maka interpretasi terhadap hasil perhitungan adalah sebagai berikut :  

Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima  

Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak 

Gambar 1.2 Kurva uji F hitung 
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2. Uji t 

Uji signifikansi parameter merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial (individual) masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi, dimana 

pengujiannya dilakukan dengan cara sebagai berikut (Nachrowi, 2006:18): 

 
 

Keterangan : 

  t   : Nilai thitung  

 β
i   

: Koesifien regresi  

Sβ
i  

: Standar deviasi  

Untuk pengujian dengan distribusi t menggunakan kaidah hipotesis 

dilakukan sebagai berikut : 

Ho: β1 = 0  : variabel pameran secara individual tidak mempengaruhi  

  variabel perubahan image 

H1: β1 ≠ 0  : variabel pameran secara individual mempengaruhi    

  variabel perubahan image. 

Maka interpretasi terhadap hasil perhitungan adalah sebagai berikut :  

 - Jika thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima 

- Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak  
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Gambar 1.3 Kurva uji t hitung 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koefisien Determinan (R
2
) 

Uji R
2
 digunakan untuk menilai seberapa besar variasi (jumlah 

kuadrat simpangan suatu variabel dengan nilai rata - ratanya) dari variabel 

terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam model regresi, 

sehingga dapat mengetahui kecocokan model regresi tersebut. Koefisien 

determinan majemuk sendiri mempunyai dua sifat, yaitu (Nachrowi, 

2006:20) : 

1. R
2
 merupakan besaran non negatif 

2. Nilai R
2
 berada diantara 0 sampai 1, atau 0 ≤ R

2
 ≤ 1 dimana semakin 

dekat nilai R
2
 dengan 1 menunjukkan R

2
 yang semakin baik. Jika nilai 

R
2
 sama dengan 1, maka garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 

100 persen variasi dalam variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R
2
 

sama dengan 0, maka garis regresi tidak menjelaskan sedikitpun 

variasi dalam variabel terikat. 
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Besarnya nilai R2 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

berikut :  

 

  

Keterangan : 

Σe
i

2 

= Σ kuadrat residual (Residual Sum of Squares, RSS)  

Σy
i

2 

= Σ kuadrat total (Total Sum of Squares, TSS) 

 


