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Penelitian ini merupakan survei pada pengguna kartu seluler Telkomsel jenis prabayar 

yaitu kartu seluer simPATI dan kartu seluler As yang berada diwilayah kota Malang 

dengan judul “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu Dan Lingkungan 

Komunikasi Terhadap Citra Perusahaan PT. Telkomsel”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel 

komunikasi pemasaran terpadu yang dilihat pada pesan dan lingkungan komunikasi 

yang dilihat pada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu citra 

perusahaan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui variabel-variabel yang 

membentuk suatu komunikasi pemasaran terpadu dan lingkungan komunikasi. 

Dalam penelitian ini mengambil empat hipotesis yaitu, Isi, format, struktur, sumber, 

waktu, jangka waktu, etika, sarana, keterikatan hubungan, janji, dan simbol 

merupakan pembentuk pesan dalam komunikasi pemasaran terpadu, politik, ekonomi, 

sosial, dan teknologi merupakan pembentuk dalam lingkungan komunikasi, pendapat 

umum tentang perusahaan, pendapat tentang kontribusi perusahaan terhadap 

masyarakat, dan selera terhadap perusahaan merupakan pembentuk citra perusahaan 

PT. Telkomsel, komunikasi pemasaran terpadu yang dilihat pada pesan dan 

lingkungan komunikasi berpengaruh terhadap citra perusahaan jasa operator seluler 

PT. Telkomsel. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis faktor dan regresi linier berganda. Dengan 

menggunakan uji F dan uji t. Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis dapat 

mengimplikasikan bahwa perhitungan analisis faktor digunakan untuk mengetahui 

tujuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk mengetahui tujuan yang 

keempat dengan menggunakan regresi linear berganda. 

 

This research is about prepaid card of Telkomsel had two cellular prepared card, 

called SIMPATI and AS. The research conducts at Malang with title “The Influence 

of Total Marketing Communication and Communication Area to PT. Telkomsel 

Image”. 

The research aim is to know the effect of total marketing communication variable saw 

from message and communication area and from politic, economic, social and 

technology to company image. Also to know variable which is build a marketing 

communication and communication area. 

This research take four hypothesis are, contain, format, structure, resource, time, 

length of time, ethical, medium, relationship, promos, and symbol are message builder 

in communication area, peoples and company taste are company image of PT. 

Telkomsel. The analyzer is factor analysis and double linear regression. With Ftest 

and ttest. Based on the concussion for first, second and third. And the fourth know by 

double linear regression. 



 


