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Abstract. The study focuses on the consumers’ perception on the brand of Majalah Eksekutif 

related to the consumers’ satisfaction. Respondents taken in this study live in Jakarta. One of the 

reasons why consumers buy that magazine product is the image (brand). Most of the respondents 

suggest that the magazine is attractive, and the contents of the Majalah Eksekutif plays the 

crucial role to attract the consumers.  
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PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia khususnya dalam 

dunia informasi beberapa tahun belakangan ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Pesatnya perkembangan ditandai dengan 

munculnya pelaku penyedia jasa informasi 

baik media cetak, elektronik maupun dunia 

maya (internet). Di saat banyak bermunculan 

perusahaan dotcom, banyak pula bermunculan 

media cetak, baik media cetak baru maupun 

pengembangan media dengan mengekor nama 

besar pendahuluanya (Radar tanggerang, 

Radar Bogor, Radar Madiun, dan masih 

banyak lagi dengan membawa nama “Jawa 

Pos Group”). Begitu juga pada majalah 

Eksekutif, dimana isi majalahnya menitik 

beratkan pada bisnis dan manajemen dengan 

target pasar para eksekutif (para pengambilan 

keputusan). Melihat uraian di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian seberapa 

besar persepsi konsumen terhadap Majalah 

Eksekutif. 

 

Perumusan Pokok Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka penelitian akan mengidentifiksi 

masalah-masalah yang timbul dan dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimana persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk yang dihasilkan majalah 

eksekutif? 

b. Seberapa besar kualitas produk Majalah 

eksekutif mempengaruhi tingkat kepuasaan 

konsumen? 

c. Seberapa penting Majalah eksekutif bagi 

kalangan eksekutif dalam mengambil 

keputusan? 

d. Seberapa besar hubungan antara Merek 

Majalah eksekutif dengan minat beli 

konsumen? 

e. Seberapa tingkat konsumen terhadap 

kinerja Majalah Eksekutif? 

 

Batasan Masalah  
Penelitian membatasi masalah-masalah 

yang dititikberatkan hanya pada bagaimana 

persepsi konsumen terhadap Merek Majalah 

Eksekutif dikaitkan dengan kepuasaan 

konsumen. Penulis hanya membatasi dalam 

mengambil responden di wilayah seputar 

Jakarta, dimana dianggap sudah mewakili 

konsumen. 

 

Tujuan Penelitian  

Mengetahui seberapa besar persepsi 

konsumen terhadap Merek Majalah eksekutif 

dikaitkan dengan manfaatnya. 

a. Untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan antara persepsi konsumen 

terhadap Merek Majalah Eksekutif 

dikaitkan dengan kepuasaan konsumen. 
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b. Seberapa besar pengaruhnya Merek 

Majalah eksekutif terhadap konsumen 

dalam pengambilan keputusan. 

c. Seberapa besar minat konsumen membaca 

Majalah Eksekutif. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Merek 

Merek memang peranan yang sangat 

penting, salah satunya adalah untuk 

memjembatani antara harapan konsumen 

terhadap janji yang kita berikan pada saat 

menjual produk kita. Dengan demikian terlihat 

ada ikatan emosional yang sangat kental antara 

konsumen dengan perusahaan penghasilan 

produk melalui merek. 

Menurut Philip Kotttler (Kottler, 2001), 

merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, 

atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal 

tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidetifikasikan barang atau jasa dari 

seseorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing. 

 

Perspektif Terhadap Merek 

Terdapa 5 (lima) macam perspektif 

kualitas yang berkembang. Lima macam 

perspektif inilah yang menjelaskan mengapa 

kualitas bisa diartikan secara beragam. Adapun 

perspektif kualitas tersebut, antara lain: 

a. Transcendental approach dalam 

pendekatan ini kualitas dipandang sebagai 

innate excellence dimana kualitas dapat 

dirasakan apa yang diketahui tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasikan. 

b. Product based approach, pendekatan ini 

menganggap kualitas merupakan 

karakteristik yang dapat dikuantitatifkan 

dan dapat diukur. 

c. User based approach, pendekatan ini 

didasarkan pada penukaran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang 

memandangnya, produk yang memuaskan 

tergantung pada pengalaman seseorang. 

d. Manufacturing based approach, perspektif 

ini bersifat supply based dan terutama 

memperhatikan praktek-praktek 

perekayasaan (reengineering). 

e. Value Based Approach, pendekatan ini 

memandang kualitas dari segi nilai dan 

harga (Tjiptono, 2002).  

 

Jenis-jenis Merek 

Merek sendiri mempunyai beberapa jenis, 

yang akan membantu membangun suatu 

hubungan antara merek dan konsumen melalui 

penciptaan proposisi nilai yang melibatkan 

keutungan fungsional, emosional maupun 

ekspresi diri. Ada empat jenis merek yang 

layak diketahui, antara lain: 

a. Merek sebagai produk (terdiri dari 

jangkauan produk, atribut produk, kualitas, 

penggunaan, para pengguna, asal negara); 

b. Merek sebagai organisasi (atribut 

organisasional, local versus global); 

c. Merek sebagai pribadi (pribadi merek, 

hubungan merek dan konsumen); 

d. Merek sebagai symbol (citra 

visual/metafora dan kegunaan merek). 

 

Kualitas Merek 

Konsep Kualitas Majalah 

Kualitas dalam pemasaran mempunyai 

peranan yang sangat krusial. Perusahaan yang 

mempunyai kualitas produk yang sangat baik, 

akan membuat perusahaan tersebut dapat 

menurunkan biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan, meningkatkan kepuasaan 

para pelanggan, meningkatkan jumlah penjual, 

memperluas pangsa pasar serta masih banyak 

sekali keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh. 

Kualitas suatu produk sangat erat sekali 

kaitannya dengan kepuasaan konsumen. 

Apabila kualitas produk jauh lebih rendah dari 

pada harapan para pelanggan, pembeli akan 

merasa kecewa. Apabila sesuai dengan 

harapan pembeli atau puas. Dan apabila 
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melebihi dari harapan pembeli maka pembeli 

akan sangat puas, dan besar kemungkinan 

pembeli akan membeli kembali produk 

tersebut. Dan perusahaan yang jeli akan 

kepuasaan pasti akan membuat konsumen 

memberikan lebih daripada janji yang 

diberikan, untuk mempertahankan pelanggan. 

 

Definisi Kualitas Majalah  

Kualitas mempunyai arti yang cukup luas 

sekali karena mencakup karakteristik dari 

produk yang mempunyai ciri-ciri khusus, 

keunggulan tersendiri dibandingkan produk 

lainnya yang serupa. Hal ini membuat kualitas 

bisa didefinisikan secara pasti karena 

membutuhkan pemahaman dari pandangan 

banyak orang yang bebeda-beda. Akan tetapi 

kebanyakan perusahaan mendefinisikan 

kualitas dilihat dari kepuasan pelanggan. 

Menurut Soewarso Hardjo Soedarmo, 

kualitas atau mutu adalah karakteristik produk 

dan jasa tang ditentukan oleh pemakaian dan 

diperoleh melalui pengukuran proses serta 

perbaikan yang berkelanjutan (Soedarmo. 

2001). Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia 

Diana, kualitas merupakan suatu kondisi 

dinalis yang berhubungan dengan produk jasa, 

proses dan lingkungan yang memenuhi 

harapan (Tjiptono, 2000). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kualitas mempunyai banyak pengertian, 

yakni: (1) kualitas merupakan usaha dalam 

memenuhi kebutuhan dan kepuasaan para 

pelanggan atas pemakaian produk dan jasa, (2) 

kualitas meliputi produk, jasa, proses, dan 

lingkungan, (3) kualitas bersifat dinamis, 

karena harus dilakukan penyempurnaan yang 

bersifat terus menerus dan berkelanjutan. 

 

Persepsi Terhadap Kualitas Majalah 

Persepsi kualitas secara khusus melihat 

kualitas yang didasarkan pada persepsi 

konsumen. Dalam pemasaran persepsi sangat 

penting peranannya. Bahkan bagi para 

pemasar, memerlukan keyakinan bahwa 

persepsi adalah relasi. Begitu juga dengan 

kualitas. Ada dua jenis kualitas, yaitu kualitas 

objektif dan kualitas menurut persepsi 

konsumen. 

Philip Kottler (dalam Simamura, 2002) 

mengatakan kualitas adalah totalis fitur dan 

karakteristik yang memampukan produk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan dan 

yang tidak dinyatakan. 

 

Harapan Pelanggan 

Expected Service dan Perceved service 

merupakan harapan pelangggan, maka dalam 

konteks kualitas (service quality) bahwa 

harapan pelanggan memiliki peranaan yang 

besar sebagai standarisasi dalam mengukur 

kepuasaan. Menurut Fandy Tjiptono harapan 

pelanggan merupakan keyakinan pelanggan 

sebelum mencoba atau membeli produk, yang 

dijanjikan standar atau acuan dalam menilai 

atribut/dimensi menilai kinerja produk tersebut 

(Tjiptono, 2006).  

 

Dimensi Kualitas Jasa 

Salah satu cara agar penjualan jasa suatu 

perusahaan lebih unggul dibandingkan  dengan 

persaingnya adalah dengan  memberikan 

pelayanan yang berkualitas dan bermutu yang 

memenuhi tingkat kepentingan konsumen. 

Apabila jasa yang mereka nikmati berada jauh 

yang mereka harapkan, konsumen akan 

kehilangan minat terhadap pemberi jasa 

tersebut. Begitu pula sebaliknya jika merasa 

sesuai dengan harapannya, mereka akan 

memakai kembali jasa tersebut. 

Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat 

dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan 

tetapi harus dipandang dari sudut pandang 

penilaian pelanggan. Kualitas jasa dapat 

dievaluasi ke dalam liam dimensi, antara lain: 

(1) Reliability (keadaan) untuk mengukur 

perusahaan dalam memberikan jasa tepat dan 

dapat diandalkan; (2) Responsiveness (daya 

tanggap) untuk membantu dan memberikan 

pelayanan kepada pelanggan dengan cepat; (3) 

Assurance (jaminan) untuk mengukur 

kemampuan dan kesopanan karyawan serta 
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sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh 

karyawan; (3) Emphayy (empati) untuk 

menukur pemahaman karyawan terhadap 

kebutuhan konsumen serta perhatian yang 

diberikan oleh karyawan; dan (4) Tangible 

(kasat mata) untuk mengukur penampilan 

peralatan, karyawan serta sarana komunikasi.  

 

Mengukur Kualitas Jasa 

Salah satu cara yang membedakan sebuah 

perusahaan jasa adalah memberikan jasa 

dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaing 

secara konsisten. Kuncinya adalah memenuhi 

atau melebihi ekspektasi kualitas jasa 

pelanggan sasaran. 

Parasuraman, Zeithaml, dan Herry (dalam 

Lupioyadi, 2001) membentuk model kualitas 

jasa yang menyoroti syarat-syarat untuk 

memberikan kualiitas jasa yang diharapkan. 

Model itu mengidentifikasikan lima 

kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan 

penyampaian jasa, yakni: (1) Kesenjangan 

antara harapan konsumen dan presepsi 

manajemen; (2) Kesenjangan antara persepsi 

manajemen dan spesifikasi kualitas  jasa; (3) 

Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa 

dan penyampaian jasa; (4) Kesenjangan antara 

penyampaian jasa dan komunikasi ekternal; 

dan (5) Kesenjangan antara jasa yang dialami 

dan jasa yang diharapkan. 

 

Kepuasaan Pelanggan 

Menurut Philip Kotler, kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/kesannya terhadap kinerja berada di 

bawah harapan, pelanggan tidak puas (Kottler, 

2000). Jika kinerja memenuhi harapan, maka 

pelanggan puas. Dan apabila kinerja melebihi 

harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Sedangkan Engel (1990) dan Parwitra (1993) 

mengatakan bahwa pengertian kepuasan dapat 

diterapkan dalam penilaian kepuasan atau 

ketidak puasan terhadap satu perusahaan 

tertentu karena keduanya berkaitan erat 

dengan konsep kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan 

sebagai respon pelanggan terhadap ketidak 

sesuaian antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, yakni: (1) 

Kualitas produk, pelanggan akan merasakan 

puas bila hasil evaluasi yang mereka lakukan 

menunjukan produk yang mereka gunakan 

berkualitas; (2) Kualitas pelayanan, pelanggan 

akan merasa puas bila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik atau sesuai dengan 

harapan; (3) Emosional, pelanggan akan 

merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia 

bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat 

kepuasaan yang lebih tinggi; (4) Harga, 

produk yang mempunyai kualitas sama tetapi 

menerapkan harga yang relatif murah dan 

memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

pelanggannya; dan (5) Biaya, pelanggan yang 

tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

untuk mendapatkan suatu produk cenderung 

puas.  

 

Strategi Kepuasan Pelanggan  

Mempertahankan pelanggan lebih sulit dari 

pada mencari pelanggan baru. Dalam rangka 

hal ini perlu adanya strategi. Penyusunan 

strategi untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan harus mempertimbangkan dua 

strategi pemasaran yaitu defensive marketing 

(efisiensi biaya, meningkatkan volume 

pembeli kembali, menerapkan strategi harga 

premium, serta promosi yang tepat) dan  

offensive marketing (meningkatkan pangsa 

pasar, meningkatkan refutasi atau citra produk 

melalui strategi merek serta penerapan harga 

premium). Defensive marketing akan 

menghasilkan margin yang tinggi sedangkan 

offensive marketing akan menghasilkan 
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margin relative yang kecil tetapi perusahaan 

akan menikmati peningkatan penjualan yang 

cukup besar. Jika digabungkan akan 

menghasilkan profit yang besar. 

Sedangkan tujuan utama strategi kepuasan 

pelanggan adalah agar pelanggan tidak mudah 

pindah ke pesaing. Strategi untuk 

meninggalkan kepuasan pelanggan, antara 

lain: (1) Strategi relationship marketing, dalam 

strategi ini transaksi antara pembeli dan 

penjual berlanjut serta proses penjualan 

selesai. Perusahaan menjalin mitra dengan 

pelanggan secara terus menerus yang pada 

hakekatnya akan menimbulkan kesetiaan 

pelanggan sehingga terjadi bisnis ulang; (2) 

Strategi unconditional service guarantee, 

strategi memberikan garansi atau jaminan 

istimewa secara mutlak yang dirancang untuk 

meringankan resiko kerugian dipihak 

pelanggan; (3) Strategi superior customer 

service, strategi menawarkan pelayanan yang 

lebih baik dibandingkan dengan yang 

ditawarkan oleh pesaing; (4) Strategi 

penanganan keluhan yang efektif, strategi 

penanganan keluhan pelanggan dengan cepat 

dan tepat, dimana perusahaan harus 

menunjukan perhatian, kepribadian, dan 

penyelesaian atas kekecewaan pelanggan agar 

pelanggan tersebut dapat kembali menjadi 

pelanggan yang puas dan kembali 

menggunakan produk/jasa perusahaan 

tersebut; (5) Strategi peningkatan kinerja 

perusahaan, perusahaan menerapkan strategi 

yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

secara berkesinambungan, memberikan 

pendidikan dan pelatihan komunikasi, 

salesmanship, dan public relations kepada 

pihak manajemen dan karyawan, memasukan 

unsur kemampuan memuaskan pelanggan ke 

dalam sistem penilaian prestasi karyawan.  

 

Hubungan Merek Bagi Kepuasan 

Pelanggan 

Merek merupakan dambaan bagi setiap 

pelanggan karena memilki berbagai alasan. 

Perlindungan terhadap merek memberikan 

motivasi bagi pelanggan dan bagi investor 

karena dengan merek lebih memperpanjang 

jaminan bagi pelanggan dalam hal 

perlindungan penggunaan sebuah produk. 

Membantu konsumen dalam mengambil 

kepuasan dan memilih produk. Brand 

Recognition. Persepsi terhadap merek dapat 

terjadi secara bertahap. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Obyek Penelitian  
Penulis melakukan kegiatan penelitian 

dimana sebagian besar majalah Eksekutif 

beredar khususnya di kota-kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan kota-

kota lainnya. Sementara obyek utama dari 

penelitian ini adalah majalah Eksekutif, 

seberapa besar persepsi konsumen majalah 

Eksekutif mempersepsikan merek majalah 

Eksekutif terkait dengan pelayanan yang 

diberikan serta tingkat kepuasan konsumen.  

 

Lokasi dan waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di dua 

kategori. Kategori pertama dilakukan di dalam 

kota Jakarta dengan melakukan riset lapangan 

di beberapa tempat dimana majalah Eksekutif 

ada seperti mal-mal, toko buku, restoran, lobi 

hotel dan beberapa tempat lainnya. Kategori 

kedua bekerja sama dengan majalah Eksekutif 

dengan menyebarkan kuesioner ke pelanggan 

di luar kota bersamaan dengan penyebaran 

majalah Eksekutif.  

 

Unit Analisis  

Penulis dalam melakukan analisis 

menggunakan data-data baik yang berasal dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Data 

internal digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana perusahaan dalam melakukan upaya-

upaya pengingkatan pelayanan pelanggan 

dalam rangka kepuasan. Sedangkan data 

eksternal digunakan untuk menganalisis secara 

kuantitatif hubungan antara persepsi dan 

tingkat kepuasan pelanggan. Data-data yang 

dimaksud antara lain sebagai berikut. 
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a. Data internal, yaitu kegiatan pelayanan 

kepada pembaca seperti respon terhadap 

pelanggan, iklan, event pelanggan dan lain 

sebagainya.  

b. Data eksternal, yaitu data hasil kuesioner 

pelanggan yang didapat penulis secara 

langsung.  

c. Hasil wawancara penulis dengan 

konsumen dan pemasang iklan (corporate) 

pada saat penyebaran kuesioner. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, penulis melakukan 

pengumpulan data secara kuantitatif. Cara 

yang dilakukan penulis adalah dengan riset 

lapangan dan library research. Pada riset 

lapangan penulis menyebar kuesioner (poling) 

dan melakukan observasi wawacara.  

 

Metode Analisis  

Dalam melakukan analisis data terkait 

dengan permasalahan yang dihadapi, penulis 

menggunakan alat bantu analisis SPSS. Dalam 

melakukan analisis, yang di analisis oleh 

penulis antara lain, karakteristik responden, 

deskriptif terhadap majalah Eksekutif, dan 

analisis persepsi terhadap majalah Eksekutif, 

serta hubungan antara persepsi dengan 

kepuasan konsumen majalah Eksekutif.  

Dari permasalahan yang dibuat penulis, 

perlu adanya pengujian atas kebenarannya 

antara lain sebagai berikut. 

a. Persepsi Merek Majalah Eksekutif akan 

berpengaruh pada minat baca konsumen. 

b. Minat konsumen akan menimbulkan minat 

untuk memiliki Majalah Eksekutif 

c. Dengan membaca Majalah Eksekutif 

konsumen akan terpuaskan. 

d. Dengan terpuaskan konsumen akan setia 

terhadap Majalah Eksekutif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Majalah Eksekutif adalah majalah yang 

pertama kali terbit pada Juli 1979. Sejak terbit 

majalah Eksekutif mempunyai misi dan 

sasaran yang sangat jelas. Misinya adalah 

meningkatkan dinamika bisnis dan ekonomi 

dalam program pembangunan Indonesia. Yang 

sifatnya informatif, edukatif, motivatif dan 

menghibur. Yang menjadi sasaran adalah 

kalangan menengah atas, swasta maupun 

pemerintah.  

Formulasi isi dan batasan segmen pembaca 

tidak memungkinkan Majalah Eksekutif 

menjadi bacaan umum. Sehingga dalam 

melakukan penulisan selalu diusahakan agar 

majalah Eksekutif ini tetap mendapat tempat 

teratas sebagai media terpercaya untuk 

kalangan menengah/atas, sehingga mampu 

menjaga kelangsungan hidup dalam keadaan 

sehat.  

Dalam perjalanannya, Majalah Eksekutif 

dalam mengembangkan selalu terbuka untuk 

masuknya investor baru. Hal ini terbukti 

sampai saat ini sudah terjadi beberapa 

perubahan pengelola. Penulis mengambil topik 

majalah Eksekutif dan bukan perusahaannya 

karena sejak pertama kali terbit majalah 

Eksekutif tidak pernah berubah nama 

meskipun pengelolanya berubah-ubah, Hal 

inilah untuk memudahkan pemahaman dan 

pengenalan terhadap majalah Eksekutif.  

Pembahasan pada penelitian ini meliputi 

karakteristik responden, pengetahuan terhadap 

majalah Eksekutif, tingkat kepuasan 

konsumen, deskripsi konsumen terhadap 

majalah Eksekutif, persepsi konsumen 

terhadap kualitas majalah Eksekutif, hubungan 

antara persepsi dengan kepuasan pelanggan.   

 

Karakteristik Responden  

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, 

karakteristik responden meliputi jenis kelamin, 

usia, pendidikan, jabatan, penghasilan, 

pengenalan produk, lama mengenal majalah 
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Eksekutif, pembaca Eksekutif, dan cara 

mendapatkan majalah Eksekutif.  

Data yang diperoleh penulis 

memperlihatkan responden terbesar adalah 

laki-laki yaitu 66 responden (82,5%), 

kemudian wanita 14 responden (17,5%). Saat 

ini masih relevan atau dapat diterima karena 

mayoritas pengusaha maupun karyawan 

dengan jabatan-jabatan setingkat manajer ke 

atas masih didominasi laki-laki. Kemudian, 

responden terbesar adalah usia 31 – 40 tahun 

(41,30%), kemudian disusul usia di atas 40 

tahun (31,3%), dan yang terakhir usia 21 – 30 

tahun 

(27,5%). 

Hal ini 

menunjukk

an bahwa  

bahwa 

Majalah 

Eksekutif  

merupakan 

majalah 

dengan 

pembaca 

mayoritas 

pengusaha 

muda. 

Selain juga 

dibaca oleh 

para 

usahawan di atas 40 tahun maupun para 

pemula. Selanjutnya, lebih dari 50% 

responden mempunyai latar belakang 

pendidikan sarjana. Hal ini terlihat dari hasil 

kuesioner, dengan pendidikan S1/Sederajat 

menempati posisi teratas (57,5%), kemudian 

S2/Sederajat (18%), SMU/Sederajat (14%), 

dan lainnya menempati posisi terakhir (4%). 

Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa untuk 

menduduki posisi strategis yang mampu 

memutuskan keputusan strategis pula perlu 

pendidikan dan pengalaman. Hal ini bisa 

dilakukan apabila seorang pemimpin 

mempunyai pendidikan yang bagus (perguruan 

tinggi).  

Berdasarkan jabatan, rata-rata pembaca 

Eksekutif adalah staf (45%), disusul manajer 

(35%), dan yang terakhir direksi (16%). Hal 

ini agak sedikit berbeda dengan target 

pembaca Majalah Eksekutif dimana menjadi 

bacaan manajer ke atas. Hal ini mungkin staf 

merupakan penunjang para pimpinannya yang 

harus bisa membantu atasan dalam 

mendapatkan informasi guna menyusun 

strategi perusahaan.  

Sedangkan dari sisi penghasilan, 

penghasilan rata-rata responden didominasi 

oleh pembaca dengan berpenghasilan Rp 2 juta 

– Rp 5 juta (36,3%), kemudian kurang dari Rp 

2 juta (26,3%), di atas Rp 10 juta (21,3%), dan 

yang terakhir adalah berpenghasilan antara Rp 

6 juta – Rp 10 juta (16,3%). Didapat pula data 

bahwa seluruh responden menyatakan 

mengenal Majalah Eksekutif. Hal ini 

menunjukkan bahwa majalah Eksekutif sangat 

dikenal di dunia usaha dan para professional 

yang haus akan informasi seputar bisnis dan 

manajemen.  

Kemudian diperoleh data lama responden 

mengenal Majalah Eksekutif sebagian besar 

sudah mengenal cukup lama 2 tahun – 5 tahun 

sebesar (48,8%), kemudian 6 tahun – 10 tahun 

(25%), lebih dari 10 tahun (13,8%), dan yang 

Tabel 1 

 Persepsi Umum majalah Eksekutif 
  

Frequency 

 

Percent 

 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Cukup Menarik   

 Menarik  

 Total  

11 

69 

80 

13.8 

86.3 

100.0 

13.8 

86.3 

100.0 

13.8 

100.0 

 

Tabel 2 

Model Summary   
 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted 

R Square  

Std. Error of 

The Estimate 

1 .525a .276 .237 .30264 

a.  Predictors: (Constant), Pelayanan, Bentuk Majalah, Lay Out Majalah, Konten/Isi Majalah 
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terakhir kurang dari 1 (satu) tahun (12,5%). 

Hal ini menunjukkan pula bahwa pelanggan 

majalah Eksekutif cukup loyal. Artinya bahwa 

pelanggan cukup terpuaskan terhadap apa 

yang diharapkan selama ini. Selain itu, terlihat 

bahwa jumlah responden yang menyatakan 

“Ya” sebagai pembaca Majalah Eksekutif 

(70%), kadang-kadang (26,3%) dan 

menyatakan jarang pembaca (3,8%). Hal ini 

menunjukkan pula bahwa bacaan majalah 

Eksekutif bias dikatakan sebagai bacaan yang 

harus dibaca. Serasa kurang lengkap bila tidak 

membaca majalah Eksekutif. Selanjutnya dari 

sisi cara mendapatkan majalah Eksekutif, 

komposisi persentasenya adalah pinjam/punya 

kantor (45%), kemudian berlangganan (36,3%) 

dan beli di toko/agen majalah (18,8%). Hal ini 

menunjukkan pelanggan Majalah eksekutif 

didominasi oleh korporasi. Kemudian, terlihat 

mayoritas responden menyatakan untuk 

menjadi pembaca Eksekutif. Hal ini terlihat 

dari 80 responden 65 responden (81,3%) 

menyatakan “Ya” (menjadi pembaca) dan 15 

reponden menyatakan kadang-kadang 

(18,8%). Hal ini menunjukkan bahwa Majalah 

Eksekutif masih sangat menarik. 

 

Deskripsif Persepsi Konsumen Terhadap 

majalah Eksekutif   

Dari daftar Tabel 1 berikut,  dapat dilihat 

Majalah Eksekutif masih menarik. Hal ini 

ditunjukkan hasil responden menyatakan 

menarik sebanyak 69 responden (86,3%) dan 

cukup menarik sebanyak 11 responden 

(13,8%). Hal ini menunjukkan bahwa Majalah 

eksekutif masih sangat diminati oleh para 

pembacanya. 

Analisis Persepsi Konsumen Terhadap 

Merek majalah Eksekutif   

Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara Majalah Eksekutif dan 

persepsi konsumen, maka dilakukan analisa 

data dengan menggunakan metode analisa 

regresi berganda (multiple Regression 

Analysis). Analisis regresi yang dilakukan 

penulis menggunakan SPSS dan hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Dari analisis dengan alat SPSS koefisien 

determinasi (R2) adalah sebesar 0,276. Hal ini 

menunjukkan bahwa variable-variabel yang 

diambil penulis seperti bentuk, lay out, konten, 

Pelayanan tidak bisa menjelaskan terhadap 

persepsi konsumen secara bersama-sama 

(simultan). Hal ini dibuktikan bahwa variabel-

variabel tersebut hanya mempengaruhi sebesar 

27,6%, sedangkan yang 72,4% lebih 

dipengaruhi faktor lain. 

Sedangkan untuk mengetahui persepsi 

konsumen secara umum terhadap Majalah 

Eksekutif, ada tidaknya hubungan yang 

signifikan, maka dilakukan uji F, hasilnya 

dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil uji F, Nilai 

sig F sebesar 0.000, lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti variable-variable 

bentuk, lay out, konten, dan pelayanan 

mempengaruhi persepsi konsumen secara 

bersama-sama. 

Sedangkan untuk melihat seberapa besar 

dari masing-masing variable bebas terebut 

mempengaruhi persepsi konsumen, maka 

dilakukan uji t yang hasilnya bisa dilihat pada 

Tabel  4. 

Ternyata dari empat variabel yang 

digunakan oleh penulis ternyata hanya ada satu 

variabel yang mempunyai nilai signifikasi 

lebih kecil dari 0,05 (5%) yaitu variabel 

konten (isi). Artinya variabel tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan atau 

tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan tiga 

variabel lainnya tidak ada pengaruhnya atau 

pengaruhnya kecil. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam bisnis 

media cetak faktor yang paling menentukan 

dalam benak pembaca adalah konten (isi 

majalah). Hal ini sesuai dengan majalah 

Eksekutif, dimana menyajikan informasi yang 

akan membantu para pengambil keputusan 
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dalam memutuskan kebijakan. Sedangkan 

faktor lainnya bentuk majalah, lay out dan 

pelayanan merupakan faktor pendukung yang 

akan menyempurnakan majalah secara 

keseluruhan. 

 

Analisis Hubungan Antara Persepsi 

Konsumen Terhadap Merek majalah 

Eksekutif  dengan Kepuasan Pelanggan  

Bagaimana dengan hubungan antara 

persepsi konsumen terhadap merek majalah 

Eksekutif dengan kepuasan pelanggan? Untuk 

mengetahuinya perlu dilakukan uji korelasi 

dengan menggunakan uji korelasi Spearman 

dan Kendall. Hasil dari kedua uji yang 

dilakukan tersebut menghasilkan seperti 

tampak pada Tabel 5.   

Uji korelasi menunjukkan bahwa 

hubungan antara persepsi konsumen terhadap 

merek majalah Eksekutif dikaitkan dengan 

kepuasan pelanggan mempunyai hubungan 

yang signifikan (uji korelasi dengan nilai 

probabilitas Sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05). Dengan demikian hipotesis Ho ditolak 

dan Ha diterima yang berarti mempunyai 

hubungan. Bagimana tingkat keeratan 

hubungan antara persepsi konsumen dengan 

kepuasan pelanggan? Tingkat keeratan dari 

persepsi konsumen dengan kepuasan 

pelanggan setelah dilakukan uji korelasi 

ternyata hasilnya cukup erat. Hal ini terlihat 

dari hasil masing-masing uji menunjukkan 

0,560 dan 0,566 dimana lebih besar dari 0,5. 

Yang berarti mempunyai hubungan yang 

cukup erat diantara keduanya.  
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Tabel 3 

 ANOVAb 

 

Model 

Sum of  

Square 

 

Df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1 Regression 

 Residual  

 Total  

2.618 

6.869 

9.488 

4 

75 

79 

.655 

.092 

7.147 .000a 

a.  Predictors: (Constant), Pelayanan, Bentuk Majalah, Lay Out Majalah,  
 Konten / Isi Majalah   
b.  Dependent Variable: Pandangan Umum  

 

Tabel 4 

Coefficientsa 
 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficents 

Standardized 

Coefficents 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 
 

B 

 

Std. Error 

 

Beta  

1 (Constant) 

 Bentuk Majalah  

 Lay Out Majalah 

 Konten / Isi Majalah 

 Pelayanan 

.295 

.015 

.243 

.631 

.024 

.960 

.271 

.197 

.130 

.140 

 

.066 

.123 

.495 

.017 

.307 

.057 

1.233 

4.867 

.171 

.760 

.955 

.221 

.000 

.864 

a. Dependent Variable: Pandangan Umum  

 

Tabel 5 

Correlations   
 

 

 

 

 

 

Pandangan  

Umum 

Kepuasan  

Konsumen 

Kendall’s tau_b 

 

 

 

 

 

Pandanmgan Umum 

 

 

Kepuasan Konsumen 

 

 

Correlation Coefficient 

Sig. (2_tailed)  

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2_tailed)  

N 

1.000 

. 

80 

.560 

.000 

80 

.560** 

.000 

80 

1.000 

. 

80 

Spearman’s rho 

 

 

 

 

 

Pandanmgan Umum 

 

 

Kepuasan Konsumen 

 

 

Correlation Coefficient 

Sig. (2_tailed)  

N 

Correlation Coefficient 

Sig. (2_tailed)  

N 

1.000 

. 

80 

.566** 

.000 

80 

.566** 

.000 

80 

1.000 

. 

80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Dengan melakukan penelitian dan 

melakukan analisis data hasil penelitian 

dengan menggunakan bantuan SPSS, penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Perkembangan dunia usaha sekarang 

khususnya bisnis media massa menunjukkan 

fenomena yang sangat menarik. Dimana 

konsumen sudah mulai sangat selektif dalam 

membeli produk. Konsumen akan membeli 

majalah yang dapat memenuhi kebutuhan akan 

informasi yang diiinginkan. Hal ini 

mengharuskan setiap penerbit mampu 

memenuhi keinginan konsumen termasuk 

majalah Eksekutif; (2) Satu dari sekian banyak 

persepsi konsumen dalam membeli produk 

adalah image (brand). Semakin kuat image 

suatu produk di benak konsumen, akan 

semakin kuat pula persepsi terhadap produk 

tersebut ; (3) Persepsi konsumen terhadap 

merek majalah Eksekutif, sebagian besar 

responden dalam melihat majalah Eksekutif 

masih menarik; dan (4) Konten adalah variable 

yang paling mempengaruhi terhadap persepsi 

konsumen terhadap merek majalah Eksekutif 

dibandingkan yang lainnya.  

 

Saran-Saran  
Penulis mempunyai saran-saran demi 

kemajuan majalah Eksekutif dalam 

mengembangkan dan memuaskan 

konsumennya, antara lain: (1) Dalam rangka 

mempertahankan para pelanggan dan 

menambah pelanggan baru, perlu adanya 

pengembangan dan perbaikan dari banyak 

aspek yang selama ini telah dilakukan pihak 

perusahaan. Antara lain: Tampilan, bentuk, 

dan pelayanan lebik menarik ; (2) Sering 

melakukan evaluasi dengan terjun lapangan 

untuk mengetahui keinginan para konsumen, 

sehingga kekurangan-kekurangan yang ada 

bisa disempurnakan; (3) Dari empat variabel 

yang digunakan penulis, ternyata masih ada 

faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Faktor inilah yang harus dicari 

perusahaan agar keinginan konsumen bisa 

terpenuhi; dan (4) Meningkatkan pelayanan 

khususnya jadwal terbit dan penyebaran 

majalah.  
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