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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Hardi (2006) hubungan periklanan frestea versi stasiun kereta api 

(Tora Sudiro) dengan sikap konsumen alat anailisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dari hasil uji diketahui variabel isi pesan, struktur 

pesan, format pesan berpengruh signifikan terhadap sikap. 

Jawaliyah (2008) Analisis pengaruh iklan pasta gigi close up melalui 

televisi terhadap sikap konsumen (Studi pada mahasiswa jurusan 

manajemen fakultas ekonomi universitas muhammadiyah malang) alat 

anailisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dari hasil uji 

disketahui variabel pesan iklan (isi pesan, format pesan, struktur pesan) 

berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen.  

B. Landasan Teori 

1. Iklan 

Menurut Kotler (2009) periklanan adalah semua bentuk terbayar 

atas presentasi non pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh 

sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya 

atau biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan 

membangun preferensi merek atau membidik orang. 
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Iklan adalah seni menyampaikan apa yang ditawarkan atau dijual 

untuk mendapatkan perhatian dan menempatkan produk secara unik 

kedalam alat bantu (Nisenholtz, 2005) dalam (Saputri, 2009). 

2. Tujuan Periklanan 

Menurut Kotler (2000; 658) Tujuan periklanan dapat digolongkan 

bedasarkan sasaran nya yaitu apakah untuk menginformasikan, 

membujuk atau mengingatkan. 

Periklanan informatif sering digunakan ketika memperkenalkan 

produk baru, diadakan secara besar – besaran pada tahap awal suatu 

jenis produk, tujuannya adalah untuk membentuk permintaan pertama. 

Contoh; Perusahaan yogurt pada awalnya harus menginformasikan 

kepada konsumen manfaat gizi dan kegunaan lainnya. Periklanan 

Persuasif penting untuk dilakukan dalam tahap persaingan, tujuannya 

adalah membentuk permintaan selektif atas suatu merek tertentu. 

Iklan pengingat sangat penting untuk produk mapan. Periklann ini 

membantu memelihara hubungan pelanggan dan membuat konsumen 

terus memikirkan produk.  Bentuk tujuan iklan pengingat adalah 

meyakinkan pembeli yang sudah ada bahwa mereka telah melakukan 

pilihan yang benar. 

3. Merancang Pesan Iklan 

Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan; apa yang akan 

di katakan (isi pesan), bagaimana cara mengatakan secara logis 
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(struktur pesan), bagaimana mengatakan secara simbolis (format pesan) 

(Kotler dan Armstrong, 2006). 

a. Isi Pesan 

Pemasar harus menemukan daya tarik atau tema yang akan 

dihasikan respons yang di inginkan. Ada tiga tipe tema atau daya 

tarik: rasional, emosional, dan moral. Tema rasional berhubungan 

dengan minat pribadi pemirsa. Hal tersebut menperlihatkan bahwa 

produk akan menghasilkan manfaat yang di inginkan. Contohnya 

adalah pesan yang memperlihatkan kualitas produk, ekonomi, nilai 

atau kinerja.  

Tema rasional berusaha membangkitkan emosi negatif dan 

positif yang dapat memotivasi pembelian. Pemasar dapat 

menggunakan tema emosional positif seprti cinta, kebanggaan 

kegembiraan, dan humor. Tema moral melatih kepekaan pemirsa 

tentang apa yang “benar” dan “layak”. Tema moral sering 

digunakan untuk mendorong masyarakat agar memperbaiki 

masalah sosial seperti lingkungan yang lebih bersih, hubungan ras 

lebih baik, hak yang sama untuk wanita, dan bantuan untuk orang 

cacat. 

b. Stuktur Pesan  

Struktur pesan adalah suatu pola susunan pesan yang pada 

prinsipnya merupakan rangkaian prolog, contain, epilog (Sari, 

1993). Dalam pemasaran harus memutuskan cara menangani tiga 
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masalah struktur pesan. Yang pertama pemasar akan menarik 

kesimpulan atau menyerahkan kepada pemirsa. Masalah struktur 

pesan yang kedua adalah apakah pemasar akan menghadirkan 

argument terkuat terlebih dahulu menarik perhatian besar tetapi 

dapat menyebabkan akhir anti klimaks. Masalah struktur pesan 

yang ketiga adalah apakah pemasar akan menghadirkan argumen 

satu sisi (hanya menyebutkan kekuatan suatu produk) atau argumen 

dua sisi (memuji kekuatan produk sambil mengakui 

kelemahannya). 

c. Format Pesan  

Personel komunikasi pemasaran juga memerlukan format 

kuat untuk pesan. jika pesan disiarkan melalui televisi pesan harus 

memutuskan judul tema, teks, ilustrasi, warna, gambar dan kalimat 

menarik, bentuk  dan gerakan, kata – kata, bunyi, suara, serata 

bahasa tubuh harus dirancang. 

4. Frekuensi penyaangan Iklan  

Iklan yang semakin luas cakupan medianya dan semakin tinggi 

frekuensi tayangnya memungkinkan penonton semakin sering 

menerima informasi iklan dan merasakan impresi iklan tersebut 

(Indriarto, 2006). Teori advertising media menyebutkan, iklan akan 

memberikan hasil efektif  apabila disampaikan pada tingkat frekuensi 

efektif, kemudian menerpa audiens  dalam  jumlah  efektif,  serta  

seharusnya  dipasang  pada  masa  pembelian (Sihombing, 2010). 
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Suatu iklan baru akan efektif jika dilihat rata-rata tiga kali.  Jika hanya 

satu atau dua kali dianggap belum memberi dampak signifikan karena  

tingkat perhatian audiens masih rendah atau belum terbentuk. 

5. Sikap Konsumen 

Definisi awal sikap dikemukakan Thurstone (dalam Setiadi, 2010) 

sikap sebagai salah satu konsep yang cukup sederhana, yaitu jumlah 

pengaruh yang dimiliki seseorang atas atau menentang suatu objek. 

Kemudian Allport (dalam Setiadi, 2010) mengajukan definisi 

lebih luas; Sikap adalah suatu mental dan saraf sehubungan dengan 

kesiapan untuk menanggapi, diorganisasi melalui pengalaman dan 

memiliki pengaruh yang mengarahkan dan atau dinamis terhadap 

perilaku. 

Setiadi (2010) mendefinisikan dari apa yang dikemukakan oleh 

Allport tersebut mengandung makna bahwa sikap adalah mempelajari 

kecenderungan memberikan tanggapan terhadap suatu objek baik 

disenangi ataupun tidak disenangi secara konsisten. 

Triandis (dalam Setiadi, 2010) dan ahli lainnya mengombinasikan 

tiga jenis tanggapan (pikiran, perasaan, dan tindakan) kedalam tiga 

unsur dari sikap. Dalam skema ini sikap dipandang mengandung tiga 

kmponen yang terkait, yaitu kognisi (pengetahuan tentang objek), afeksi 

(evaluasi positif dan negatif terhadap suatu objek), dan cognation 

(perilaku aktual terhadap suatu objek). 
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Sebagian periset setuju bahwa konsep sederhana dari sikap yang 

diajukan oleh Thurstone dan Fishbein (dalam Setiadi, 2010)  ialah yang 

paling bermanfaat. Artinya sikap mewakili perasaan senang atau tidak 

senang konsumen terhadap objek yang dipertanyakan. Sikap sebagai 

tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang 

berhubungan dengan objek psikologi (simbol, kata-kata, slogan, orang, 

lembaga, ide, dan sebagainya)  

6. Sikap Dan Keterlibatan Konsumen 

Keterlibatan yang tinggi dari konsumen atas pembeliannya akan 

lebih tinggi hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Beatty dan Kahle (1988) bahwa peran 

sikap menurun untuk konsumen yang kurang terlibat. Sikap 

mempengaruhi perilaku untuk individu yang terlibat, tetapi sikap tidak 

memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku bagi 

konsumen yang kurang terlibat. 

7. Fungsi-Fungsi Sikap 

Daniel Kazt (dalam Setiadi, 2010)  mengusulkan empat 

klasifikasi sikap, yaitu : 

a. Fungsi Utilitarian 

Konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap 

produk atas dasar apakah produk itu memberikan kesenangan atau 

justru kekecewaan. Jika konsumen merasakan bahwa obat sakit 
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kepala paramex mampu menghilangkan rasa sakit dengan cepat, 

maka konsumen akan mengembangkan sikap positif terhadap 

obat sakit kepala dan sebaliknya. Oleh karena itu, iklan untuk obat 

sakit kepala Paramex harus berisi manfaat (utility) yang bisa 

diperoleh oleh konsumen. 

b. Fungsi Ekspresi Nilai 

 

Sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu 

merek produk bukan didasarkan atas manfaat prdouk itu, tetapi 

lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu 

mengekspresikan nila-nilai yang ada pada dirinya (self-concept) 

.Ketika konsumen membeli suatu merek produk, manfaat inti dari 

produk itu tidak lagi menjadi perhatiannya tetapi pusat 

perhatiannya adalah apakah merek produk itu mampu membantu 

dirinya mengapresiasikan nilai-nillai yang diinginkannya 

c. Fungsi Mempertahankan Ego 

 Sikap yang  dikembangkan oleh konsumen cenderung 

untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan 

internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. 

Contoh misalnya produk kosmetik dalam iklannya menakuti-

nakuti dengan rasa bau pada ketiak atau bau badan. Dengan 

menakuti konsumen dengan hal itu diharapkan konsumen merasa 

tidak percaya diri jika tidak memakai parfum penghilang bau 

badan. 
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d. Fungsi Pengetahuan  

Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi 

yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. 

Fungsi pengetahuan juga bisa membantu mengurangi 

ketidakpastian dan kebingungan. Fungsi yang diperankan akan 

mempengaruhi evaluasi secara keseluruhan atas suatu obyek. 

Merek produk yang membantu mengekspresikan dirinya akan 

dipilih untuk dibeli, dan tentu saja dia akan bersikap positif. 

Sebaliknya jika merek produk itu tidak mampu mengekspresikan 

nila-nilai dirinya, maka konsumen tidak akan membeli produk itu, 

dan dia akan bersikap negatif terhadap merek produk itu.  

8. Kondisi Untuk Mengubah Sikap 

Sutisna (2002), Penting dilakukan pada saat-saat tertentu ketika 

pemasar memang harus melakukan perubahan sikap  konsumen. 

Sejumlah kondisi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan usaha 

mengubah sikap sebagai berikut. 

a. Kepercayaan lebih mudah diubah dari pada mengubah manfaat 

yang diinginkan. Kepercayaan terhadap merek lebih mudah 

diubah dengan melakukan kampanye iklan. Konsumen yang pada 

awalnya mempunyai kepercayaan rendah atas merek suatu 

produk, tetapi dengan kampanye iklan yang gencar, kepercayaan 

konsumen dapat meningkat. Sementara itu, maanfaat yang 
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diinginkan sifatnya lebih tahan lama, lebih melekat dan telah 

terinalisasi dari pada kepercayaan karena manfaat yang 

diinginkan lebih berkaitan dengan nilai-nilai konsumen. 

b. Kepercayaan terhadap merek lebih mudah diubah daripada sikap 

merek. Kognisi (kepercayaan) lebih mudah untuk diubah dari 

pada sikap (afeksi). 

c. Sikap lebih mudah untuk diubah keika produk adalah low 

involvement. Tetapi produk yang dikategorikan low involvement, 

sikap konsumen biasanya lebih mudah untuk diubah sebab 

konsumen tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap merek 

produk yang low involvement. 

d. Sikap yang lemah lebih mudah untuk berubah dari pada sikap yang 

kuat. Jika sikap terhadap merek suatu produk tidak kuat, pemasar 

akan lebih mudah mengubah sikap konsumen dengan iklan yang 

baik. Iklan yang ditampilkan bisa berupa asosiasi yang lebih tepat 

dengan suatu objek tertentu, dibandingkan asosiasi yang dilakukan 

oleh merek yang sudah ada.  

9. Pembentukan Sikap 

Sikap kerap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan 

objek dan sikap. Namun kenali bahwa sikap dapat dibentuk bahkan 

tanpa adanya pengalaman aktual dengan suatu objek. Sikap terhadap 

produk dibentuk bahkan bila pengalaman konsumen dengan produk 
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bersangkutan terbatas pada apa yang mereka lihat pada iklan (Engel, et 

.al, 1994, p.341). 

Informasi dari media massa tidak boleh dianggap remeh. 

Perusahaan menggunakan berbagai macam media massa secara efektif 

untuk mempengaruhi sikap audiens yang merupakan konsumen atau 

calon konsumen. Sikap dapat dibentuk dari jenis media massa yang 

digunakan untuk mengkomunikasi tentang produk (Prasetijo, 2005)  

Pembentukan dan perubahan sikap dilandaskan pada pandangan 

bahwa konsumen membentuk sikap terdahulu baru diikuti tindakan atau 

perilaku: 

Strategi mengubah komponen-komponen dari model multi atribut 

(Prasetijo, 2005). Caranya: 

a. engubah relative evaluation of atribut. Bila konsumen meyakini 

bahwa suatu atribut yang paling penting dari suatu produk, 

misalnya pasta gigi pepsodent membuat gigi lebih putih dan 

meyehatkan gigi., sedangkan ciptadent mencoba mengubah sikap 

konsumennya dengan meyakinkan mereka bahwa ciptadent juga 

membuat gigi sehat, putih bersih lebih kuat terjaga. 

b. Menguba

M

h brand belief. Bila konsumen meyakini bahwa produk-

produk unilever adalah produk biasa-biasa saja, pemasar unilever 

akan mencobah mengubah sikap konsumen dengan meyakinkan 

mereka bahwa rinso membersihkan paling bersih. Penggunaan 
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kata-kata hiperbola seperti lebih, paling, dan ekstra banyak 

digunakan untuk mengubah brand belief. 

c. bah dan menggabungkan suatu atribut. Hal tersebut 

tampak pada sabun nuvo pada suatu iklannya menampilkan empat 

atribut (plus, plus, plus, plus) yang digabungkan dengan 

moisturizer, harum, irgasan, dan TTCnya bersifat anti bakteri, 

kegunaan istimewa semacam itu siapa yang tidak tertarik dan 

mengubah sikap? 

Menam

Menam

yakinan terhadap competitors brand yang biasa 

d

10.

 bahwa sikap terbentuk berdasarkan 

pema

bagi pemasaran dalam 

banya

d. bah overall brand rating. Jingle dari iklan sampurna 

mengatakan “Other Can Only Follow” yang mempunyai makna 

bahwa produk sampurna yang pertama dan yang terbaik. 

e. Mengubah ke

ilakukan melalui comperarive advertaising” kalau bisa nomer 1 

mengapa 1234. 

 Hubungan Iklan Dengan Sikap 

Berger dan Andrew (1989)

paran iklan berulang adalah sama seperti yang dibentuk atas dasar 

pengalaman secara  langsung terhadap produk atau merek. Karena 

merek sudah tersimpan dalam memori. 

Engel, et.al (1994, p.337) Sikap berguna 

k cara. Sikap kerap digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan 

pemasaran. Pertimbangkan sebuah kampanye iklan yang dirancang 

untuk menaikkan penjualan dengan meningkatkan sikap konsumen. 
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Bila iklan gagal memberikan efek yang diharapkan pada sikap, maka 

barang kali perlu untuk merefisi kampanye iklan tersebut  

Kemampuan iklan untuk menciptakan sikap yang menyongkong 

terhad

Mowen (1995, p.332) dalam Firdausi (2003) yang menjelaskan 

bahw

embantu konsumen 

meng sik

ap suatu produk mungkin sering bergantung pada sikap 

konsumen terhadap iklan itu sendiri. Iklan yang disukai atau dievaluasi 

secara menguntungkan dapat menghasilkan sikap positif terhadap 

produk. Iklan yang tidak disukai mungkin menurunkan evaluasi produk 

oleh konsumen (Miniard, 1995). 

a tanggapan terhadap model iklan dapat ditunjukkan konsumen 

dengan sikap suka atau tidak suka terhadap rangsangan iklan yang 

ditayangkan. Iklan favorit biasanya dapat mempengaruhi konsumen 

untuk segera mencoba produk yang diiklankan. 

Engel, et.al (1994) Sikap m

organisa an informasi yang begitu banyak yang setiap hari 

dipaparkan pada dirinya. Fungsi yang diperankan akan mempengaruhi 

evaluasi secara keseluruhan atas suatu obyek. jika merek produk itu 

tidak mampu mengekspresikan nila-nilai dirinya, maka konsumen tidak 

akan membeli produk itu, dan dia akan bersikap negatif terhadap merek 

itu. Oleh karena itu, usaha-usaha itu untuk mempengaruhi konsumen 

dengan melalui iklan  
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Frank Jefkins (1997, p.71) dalam Firdausi (2003) mengatakan 

bahwa pada dasarnya tujuan periklanan adalah mengubah atau 

mempengaruhi sikap-sikap khalayak, dalam hal ini adalah tantunya 

sikap konsumen. Tujuan periklanan komersil adalah membujuk 

khalayak untuk produk A, bukan produk B. Atau mempromosikan 

kelanjutan perilaku membeli produk A untuk seterusnya. 

Sikap kerap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan 

objek dan sikap. Namun kenali bahwa sikap dapat dibentuk bahkan 

tanpa adanya pengalaman aktual dengan suatu objek. Sikap terhadap 

produk mungkin dibentuk bahkan bila pengalaman konsumen dengan 

produk bersangkutan terbatas pada apa yang mereka lihat pada iklan 

(Engel, et .al, 1994, p.341). 

(Petter dan Olson p181) Iklan ditujukan untuk mepengaruhi afeksi 

dan kognisi konsumen evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna, 

kepercayaan, sikap, citra yang berkaitan dengan produk dan merek. 

Walaupun pertama-tama iklan akan mempengaruhi afeksi dan kognisi, 

tujuannya yang paling akhir adalah bagaimana mempengaruhi perilaku 

pembelian. 
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11. Kerangka Pemikiran 

Bedasarkan dari hasil penalitian terdahulu dan landasan teori 

tentang tema yang diangkat yaitu pengaruh  iklan terhadap perilaku 

konsumen, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

(X1) Isi Pesan 
  

 (X2) Struktur 
Pesan 

(Y) sikap terhadap 
iklan 

 
(X3) Format Pesan 

 

 
(X4) Frekuensi 

Penayangan 

Sumber; Data yang diolah untuk penelitian ini 

12. Hipotesis; 

H1: Isi pesan berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa  

H2: Struktur pesan berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa  

H3: Format pesan berpengaruh signifikan terhadap sikap pemirsa  

H4: Frekuensi penayangan berpengaruh signifikan terhadap sikap 

pemirsa. 

 

 


