
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan hasil penelitian Rizqiyah (2011) dengan judul 

penelitian Pengaruh Promosi Provider Kartu Ponsel XL Terhadap Perilaku 

Konsumen. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda 

dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap perilaku 

konsumen dan iklan merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

perilaku konsumen. 

2. Iklan 

a.  Pengertian Iklan 

Pada hakikatnya tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk 

mendapatkan laba atau keuntungan, keuntungan tersebut diperoleh dari 

penjualan produk atau jasa. Mengingat persaingan yang cukup ketat 

khususnya dalam indrustri telekomunikasi maka untuk mendapatkan hasil 

penjualan yang maksimal dan sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka 

suatu perusahaan harus melakukan promosi. Promosi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara seperti Direct marketing, Personal selling, Sales 

promotion, dan Mass Selling (Advertising dan Publisitas). 

Advertise atau iklan merupakan cara yang yang paling umum 

untuk melakukan suatu promosi. Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh 



Hendra, Ronny A Rusli dan Benyamin Molan (2004:242) ”Iklan adalah 

segala bentuk penyajian dan promo ide, barang atau jasa secara non 

personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.” 

Menurut Sulaksana (2007:90) Iklan didefinisikan sebagai semua 

bentuk presentasi non personal yang mempromosikan gagasan, barang, 

atau jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu. Sedangkan menurut Kasali 

(2007:9) iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Paling tidak ini 

dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja iklan yang dikeluarkan setiap 

perusahaan untuk merek-merek yang dihasilakannya. Pada sisi yang lain 

iklan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada 

informasi tentang keunggulan atau kelebihan suatu produk, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. 

b. Sifat Iklan 

Dengan banyaknya bentuk dan penggunaan iklan, maka sulit 

membuat suatu generalisasi tentang sifat-sifat khusus mengenai iklan yang 

merupakan suatu komponen dari bauran promosi. Namun sifat-sifat tersebut 

dapat diperhatikan seperti menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Hendra 

Teguh, Ronny A Rusli dan Benyamin Molan (2004:243) mengemukakan 

bahwa sifat-sifat iklan adalah sebagai berikut : 



1. Presentasi Umum 

Iklan merupakan suatu cara komunikasi yang sangat umum, sifat 

yang umum ini semacam keabsahan produk dan penawaran yang 

terstandarisasi. Karena banyak yang menerima pesan sama, maka pembeli 

tahu bahwa motif mereka untuk membeli produk tersebut akan dimaklumi 

oleh umum. 

2. Tersebar Luas 

Iklan selalu berupaya untuk mempengaruhi konsumen berdaya 

sebar luas yang memungkinkan penjual mengulang suatu pesan berkali-

kali. Iklan juga memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan 

pesan yang sama dari para pesaing. Periklanan berskala besar oleh penjual 

menunjukan suatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan keberhasilan 

penjualan. 

3. Ekspansi yang lebih kuat 

Iklan membuat peluang untuk mendramatisasi perusahaan dari 

produknya melalui penggunaan suara dan warna. Namun kadang-kadang 

kemampuan berekspresi yang terlalu berhasil dari iklan dapat meremehkan 

pesan atau mengalihkan perhatian dan pesan. 

4. Tidak Bersifat Pribadi  

Iklan tidak memiliki kemampuan memaksa seperti wiraniaga 

perusahaan, Audiens tidak merasa wajib memperhatikan atau menanggapi 

iklan tapi hanya mampu melakukan monolog bukan dialog dengan 

audiens. 



c. Fungsi dan Tujuan Iklan 

Fungsi iklan menurut Terence A Shimp (2003:357) diterjemahkan oleh 

Revyani Sjahlia adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan Informasi (Informing) 

Iklan membuat konsumen menyadari adanya produk baru, 

menginformasikan mengenai ciri-ciri produk serta kegunaannya.  

2. Membujuk dan Mempengaruhi (Persuading) 

Iklan yang baik harus dapat membujuk konsumen untuk mencoba 

produk yang di iklankan, terkadang bujukan tersebut mengambil bentuk 

dengan cara mempengaruhi permintaan primer (primary demand) yaitu 

menciptakan permintaan bagi seluruh kategori produk, tetapi lebih sering 

hanya berusaha untuk membagi permintaan skunder (secondary Demand) 

yaitu permintaan terhadap merek dari perusahaan tersebut. 

3. Mengingatkan (Reminding) 

Iklan juga dapat menjaga agar merek perusahaan tetap saja dalam 

ingatan konsumen. 

4. Memberikan Nilai Tambah ( Adding Value ) 

Ada tiga cara bagaimana perusahaan dapat menambah nilai bagi 

produk mereka, antara lain dengan melakukan inovasi, meningkatkan 

kualitas dan menambah nilai bagi produk dan merek tertentu dengan 

mempengaruhi persepsi konsumen. 

Iklan yang efektif menjadikan merek dipandang sebagai suatu yang 

elegan, lebih bergaya bahkan lebih unggul dari merek lainnya yang di 



tawarkan dan pada umumnya dipersepsikan memiliki kualitas yang lebih 

tinggi.  

5. Mendampingi (Assisting other company effort ) 

Iklan hanyalah salah satu anggota atau alat dari tim atau bauran 

komunikasi pemasaran, pada saat lainnya peran utama periklanan adalah 

sebagai pendamping yang mempasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan 

dalam proses komunikasi pemasaran. 

d. Keuntungan dan Kerugian Iklan 

Menurut Renald Kasali (2007:16) beberapa keuntungan iklan adalah 

sebagai berikut : 

1. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen dengan adanya periklanan  

konsumen dapat mengewtahui adanya beberapa produk, yang pada gilirannya 

menimbulkan adanya pilihan. 

2. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya, 

iklan yang begusnya tampil di hadapan masyarakat dengan ukuran besar dan 

logo yang cantik menimbulkan kepercayaan yang tinggi bahwa perusahaan 

yang membuatnya bonafit dan produknya berbentuk. 

3.  Iklan membuat orang jadi ingat kenal dan percaya. Adapun kerugian dari   

periklanan : 

1) Menimbulkan dampak negatif misalnya merangsang remaja untuk mulai 

merokok dan terpandang menimbulkan sadisme. 

2) Pemirsa salah menafsirkan peran yang terdapat dalam iklan, karena 

pemaparan yang selalu cepat. 



3) Karena kurang selektif maka dapat terjadi iklan tersebut meraih pasar yang 

salah. 

Sebuah iklan yang  sukses harus memenuhi dua syarat besar, diantaranya : 

Iklan tersebut haruslah dapat diperhatikan atau mendapat atensi dari pemirsa, 

pembaca atau pendengar. Proses atensi ini bertindak sebagai filter bagi pemirsa, 

seberapa banyak  informasi dan kedalaman informasi yang akan dicerna. Tingkat 

atensi yang tinggi adalah saat pemirsa bereaksi aktif terhadap suatu iklan, mereka 

akan memusatkan perhatian sepenuhnya untuk mengikuti pesan iklan yang 

disampaikan. 

e. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas yang dilakukan masing-

masing individu dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa sesuai dengan 

tingkat kebutuhan masing-masing konsumen. Sebelum mengetahui mengenai 

perilaku konsumen maka akan dilakukan penjelasan terlebih dahulu mengapa 

perilaku konsumen dipelajari. Sutisna (2003: 4) menyatakan bahwa terdapat 2 

alasan mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari, yaitu: 

a. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran 

yang tepat dan efesien. 

b. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak 

produk yang ditawarkan dari pada permintaan. Kelebihan penawaran ini 

menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh 

konsumen. 



Menurut Swasta dan Handoko (2000:10) menyatakan bahwa “ Perilaku 

konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan 

individu dan secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentu kegiatan-kegiatan tersebut”. Dari pengertian di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari perilaku konsumen dapat dilihat 

pengaruh-pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli dan juga membantu para manajer dalam 

mengambil keputusan. 

f. Model Perilaku Konsumen  

Dengan mempelajari perilaku konsumen manajer pemasaran akan dapat 

menyusun kebijaksanaan yang tepat dan akan mempengaruhi kesempatan baru 

yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. Banyak dimensi yang 

mempengaruhi konsumen, dimana dimensi-dimensi ini digabungkan dalam suatu 

model mengenai bagaimana konsumen mengambil keputusan. Model perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian pada dasarnya dipengaruhi oleh 

perangsangan pemasaran dan perangsangan lainnya, selanjutnya hal tersebut 

berpengaruh terhadap karakteristik pembeli dan pada akhirnya mempengaruhi 

terhadap proses keputusan pembeli yang merupakan dasar dalam keputusan 

pembelian yang akan diambil. Adapun model perilaku konsumen dapat disajikan 

pada gambar 2.1 berikut: 

 

 



Gambar 2.1 
 

Model Perilaku Pembeli 
 

 

 

 

  

Sumber: Kotler (2000 : 183) 

Berdasarkan gambar 2.1 memperlihatkan bahwa rangsangan pemasaran 

dan rangsangan lainnya akan mempengaruhi karakteristik dari seorang pembeli 

dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses keputusan pembelian yang akan 

diambil. Rangsangan internal pemasaran terdiri dari produk, harga, tempat dan 

promosi. Menurut Lupiyoadi (2001:58) Bauran pemasaran “Merupakan alat bagi 

marketer yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang 

ditetapkan dapat berjalan sukses”. Sedangkan mengenai rangsangan eksternal 

perusahaan atau karakteristik pembeli yaitu meliputi: budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis. Berdasarkan pendapat tersebut maka program pemasaran terutama 

mengenai strategi bauran pemasaran menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi 

oleh perusahaan agar menciptakan konsumen dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Konsumen sebagai obyek dari suatu kegiatan pemasaran adalah anggota-

anggota dari berbagai macam kelompok, sehingga dalam perilakunya akan 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang menurut Kotler (2007:153): faktor 

budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 di 

bawah: 

Gambar 2.2 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
 Perilaku Konsumen 

 
    

 

  

 

 
 
 
 
 

Sumber: Kotler, Manajemen Pemasaran ( 2007:153 )  
 
a. Faktor Budaya 

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

konsumen. Peranan yang dimainkan adalah budaya, sub budaya dan kelas sosial. 

1) Budaya 

Budaya adalah faktor penentu dan perilaku yang paling mendasar, karena 

budaya sangat diperlukan oleh seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. 

Budaya terdiri dari beberapa pola perilaku yang terdapat dalam masyarakat. 

Akan tetapi tidak semua segmen masyarakat mempunyai pola budaya yang 

sama. 
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2) Sub budaya 

Setiap budaya akan mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih 

kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku 

anggotannya. Sub-budaya ini ada empat macam, antara lain: kelompok-

kelompok kebangsaan, keagamaan, ras dan wilayah geografis.  

3) Kelas Sosial 

Sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan dalam sebuah 

masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang dan anggota dalam 

setiap jenjang itu memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama. Kelas 

sosial mempunyai ciri-ciri: (1) orang yang berada dalam kelas sosial 

cenderung lebih berperilaku serupa daripada orang yang berasal dari dua kelas 

yang berbeda. (2) seseorang dipandang mempunyai pekerjaan yang rendah 

atau tinggi sesuai dengan kelas sosialnya. (3) kelas sosial seseorang 

dinyatakan dengan beberapa variabel, seperti jabatan, pendapatan, kekayaan-

pendidikan dan orientasi terhadap suatu nilai daripada hanya berdasarkan 

sebuah variabel. (4) seseorang mampu berpindah dari satu kelas sosial ke kelas 

sosial lainnya, ke atas atau ke bawah, dalam masa hidupnya sampai di mana 

perubahan itu tergantung pada ketat longgarnya lapisan sosial dalam suatu 

masyarakat. Dengan memahami kelas sosial dan sub kultur dalam masyarakat, 

akan membantu pihak pemasaran dalam mempelajari perilaku konsumen dari 

segmen pasar tertentu. 

 

 



b. Faktor Sosial 

Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok referensi, keluarga, status dan peranan sosial. 

1) Kelompok Acuan 

Kelompok acuan adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

Kelompok referensi sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam 

bertingkah laku. 

2) Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang 

perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan 

keputusan membeli. Keluarga merupakan kelompok yang paling kuat dan 

paling awet pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku seseorang. Di mana 

keluarga sebagai community primer yang artinya suatu kelompok di mana 

hubungan para anggotanya sangat erat sekali. 

3) Peran dan Status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam 

pengertian peranan dan status. Sebuah peranan terdiri dari aktivitas yang 

diperkirakan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan orang-orang lain yang 

ada di sekelilingnya. 

 

 



c. Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, 

termasuk: 

1) Usia 

Seseorang akan selalu mengalami perubahan dalam selera dan konsumsinya 

sesuai dengan pertambahan usia dan tahap daur hidupnya. 

2) Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Selera dan 

pola konsumsi seorang buruh misalnya, tentu berbeda dengan seorang 

penguasa. Usaha pihak pemasaran adalah mengidentifikasikan kelompok 

pekerja yang memiliki kecenderungan di atas rata-rata atas produknya. 

Kondisi ekonomi seseorang yang terdiri dari pendapatan yang dibelanjakan, 

tabungan, kekayaan, kemampuan meminjam dan sebagainya, juga sangat 

berpengaruh. Para pemasar harus jeli dalam menangkap perubahan-

perubahan yang terjadi. Bila indikator-indikator ekonomi menunjukkan 

arah resesi, maka para pemasar perlu untuk mengevaluasi kembali 

produknya terutama dalam harga, agar dalam kondisi yang sulit sekalipun, 

mereka tetap mampu menarik pelanggan dan pembeli sasaran. 

3) Situasi Ekonomi 

Keadaan atau situasi ekonomi merupakan pendapatan rata-rata yang 

dibelanjakan (tingkat pendapatan, stabilitas, dan pola waktunya), tabungan 

dan kekayaan. Jika indikator keadaan ekonomi menunjukkan suatu resesi, 

para pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, 



melakukan penempatan ulang dan menetapkan kembali harga produk 

sehingga dapat menawarkan secara terus menerus nilai kepada pelanggan 

sasaran. 

4) Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan 

sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan minat dan pendapat (opini) yang 

bersangkutan. Dalam mempersiapkan strategi pemasaran bagi sebuah 

produk, para pemasar harus meneliti hubungan antara produk mereka 

dengan gaya hidup konsumen sasarannya, misalnya dengan iklan yang 

selaras dengan simbol-simbol dalam gaya hidup seseorang. 

5) Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan 

untuk bertingkah laku. Kepribadian adalah variabel yang sangat bermanfaat 

untuk menganalisa perilaku pembeli. Sedangkan konsep diri adalah konsep 

mengenai kepribadian yang banyak digunakan oleh para pemasar. Setiap 

orang mempunyai konsep diri yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan 

adanya pendapat yang berbeda-beda terhadap usaha-usaha pemasaran 

perusahaan. 

d. Faktor Psikologis 

Empat faktor utama dari psikologis yang mempengaruhi pembelian, 

yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. 

 

 



1. Motivasi 

Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memberikan 

inspirasi, semangat dan dorongan kepada orang lain dalam hal ini 

karyawannya, untuk mengambil tindakan-tindakan. Pemberian dorongan ini 

bertujuan untuk menggiatkan orang-orang atas karyawan agar mereka 

bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Jika 

seorang manajer harus meramalkan perilaku secara teliti, maka ia perlu 

sesuatu tentang tujuan karyawan dan tindakan yang akan diambil orang itu 

untuk mencapainya, di mana seseorang tidak sepenuhnya memahaminya 

sumber utama motivasionalnya. 

Dalam menentukan sasaran pasar yang tepat terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan perlu diteliti dan dikaji motif, perilaku kebiasaan 

pembeli. Hal itu disebabkan karena masing-masing pembeli mempunyai 

motif-motif yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan pendekatan dalam 

mengkajinya sehingga yang dilakukan dapat lebih berguna dan tepat untuk 

mengambil keputusan. Motif pembelian merupakan berbagai pertimbangan 

dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan pembelian akan 

suatu produk motif pembelian dapat dibedakan menjadi: 

1. Motif pembelian terhadap produknya (product motives) 

Yaitu meliputi semua pengaruh serta alasan yang menyebabkan seorang 

konsumen membeli produk tertentu. 

2. Motif pembelian terhadap tempat atau penyalur yang menjual produk itu 

(patronage motives) 



Yaitu merupakan pertimbangan yang menyebabkan seorang konsumen 

membeli produk pada tempat penyalur tertentu. Sedangkan motif 

pembelian terhadap barang-barang konsumen dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

a. Motif Pembelian Emosional (emotional buying motives) 

Yaitu motif pembelian yang dilakukan dengan pertimbangan 

berdasarkan emosi seperti kebanggaan karena penampilan pribadinya, 

pencapaian status sosial dan untuk terhindar dari keadaan bahaya. 

b. Motif Pembelian Rasional (Rational Buying Motives) 

Yaitu pembelian yang dilakukan dengan pertimbangan yang rasional, 

misalnya barang tersebut lebih murah dan tahan lama, bermutu baik 

dan dapat dipercaya. 

2. Persepsi  

Persepsi menurut Kotler (2007:165) adalah “Proses diterimanya 

rangsangan obyek, kualitas, hubungan antara gejala, maupun peristiwa 

sampai rangsangan itu sendiri”. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses bagaimana seseorang 

menyeleksi mengatur dan menginteprestasikan masukan-masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti persepsi 

tidak hanya tergantung pada stimulasi fisik tetapi juga pada stimulasi yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. 

Terjadinya perbedaan persepsi terhadap obyek yang sama karena adanya 

tiga proses persepsi yaitu: 



1. Perhatian Selektif 

Adalah stimulus yang diberikan untuk menarik perhatian konsumen 

terhadap produk atau jasa  yang ditawarkan. 

2. Distorsi Selektif 

Adalah mengelola suatu informasi menjadi suatu pengertian pribadi. 

3. Ingatan Selektif 

Merupakan kecenderungan untuk mempertahankan informasi yang 

mendukung pendirian dan kepercayaan mereka. 

Dari uraian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

proses penerimaan rangsangan- rangsangan oleh panca indera. Kemudian 

dilakukan pemilihan, pengorganisasian dan menafsirkan sampai 

rangsangan itu disadari dan dimengerti masing-masing individu. 

3. Pengetahuan 

Para ahli belajar menyatakan bahwa perubahan perilaku seseorang 

terjadi melalui keadaan saling mempengaruhi antara dorongan, 

rangsangan, petunjuk-petunjuk penting jawaban, faktor penguat dan 

tanggapan. Oleh karena itu, konsumen cenderung mengalihkan 

kesetiaannya pada merek yang serupa daripada merek yang berbeda, maka 

para pemasar akan berhasil jika mampu menyajikan cara memikat dengan 

suatu dorongan yang sama dengan pesaingnya. 

Kalau orang bertindak, mereka belajar. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2006:157) pengetahuan menggambarkan perubahan dalam 

tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori 



pembelajaran mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia 

dipelajari. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dari 

dorongan, rangsangan, petunjuk, respon dan pembenaran. Dengan 

demikian pentingnya praktek dari teori pengetahuan bagi pemasar adalah 

mereka dapat membentuk permintaan akan suatu produk dengan 

menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk 

yang membangkitkan motivasi dan memberikan pembenaran positif. 

Teori pembelajaran atau pengetahuan mengajarkan pemasar bahwa 

mereka dapat membangun permintaan atas sebuah produk dengan 

mengkaitkan dengan adanya dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk 

yang memberikan motivasi dan memberikan penguatan positif. Sebuah 

perusahaan baru dapat memasuki pasar dengan menarik dorongan yang 

sama dengan yang digunakan pesaing dan memberikan konfigurasi isyarat 

yang serupa, karena pembeli lebih mungkin untuk mengalihkan kesetian 

mereka pada merek yang mirip dari pada merek yang berbeda 

(generalisasi). Atau perusahaan dapat merancang mereknya agar lebih 

menarik bagi sekumpulan dorongan yang berbeda dan memberikan isyarat 

yang memancing perpindahan (diskriminasi) (Kotler, 2007:166). 

4. Keyakinan dan sikap 

a. Pengertian Keyakinan 

Suatu keyakinan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh 

seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap adalah menggambarkan 

penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik. Perasaan-perasaan 



emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu 

tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan.” Keyakinan ini 

membentuk citra produk dan merek dan orang akan bertindak berdasarkan 

citra tersebut. Jika beberapa keyakinan salah dan menghambat pembelian, 

perusahaan manufaktur akan meluncurkan kampaye untuk mengoreksi 

keyakinan-keyakinan tersebut. Upaya penting bagi pemasar global adalah 

fakta bahwa pembeli sering mengingat keyakinan jelas tentang merek atau 

produk yang didasarkan pada asal mereka. 

Melalui tindakan dan pembelajaran, orang mendapat keyakinan dan 

sikap, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku pembelian. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2004:220) mendefinisikan “keyakinan sebagai 

pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang mengenai sesuatu”. 

b. Pengertian Sikap 

Sikap sebenarnya adalah pandangan individu terhadap suatu obyek 

atau gejala yang berdasarkan pengetahuan, penilaian atau perasaan 

terhadap suatu obyek dan gejala itu, dan pandangan itu dapat bernilai 

positif atau negatif. Kotler (1990:270) mendefinisikan sikap “Pengertian 

attidute itu dapat diterjemahkan ke dalam pengertian sikap terhadap obyek 

tertentu, yang merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi 

sikap itu disertai oleh kecenderungan sesuai dengan sikap terhadap obyek 

tadi. Sikap merupakan organisasi pendapat dan keyakinan seseorang 

mengenai obyek dan situasi yang relatif tetap, yang disertai dengan 



perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang untuk membuat 

respon atau perilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya (Azwar, 1995:4). 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sikap mengarahkan seseorang berperilaku secara cukup konsisten terhadap 

obyek yang serupa. Sikap seseorang sulit berubah, sikap seseorang 

membentuk suatu pola yang konsisten dan untuk mengubah suatu sikap 

mungkin mengharuskan penyesuaian besar sikap-sikap lain. Sikap 

merupakan perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang untuk 

membuat respon yang dipilihnya.  

Lebih lanjut Kotler (2007:167) menyatakan bahwa: “Sikap adalah 

evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari 

seseorang terhadap beberapa obyek atau gagasan”. Menurut Azwar 

(2006:87) terdapat empat karakteristik dari sikap dari pelanggan atau 

konsumen, yaitu meliputi: 

a. Sikap mempunyai satu obyek, artinya sikap mempunyai sesuatu yang 

dianggap penting. Obyek itu dapat berupa konsep abstrak seperti 

komunisme, atau dapat pula beberapa sesuatu yang nyata. 

b. Sikap mempunyai arah, derajat dan intensitas artinya sikap 

menunjukkan arah terdapat obyek tersebut. Disamping itu sikap juga 

menunjukkan tingkat seberapa jauh seseorang suka atau tidak suka 

terhadap suatu obyek. 



c. Sikap memiliki struktur, artinya sikap menunjukkan suatu organisasi 

dari beberapa sikap yang ada pada diri seseorang sehingga 

terbentuklah suatu rangkaian yang kompleks. 

d. Sikap merupakan suatu proses yang dipelajari, artinya sikap dibentuk 

dari pengalaman ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. 

Adapun macam-macam sikap menurut Mangkunegara (1998: 27-28) 

dapat dibedakan ke dalam sikap sosial dan sikap individual. 

a. Sikap sosial 

 Sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-

ulang obyek sosial, dan biasanya dinyatakan tidak hanya oleh seorang saja 

tetapi juga oleh orang-orang lain yang sekelompok. Sikap sosial 

mempunyai sifat-sifat dinamis karena sikap sosial turut menjadi faktor 

penggerak di dalam pribadi individu untuk bertingkah laku secara tertentu. 

b. Sikap individual 

Sikap individual dimiliki oleh seseorang demi seorang saja, dan berkenaan 

dengan obyek-obyek yang bukan merupakan obyek perhatian sosial. Sikap 

individual turut pula dibentuk karena sifat-sifat pribadi kita sendiri. 

Di samping pembagian sikap di atas, sikap dapat pula dibedakan 

menjadi dua, yaitu meliputi:  

a. Sikap positif 

Sikap positif adalah sikap yang menunjukkan penerimaan, mengakui, 

menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana 

seseorang berada. 



b. Sikap negatif 

Sikap negatif adalah sikap yang menunjukkan penolakan, ketidak setujuan 

terhadap norma-norma yang berlaku di mana seseorang berada  

Adapun ciri-ciri dari sikap menurut Mangkunegara (1998: 30) yaitu 

meliputi: 

a. Sikap bukan merupakan pembawaan manusia sejak lahir, melainkan 

dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang-orang itu dalam 

hubungan dengan obyeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat motif-

motif biogenetis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan kegiatan 

lain-lain penggerak kegiatan manusia yang menjadi pembawaan baginya, 

dan yang terdapat padanya sejak dilahirkan. 

b. Sikap dapat diubah-ubah, karena dapat dipelajari orang sebaliknya sikap 

dapat dipelajari, karena itu sikap dapat berubah-ubah pada orang-orang 

bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang 

mempermudah berubahnya sikap pada orang itu. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu 

terhadap suatu obyek. Dengan kata lain, sikap terbentuk, dipelajari, atau 

berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat 

dirumuskan dengan jelas. 

d. Sikap dapat berkenaan dengan satu obyek saja maupun terhadap deretan 

atau kumpulan obyek. 



e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah 

yang membeda-bedakan sikap dari kecakapan-kecakapan yang dimiliki 

orang. 

Menurut Azwar (1995:19) sikap dapat pula dianalisis dengan analisis 

fungsi, yaitu suatu analisis mengenai sikap dengan melihat fungsi sikap, 

berdasarkan hal tersebut maka sikap memiliki empat fungsi, yaitu meliputi : 

a. Fungsi penyesuaian 

Fungsi ini berkaitan erat dengan sarana dan tujuan. Di sini sikap 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan, orang memandang sampai 

sejauh mana obyek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau sebagai alat 

dalam rangka pencapaian tujuan. Bila obyek sikap dapat membantu 

seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersikap por\sitif 

terhadap obyek-obyek sikap tersebut, demikian pula sebaliknya. Karena 

itu fungsi ini juga disebut sebagai fungsi manfaat, yaitu sampai sejauh 

mana manfaat obyek sikap dalam rangka pencapaian tujuan, fungsi ini 

juga disebut sebagai fungsi penyesuaian, karena dengan sikap yang 

siambil oleh seseorang, orang akan menyesuaikan diri secara baik terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

b. Fungsi egonya. 

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk 

mempertahankan egonya. Sikap ini diambil pada saat orang yang 

bersangkutan terancam keadaan dirinya. Demi untuk mempertahankan 

egonya, orang yang bersangkutan mengambil sikap tertentu. 



c. Fungsi pengetahuan 

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti, dengan pengalaman-

pengalamannya, untuk memperoleh pengetahuan. Elemen-elemen dari 

pengalaman-pengalamannya yang tidak konsisten dengan apa yang 

diketahui individu, akan disusun kembali atau dirubah sedemikian rupa 

sehingga konsisten. Bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap 

suatu obyek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut terhadap 

sikap yang bersangkutan.  

Menurut Azwar (1995:23) sikap mengandung tiga komponen 

pokok yang mengandung struktur sikap, yaitu meliputi: 

a. Komponen kognitif (perseptual komponen) yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandanagn keyakinan, yaitu hal-hal 

yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsikan terhadap 

obyek sikap. 

b. Komponen efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek 

sikap. Rasa senang merupakan hal yang bersifat positif sedangkan 

tidak senang merupakan hal yang bersifat negatif, komponen ini 

menunjukkan arah sikap yaitu positif atau negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan bertindak terhadap obyek sikap. Komponen ini 

menunjukkan identitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya 

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap obyek sikap. 



E.  Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut: 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Kotler, ( 2007:153 )  
 

F. Hipotesis 

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih 

lengkap dan menunjang. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis 

yaitu  Iklan Rokok Sampoerna Mild berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keyakinan dan sikap 
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