
BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDY PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah Adyatma Arifin (2012) dengan 

judul “Pengaruh Periklanan Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen 

Pasta Gigi Pepsodent di Kota Makasar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perilaku periklanan berdasarkan model iklan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian pasta gigi pepsodent di Kota Makasar dan untuk mengetahui 

berdasarkan model iklan variabel mana yang memberikan pengaruh paling dominan 

terhadap pengambilan keputusan tersebut. Hasil penelitian menujukkan bahwa 

variabel attention, interest, desire, dan action memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen pasta gigi pepsodet di Kota 

Makasar. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah Donita Hernanvilya (2011) dengan 

judul ”Pengaruh Strategi Promosi Periklanan Terhadap Keputusan Berkunjung 

Wisatawan di Kawasan Wisata Bahari Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo Jawa 

Timur”. Menujukkan dari hasil penelitian variabel media cetak, media elektronok dan 

media luar ruangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan 

keputusan berkunjung wisatawan di kawasan wisata bahari pantai Bentar Kabupaten 

Probolinggo Jawa Timur. 



Persamaan penelitian terdahulu dengan penilitian sekarang adalah sama-sama 

meneliti tentang periklanan dan keputusan konsumen, sedangkan perbedaanya adalah 

terletak pada obyeknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Nama 

Penelitihan/

Tahun, 

Universitas 

Judul 

Penelitian 

variabel Metode 

Analisis 

Data 
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Penelitian Terdahulu 

Adyatma 

Arifin, 

(2012), 

Universitas 

Hasanuddin 

Makasar 

Pengaruh 

periklanan 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

pembelian 

konsumen 
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pepsodent di 

kota makasar 

Attention
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desire, 

dan 
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Regresi 

berganda, 
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dan 100 

responden 

Dari hasil penelitian 
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mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan konsumen 

dalam pembelian pasta 
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Universitas 
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Pengaruh 

Strategi 

Promosi 

Periklanan 

Terhadap 

Keputusan 
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Media 
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Media 
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bahwa media 
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Penelitian Sekarang 
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Universitas 
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Pantai 

Delegan 

Kecamatan 

Panceng 

Kabupaten 

Gresik 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Iklan 

Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, 

barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar (Kotler dan Keller 

2007:91). Sedangkan Menurut Pujiriyanto (2005:317) iklan adalah merupakan 

kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu dan 

dilakukan oleh produsen atau penjual agar mempengaruhi penjualan barang atau jasa 

untuk mendapatkan keuntungan. Peranan dari iklan sendiri adalah dapat digunakan 

untuk membangun citra jangka panjang untuk suatu produk atau jasa dan sebagai 

pemicu untuk penjualan cepat. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa iklan adalah alat utama 

bagi perusahaan untuk mempengaruhi konsumenya. Iklan ini dapat dilakukan oleh 

pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, televisi atau dalam bentuk poster-poster. 



Dengan membaca atau melihat iklan itu diharapkan para konsumen atau calon 

konsumen akan terpengaruh lalu tertarik untuk membelinya. 

Menurut Kotler dan Keller (2002) ada lima keputusan yang harus diambil 

berdasarkan 5 M yang dianut dalam periklanan: 

1. Mission (misi)  

Yaitu memberi informasi, mengajak, mengingatkan, dan Mendorong terjadinya 

pembelian atas suatu produk atau jasa. Sebelum membuat iklan, perusahaan akan 

menetapkan misi mereka terlebih dahulu. Apakah iklan tersebut memiliki tujuan 

tertentu. 

2. Message (pesan) 

Pesan yang dibawa iklan harus dapat mengkomunikasikan nilai lebih yang 

dimiliki suatu produk atau jasa dengan menggunakan kata-kata maupun gambar. 

Dan untuk perusahaan harus pintar-pintar menyelipkan pesan tentang produk 

atau jasa tersebut.  

3. Media 

Media yang dipilih berdasarkan kemampuannya menggapai target pasar yang 

efektif tanpa mengabaikan segi biayanya. Media merupakan sarana terbaik 

menyalurkan iklan. Dimana dapat dilakukan dengan media alektronik, media 

cetak, media luar ruangan dan media lini bawah. 

4. Money (pendanaan) 

Biasanya anggaran iklan ditentukan oleh keputusan atas harga tiap-tiap fungsi, 

jangkauan pemasaran, frekuensi dan dampak yang diinginkan. Anggaran ini juga 



harus memperhitungkan tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan atau ongkos 

pembuatan iklan dan biaya-biaya lain. 

5. Measurement (tolok ukur) 

Pengukuran setelah kampanye bertujuan untuk menghitung dampak dari 

kampanye iklan tersebut terhadap komunikasi dan jangka penjualan. Ukuran 

yang dimaksud disini adalah tolok ukur yang didapat setelah iklan tersebut 

dikampanyekan, apakah iklan itu berhasil atau tidak. 

 

2. Jenis-Jenis Periklanan 

Menurut Morissan (2010), mengemukakan bahwa iklan media cetak telah 

menjadi media untuk beriklan selama lebih dari dua abad. Selama bertahun-tahun, 

pada awal kelahirannya, kedua media tersebut bahkan menjadi satu-satunya media 

massa yang tersedia bagi para pemasang iklan. Dan sampai sekarang masih menjadi 

peran penting pembaca dan pemasang iklan. Iklan media cetak juga menjadi refrensi 

utama untuk mendapatkan informasi suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

Media cetak, adalah media yang statistis dan mengutamakan pesan-pesan 

dengan sejumlah kata, gambar atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. 

Bagian dari media cetak sendiri adalah surat kabar, majalah, tabloid, brosur dan 

selebaran. Fungsi utamanya adalah member informasi dan menghibur. Media cetak 

merupakan suatu dokumen tentang semual hal yang ditangkap oleh jurnalis dan 

diubah kedalam bentuk kata-kata, gambar dan foto. 



Media elektronik, adalah media dengan teknologo elektronik dan hanya bisa 

digunkan bila ada jasa transmisi siaran. Bentuk-bentuk iklan dalm media elektronik 

biasanya berupa sponshorship, iklan partisipasi (disisipkan ditengah-tengah film atau 

acara), iklan layanan masyarakat. Bagian dari media elektronik adalah Televisi dan 

Radio. Media televisi mengambil peranan penting dalam: 

1. Membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan 

2. Membangun publik opini yang positif terhadap perusahaan dan produk atau jasa 

tersebut 

3. Mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasa konsumsi 

dan perusahaan yang menghasilkanya 

4. Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, sehingga 

terbentuk pengertian dan pemahaman yang sama. 

Media luar ruangan, menurut Tjiptono (2008:243) yaitu media yang 

berukuran besar dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, dipusat 

keramaian atau di tempat khusus, seperti dalam bis kota dan gedung. Bagian dari 

media ini adalah baliho poster dan spanduk. Media ini merupakan media yang paling 

efektif dijadikan sebagai promosi karena penempatanya diluar ruangan.  

Media lini bawah, yaitu media-media minor yang digunakan untuk 

mengiklankan produk atau jasa. Bagian dari media ini seperti kalender dan pameran. 

 

 

 



3. Tujuan Periklanan 

Menurut Terence A. Shimp (2003), mengemukakan ada beberapa tujuan dari 

periklanan. Penyusunan periklanan yang baik merupakan tugas paling sulit dari 

manajemen periklanan, namun tujuan0tujan tersebut sebagai fondasi bagi seluruh 

keputusan periklanan yang ditetapkan. Tujuan-tujuan periklanan diantaranya adalah: 

1. Tujuan periklanan merupakan ekspresi dari konsesus manajemen. Proses 

penyusun tujuan benar-benar memaksa personil puncak di bidang pemasaran 

dan periklanan untuk menyepakatai bahwa periklanan suatu merek akan 

dilakukan sesuai periode yang direncanakan sebagaimana tugas-tugas yang 

harus dicapainya untuk suatu merek yang spesifik. 

2. Penyusunan tujuan memandu aspek-aspek penganggaran, pesan, dan media 

dari strategi periklanan suatu merek. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu 

menentukan berapa banyak uang yang harus dihabiskan serta memberikan 

panduan bagi jenis-jenis strategi pesan dan pilihan media yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan-tujuan komunikasi pemasaran. 

3. Tujuan-tujuan periklanan menyediakan standar-standar sehingga hasil 

periklanan dapat diukur. 

 

4. Fungsi iklan 

Fungsi iklan adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa untuk mencapai pemenuhan kepuasan. 



Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembelian maka terdapat kreteri-kreteria 

menurut Djayakusuma (1982:60) yaitu: 

a. Attention  :  mengandung perhatian dan minat 

b. Interest  : mengandung daya tarik (bermakna, bermanfaat, dapat 

dipercaya  dan bahwa iklan ini lebih baik di banding iklan lain) 

c. Desire  : memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki 

d. Action  : mengarah tindakan untuk membeli 

e. Confidence  : keyakinan 

 

5. Keputusan Konsumen 

Menurut Sumarwan (2003), Keputusan konsumen merupakan suatu keputusan 

sebagai pemilikan suatu tindakan dari dua atau lebih alternatif. Sedangkan menurut 

Kotler (2005), keputusan konsumen adalah prefrensi konsumen atas merek-merek 

yang ada dalam kumpulan pilihan dan niat konsumen untuk membeli merek yang 

paling disukai. Jadi dapat diartikan bahwa keputusan konsumen adalah merupakan 

semua proses yang dilalui konsumen dalam mengenali konsumen, mencari solusi, 

mengefaluasi alternatif, dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian merek. 

Terdapat beberapa faktor internal yang relevan terhadap proses pembuatan 

keputusan pembelian konsumen: 

1. Motivasi, merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk 

mencapai tujuan tertentu 



2. Persepsi, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap kejadian yang 

diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya 

3. Pembentukan sikap, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang 

mencerminkan sikap suka/atau tidak suka seseorang akan suatu hal 

4. Integrasi, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan 

respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk 

membeli dan perasaan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak 

membeli produk atau jasa tersebut 

6. Tahap Pengambilan Keputusan 

Ada lima tahapan yang dilalui konsumen dalam proses suatu pembelian jasa 

atau produk yaitu pengenalan produk, pencarian informasi,evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Gambar 2.1 

Tahap-tahap pengambilan keputusan 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Armstrong (1997) 

Berdasarkan gambar diatas proses pengambilan keputusan pembelian secara 

rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 



a. Pengenalan Produk yaitu proses dimulainya saat memilih barang atau jasa dengan 

menyadari banyak pilihan dalam memperoleh kebutuhan yang diinginkan. 

b. Pencarian informasi adalah melakukan adalah sebanyak mungkin informasi yang 

dibutuhkan yang berhubungan dengan kebutuhan yang diharapkan atau diinginkan. 

Tingkatan informasi ini dibagi menjadi dua. Tingkat pertama adanya perhatian 

yang meningkat dan yang kedua adalah pencarian informasi secara efektif yang 

dilakukan di berbagai sumber. 

c. Evaluasi alternatif yaitu konsumen memproses informasi tentang pilihan merek 

untuk membuat keputusan akhir. Konsumen akan mencari manfaat tertentu dan 

selanjutnya melihat pada atribut produk atau jasa. 

d. Keputusan membeli yaitu pada tahap ini konsumen menyususn merek-merek 

dalam himpunan pilihan serta membentuk niat pembeli. Dan akan menjatuhkan 

pilihan yang dia sukai. 

e. Perilaku pasca pembelian yaitu konsumen akan mengalami dua hal yaitu akan 

mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan sama sekali. 

 Menurut Kotler dalam Tjiptono (2002), menyatakan bahwa dalam keputusan 

membeli barang konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam 

proses pertukaran atau pembelianya. Umumnya ada lima macam peranan yang dapat 

dilakukan seseorang. Ada baiknya peranan ini dipegang oleg salah satu, tapi sering 

kali peranan ini dilakukan oleh beberapa orang. Kelima peranan itu adalah: 



1. Pemrakarsa, yaitu orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan dan 

kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu 

barang atau jasa tertentu. 

2. Pembeli pengaruh, yaitu orang yang pandangan, nasihat atau pendapatnya 

mempengaruhi keputusan pemeblian. 

3. Pengambil keputusan, yaitu orang yang menentukan keputusan pembelian, 

misalkan apakah mereka jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara 

membeli, atau dimana membelinya. 

4. Pembeli, yaitu orang yang melakukan pembelian 

5. Pemakai, yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa 

yang dibeli. 

 

7. Hubungan Iklan dengan Pengambilan Keputusan Konsumen 

Konsumen menganggap bahwa iklan sebagai jendela informasi sebagai 

panduan dalam memilih suatu produk atau jasa. Di lingkungan produsen, iklan 

merupakan media promosi tentang kualitas dan ciri-ciri produk atau jasa. Sebagi 

calon konsumen tentu ingin mendapatkan informasi yang jelas terhadap produk atau 

jasa yang diinginkan dan dengan memiliki informasi yang jelas, konsumen akan 

mempunyai keputusan untuk membeli. 

Dalam memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa bisa 

dipengaruhi oleh informasi produk atau jasa yang diiklankan. Dalam hal ini iklan 

mempunyai peran yang yang sangat kuat dalam membujuk konsumen dengan apa 



yang sudah diinformsikan. Dan Informasi media periklanan yang lancar dan mudah 

dipahami oleh masyarakat akan memberikan tanggapan yang positif bagi konsumen 

(Diadopsi dari Adyatma Arifin, 2012). 

C. Kerangka Pikir 
 

 

 

ss 

Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Dilihat dari kerangka pikIr di atas, dapat dijelaskan bahwa periklanan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada barang atau 

jasa yang ditawarkan. Karena seorang konsumen hakikatnya mudah terpengaruh atau 

tertarik dengan iklan yang dipromosikan. Berdasarkan landasan teori atau konsep dan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan maka dapat didiskripsikan bahwa periklanan 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan suatu pembelian barang 

atau jasa yang ditawarkan. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan pada kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

 1 Diduga periklanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen berwisata 

di Pantai Delegan. 

2. Diduga variabel media cetak merupakan variabel yang dominan berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen berwisata di Pantai Delegan. 

Periklanan 
ଵܺ=media cetak 
ܺଶ=media elektronik 
ܺଷ=media luar ruangan 
ܺସ=media lini bawa 
 

Keputusan Konsumen 


