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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Wiyono (2008) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

iklan televisi Sampoerna Hijau Versi “Teman Jadi Pegangan” ditinjau dari 

dimensi Empathy, Persuasion, Impact, dan Communication. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis tabulasi 

sederhana, skor rata-rata yang kemudian nilai rata-rata tersebut akan 

dimasukan dalam rentang skala. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

sampoerna hijau tv komersial versi “teman jadi pegangan” dimensi empati 

dikatakan efektif dengan mendapatkan nilai 3,78 persuasi dikatakan cukup 

efektif dengan skor rata – rata sebesar 2,97, dimensi dampak dikatakan cukup 

efektif dengan mendapatkan nilai skor rata-rata sebesar 2,97. Dan nilai 

dimensi komunikasi dikatakan cukup efektif dengan mendapatkan nilai skor 

rata-rata sebsar 3,39. Maka dapat disimpulkan bahwa iklan. Sampoerna Hijau 

tv komersial versi “teman jadi pegangan” ditinjau dari dimensi EPIC 

dikatakan cukup efektif sehingga memerlukan kinerja yang lebih maksimal. 

Indra Iswadi (2012) tujuan penelitian dalam studi ini adalah untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan seberapa besar efektivitas iklan di Facebook 

terhadap minat beli pada produk fashion. Metode analisis menggunakan 

analisa korelasi dan regresi linier.Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 

pengaruh antara efektivitas iklan di Facebook terhadap minat beli 

mahasiswa.Berdasarkan perhitungan keofesien determinasi efektivitas iklan di 
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facebook memberikan sumbangan efektivitas sebesar 0,9% terhadap minat 

beli mahasiswa sedangkan sisanya yatu sebsar 90,1% akan dijelaskan variabel 

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dapat diketahui baha nilai 

korelasi (r) sebesar 0,090 atau 9,0% dan bila dikonsultasikan interpretasi 

keofesien korelasi menunjukan baha pengaruh antara efektivitas iklan 

diFacebook dan minat beli mahasiswa masuk dalam interval keofesien 0,000 – 

0,199 dan termasuk dalam kategori sangat rendah. 

Noviany Wijaya dan Diah Dharmayanti (2014) tujuan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui besarnya informasi terhadap pengenalan merek, 

pengenalan merek terhadap sikap konsumen, pengenalan merek terhadap 

keyakinan konsumen, sikap terhadap minat beli, keyakinan terhadap minat 

beli. Metode analisis analisis menggunakan metode Consumer Decision 

Model (CDM).Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu iklan kosmetik 

wardah terbukti efektif. Dilihat dari hasil anailsa model CDM. Information 

memiliki pengaruh positif dengan nilai standardized regression weight 

terhadap brand recognition sebesar 0,568. brand recognition memiliki 

pengaruh positif dengan nilai standardized regression weight terhadap attitude 

sebesar 0,628. brand recognition memiliki pengaruh positif dengan nilai 

standardized regression weight terhadap confidence sebesar 0,617.  Attitude 

memiliki pengaruh positif dengan nilai standardized regression weight 

terhadap intention sebesar 0,520. Confidence memiliki pengaruh positif 

dengan nilai standardized regression weight terhadap intention sebesar 0,597. 
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B. Landasan Teori 

1. Komunikasi Pemasaran 

Asmajasari (1997:1) komunikasi pemasaran merupakan pertukaran 

informasi dua arah antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam 

pemasaran. 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan 

misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi 

pemasaran merupakan proses penyampaian nilai–nilai (pertukaran produk) 

yang diciptakan oleh produsen organisasi atau perusahaan kepada 

pelanggannya agar mengambil keputusan pembelian terhadap produk atau 

jasa yang telah ditawarkan Shimp (2003:4). 

Dapat dikatakan bahwa komunikasi pertukaran informasi dua arah 

antara pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran.Yang bertujuan 

agar konsumen (pihak) mengambil sikap (keputusan pembelian). 

2. Bauran Komunikasi 

Menurut kotler (2005:654) bauran komunikasi pemasaran (bauran 

promosi) terdiri atas lima cara komunikasi utama yaitu: 

a. Periklanan : semua bentuk penyajian nonpersonal dan promosi ide 

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu 

b. Promosi penjualan : berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli produk atau jasa. 
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c. Hubungan masyarakat dengan publisitas : berbagai program untuk 

mempromosikan dan akan melindungi citra perusahaan untuk produk 

individualnya. 

d. Penjualan secara pribadi : interaksi langsung dengan calon atau lebih 

untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima 

pesanan. 

e. Pemasaran langsung : penggunaan surat telepon, faksimail, e-mail, dan 

alat hubung nonpersonal lain untuk mengkomunikasikan secara 

langsung akan mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan. 

3. Periklanan 

Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif 

yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas barang 

atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya Jefkins (1997 : 5). 

sedangkan menurut Morissan (2010:17) “any paid form of nonpersonal 

communication about an organization, product, service, or idea by an 

identified sponsor”. (setiap bentuk komunikasi nonpersonal mengenai 

suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor 

yang diketahui). 

Dapat disimpulkan periklanan merupakan komunikasi secara 

nonpersonal mengenai organisasi, produk, servis atau ide yang diarahkan 

kepada calon pembeli yang paling potensial atas barang atau jasa tertentu 

dengan biaya yang semurah-murahnya 
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4. Fungsi-fungsi Iklan 

Asmajasari (1997:11-14) menyebutkan beberapa fungsi periklanan 

secara umum diantara lain: 

a. Memberikan informasi  

Para ahli ekonomi telah menekankan adanya kegunaan waktu, tempat, 

bentuk, dan milik dalam pemasaran. Sebuah barang akan lebih 

berharga bagi seseorang apabila ia dapat memperolehnya setiap waktu, 

pada setiap tempat, dan dimilikinya dengan mudah. 

b. Membujuk/mempengaruhi 

Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu tetapi juga bersifat 

membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan 

menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik dari pada produk 

yang lain. 

c. Menciptakan pesan 

Dengan sebuah iklan orang akan mempunyai suatu kesan tentu tentang 

apa yang diiklankan. Dalam hal ini, pemasang iklan selalu berusaha 

untuk menciptakan iklan yang sebaik-baiknya misalnya dengan 

menggunakan warna, ilustrasi bentuk dan lay-out yang menarik. 

d. Memuaskan keinginan 

Sebelum memilih dan membeli produk kadang-kadang orang ingin 

diberitahu lebih dulu.Sebagai contoh, mereka ingin mengetahui lebih 

dulu tentang gizi, vitamin dan harga sebuah produk makanan yang 

paling baik untuk keluarga. 
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5. Tujuan Iklan 

Berbagai perusahaan mempunyai tujuan berbeda-beda dalam 

menjalankan aktifitas periklananya sesuai dengan keadaan perusahaan itu 

sendiri.Secara umum tujuan periklanan mengacu pada keputusan 

perusahaan tentang penetapan pasar sasaran, penentuan posisi pasar. 

Menurut Asmajasari (1997:19-20) Secara umum dapat dikatakan 

bahwa tujuan periklanan ialah meningkatkan penjualan yang 

menguntungkan. Adapun beberapa tujuan lain dari periklanan adalah: 

a. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi yang lain. 

b. Mencapai orang – orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga 

penjualan/salesman dalam jangka waktu tertentu. 

c. Mengadakan hubungan dengan para penyalur misalnya dengan 

mencantumkan nama dan alamatnya. 

d. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru. 

e. Menambah penjualan industri 

f. Memperkenalkan produk baru 

g. Mencegah timbulnya barang  barang tiruan. 

h. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan 

umum melalui periklanan. 

Tujuan iklan menurut Durianto et.al (2003:12-13) adalah sebagai 

berikut : 

a. Menciptakan kesadaran pada suatu merek di benak konsumen (create 

awareness). Brand awareness yang tinggi merupakan pembuka untuk 
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menciptakan brand equity yang kuat. Pemasar sebenarnya menyadari 

bahwa tanpa brand aweraness yang tinggi sulit untuk mendapatkan 

pangsa pasar yang tinggi.  

b. Mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai atribut 

dan manfaat suatu merek (communicate information about attributes 

and benefits). 

c. Mengembangkan atau mengubah citra personalitas suatu merek 

(develop or change image or personality). Sebuah merek terkadang 

mengalami dilusi sehingga perlu diperbaiki citranya. Yang dapat 

dilakukan adalah melalui iklan. 

d. Menegosiasikan suatu merek dengan perasaan atau emosi (asosiate a 

brand with feeling and emotion). Di sini dimaksudkan agar ada 

hubungan emosi antara konsumen dan suatu merek. 

e. Menciptakan norma-norma kelompok (create group norms) 

f. Mengendapkan perilaku (precipitate behavior). Perilaku konsumen 

yang dibentuk lewat iklan. 

g. Mengarahkan konsumen untuk membeli produknya dan 

mempertahankan market power perusahaan. Iklan sangat power full 

dalam meningkatkan power suatu merek di pasaran. Akan tetapi hal itu 

tidak selalu karena keberhasilan suatu merek di pasaran tidak hanya 

tergantung pada iklanya. 

h. Menarik calon konsumen menjadi konsumen yang loyal dalam jangka 

waktu tertentu. 
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i. Pengembangan sikap positif calon konsumen yang diharapkan menjadi 

pembeli yang potensi di masa yang akan datang. 

6. Efektivitas Iklan  

Menurut Shimp (2003:41-55) taraf minimal iklan yang baik atau 

efektif memasukan beberapa pertimbangan berikut ini: 

a. Iklan harus memperpanjang suara strategi pemasaran 

Iklan ini hanya bisa efektif bila cocok dengan elemen dari strategi 

komunikasi pemasaran yang diarahkan dengan baik dan terintregasi. 

b. Periklanan efektif harus menyertakan sudut pandang konsumen. 

Mengingat bahwa para konsumen membeli manfaat-manfaat produk, 

bukan atribut/lambangnya. Oleh karena itu, iklan harus dinyatakan 

dengan cara yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan, 

keinginan, serta apa yang dinilai konsumen dari si pemasar. 

c. Periklanan yang baik harus persuasif. 

Persuasi biasanya terjadi ketika produk memberikan keuntungan 

tambahan bagi konsumen. 

d. Iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan 

iklan. 

Para pengiklan secara kontinyu berkompetisi dengan para pesaingnya 

dalam menarik perhatian konsumen.Ini bukan tugas yang mudah 

karena sudah banyak iklan di media-media. 

e. Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa 

diberikan. 
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Iklan yang baik menerangkan secara jujur, apa adanya, baik dalam 

etika serta dalam pengertian bisnis yang cerdas. Para konsumen akan 

belajar cepat saat mereka tahu bahwa mereka ditipu dan akan 

membenci si pengiklan. 

f. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari strategi yang berlebihan. 

Tujuan iklan adalah persuasif dan mempengaruhi, tujuannya bukan 

membagus-baguskan yang bagus, dan melucu-lucukan yang 

lucu.Penggunaan humor tak efektif mengakibatkan orang hanya ingin 

humornya saja.Tetapi melupakan pesanya. 

Penjelasan diatas dapat diuraikan periklanan efektif adalah yang 

mampu mencapai tujuan dari periklanan tersebut. Karakteristik iklan yang 

efektif adalah : iklan yang memamahi kebutuhan konsumen, iklan yang 

memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen serta tidak melebih-

lebihkan dan mampu mengarahkan konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian. 

7. Strategi Membuat Iklan yang Efektif 

Menurut Kotler (2005:227) dalam mengembangkan program, 

manajer-manajer pemasar selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar 

sasaran dan motif pembeli. Kemudian mereka dapat mengembangkan 

kelima keputusan utama dalam mengembangkan program iklan, yang 

dikenal sebagai “lima M” Mission (misi) : apa saja tujuan iklan tersebut ? 

Money (uang) : berapa banyak dapat dibelanjakan ? Message (pesan) : 

pesan apa yang harus disampaikan  media : media apa yang seharusnya 
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digunakan ? Measurement (ukuran) : bagaimana hasil yang seharusnya 

dievaluasi  

Menurut Durianto et.al (2003:18-31) mengatakan bahwa untuk 

membuat sebuah iklan yang efektif ada empat point yang bisa dilakukan 

yaitu : 

a. What to say 

Kampanye iklan yang efektif berperan besar terhadap pencapaian 

pangsa pikiran (mind share) dan pangsa pasar (market share), maka 

perlu diperhatikan yang serius.Kampanye iklan yang efektif 

merupakan suatu kampanye yang didasarkan pada suatu tema pusat 

(central theme) saja.Dalam bahasa awam, central theme dikenal 

dengan what to say-nya sebuah iklan atau „apa yang ingin 

dikomunikasikan pada konsumen‟.Penetapan what to say merupakan 

suatu keputusan strategis yang mampu menjamin sukses atau tidaknya 

suatu iklan.Sebagai gambaran, dalam iklan cetak headline hanya 

mengkomunikasikan satu hal saja.Sedangkan poin-poin lainya dapat 

disebut body copy. 

b. How to say 

Setelah menentukan what to say, tugas selanjutnya adalah menciptakan 

suatu secara kreatif (create execution) what to say, yaitu how to say, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan 

kreatifitas iklan. 
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a) Direct creativity  

Kreatifitas yang dibuat harus disesuaikan dengan what to say yang 

telah dipilih. 

b) Brand name exposure 

Brand name exposure terdiri dari individual brand dan company 

brand.Brand name exposure dianggap penting karena bertujuan 

untuk mendapatkan brand awerness.Banyak pemasar yang terlalu 

mementingkan kreatifitas dan mengabaikan brand name exposure, 

sehingga harus menelan pil pahit alias gagal. 

c) Positive unique 

Iklan yang efektif mampu menciptakan asosiasi yang 

positif.Jangan sampai setelah melihat suatu iklan, konsumen justru 

memiliki asosiasi yang salah atau bahkan melenceng. Pertama-

tama iklan harus efektif, kemudian kreatif, karena akan sia – sia 

bila iklan dibuat sekreatif mungkin tetapi tidak efektif mencapai 

konsumen sasaran.  

c. How much to say 

How much to say berkaitan dengan biaya iklan. Berikut adalah metode 

menentukan anggaran iklan : 

a. Percentage of sales 

Anggaran iklan ditentukan berdasarkan presentasi penjualan. Pada 

umumnya, digunakan data penjualan masa depan, seperti yang 

direncanakan dalam marketing plan. 
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b. Affordable  

Anggaran biaya iklan dihitung berdasarkan kemampuan 

perusahan.Kemampuan perusahaan bisa dilihat dari margin 

perusahaan atau cash flow perusahaan. 

c. Competitive parity 

Biaya anggaran dihitung berdasarkan biaya iklan yang dikeluarkan 

oleh pesaing. Namunbesarnya tidak harus sama, bisa lebih rendah 

atau lebih tinggi. Yang terpenting, setiap ada kenaikan atau 

penurunan biaya iklan dari pesaing, perusahaan juga menaikan atau 

menurunkan biaya iklan secara proposional. 

d. Objective & task method 

Anggaran biaya iklan ditentukan berdasarkan tugas dan sasaran 

pemasaran. 

d. Where to say  

Where to say berkaitan dengan pemilihan media atau micro media 

selection. 

Penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa strategi periklanan yang 

efektif adalah dengan memperhatikan : pesan yang akan disampaikan, 

biaya yang dikeluarkan, media yang dikeluarkan, media yang digunakan 

tujuan dari periklanan, frekuensinya penayangan iklan, dan bagaimana 

mengevaluasi hasilnya. 
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8. Metode Pengukuran  Efektivitas Iklan 

Menurut Durianto et.al (2003) Terdapat beberapa alat ukur dalam 

mengukur efektivitas iklan yaitu: 

a. CRI (Customer Respone Index) 

Metode CRI merupakan suatu hirarki tanggapan konsumen setelah 

melihat iklan. Yang menampilkan proses pembelian yang beraal dari 

munculnya Awareness (kesadaran) konsumen, sampai akhirnya 

mampu mengarahkan pada aktifitas Action (bertindak membeli) 

b. DRM (Direct Rating Method) 

DRM memberikan beberapa alternatif iklan kepada sekelompok 

konsumen dan meminta mereka untuk menentukanperingkat masing-

masing iklan itu.Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

dan kelemahan sebuah iklan yang berkaitan dengan kemampuan iklan 

itu untuk mendapat perhatian, mudah tidaknya iklan itu dibaca secara 

seksama, muda tidaknya iklan itu dipahami kemampuan iklan 

menggugah perasaan, dan kemampuan iklan itu untuk mempengaruhi 

perilaku.Dalam metode ini semakin tinggi peringkat yang diperoleh 

sebuah iklan semakin tinggi pula kemungkinan iklan tersebut efektif. 

c. Metode Epicmodel 

Mencangkup empat dimensi kritis, yaitu: empati, persuasi, dampak, 

dan komunikasi (Empathy, Persuasion, Impact, and Communication-

Epic). Metode EPIC Model mengukur efektivitas iklan dari dampak 

komunikasi dengan menggunakan variabelEmpathy yang dikur dengan 
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pendapat konsumen mengenai iklan dan tingkat ketertarikan terhadap 

iklan.Persuasion yang diukur dengan ketertarikan konsumen terhadap 

produk yang diiklankan dan keinginan untuk membeli produk yang 

diiklankan.Impact diukur dengan tingkat pengetahuan konsumen 

mengenai tingkat kreatifitas iklan jika dibandingkan dengan iklan 

produk lain. Communication yang diukur dengan tingkat kejelasan 

informasi yang disampaikan, iklan dapat membuat konsumen mengerti 

mengenai informasi yang disampaikan, dan slogan produk dari produk 

yang telah tercermin dalam iklan yang disajikan. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran CRI 

(Custom Response Index) yang dapat melihat tanggapan konsumen dan 

menampilkan proses pembelian yang berawal dari Awereness 

(kesadaran) konsumen, sampai mengarahkan konsumen pada aktifitas 

Action (tindakan membeli). 

9. Metode CRI (Custome Response Index) 

Metode CRI (Customer Response Index)menurut Durianto et.al 

(2003 : 4). Adalah merupakan salah satu metode untuk memiliki suatu 

iklan dengan pendekatan dampak komunikasi.Untuk mengukur efektivitas 

iklan dengan metode ini yaitu dengan melakukan perkalian antara 

Awareness (kesadaran), Comprehend (pemahaman konsumen), Interest 

(keinginan), Intentions (maksud untuk membeli) dan Action (tindakan). 
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Berikut ini akan dibahas lima variabel yang digunakan Customer 

Response Index (CRI) yaitu: 

a. Awareness (kesadaran) 

Variabel awareness adalah upaya untuk membuat konsumen 

familiar akan suatu merk iklan melalui iklan membuat konsumen 

mengetahui informasi tentang ciri khusus dan manfaatnya, serta 

menunjukan perbedaan dari merek pesaing dan menginformasikan 

bahwa merek yang ditawarkan lebih baik ditinjau dari sisi fngsional 

dan simbiolisnya. 

b. Comprehend (pemahaman konsumen) 

Pemahaman berkaitan dengan penafsiran suatu stimulus.Makna 

suatu stimulus bergantung pada bagaimana suatu stimulus 

dikategorikan dan disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. 

c. Interest (keinginan) 

Merupakan keterkaitan konsumen untuk memiliki atau 

mengkomunikasikan suatu produk dari suatu merek. 

d. Intentions (maksud untuk membeli) 

Niat untuk membeli merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan niat konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa 

banyak unit yang dibutuhkan untuk periode tertentu.Niat membeli 

merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Pengetahuan akan 

niat untuk membeli sangat diperlukan oleh pemasar untuk mengetahui 
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niat konsumen terhadap suatu produk maupun perilaku konsumen 

dimasa mendatang. Niat untuk membeli terbentuk dari sikap terhadap 

produk dan keyakinan akan kualitas suatu produk. Semakin rendah 

keyakinan konsumen terhadap suatu produk akan menyebabkan 

penurunan niat membeli. 

e. Action (tindakan) 

Pembelian nyata merupakan saat konsumen membayar atau 

membuat suatau hutang untuk membeli suatu produk dalam jumlah 

tertentu dan pada waktu tertentu.Tindakan membeli muncul karena 

konsumen sudah mempunyai niat untuk membeli suatu produk. 

Duriantoet.al (2003) melanjutkan bahwa, model CRI 

merupakan suatu model hirarki tanggapan konsumen setelah 

melihatkan iklan, yang menampilkan proses pembelian yang berawal 

dari munculnya Awareness (kesadaran) konsumen, yang akhirnya 

mampu mengarahkan konsumen pada aktifitas Action  (bertindak 

membeli), sebagai metode CRI dapat digunakan sebagai salah satu alat 

untuk mengukur efektivitas suatu iklan. 

10. Mengukur Kesadaran Merek 

Kesadaran merek (Brand Awereness) adalah dasar ekuitas merek. 

Berdasarkan cara pandang konsumen, sebuah merek tidak mempunyai 

ekuitas hingga konsumen menyadari keberadaan merek tersebut Shimp 

(2003 :11).  
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Menurut Simamora (2001:84) kesadaran merek terdiri dari 

beberapa tingkat, yakni dari yang tertinggi sampai terendah. Urutanya 

adalah sebagai berikut: 

a. Top of mind. Merek yang pertama kali muncul dalam ingatan apabila 

seseorang diingatkan pada kategori produk tertentu. 

b. Familiar brand. Merek yang diingat atau hafal diluar kepala tetapi 

muncul bukan yang pertama. Merek-merek yang muncul kedua, ketiga, 

keempat dan seterusnya dalam ingatan masuk dalam kategori ini. Top 

of mind dan Familiar brand merupakan Brand recall, yaitu merek 

yang dapat didengan luar kepala. 

c. Brand recognition. Merek yang diketahui tetapi tidak diingat. 

Seseorang yang tahu tetapi tidak ingat memerlukan alat bantu untuk 

mengingatkan dia tentang merek. 

d. Brand unwire. Mereka yang tidak tahu merek. Seseorang yang benar-

benar tidak tahu keberadaan merek. 

11. Media iklan  

Dalam periklanan, hal penting  adalah di mana iklan nantinya 

ditempatkan karena itu diperlukan media iklan. Media iklan dibagi 

menjadi lini atas (above the line / ATL) dan media lini bawah (below the 

line / BTL). Menurut Jefkins (1997:85) ATL merupakan media yang 

berhak mengatur pengakuan dan pembayaran komisi kepada biro-biro 

iklan, sedangkan BTL tidak memberikanya. Artinya, biro iklan tidak 

berhak menerima komisi dari biaya operasional dari media-media 
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BTL.Perbedaan kedua media terletak pada sifat media itu sendiri.Sifat 

ATL merupakan media “tak langsung” yang mengenai audiens, karena 

sifatnya yang terbatas pada penerimaan audiens.Sedangkan BTL media 

yang “langsung” mengena pada audiens karena sifatnya yang 

memudahkan audiens langsung menyerap satu produk pesan saja. 

Menurut jefkins (1997 : 87), membagi iklan berdasarkan iklan lini 

atas (above the line) dan iklan bawah (below the line). Iklan lini atas 

meliputi: 

a. Media pers, yang terdiri dari  

1) Surat kabar nasional, adalah harian yang diterbitkan setiap hari, 

yang aspek redaksionalnya dipastikan di kota besar yang menjadi 

markas besar perusahaan penerbitnya dan didistribusikan ke 

seluruh pelosok negara. 

2) Surat kabar regional adalah harian yang diterbitkan setiap hari 

meliputi satu atau dua wilayah dan kadang-kadang diterbitkan 

secara berseri dengan topik-topik lokal. 

3) Surat kabar gratis adalah surat kabar lokal yang dikirimkan secara 

gratis dan didistribusikan ke tempat-tempat yang penuh oleh 

pengunjung seperti restoran, cafe, hotel dan lain  lain. 

4) Majalah konsumen, istilah ini diterapkan secara agak longgar 

untuk majalah-majalah popular yang dijual oleh agen. Sebagian 

besar diantaranya adalah berbagai macam majalah wanita, mulai 

dari yang sudah lama mapan dan yang pembaca loyal cenderung 
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membacanya sepanjang hidup sampai majalah-majalah yang lebih 

berfokus pada kelompok usia tertentu. 

5) Majalah minat khusus, jenis majalah ini meliputi minat khusus 

seperti seluk beluk berkebun, fotografi, filateli, hi-fi, computer, 

mobil, motor, jual beli rumah, kesehatan, kecantikan, olahraga, dan 

sebagainya. 

6) Jurnal perdagangan, jurnal ini terutama diperuntukan bagi para 

pedagang, seperti penjual roti, penjual daging, dan pedagang 

produk eceran lainya. Jurnal ini juga diterbitkan untuk kalangan 

pedagang eceran yang lebih besar seperti departemen store, 

supermarket dan kulakan. 

7) Jurnal teknik, jurnal teknik, jurnal ini hanya diproduksi untuk para 

prefesional teknis di berbagai sektor industri. 

8) Jurnal prefesional, jurnal ini yang secara khusus dibuat untuk para 

prefesioanal tertentu seperti doktor, guru, ahli hukum atau arsitek. 

9) Direktori atau buku tahunan, penerbit tahunan atau periodic dapat 

menjadi media iklan yang berharga. Beberapa direktori sangat 

diperlukan sebagai sumber rujukan, dan oleh karena terbitan ini 

selalu menjadikan rujukan maka ia dapat menjadi media iklan yang 

efektif. 

b. Media radio, yang memiliki karakteristik yaitu murah, ketajaman 

penetrasi, waktu transmisi tak terbatas, suara manusia dan musik, tidak 

memerlukan perhatian terfokus, dan teman setia. 
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c. Media televisi, yang dimaksud disini adalah siaran televisi yang 

merupakan media dari jaringan komunikasi. Dengan ciri-ciri yang 

memiliki komunikasi massa yakni, berlangsung satu arah ; 

komunikator melembaga, pesanya bersifat umum, sasaranya 

menimbulkan keserampakan dan komunikasinya heterogen dan 

anonim, satu hal yang paling menarik dari televisi adalah bahwa 

informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan 

sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan 

dalam menangkap siaran televisi. 

Sedangkan iklan lini bawah meliputi: 

1) Promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan promosi yang bersifat 

khusus, biasanya berjangka pendek, yang dilakukan di berbagai tempat 

atau titik-titik penjualan (point of sales) atau titik-titik pembelian 

(pount of phurcase). Salah satu contoh bentuk promosi penjualan 

adalah undian tanpa syarat dan sayembara, penawaran harga cuci 

gudang, kupon berhadiah, dan hadiah uang tunai. 

2) Pameran-pameran, di seluruh penjuru dunia, pemeran merupakan suatu 

kegiatan yang popular dan telah lama ada. Pameran merupakan satu-

satunya media periklanan yang menyentuk semua panca indra (mata, 

telinga, lidah, hidung dan kulit). 

3) Pensponsoran adalah pemberian dukungan keuangan atau bentuk-

bentuk dukungan lainya kepada pihak penerima agar keuangan si 

penerima tetap lancar atau lebih kokoh, sebaliknya yang memberikan 
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sponsor akan mendapatkan keuntungan-keuntungan di bidang 

periklanan, humas, atau pemasran bagi pihaknya sendiri. 

Menurut Tjiptono (2005:227) media periklanan yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan produk diantaranya: 

1) Media cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet dan 

sebagainya. 

2) Media siaran, seperti radio dan televisi. 

3) Media elektronik, seperti audiotape, videotape, videodisk, CD – ROM, 

webpage. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diuraikan bahan media iklan 

merupakan suatu lembaga yang mampu membawa pesan iklan yang 

ditunjukan kepada masyarakat umum. 

12. Internet 

Internet menurut Shimp (2003:541) jaringan komputer yang saling 

berhubungan yang terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan transfer 

informasi secara elektronik. 

Menurut George E. Blech dalam Morissan (2010 : 317) Internet 

dapat didefinisikan sebagai : a world ide means of ex-changing 

information and communicating through a series of interconnected 

computers (suatu metode yang mendunia untuk saling bertukar–menukar 

informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling terkoneksi). 
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13. Jejaring Sosial  

Jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web 

yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial 

melalui dunia maya seperti membangun profil tentang dirinya sendiri, 

menunjukan koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja 

yang ada antara satu member dengan member yang lainya dalam system 

yangdisediakan, masing-masing social networking memiliki ciri khas dan 

system yang berbeda-beda beberapa contohSocial Networking Site 

diantaranya MySpace, Facebook, Twitter, Blog. Fungsi dari penerapan 

Socoal Networking Site itu sendiri berfokus pada koneksi yang akan 

dibangun oleh satu orang dengan orang lainya, dimana dapat berupa 

hubungan sahabat, keluarga, event, profesi hingga bisnis dan pekerjaan 

Boyd dan Ellison (2007). 
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C. Kerangka Pikir Peneliti 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan maka kerangka pikir penelitian 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Peneliti Metode Custumer Response Index (CRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Durianto.et.al (2003:4) diolah 

Berdasarkan pada kerangka pikir pada gambar 2.1 Dapat dijelaskan  

bahwa iklan melalui jejaring sosial diukur dengan menggunakan metode 

Custumer Response Index (CRI) . Metode Custumer Response Index (CRI) 

merupakan suatau model hirarki tanggapan konsumen setelah melihat iklan 

yang menampilkan proses pembelian yang berawal dari munculnya Awareness 

(kesadaran), Comprehend (pemahaman konsumen), Interest (keinginan), 

Kesadaran(Awereness) 
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intentions (maksud untuk membeli), dan akhirnya mampu mengarahkan 

konsumen pada  Action(tindakan) Durianto et.al (2003:4). Dengan 

menggunakan metode CRI maka dapat diketahui apakah iklan melalui jejaring 

sosial termasuk iklan efektif atau tidak efektif. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masallah 

penellitiaan yang ingin dipecahkan (Ferdinand, 2006:25). Hipotesis bertujuan 

mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok permasalahan serta 

tujuan penelitian. Maka dari uraian masalah yang ada. Dapat dimuncullkan 

suatu hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : iklan pada jejaring sosial Facebook efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


