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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dasar pertimbangan 

maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka 

berfikir. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan 

penelitian ini : 

Tabel 2.1 

Landasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Lokasi Penelitian Variabel Hasil 

Yudi Marga 
Winata 
(2009) 

“Analisis Efektifitas 
Televisi Mnuman 
Ringan COCA-COLA 
Versi “Brrrr” 
Menggunakan Model 
Customer Response 
Index (CRI)” 

Kampus III UMM 
Malang 

- Awarenes 
- Comprehend 
- Interested 
- Intentions 

Hasil perkalian antar 
variabel CRI sebesar 
54,98 %, dengan 
demikian perusahaan 
masih ada peluang 
untuk memperbesar 
index CRI sebesar 
45,02 %. 

Jimmy 
Satria 
(2011) 

“ Efektifitas Iklan Media 
Televisi Djarum Super 
My Great Adventure 
Menggunakan  EPIC 
Model Pada Fakultas 
Ekonomi Universitas 
Brawijaya Malang “ 

Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Brawijaya Malang 

- Empati 
- Persuasi 
- Impact 
- Comunication 

- Empati (sangat 
efektif) 

- Persuasi 
(efektif) 

- Impact (efektif) 

- Communication 
(efektif) 

Siti Karina 
Tarigan 

“ Analisis Efektifitas 
Iklan Televisi AXIS Versi 
Liberation Dance 
(Internet Untuk Rakyat) 
Dengan Menggunakan 
EPIC Model Pada 
Pengunjung Bandung 
Electronic Centre(BEC) “ 

Bandung 
Electronic Centre 
(BEC) 

- Empati 
- Persuasi 
- Impact 
- Comunication 
 

Berdasarkan EPIC 
model secara 
keseluruhan iklan 
televisi AXIS berada 
pada tingkatan 
tidak efektif dengan 
presentase 67.78 % 

Sofan 
Junianto 
(2013) 

“Analisis Efektifitas 
Iklan Minuman TOP 
COFFE Dengan 
Pendekatan EPIC Model 
“ 

Kota Malang 

- Empati 
- Persuasi 
- Impact 
- Comunication 
 

 

 Sumber : Data Primer, diolah. 
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B. Landasan Teori 

a. Tinjauan Tentang Promosi 

1) Definisi Promosi 

Menurut Kotler (2002:583) promosi merupakan “seluruh aktifitas 

perusahaaan untuk menginformasikan suatu produk termasuk di dalamnya 

usaha untuk mempengaruhi konsumen, dengan membujuk, maupun 

mengingatkan konsumen akan keberadaan produk”.  

2) Bauran Promosi 

Menurut Kotler (2002:205) bauran promosi terdiri atas 5 cara 

komunikasi utama ,yaitu : 

a) Periklanan, semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, 

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. 

b) Promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

c) Hubungan masyarakat dan publisitas, berbagai program untuk 

mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. 

d) Penjualan pribadi, interaksi langsung dengan satu pembeli atau lebih 

untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesan. 

e) Pemasaran langsung, menggunakan surat, telepon, faksimile, email, dan 

alat penghubung non personal lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu 

dan calon pelanggan.  
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b. Tinjauan Tentang Periklanan 

1) Definisi Periklanan 

Menurut Kotler (2002:235) periklanan adalah “Semua bentuk 

penyajian nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa  oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.” Sedangkan Durianto 

(2003:1) menjelaskan secara komprehensif pengertian periklanan adalah 

“semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, 

barang, atau jasa secara non personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

2) Progam-progam Periklanan 

Durianto (2003) Program periklanan harus disusun dengan 

memperhatikan Lima M, agar menghasilkan Iklan yang efektif, yaitu ; 

a) Mission (misi): apakah tujuan periklanan?,  

b) Money (uang /anggaran): Berapa banyak yang dapat dibelanjakan?, 

c) Message (pesan): Pesan apa yang harus disampaikan ?. 

d) Media (media): Media apa yang akan digunakan?,  

e) Measurement (pengukuran): Bagaimana mengevaluasi hasilnya?  

(1) Tujuan Periklanan (Mission) 

Menurut Durianto (2003:3) tujuan periklanan yang berkaitan dengan 

sasarannya dapat digolongkan sebagai berikut: 

(a) Iklan untuk memberi informasi (informative) 

Biasanya, iklan ini dilakukan secara besar–besaran pada 

tahap awal peluncuran suatu jenis produk dengan tujuan untuk 

mebentuk permintaan awal. Dalam hal ini, kebutuhan suatu 

produk yang sebelumnya tersembunyi atau masih berupa persepsi 

yang dapat diperjelas lewat iklan. Pada umumnya, iklan yang 
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bersifat informatif digunakan untuk merek yang siklus 

kehidupannya berada pada tahap perkenalan (introduction 

period). 

(b) Iklan untuk membujuk (persuasive) 

Dilakukan dalam tahap kompetitif. Tujuannya adalah 

membentuk permintaan selektif merek tertentu. Dalam hal ini, 

perusahaan melakukan persuasi tidak langsung dengan 

memberikan informasi tentang kelebihan produk yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan menyenangkan 

yang akan mengubah pikiran orang untuk melakukan tindakan 

pembelian.  

Iklan yang baik tidak hanya mampu mendorong atau 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen tetapi juga 

memfasilitasi proses pembelian. Pada umumnya, iklan yang 

bersifat persuasive ini digunakan untuk merek yang siklus 

kehidupannya pada tahap pertumbuhan (growth period). 

(c) Iklan untuk mengingatkan (reminding) 

 Iklan yang bertujuan untuk menyegarkan informasi yang 

pernah diterima masyarakat. Iklan jenis ini sangat penting bagi 

produk yang sudah mapan. Bentuk iklan ini adalah iklan penguat 

(reinforcement advertising) yang bertujuan untuk meyakinkan 

pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan yang 

benar. Umumnya, iklan jenis ini digunakan pada produk yang 

memasuki fase kedewasaan (maturity) suatu merek. 
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(2) Anggaran Periklanan (Money) 

Setelah menentukan tujuan periklanan langkah selanjutnya 

memutuskan anggaran periklanan anggaran iklan yang besar tidak 

selalu menjadi jaminan keberhasilan kegiatan periklanan. Secara 

umum, terdapat lima faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penetapan anggaran periklanan, yaitu:  

(a) Tahapan siklus hidup produk. 

Pada umumnya produk baru memerlukan anggaran iklan 

yang besar dalan rangka membuat kesadaran dan membuat 

pelanggan berkenan mencoba produk tersebut. Sedangkan 

produk yang sudah mapan memerlukan anggaran yang lebih 

rendah. 

(b) Pangsa pasar dan basis konsumen.  

Merek dengan pangsa pasar yang lebih tinggi biasanya 

memerlukan anggaran yang lebih rendah untuk mempertahankan 

pangsa pasarnya. 

(c) Persaingan dan gangguan.  

Dalam pasar dengan persaingan yang ketat, suatu merek 

harus diiklankan besar-besaran untuk menghindari maupun 

mengurangi gangguan yang diciptakan pesaing. 
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(d) Frekuensi periklanan.  

 Hal ini berkaitan dengan frekuensi tayangan yang 

diperlukan untuk menyampaikan pesan ke konsumen. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap anggaran periklanan. 

(e) Kemungkinan substitusi produk.  

Jika suatu merek memiliki banyak produk substitusi maka 

akan membutuhkan anggaran periklanan yang besar untuk 

menciptakan suatu diferrensiasi. (Durianto, 2003:14) 

(3) Menetapkan Pesan Iklan (Message) 

Pesan iklan yang efektif dapat berperan lebih penting dalam 

keberhasilan iklan daripada jumlah anggaran iklan yang besar. Pesan 

iklan yang ditampilkan dapat dilihat dari What to Say dan How to Say 

(a) What to Say 

Kampanye iklan (advertisisng campaign) yang efektif 

berperan besar terhadap pencapaian pangsa pikiran (mind share) 

dan pangsa pasar (marketshare) maka perlu perhatian yang 

khusus. Periklanan yang efektif merupakan campaign yang 

didasarkan pada satu tema (central theme) saja. Dalam bahasa 

lain disebut What to Say atau apa yang ingin dikomunikasikan ke 

konsumen. Penetapan What to say merupakan keputusan strategis 

yang mampu menjamin sukses atau gagalnya suatu iklan. 

Dasar pertimbangan mengapa suatu iklan dilandaskan pada 

satu central theme adalah keterbatasan daya ingat manusia. 
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Sebagaimana diketahui manusia memiliki daya ingat yang 

terbatas, padahal di pasar terdapat banyak produk dan merek 

dengan berbagai kampanye iklannya. 

Untuk menentukan what to say yang tepat, diperlukan 

suatu analisis yang cermat yang terkait dengan keadaan produk, 

harga, sasaran pasar (target market), dan pesaing.  

(b) How to Say.  

Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menciptakan 

kreatifitas iklan: 

(1) Directed Creatifity. 

Kreatifitas yang dibuat harus disesuaikan dengan What 

to Say yang telah dipilih. Agar tidak melenceng dengan tema 

awal sehingga kreatifitas yang diberikan harus 

mencerminkan tema awal. 

(2) Brand Name Exposure. 

Brand name exposure terdiri dari individual brand 

name dan company brand name. Brand name exposure 

sangat penting untuk mendapatkan brand awareness. 

Banyak pembuat iklan yang hanya mementingkan kreatifitas 

dalam iklannya tetapi melupakan brand name exposure, 

sehingga mengalami kegagalan. Misal iklan Mikorek yang 

gagal disebabkan orang hanya mengingat slogannya  “gatal 

ya” tanpa tahu merek dari produk tersebut sehingga 

konsumen membeli produk lain sehingga canesten dan 
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kalpanak menikmati hasil dari brand name exposure 

mikorek sebagai obat panu. 

(3) Positive Uniqueness 

Iklan yang positif harus mampu menciptakan asosiasi 

yang positif. Jangan sampai setelah melihat iklan, konsumen 

justru memiliki asosiasi yang salah atau bahkan melenceng. 

Selain kreatif iklan harus efektif. 

(4) Selectivity 

Selectivity berkaitan dengan : 

Message Sources, yaitu pembawa pesan/produk 

endoser yang terbagi menjadi: expertise (ahli), 

trustworthness (dipercaya), likability (disukai). Karakter 

product endoser harus disesuaikan dengan jenis produk yang 

diiklankan, Misal artis Komeng dan Tukul yang identik 

dengan kelucuan atau untuk menonjolkan kecantikan dipilih 

artis Luna maya atau Krisdayanti. 

Message Structure, yang perlu diperhatikan antara 

lain: 

(a) Conclusion. Apakah perusahaan yang akan membuat 

kesimpulan sendiri atau menyerahkan langsung kepada 

konsumen untuk menarik kesimpulan. 

(b) Argumentation. Menjelaskan argumen yang mendukung 

pesan perusahaan. 



15 
 

(c) Climax. Apakah suatu iklan memunculkan klimak di 

depan atau akhir iklan. Pada umumnya, iklan yang 

banyak dibuat memunculkan klimak di akhir. 

Message Content. isi pesan dalam iklan biasanya 

terdiri : 

(a) Rational, untuk iklan industry goods. 

(b) Emotional, untuk iklan consumer goods. 

(c) Moral, untuk iklan layanan masyarakat.      

(4) Media Iklan (Media Mix Planning) 

Efektifitas iklan tergantung pada banyak faktor, salah satunya 

adalah perencanaan media. Tiap-tiap media periklanan memiliki 

kekuatan dan kelemahan.  Dengan alasan tersebut, banyak perusahaan 

memanfaatkan lebih dari satu media, yang dikenal dengan media mix. 

Media mix merujuk pada penggunaan dua atau lebih bentuk media 

yang berbeda dalam sebuah rencana iklan (Durianto, 2003:39). 

(5) Evaluasi Efektifitas Iklan (Measurement) 

Durianto (2003:15) disebutkan bahwa ada tiga kriteria yang 

dapat digunakan untuk mengukur efektivitas periklanan yaitu 

penjualan, pengingatan dan persuasi. 

(a) Penjualan. 

Efektivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan 

dapat diketahui melalui riset tentang dampak penjualan. 

Mengaitkan iklan dengan penjualan akan cukup sulit dilakukan 
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karena banyaknya faktor-faktor di luar iklan yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Namun demikian dengan alat analisis yang tepat dimungkinkan 

untuk melihat peran parsial iklan terhadap penjualan suatu 

produk. 

(b) Pengingatan. 

Ukuran keefektivan iklan lainnya, yang umum dipakai 

adalah kemampuan mengingat konsumen terhadap iklan atau 

bagian dari iklan. Misalnya, dalam suatu telaah daya ingat 

konsumen pada satu hari setelah iklan ditayangkan. Maka para 

peneliti dapat menggali informasi dari konsumen dengan 

mengajukan pertanyaan kepada pemirsa, apakah mereka 

menonton program televisi tertentu kemuduan ditanyai, apakah 

mereka mengingat adanya iklan yang ditayangkan, dan hal apa 

saja yang mereka ingat sehubungan dengan iklan yang 

ditayangkan. 

(c) Persuasi. 

Kriteria ini berkaitan dengan mengukur dampak 

pemahaman konsumen terhadap suatu iklan, terhadap perubahan 

kepercayaan konsumen pada ciri atau konsekuensi produk, sikap 

terhadap merek, merek terhadap membeli merek atau keinginan 

membeli. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah apakah 

suatu iklan dapat menciptakan rantai akhir suatu pengetahuan 

produk sebagaimana yang diinginkan, yaitu menemukan apakah 
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konsumen membentuk pengasosiasian yang tepat antara merek 

dengan produkdi konsumen. 

3) Tehnik-tehnik Pengukuran Efektivitas Periklanan 

a) Direct Rating Method (DRM) 

Direct Rating Method (DRM) memberikan beberapa alternatif 

iklan kepada sekelompok konsumen dan meminta konsumen untuk 

menentukan peringkat masing–masing iklan. Metode ini digunakan 

untuk mengeveluasi kekuatan sebuah iklan yang berkaitan dengan 

kemampuan iklan itu untuk mendapatkan perhatian, mudah tidaknya 

iklan itu dibaca dengan seksama, mudah tidaknya iklan itu dipahami, 

kemampuan iklan itu 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  (Durianto, 2003:63). 

b) Consumer Decision Model (CDM) 

Durianto (2003:104) Consumer Decision Model (CDM) adalah 

suatu model dengan enam variable yang saling berhubungan, yaitu: 

Pesan Iklan (F, Finding Information), Pengenalan Merek (B, Brand 

Recognition), Kepercayaan Konsumen (C, Confidence), Sikap 

Konsumen (A, Attitude), Niat Beli (I, Intention), dan Pembelian Nyata 

(P, Purchase). Consumer Decision Model (CDM) merupakan proses 

pembedaan dan pengelompokkan bentuk–bentuk pikiran konsumen, 

bagaimana konsumen mencari dan mempertimbangkan suatu keputusan 
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untuk membeli produk. Masing–masing variabel saling berinteraksi dan 

saling mendukung dan berakhir dengan pembelian. 

c) Customer Response Index (CRI) 

Customer Response Index (CRI)dapat digunakan sebagai sebuah 

alat bantu untuk mengukur keefektifan iklan yang telah dilakukan 

perusahaan. Faktor–faktor yang dapat diukur dalam CRI adalah 

Awareness (kesadaran terhadap merek), Comprehend(pemahaman isi 

pesan iklan oleh konsumen), Interested(ketertarikan terhadap produk), 

Intentions(minat untuk membeli), dan terakhir Actions(tindakan 

pembelian nyata).  

Perkalian antara faktor–faktor tersebut merupakan index CRI. 

CRI dapat digunakan sebagai sebuah alat bantu untuk mengukur 

efektifitas iklan, karena variabel komunikasi pemasaran lainnya sangat 

berperan penting dalam membangkitkan iklan yang efektif. Faktor–

faktor yang dapat diukur dalam CRI adalah Awareness (kesadaran 

terhadap merek), Comprehend (pemahaman isi pesan iklan oleh 

konsumen), Interest (ketertarikan terhadap produk), Intentions (minat 

untuk membeli), dan terakhir Actions(tindakan pembelian nyata).  

Penjabaran tentang faktor-faktor model Customer Response 

Indeks (CRI) sebagai berikut: 

(1) Awareness 

Awareness (Kesadaran terhadap merek) adalah kesanggupan 

seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 
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(2) Comprehend 

Comprehend (pemahaman isi pesan iklan oleh konsumen) 

adalah kemampuan seorang konsumen untuk memahami pesan 

iklan yang ditampilkan sebuah produk. 

(3) Interested 

Interested (ketertarikan terhadap produk) adalah kemampuan 

sebuah iklan untuk membuat konsumen tertarik terhadap sebuah 

produk yang dipaparkan dalam pesan iklan tersebut. 

(4) Intentions 

Intentions (minat untuk membeli) adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk 

tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan dalam 

periode tertentu. Niat beli merupakan pernyataan konsumen yang 

merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan waktu 

tertentu. Pengetahuan akan niat beli sangat diperlukan pemasar 

untuk mengetahui niat beli konsumen terhadap suatu produk 

maupun untuk memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan 

datang. 

(5) Actions 

Actions (tindakan pembelian nyata) adalah saat konsumen 

membayar atau membuat surat hutang dalam jumlah tertentu untuk 

membeli sebuah produk dalam waktu tertentu. Pembelian nyata 

muncul karena konsumen sudah mempunyai niat untuk membeli. 

 



20 
 

d) EPIC  ( Emphaty, Persuation, Impact, and Communication) model 

Efektifitas periklanan dapat diukur dengan menggunakan EPIC 

Model yang dikembangkan oleh AC Nielsen yang mencakup empat 

dimensi kritis, yaitu: empati, persuasi, dampak dan komunikasi 

(Empathy, Persuation, Impact and Communication) sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Durianto, (2003:86). Dimensi–dimensi dalam EPIC 

dipaparkan sebagai berikut: 

(1) Dimensi Empati 

Empati (Empathy) merupakan keadaan mental yang membuat 

seseorang mengidentifikasikan dirinya atau merasa dirinya pada 

keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau 

kelompok lain.  

Dimensi empati menginformasikan, apakah konsumen 

menyukai suatu iklan dan menggambarkan bagaimana konsumen 

melihat hubungan antara suatu iklan dengan pribadi mereka. 

Dimensi empati memberikan informasi yang berharga tentang daya 

tarik suatu merek. 

(2) Dimensi Persuasi 

Persuasi (persuasion) adalah perubahan kepercayaan, sikap, 

dan keinginan berperilaku yang disebabkan satu komunikasi 

promosi. Proses persuasi yang akan dipakai ditentukan dengan 

tingkat keterlibatan konsumen dalam pesan produk. 

Dimensi persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan 

suatu iklan untuk peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, 
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sehingga pemasang iklan memperoleh pemahaman tentang dampak 

iklan terhadap keinginan konsumen untuk membeli serta 

memperoleh gambaran suatu iklan dalam mengembangkan daya 

tarik suatu merek. 

(3) Dimensi Impact 

Dampak (Impact) yang diinginkan dari iklan adalah jumlah 

pengetahuan produk (Product Knowledge) yang dicapai oleh 

konsumen melalui keterlibatan (Involvment) konsumen dengan 

produk atau proses pemilihan. 

Dimensi Impact menunjukkan, apakah suatu merek dapat 

terlihat menonjol dibandingkan merek lain pada kategori yang 

serupa dan apakah suatu iklan mampu melibatkan konsumen dalam 

pesan yang disampaikan. 

(4) Dimensi Komunikasi 

Dimensi Komunikasi memberikan informasi tentang 

kemampuan konsumen dalam mengingat pesan utama yang 

disampaikan, pemahaman konsumen, serta kekuatan kesan yang 

ditinggalkan pesan tersebut. Perspektif pemrosesan kognitif adalah 

inti untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil yang 

merupakan permasalahan komunikasi. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau juga disebut kerangka konseptual merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran, 1992) 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dasar penyusunan kerangka konsep penelitian ini adalah diawali dari pemikiran 

bahwa Komunikasi Pemasaran dapat dinyatakan sebagai kegiatan promosi yang bertujuan 

untuk menyampaikan pesan pada konsumen dengan menggunakan berbagai media yaitu 

salah satunya dengan iklan. Untuk melihat efektifitas iklan dilakukan pendekatan dengan 

metode EPIC model yang kemudian iklan dikategorikan menjadi sangat efektif sampai 

sangat tidak efektif. 
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