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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Sejak kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke tabung gas di 

berlakukan, masyarakat mulai beralih menggunakan tabung gas. Pemerintah 

memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu berupa tabung gas 

berukuran 3Kg, kompor dan regulator. Kebijakan pemerintah ini dikeluarkan lantaran 

semakin mahalnya harga minyak dunia yang menyebabkan pemborosan APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Namun, selang beberapa waktu banyak terdengar kasus ledakan tabung gas 

yang disubsidi oleh pemerintah, kasus ledakan ini sangat mengagetkan bagi 

masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kasus ledakan tabung gas 3kg sangat banyak 

terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa terutama kalangan menengah ke bawah. 

Sedangkan masyarakat sudah banyak yang beralih dari minyak tanah ke tabung gas 

3kg. 

Untuk diketahui, sepanjang enam bulan 2010 telah terjadi 35 kasus ledakan 

akibat bocornya elpiji 3 kg. Insiden tersebut telah menewaskan sedikitnya 14 orang, 

melukai 45 orang serta merusak 40 bangunan. Padahal pada 2009, dalam satu tahun 

ledakan gas hanya ada 30 kasus. Menurut data diatas ledakan tabung gas semakin 

bertambah dari tahun ketahunnya, Hal ini membuat masyarakat semakin resah dan 

takut untuk menggunakannya. Bagaimana tidak kasus ini banyak diberitakan secara 

global keseluruh Indonesia, baik berita cetak maupun elektronik. Apakah dengan 
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adanya kasus ledakan tabung gas masyarakat lebih waspada dalam menggunakan 

regulator. 

Penyebab terjadinya ledakan adalah berasal dari regulator bukan pada 

tabungnya, sehingga PT. Aditec Cakrawiyasa salah satu produsen kompor gas di 

Indonesia berusaha membuat produk baru yaitu regulator bermerek Quantum, PT. 

Aditec Cakrawiyasa berusaha membidik pangsa pasar yang menggunakan kompor 

gas LPG terutama yang menggunakan kompor gas selain merek Quantum, 

dikarenakan hampir semua konsumen yang sudah menggunakan kompor gas bermerk 

Quantum mereka juga akan menggunakan regulator bermerek Quantum pula.  

Cara yang digunakan PT. Aditec Cakrawiyasa dengan memasang iklan pada 

televisi lokal dan nasional. Namun tak hanya regulator Quantum yang berperang iklan 

ditelevisi, baru-baru ini terdapat produsen regulator merek lain yang ikut berperang 

iklan di televisi yaitu regulator bermerek WINN GAS yang juga mengiklankan 

produknya melalui media televisi. 

Media televisi digunakan sebagai media iklan regulator Quantum, 

dikarenakan kasus ledakan tabung gas banyak diberitakan ditelevisi dan memiliki 

dampak yang lebih kuat terhadap masyarakat. Stasiun televisi yang dipilih pengiklan 

regulator Quantum adalah TransTV, Indosiar, TPI, TV One, SCTV dan RCTI.  

Televisi sebagai media informasi memiliki banyak kelebihan dalam 

menyampaikan informasi jika dibandingkan dengan  media massa lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh pesan-pesan yang disampaikan melalui gambar dan suara secara 

bersamaan, dapat menjangkau runag yang sangat luas terlebih lagi bila ditayangkan 

secara langsung, televisi juga sebagai media massa elektronik yang sudah menjadi 
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kebutuhan pokok masyrakat akan kebutuhan hiburan, informasi dan pendidikan. Dan 

bagi produsen sebagai media iklan yang ampuh.   

Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif yang merupakan bagian 

dari kegiatan pemasaran yang bermaksud membujuk khalayak untuk memanfaatkan 

barang atau jasa. Banyak jenis-jenis iklan yang dapat digunakan untuk membujuk 

persuade guna mengenal pesan yang disampaikan melalui iklan. Di iklan ini produsen 

regulator Quantum berusaha memvisualisasikan sikap waspada dalam menggunakan 

regulator yaitu antara lain, pilih regulator yang berlababel SNI, mengecek regulator 

dengan menggoyang-goyangkan regulator yang menunjukan regulator terpasang 

dengan pas, dan mengecek kemiringan regulator dengan waterpas. Akan tetapi iklan 

ini tidak menutup kemungkinan bahwa sikap waspada yang dilakukan oleh masyrakat 

hanya dari iklan ini saja, mungkin juga bisa dari faktor-faktor lain misalnya dari 

kompor gas, selang elpiji ataupun dari tabung gas elipiji itu sendiri. 

Alasan memilih ibu-ibu rumah tangga sebagai responden dikarenakan ibu 

rumah tangga merupakan pengambil keputusan dalam memilih dan mengkonsumsi 

produk-produk yang berhubungan dengan dapur. Alasan dipilihnya iklan produk 

regulator Quantum ditelevisi, karena produk ini merupakan salah satu produk yang 

terkena dampak akibat banyaknya pemberitaan ledakan tabung gas LPG, selain itu 

mempertimbangkan aspek keunggulan media televisi dibandingkan media lain, 

melalui iklan televisi mampu mempengaruhi faktor atensi dalam pembentukan sikap. 

Iklan regulator Quantum ditayangkan pagi dan sore hari sebanyak 2 sampai 5 

kali per hari ini menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga sedang menggunakan 

tabung LPG berukuran 3Kg yang berwarna hijau. Ibu tersebut menyatakan bahwa 

ledakan tabung gas tak berasal dari tabungnya, melainkan dari regulatornya, 
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kemudian menunjukan tata cara memasang regulator dan mengeceknya agar tidak 

terjadi kebocoran yang menyebabkan ledakan.  

Peneliti melakukan penelitian di desa Pulaupancikan Gresik, RW.04 RT.02 

yang mepunyai 76 ibu rumah tangga dengan alasan karena desa tersebut merupakan 

daerah yang padat penduduk, dan banyak menggunakan kompor gas. Pada akhirnya 

peneliti menetapkan judul “PENGARUH TERPAAN IKLAN REGULATOR 

QUANTUM TERHADAP TINGKAT KEWASPADAAN MENGGUNAKAN 

REGULATOR” (Studi pada Ibu-ibu Rumah Tangga RT.02/RW.04 Desa. 

Pulaupancikan, Kota  Gresik). 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu; 

1. Adakah pengaruh terpaan iklan regulator Quantum terhadap tingkat 

kewaspadaan menggunakan regulator? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan regulator Quantum terhadap tingkat 

kewaspadaan menggunakan regulator? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan regulator Quantum terhadap tingkat 

kewaspadaan menggunakan regulator. 

2. Untuk mengetahui besar pengaruh terpaan iklan regulator Quantum terhadap 

tingkat kewaspadaan menggunakan regulator. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitiannya, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yaitu: 

Secara Akademis 

Diharapkan hasil penelitian akan dapat memberikan informasi tentang 

dunia periklanan, manfaat lebih khususnya bagi penulis dapat menambah 

wawasan tentang periklanan. 

E. Tinjauan Pustaka 

 

E.1. Televisi Sebagai Media Massa 

 

Istilah televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan “visi” 

yang berarti pengelihatan. Televisi adalah panduan radio dan film para 

penonton dirumah-rumah tidak mungkin menangkap siaran televisi, kalau 

tidak ada unsur-unsur radio, dan mungkin dapat melihat gambar-gambar 

yang bergerak pada layar pesawat televisi, jika tidak ada unsur film (Effendy 

2003:174). 

Pengertian diatas menjelaskan bahwasanya televisi merupakan 

perpaduan antara gambar dan suara ketika, salah satu unsur tidak ada. 

Khalayak tidak akan menangkap isi pesan dengan baik. Televisi mempunyai 

kekuatan yang besar untuk mempengaruhi dikarenakan unsur gambar yang 

bergerak dan ditekankan oleh suara. 
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Kekuatan media televisi dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Efisiensi biaya 

 Televisi dapat menjangkau khalayak sasaran yang dapat dijangkau 

oleh media massa lain, juga dapat menjangkau khalayak yang tidak 

terjangkau oleh media lain. 

2. Dampak yang kuat 

 Televisi dapat menimbulkan dampak yang kuat pada khalayak 

dengan tekanan sekaligus pada dua indra penglihatan dan pendengaran, 

televisi juga mampu menciptakan kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan 

kreatif dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan, suara, warna, 

drama dan humor. 

3. Pengaruh yang kuat 

 Televisi mempunyai kemampuan yang kuat dalam mempengaruhi 

persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan masyarakat meluangkan 

waktunya dimuka televisi (Kasali 1992:121). 

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia 

(human communication) yang lahir bersamaan dengan mulai digunakannya 

alat-alat mekanik, yang mampu melipat gandakan pesan-pesan komunikasi 

(wiryanto 2000:1). 

 Ciri-ciri Komunikasi massa tidak harus selalu muncul ataupun 

terikat, tetapi ciri-ciri itu cenderung muncul sebagaimana dinyatakan sebagai 

berikut: 

1. Audience berjumlah besar, heterogen anonym dan berjarak 
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2. Pesan dikirimkan secara luas,cepat, bersifat terbuka dan isinya tidak 

bersifat teknis terkena berbagai hambatan 

3. Sumber komunikatornya bekerja dalam organisasi yang kompleks, 

membutuhkan sejumlah biaya 

4. Saluran formal (massa - media) 

5. Pola interaksi terstruktur dan umpan baliknya tertunda 

6. Konteks socialnya secondary (Blake 2005:41). 

Fungsi-fungsi komunikasi massa dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Informasi, merupakan fungsi paling penting yang yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen penting untuk mengetahui fungsi 

informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Iklan pun dalam 

beberapa hal memiliki fungsi memberikan informasi di samping fungsi-

fungsi yang lain. 

2. Hiburan, fungsi ini dalam media elektronik menduduki posisi yang paling 

tinggi dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat 

kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. 

3. Persuasi, fungsi ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi dan 

hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau diperhatikan sekilas hanya 

berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli ternyata 

terdapat fungsi persuasi. Tulisan pada tajuk rencana, artikel, dan surat 

pembaca merupakan contoh tulisan persuasif. 

4. Transmisi budaya, fungsi ini merupakan salah satu fungsi komunikasi 

massa yang paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi 

budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk 
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komunikasi yang mempunyai dampak pada penerima individu. Demikian 

juga, beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian dari pengalaman dan 

pengetahuan individu. Melalui individu, komunikasi menjadi bagian dari 

pengalaman kolektif kelompok, publik, audience beberapa jenis, dan 

individu bagian dari suatu massa.  

5. Mendorong kohesi social, kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. 

Artinya, media massa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata 

lain, media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya 

bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. 

6. Pengawasan, bagi Laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi 

pengawasan. Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran 

informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi 

pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni warning or beware 

surveillance atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance 

atau pengawasan instrument. 

7. Korelasi, fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat 

agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini 

adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai 

komponen masyarakat. 

8. Pewarisan sosial, dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang 

pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal 

yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, 

nilai, norma, pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi lainnya.  
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9. Melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dalam kurun waktu lama, 

komunikasi massa dipahami secara linier memerankan fungsi-fungsi 

klasik seperti yang diungkapakan sebelumnya. Hal ini yang dilupakan 

oleh banyak orang adalah bahwa komunikasi massa bisa menjadi sebuah 

alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa 

berperan memberikan informasi, tetapi informasi yang diungkapkannya 

ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. 

Memang diakui bahwa komunikasi massa juga bisa berperan untuk 

memperkuat kekuasaan, tetapi bisa juga sebaliknya. 

10. Menggugat hubungan trikotomi, adalah hubungan yang bertolak belakang 

antara tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi 

melibatkan pemerintah, pers, dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap 

tidak pernah mencapai sepekat karena perbedaan kepentingan masing-

masing pihak. Oleh karena itu, bisa disebut dengan hubungan trikotomi 

(nurudin 2011: 66).  

E.2. Iklan Televisi 

 

Iklan adalah materi yang dirancang untuk menarik perhatian publik, 

dengan tujuan agar meraka melakukan sesuatu yang ditawarkan, melalui 

berbagai media (Hardiman 2006: 52). 

Ada berbagai jenis-jenis iklan yang diantaranya: 

1. Iklan strategis yang digunakan untuk membangun merek. 

2. Iklan taktis yang memiliki tujuan yang lebih mendesak. 
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3. Iklan ritel dilakukan oleh toko serba ada, pasar swalayan, dan deler 

mobil yang memberikan banyak penawaran khusus dan 

mempunyai banyak persedian barang dagang. 

4. Iklan korporat merupakan bentuk lain dari iklan strategis, ketika 

sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada public. 

5. Iklan bisnis kepada bisnis (B TO B) terjadi ketika sebuah 

perusahaan berbicara kepada perushaan lain yang biasanya 

dilakukan melalui majalah bisnis seperti Forbes, Fortune, dan The 

Economist. 

6. Iklan layanan masyarakat sedang meningkat dewasa ini. 

Pemerintah dan otoritas kesehatan sedang gencar-gencarnya 

mengkomunikasikan pesan-pesan tentang anti merokok dan 

penyakit kanker (Lwin 2002: 7). 

Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Namun 

demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih 

diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli (Khasali 1992:9). 

Menjalankan iklan melalui media televisi dapat menghasilkan 

jangkauan yang mengesankan karena televisi mempunyai daya tarik yang 

luas. Lagi pula, televisi adalah sesuatu yang dapat diperdagangkan. Ini berarti 

bahwa upaya “menjual” dapat dilakukan dengan cara yang berbeda selain 

dengan menyisipkan sebuah iklan pada jeda waktu tertentu (Lwin 2002:79). 
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Sejalan dengan perkembangan zaman, komunikasi pemasaran sangat 

bergantung pada kemajuan format dan tampilan media massa. Di Eropa, pada 

awal media cetak sangat mendominasi, setelah ditemukannya mesin cetak 

(Revolusi Gutenberg). Tak mengherankan bila kemudian iklan-iklan masuk 

dalam buku-buku yang diterbikan waktu itu. Iklan begitu banyak disisipkan 

pada buku-buku pegangan, alamanak, dan buku berisi tentang pengetahuan 

tepat guna, sisipan iklan ini biasanya berupa promosi dan jasa. Kehadiran 

iklan ini memaksa beberapa pihak untuk membuat aturan-aturan khusus, 

adalah Willian Caxton yang pada tahun 1473 menyusun aturan iklan yang 

kemudian menjadi model cikal bakal mode iklan di Inggris. 

Pada pertengahan abad ke-17, kehadiran media cetak  atau surat kabar 

dan pamphlet sudah menjadi andalan dalam promosi dan iklan. Tercatat iklan 

yang pertama kali ada disurat kabar adalah tentang komoditi kopi (1652), 

yang kemudian menyusul coklat (1657) dan teh (1658). Iklan pada saat itu 

tidak seperti pada sekarang, cakupan pasarnya masih terbatas dan hanya 

diperuntukan bagi golongan elit tertentu dan sifatnya lokal (Prisgunanto 

2006:33).  

Pada saat ini iklan banyak muncul ditelevisi. Iklan dilihat dari sudut 

pandang yang ingin dicapai dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Iklan mengenai citra barang yang dirancang untuk menjual barang 

atau jasa. 

2. Iklan kelembagaan yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan 

lain seperti menjual ide, biasanya berbentuk: pertama, iklan 

perlindungan lembaga untuk menjual gagasan melindungi producer 
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atau pengecer untuk tujuan-tujuan selain manfaat tertentu suatu 

barang. Kedua, iklan kelembagaan hubungan masyarakat 

dirancang untuk meningkatkan citra dan nama baik perusahaan. 

Ketiga, iklan kelembagaan pelayanan masyarakat untuk 

menampilkan masalah non-kontroversial demi kepentingan 

masyarakat (Blake 2005:67). 

Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan diatas ada benang merah 

yang dipahami yaitu proses komunikasi selalu menekankan adanya proses 

perubahan perilaku dari komunikan yang artinya bahwa dalam komunikasi 

tidaklah hanya terfokus pada penyampaian pesan belaka, tetapi juga dari 

proses komunikasi yang terjalin mampu merubah sikap dan tingkah laku dan 

setidak-tidaknya dari kegiatan komunikasi tersebut mendapatkan persetujuan 

dari komunikan sebagai target utama.  

Definisi dan klasifikasi hanya memberikan sebuah bahasa umum 

untuk mengembangkan pemahaman tentang periklanan. Efek periklanan pada 

sebuah organisasi bisa jadi dramatik dan juga perlu dieksplorasi. Berikut ini 

beberapa fungsi iklan: 

1. Informasi, yaitu ia mengkomunikasikan informasi produk, cirri-

ciri, dan lokasi penjualannyaa. Ia member tahu konsumen tentang 

produk baru. 

2. Persuasif, yaitu ia mencoba membujuk para konsumen untuk 

membeli merek-merek tertentu atau mengubah sikap mereka 

terhadap produk atau perusahaan tersebut. 

3. Pengingat, yaitu ia terus-menerus mengingatkan para konsumen 
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tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli 

produk yang diiklankan tanpa memedulikan merek pesaingnya 

(Lee 2007:10). 

Dalam mencapai tujuan, pengiklan hendaknya membuat iklan yang 

menarik sehingga menciptakan perhatian, karena dengan mendapat perhatian 

dari masyarakat akan menimbulkan perasaan lainnya, seperti: hasrat, minat, 

dan dapat pula mempengaruhi kepercayaan dan sikap. 

E.3. Iklan Sebagai Media Persuasi 

Iklan sebagai media persuasi maksudnya iklan akan mencoba 

membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau 

mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut. 

Terkadang iklan juga dapat melakukan dua fungsi sekaligus informatif dan 

persuasi (Lee 2007:10). 

Banyak jenis-jenis iklan yang dapat digunakan untuk membujuk guna 

mengenal pesan yang disampaikan melalui iklan. Hanya saja komunikasi 

persuasif dalam periklanan memiliki audien yang tidak mengetahui secara 

pasti sumber pengirim, keputusan yang mereka buat, tergantung pada 

seberapa besar komunikator mempengaruhi atau meyakinkan mereka. Untuk 

itu diperlukan analisis yang terencana berdasarkan kaidah penelitian, guna 

mengukur seberapa besar efektivitas pesan melalui iklan dapat 

mempengaruhi keputusan audien/persuade. 

Iklan adalah materi yang dirancang untuk menarik perhatian publik 

dengan tujuan agar mereka melakukan sesuatu yang ditawarkan, melalui 

berbagai media. Iklan yang berhasil sepertikata David Ogilvy, tokoh 
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periklanan modern tidak cuma kreatif tetapi juga harus menjual (Hardiman 

2006:52). 

Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang 

bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan 

yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan dengan cara mendesain 

semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Dengan 

harapan adanya perubahan sikap konsumen. 

E.4. Efek Iklan 

Sacara garis besar, terdapat tiga tingkatan dasar untuk  the hierarchy 

of effects dalam praktik komunikasi dalam komunikasi pemasaran. Hal ini 

dapat dianggap sebagai tahapan dan posisi dimana pelanggan atau khalayak 

merespon dan memahami suatu produk dari hasil interaksi mereka lewat 

komunikasi pemasaran. Tahap itu terbagi dalam beberapa tingkatan, sebagai 

berikut: 

1. Tahap knowings (mengetahui atau kenal) 

2. Tahap feelings (merasakan atau hasrat) 

3. Tahap actions (tindakan atau pengaruh) (Prisgunanto 2006:68). 

Begitu banyak terpaan iklan yang mempengaruhi masyarakat, 

sehingga tidak mustahil bahwa iklan sedikit atau banyak akan membawa 

dampak. Efek itu sangat beragam, merambah berbagai bidang kehidupan 

manusia mulai dari tingkat individual, keluarga hingga masyarakat. 

Ada dua hal yang harus dipahami pelaku pasar (marketer) dalam 

melihat efek komunikasi pemasaran ini dari sisi efektivitasnya, yaitu: 
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1. Tingkat efektivitas komunikasi pemasaran harus dipahami pelaku 

pasar hanya mampu meningkatkan efek-efek menimal attention 

(mengetahui dan mengenal) khalayak. Disini komunikasi 

pemasaran seharusnya dapat dikomunikasikan ide-ide perusahaan 

kepada pelanggan (tentu saja komunikasi pemasaran tidak harus 

menghasilkan atau berorientasi pada sisi penjualan produk saja). 

2. Tingkat aktualisasi komunikasi pemasaran seharusnya mampu 

menstimulasikan penjualan. Disini, bukan hanya tindakan 

penjualan, tetapi sikap yang mengarah kepada sikap beli 

pelanggan. Maksudnya, efek komunikasi pemasaran dapat 

menstimulasik loyalitas pelanggan terhadap produk, bukan hanya 

sikap beli sesaat saja (Prisgunanto 2006:71).  

Dengan diketahuinya efek yang kuat dalam iklan, maka media paling 

berpengaruh bagi masyarakat adalah televisi, semakin besar pengaruh televisi 

bagi masyarakat maka semakin banyak pula orang-orang yang mencoba 

memanfaatkan televisi untuk kepentingannya. Ada yang menggunakannya 

benar-benar murni karena bisnis, misalnya dengan memasang produk tertentu 

itu dapat dimengerti karena memang itu salah satu strategi pemasaran. 

E.5. Sikap Konsumen 

Menurut kata sikap konsumen berasal dari bahasa latin aptus, yang 

berarti “kecocokan” atau “kesesuian”. Pada abad ke-18 umunyan sikap 

konsumen mengacu pada postur fisik dan saat ini kata tersebut dapat 

menunjukan orientasi fisik secara umum untuk sesuatu yang lain (Sunarto 

2003:160).  
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Sikap adalah suatu rangkaian komponen yang berkelanjutan termasuk 

didalamnya keyakinan dan penilaian (komponen kognitif), dan kesediaan 

berperilaku (komponen aksi) yang berkenaan dengan sejumlah objek sosial 

(Blake 2005:80). 

kepercayaan sikap dan perilaku terbentuk dengan dua cara berbeda 

pada formasi langsung, kepercayaan diciptakan tanpa terjadi keadaan lain 

sebelumnya, jadi kepercayaan awal konsumen yang kuat tentang produk 

dimana perilaku diarahkan setelah kepercayaan, sikap dan perilaku terbentuk 

secara langsung. Terhadap tendensi atas tiga keadaan yang dapat 

menciptakan sebuah hirarki dengan cara ini, pretama-tama konsumen 

membentuk kepercayaan terhadap sebuah produk, kemudian menggabungkan 

sikap terhadapnya dan akhirnya membeli. Sedangkan formasi yang kedua 

yaitu, formasi tidak langsung pertama-tama konsumen melakukan prilaku 

produk (membeli) dan kemudian membentuk kepercayaan serta sikap 

terhadap produk tersebut. 

Dalam pembuatan iklan, untuk menghasilkan iklan yang baik, selain 

harus memperhatikan sturktur iklan, penting juga menggunakan elemen-

elemen dalam sebuah rumus yang dikenasl sebagai AIDCA kongkritnya 

didahului dengan adanya perhatian (attention), kemudian menarik (intrest), 

membangkitkan keinginan (desire), keyakinan atau percaya (conviction), 

serta menimbulkan tindakan (action) 

Elemen-elemen dalam AIDCA terdiri dari: 

1. Perhatian (attention) 
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Iklan harus mencuri khalayak sasarannya, baik pembaca, 

pendengar dan pemirsa. Untuk itu iklan memerlukan bantuan antara lain 

ukuran (size untuk media cetak, air time untuk media penyiaran), 

penggunaan warna (spot atau full colour), tata letak (lay out), jenis-jenis 

huruf (tipografi) yang ditampilkan, serta berbagai suara khusus pada iklan 

radio dan televisi. Hal yang poko dan perlu diperhatikan adalah bahan 

perhatian calon pembeli harus diklaim, oleh karena itu hanya iklan yang 

menarik mampu akan diberi perhatian oleh calon pembeli, sedangkan 

iklan yang tidak menarik tidak akan mendapatkan perhatian. 

2. Minat (interest) 

Setelah perhatian calon pembeli berhasil direbut, persoalan yang 

dihadapai sekarang adalah bagaimana agar mereka berminat dan ingin 

tahu lebih jauh. Perhatian harus dapat ditingkatkan menjadi minat 

sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci didalam calon pembeli.  

Untuk itu mereka harus dirangsang agar mau membaca dan menikuti 

pesan-pesan yang disampaikan. Dengan demikian penggunaan kata-kata 

atau kalimat pembuka sebaginya dapat merangsang untuk tahu lebih 

lanjut. 

3. Keinginan (desire) 

 Tidak ada gunanya menyenangkan calon pembeli dengan 

rangkaian kata-kata gembira melalui sebuah iklan, kecuali iklan tersebut 

berhasil menggerakan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati 

produk tersebut. 
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4. Rasa Percaya (Conviction) 

Sampai pada tahap ini, anda telah berhasil menciptakan kebutuhan 

calon pembeli. Sejumlah calon pembeli sudah mulai goyah dan emosinya 

mulai tersentuh. Untuk menimbulkan rasa percaya pada diri calon 

pembeli, suatu iklan dapat didukung dengan berbagai kegiatan peragaan 

seperti testimonial atau pembuktian dengan menampilkan public figure 

didalamnya, atau menginformasikan hasil uji coba produk tersebut. 

5. Tindakan (Action) 

Akhirnya kita sampai pada upaya terakhir untuk membujuk calon 

pembeli agar sesegera mungkin melakukan tindakan pembelian atau 

bagian dari itu (Khasali 1992:83). 

F. Hipotesis penelitian 

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian 

ini lebih banyak berwujud angka. Riset kuantitatif menganggap data atau fakta harus 

dapat dikuantitaskan, karena banyak menggunakan angka maka bersifat matematis dan 

diukur dengan rumus-rumus statistik.  

Hipotesis Asosiasi ini merupakan pernyataan yang menyatakan dugaan hubungan 

antara dua variable atau lebih. Hubungan dapat berupa korelasional atau sebab akibat. 

Dari tinjauan teori diatas, disini peneliti merumuskan jawaban sementara dari 

permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Hipotesis nolnya (H0) adalah tidak ada pengaruh terpaan iklan regulator 

Quantum terhadap tingkat kewaspadaan menggunakan regulator. 

2. Hipotesis alternatifnya (Ha) adalah ada pengaruh terpaan iklan regulator 

Quantum terhadap tingkat kewaspadaan menggunakan regulator. 
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G. Definisi Konseptual Dan Operasional 

G.1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti tantang variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya (Hamidi 2007:141). Dan dalam penelitian ini yang saya masukan dalam 

difinisi konseptual adalah: 

1. Konsep Terpaan  

Terpaan adalah suatu kontak fisik seseorang dengan sebuah media 

pemasaran atau pesan (Lwin 2002:106). Terpaan disini diharapkan dapat 

mengakibatkan adanya perubahan atau penguatan keyakinan pada 

pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat dari penerimaan 

pesan pada iklan Regulator Quantum. Terpaan merupakan kegiatan 

mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan media dan perhatian pada 

pesan-pesan tersebut dapat terjadi pada individu atau kelompok tertentu yang 

dalam hal ini adalah ibu rumah tangga.  

2. Konsep Iklan 

Iklan adalah materi yang dirancang untuk menarik perhatian publik 

dengan tujuan agar mereka melakukan sesuatu yang ditawarkan, melalui 

berbagai media. Iklan yang berhasil sepertikata David Ogilvy, tokoh 

periklanan modern tidak cuma kreatif tetapi juga harus menjual (Hardiman 

2006:52). 

3. Konsep Televisi  

Televisi adalah penggabungan antara radio dan film, karena televisi 

dapat menampilkan suatu peristiwa dalam bentuk gambar hidup sekaligus 
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dengan suara-suaranya. Medium yang menggunakan huruf, ucapan, gambar 

bergerak, warna, musk, animasi, dan efek suara – yang dipadukan menjadi 

satu – memiliki potensi yang dahsyat (Cutlip 2006: 300).  

 

4. Konsep Perubahan Sikap 

Berikut ini adalah beberapa difinisi sikap, yaitu: 

1.  Sikap merupakan “katagori objek pada rangkaian kesatuan yang 

evaluatife”. 

2.  “Karakteristik utama yang membedakan sikap dari konsep lainnya 

adalah sikap evaluatif”. 

3.  Sikap merupakan inti dari rasa suka dan tidak suka bagi orang, 

kelompok, situasi, objek, dan ide-ide tidak berwujud tertentu 

(Sunarto 2003:160). 

Pesan-pesan dari setiap bentuk komunikasi antarpribadi, medio atau 

massa dapat menimbulkan salah satu dari beberapa bentuk perubahan sikap, 

antara lain: 

1. Attitude reinforcement kadang-kadang disebut sebagai perubahan 

sikap yang sama, reinforcement adalah peneguhan sikap yang sudah 

ada. Suatu sikap adalah evaluasi positif atau negative. Jadi, 

peneguhan sikap dapat disebut sebagai perubahan sikap kea rah 

tanda yang ada. 

2. Attitude change sering disebut sebagai perubahan sikap yang tidak 

sama, untuk mengubah sikap adalah dengan cara menimbulkan 

suatu perubahan sehingga sikap berada dalam posisi yang 
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berlawanan, misalnya positif kea rah negative. Sama dengan 

konversi. 

3. Boomerang effect yaitu suatu perubahan sikpa ke arah posisi yang 

berlawanan tidak seperti yang diinginkan. 

4. Conservation yaitu upaya mempertahankan sikap yang ada pesan 

dirancang untuk mencegah perubahan sikap. 

5. Neutralization yaitu perubahan sikap kearah daerah netral, dengan 

kata lain sikapnya tidak cenderung menolak atau mendukung. 

6. Ceilling effect yaitu peneguhan sikap pada batas-batas setiap 

peneguhan berikutnya tidak dapat diukur (Blake 2005:82).   

Struktur sikap terdiri dari tiga komponen yaitu pertama komponen 

afektif hal ini umum disebut ketika seseorang menggunakan kata sikap. 

Kedua, komponen kognitif yaitu mengacu kepada kepercayaan yang dimiliki 

seseorang (yaitu pengetahuan dan pemikirannya) mengenai sebuah objek 

atau permasalahan. Ketiga, komponen konatif yaitu komponen yang 

merepresentasikan tendesi perilaku seseorang, atau kecenderungan untuk 

melakukan tindakan atas sebuah objek (Shimp 2003:226). 

G.2. Definisi Operasional 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang bertindak sebagai penyebab 

atau yang berpengaruh terhadap variabel yang lain. Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel bebas adalah pengaruh terpaan iklan Regulator 

Quantum, yaitu dalam kondisi dimana seseorang yang telah menonton iklan 
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regulator Quantum dan memberikan perubahan tingkat kewaspadaan pada 

iklan regulator  Quantum. Indikator yang menjadi ukuran dari variabel 

tersebut yaitu: 

1. Isi pesan iklan regulator Quantum yang meliputi kejelasan dan 

kelengkapan pesan yang disampaikan. 

2. Daya tarik pesan iklan regulator Quantum yang meliputi music, 

model, warna, dan tagline.  

2. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel yang lainya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tergantung 

adalah tingkat kewaspadaan menggunakan regulator  setelah menonton iklan 

regulator Quantum. Indikator yang menjadi ukuran dari variabel tersebut 

yaitu: 

1. Pengetahuan ibu rumah tangga dalam memasang regulator yang 

benar. 

2. Rasa ingin tahu lebih dalam tentang sebab-akibat kebocoran gas 

LPG. 

3. Sikap  waspada ibu rumah tangga dalam menggunakan regulator. 

H. Metode Penelitian 

H. 1. Tipe dan Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, riset 

kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah 

yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data atau analisis. Riset bertujuan untuk menguji 
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untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap 

mewakili populasi tertentu (Kriyantono 2009:55). 

Jenis survey menggunakan eksplanatif, karena peneliti ingin 

mengetahui mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yang 

mempengaruhi, sehingga terjadi. Penelitian survey eksplanatif ini dengan sifat 

Asosiatif, yang dikarenakan peneliti ingin menjelaskan hubungan (korelasi) 

antar variabel (Kriyantono 2009:60). 

H.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan didesa Pulaupancikan  RT 02 RW 04,  kota 

Gresik. Peneliti memilih lokasi tersebut karena pada lokasi ini terletak ditengah 

kota Gresik dan terdapat banyak warga yang menggunakan tabung gas LPG 

(sebagian besar merupakan penduduk yang termasuk daerah terkena bantuan 

pemerintah konversi minyak ke gas) dan daerah padat penduduk. Sehingga 

pemilihan tempat tersebut diharapkan dapat memberikan penilaian lebih 

obyektif dan dapat diterima. 

H.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang 

hendak diteliti, dalam hal ini individu-individu responden (Hamidi 

2007:126).  Dalam penelitian ini populasinya adalah ibu rumah tangga di 

desa Pulanpancikan Gresik, RT.02 RW.04. Jumlah keseluruhan ibu rumah 

tangga sebanyak 76 orang.  
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Jumlah keseluruhan ibu-ibu rumah tangga  sebanyak 76 orang dan 

setelah dilakukan pra-angket, dengan kriteria: ibu rumah tangga desa 

Pulopancikan yang pernah menyaksikan iklan regulator Quantum dan ibu-

ibu rumah tangga desa Pulopancikan yang menggunakan gas elpiji. Setelah 

dilakukan pra-angket dari 76 orang ibu rumah tangga yang memenuhi 

kriteria tersebut sebanyak 43 orang ibu rumah tangga. 

2. Sampel 

Setelah diketahui ukuran populasinya maka kemudian harus dicari 

sampelnya. Sampel adalah duplikasi dari populasi, karena itu meneliti 

hasilnya tidak akan sama persis jika meneliti populasi. Tetapi jika cara 

penarikan sampel dari populasi memenuhi persyratan tertentu, maka 

hasilnya akan relatif sama (Hamidi 2007: 129).  

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang menggunakan 

adalah Total sampling. Hal ini dikarenakan jumlah populasinya kecil, 

sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengambil keseluruhannya 

yaitu sebesar 43 ibu-ibu rumah tangga. 

H.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus diisi oleh responden 

atau bisa disebut juga dengan angket. Kuesioner bisa dikirimkan melalui 

pos atau peneliti mendatangi secara langsung ke responden. Bisa diisi saat 

periset dating sehingga pengisiannya didampingi periset, bahkan peneliti  
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bisa bertindak sebagi pembaca pertanyaan dan responden tinggal menjawab 

berdasarkan jawaban yang disediakan (Kriyantono 2009:95). Dalam 

penelitian ini menggunakan kuisioner tertutup dimana responden telah 

diberikan alternatif jawaban oleh peneliti untuk dipilih. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, 

kuisioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penulusuran 

dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpretasi data (Kriyantono 2009:118). 

Dalam penelitian ini, digunakan dokumentasi untuk mengumpulkan 

data-data tentang profil daerah penelitian yaitu daerah Pulaupancikan, 

RT.02 RW.04 dan profil tentang iklan Regulator Quantum. 

H. 5.  Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, tanggapan responden diukur dengan 

menggunakan skala Likert. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Variabel yang terukur kemudian akan dijawab oleh responden. 

Jawaban setiap item instrumen menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari segi positif sampai negatif.  

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang 

suatu objek sikap. Dalam beberapa riset skala Likert dapat digunakan 

dengan meniadakan pilihan jawaban ragu-ragu. Alasannya, katagori ragu-
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ragu memiliki makna ganda, maka daripada itu peneliti hanya menyediakan 

pilihan antara lain: sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju 

(TS), sangat tidak setuju (STS) atau lainnya tergantung indikator penelitian 

(Kriyantono, 2009:136). 

Jawaban dari masing-masing item pertanyaan yang menggunakan 

skala mempunyai rentangan jawaban dari sangat positif ke sangat negatif, 

kemudian jawaban akan diberi skor sebagai berikut: 

SS  = 5 

S  = 4 

KS = 3 

TS = 2  

STS = 1 

 

H. 6 Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data peneliti “membaca” data melalui proses 

pengkodingan data sehingga mempunyai makna. Proses pengkodingan ini 

mencakup proses mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola 

katagori.  Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan interpretasi data 

memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, 

dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. (Kriyatono 2009: 

165). 

Rumus atau teknik statistik yang digunakan adalah produk moment, 

analisis ini digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi atau derajat 

hubungan dan membuktikan hubungan antara variabel/data/skala interval 
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dengan interval lainnya. Teknik ini digunakan tanpa melihat suatu variabel 

tertentu tergantung kepada variabel lainnya (Kriyantono 2009:173).  

Rumus korelasi produk moment adalah: 

 

rxy =  

 

Keterangan: 

r     = Korelasi antara variabel X terhadap variabel Y 

n      = Jumlah sampel 

  = Jumlah skor item 

   = Jumlah skor total 

 

Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya pengaruh variabel X 

(iklan regulator Quantum) terhadap variabel Y (kewaspadaan menggunakan 

regulator) ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: 

D  = r 2 x 100% 

Keterangan: 

D = Nilai koefisien determinasi 

r  = Nilai koefisien korelasi. 

Selanjutnya peneliti mencari makna dari hubungan dua variabel X 

terhadap Y dengan menggunakan rumus: 

 

t
hitung

=  

Keterangan: 

t = Nilai t 

r = Nilai koefisien korelasi 

 X

Y
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n        = Jumlah sampel 

Untuk pembuktian atas hipotesis yang diajukan selanjutnya dilakukan 

dengan melakukan uji F yang bertujuan untuk menguji tingkat signifikan 

pengaruh yang dihasilkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

rumus sebagai berikut: 

Freg = 

Keterangan: 

Freg  = Koefisien regresi 

Mreg = Rata-rata kuadrat regresi 

Mres = Rata-rata kuadrat residu 

Kriteria F Hitung > F table maka H0 ditolak dan Hi diterima artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika F 

Hitung < F table maka H0 diterima Hi ditolak, artinya tidak ada pengaruh 

antara variable bebas terhadap variabel terikat. 

Hipotesis statistik dari pengujian ini adalah: 

1. Ho  : Tidak ada pengaruh iklan regulator Quantum terhadap 

tingkat kewaspadaan menggunakan regulator. 

2. Hi : Adanya pengaruh iklan regulator Quantum terhadap 

tingkat kewaspadaan menggunakan regulator. 

Kemudian untuk mengetahui arah dari pengaruh, apakah pengaruh itu 

mengarah ke negatif atau positif menggunakan rumus regresi yaitu: 

Persamaan regresi:  

dimana: b =          a =  

bXaY ˆ
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Keterangan: 

 = (baca Y topi) subyek variabel terikat yang diproyeksikan. 

X  = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a  = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b    = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan 

nilai peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel Y. 

H.7. Teknik Keabsahan Data Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian. 

1. Uji Validitas Instrumen. 

Dalam aktivitas meneliti untuk memperoleh suatu hasil 

(temuan,kesimpulan) pasti membutuhkan instrumen tertentu. Alat yang 

berkualitas baik akan menghasilkan sesuatu yang baik (Hamidi 2007:148). 

a.    Uji validitas adalah uji yang menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

keandalan atau kesahihan suatu alat ukur (Arikunto 2006:168). Dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk mengukur validitas konstruksi 

dengan analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item 

konsumen dengan rumus Pearson Product Moment adalah: 

 

rxy =  

 

Keterangan: 

r     = Korelasi antara variabel X terhadap variabel Y 

n      = Jumlah sampel 

  = Jumlah skor item 
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   = Jumlah skor total 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen. 

Reabilitas adalah ukuran yang menunjukan konsistensi dari alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Dalam pengukuran 

reliabilitas, peneliti melakukan pengujian dengan sekali tes saja (one shoot) 

yaitu pengukuran yang dilakukan hanya pada satu waktu kemudian 

dilakukan perbandingan dengan pertanyaan lain. 

 Realibilitas ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Sedangkan 

dalam penelitian ini menggunkan alat pengumpul data berupa kuisoner. 

Sehingga reabilitas ini digunakan untuk menguji reabilitas kuesioner. 

Pengujian reabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus metode 

Cronbach Alpha.  

Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang 

sekornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian (Arikunto 

2006: 196).  

Rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut: 

 

       r        

 

Keterangan: 

r      = Nilai Reliabilitas 

 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

   = Varians total 

k        = Jumlah item 

 

Y

11

11
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