
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan media massa dewasa ini sangatlah pesat seiring dengan 

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Manusia 

modern semakin menyadari peranan media massa sebagai alat komunikasi yang 

mempunyai jangkauan luas sehingga komunikasi yang dilakukan dapat diterima 

oleh audience dalam jumlah lebih banyak/lebih luas pula. Melihat keunggulan 

yang dimiliki oleh media massa, maka media massa digunakan untuk memberikan 

informasi, hiburan, pendidikan, pembentukan budaya dan pola pikir, serta  sarana 

untuk membujuk atau membentuk opini publik. 

Pentingnya media massa dalam masyarakat yang memasuki era 

informatika, mendorong semakin berkembang dan beragamnya jenis media massa 

itu sendiri,  mulai yang cetak maupun elektrolik. Televisi menjadi salah satu 

contoh ragam media massa elektronik yang mempunyai banyak keunggulan 

dibanding media cetak karena selain mampu menampilkan suara, televisi juga 

mampu menampilkan gambar yang lebih bisa menarik perhatian audience. 

Bahkan suatu pesan yang disampaikan melalui media gambar dan suara akan lebih 

mudah dipahami dan dimengerti oleh pemirsanya dibandingkan hanya melalui 

media suara ataupun tulisan.  

Televisi menjadi alat komunikasi paling berpengaruh pada saat ini. 

Berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat bahkan belahan bumi lain dengan 
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mudah dapat diketahui dengan cepat melalui televisi. Tidak dapat dipungkiri 

peranan televisi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat menjadi sangat vital. Tayangan televisi mampu merubah gaya hidup, 

berperilaku dan berpikir masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI selama lima tahun 

(1992-1997) menyimpulkan bahwa media televisi memang tidak secara langsung 

memberi pengaruh terhadap tingkah laku manusia/masyarakat, namun tayangan 

televisi memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu 

(Muchtar, 2000:96).  

Hal yang menarik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PMB-LIPI 

adalah media televisi merupakan media pandang-dengar (audio-visual) sehingga 

sangat cocok dengan latar belakang budaya masyarakat yang masih bersifat oral. 

Dengan demikian informasi-informasi mengenai isu-isu sosial, politik, ekonomi, 

budaya maupun pertahanan dan keamanan bangsa yang ditayangkan oleh media 

televisi sedikit banyak membentuk opini publik dan persepsi masyarakat  yang 

akan berdampak pada para pengambil kebijakan di negara ini. 

Seperti halnya peristiwa kebakaran/kecelakaan akibat ledakan tabung gas 

elpiji khususnya tabung 3 kg yang terjadi di masyarakat antara bulan Juni-Juli 

2010, marak ditayangkan oleh media televisi di tanah air. Media televisi 

mengekspos dan mengupasnya sehingga menjadi hot issue atau perbincangan 

hangat di masyarakat, mengingat keberadaan tabung gas elpiji 3 kg merupakan 

implementasi kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas elpiji 

(LPG) di masyarakat.  
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Stasiun televisi di tanah air tidak hanya menayangkan paparan/deskripsi 

peristiwa kebakaran/kecelakaan akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg  termasuk 

jumlah dan kondisi korban tetapi juga menganalisa bagaimana kasus ini bisa 

terjadi. Berbagai macam pendapat dan analisa mengenai faktor penyebab, cara 

pencegahan, dan evaluasi mengenai kebijakan pemerintah mengenai konversi 

minyak tanah ke elpiji baik dari masyarakat luas, pejabat tinggi negara maupun 

pengamat kebijakan publik juga ditayangkan. Dengan demikian media televisi di 

tanah air mengambil peranannya sebagai media komunikasi yang tidak hanya 

memberikan informasi namun juga pendidikan kepada masyarakat luas mengenai 

kasus ledakan tabung gas 3 kg.  

Terpaan yang terus-menerus mengenai kasus elpiji 3 kg yang ditayangkan 

oleh media televisi kepada khalayak ramai, tidak bisa dipungkiri akan 

memberikan efek kepada audiensnya termasuk perubahan kognitif, afektif, dan 

behaviour-nya. Sebagaimana pendapat Nurudin (2003:192) bahwa efek terpaan 

dari komunikasi massa termasuk televisi adalah  berupa perubahan pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) serta perilaku (behaviour) yang berupa 

menerima/menolak dan memilih/tidak memilih dari pemirsa terhadap informasi 

yang diberikan oleh media komunikasi massa (televisi).  

Informasi yang ditayangkan oleh televisi mengenai banyaknya kasus 

kebakaran akibat ledakan tabung gas elpiji 3 kg sedikit banyak akan 

mempengaruhi opini publik mengenai dampak atas implementasi kebijakan 

konversi mintan ke elpiji yang dilakukan oleh Pemerintah. Opini yang bersifat 

negatif itu muncul karena didahului dengan  adanya persepsi negatif akibat 
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pengetahuan yang didapat masyarakat dari media televisi mengenai tabung elpiji 3 

kg adalah tidak aman atau dapat membahayakan pengguna bahan bakar tersebut. 

Menurut Sutisna (2003:63) proses persepsi seseorang terhadap suatu objek 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya atau pengetahuan yang didapat 

sebelumnya (stimuli) yang tersimpan dalam memori.  

Persepsi negatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang 

konversi mitan ke elpiji, tentunya tidak menguntungkan bagi pemerintah saat ini, 

karena kebijakan yang sudah digulirkan tidak mendapat dukungan yang positif 

dari masyarakat luas. Oleh karena itu untuk mengantisipasi semakin meluasnya 

reaksi negatif publik terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah bersama Pertamina 

sebagai perusahaan negara yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah 

minyak dan gas di negeri ini, harus segera mencarikan solusi masalah gas elpiji 3 

kg yang meresahkan masyarakat sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas 

kebijakan yang dibuat.   

Beberapa langkah sudah dilakukan oleh Pertamina untuk mengatasi 

persoalan elpiji 3 kg, diantaranya menggunakan iklan layanan masyarakat yang 

ditayangkan di media televisi. Pertamina menggunakan iklan sebagai media untuk 

memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat, karena iklan dianggap 

sebagai media komunikasi yang efektif mempengaruhi pemirsa untuk melakukan 

sesuatu, merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku pemirsa. Sebagaimana 

pendapat Sutisna (2003:276) bahwa iklan termasuk iklan layanan masyarakat 

berfungsi untuk menyampaikan pesan, membujuk, dan mempengaruhi 

konsumen/pemirsa untuk melakukan sesuatu.  
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Sasaran utama tayangan iklan layanan masyarakat ini adalah ibu-ibu 

rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai konsumen terbesar gas elpiji 3 kg 

karena merekalah yang sehari-hari menggunakan tabung gas elpiji untuk memasak 

dan keperluan dapur lainnya. Oleh karena itu dalam tayangan iklannya 

menggunakan model seorang ibu rumah tangga kebanyakan masyarakat Indonesia 

kelas menengah ke bawah. Dalam iklan ini, model meyakinkan kepada pemirsa 

bahwa gas elpiji 3 kg itu aman digunakan apabila mengetahui cara yang aman 

dalam menggunakannya. Selain itu, model dalam iklan tersebut juga memberikan 

informasi bahwa pengguna elpiji harus memperhatikan standar asesoris yang 

digunakan dan langkah-langkah/tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi 

kebocoran tabung gas. 

Dengan adanya tayangan iklan layanan masyarakat ini, diharapkan 

persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang konversi mitan ke gas 

elpiji dapat menjadi lebih baik sehingga tidak ada penolakan terhadap kebijakan 

tersebut. 

Berdasarkan latar-belakang di atas, penelitian tentang pengaruh iklan 

layanan masyarakat oleh Pertamina terhadap keputusan menggunakan tabung gas 

elpiji 3 kg untuk keperluan di dapur menjadi suatu kajian yang menarik, karena 

persoalan keamanan tabung gas elpiji 3 kg termasuk permasalahan yang masih 

hangat dibicarakan (hot-isue). Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menjadikannya sebagai kajian utama penelitian ini.   
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh tayangan iklan layanan masyarakat tentang penggunaan 

tabung gas elpiji 3 kg terhadap keputusan Ibu-Ibu PKK di perumahan 

Bantaran Indah Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kotamadya 

Malang menggunakan tabung gas? 

2. Berapa besar pengaruh tayangan iklan layanan masyarakat tentang 

penggunaan tabung gas elpiji 3 kg terhadap keputusan Ibu-Ibu PKK di 

perumahan Bantaran Indah Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru 

Kotamadya Malang menggunakan tabung gas? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh tayangan iklan layanan masyarakat tentang penggunaan 

tabung gas elpiji 3 kg terhadap keputusan Ibu-ibu PKK di perumahan 

Bantaran Indah Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kotamadya 

Malang menggunakan tabung gas. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh tayangan iklan layanan masyarakat tentang 

penggunaan tabung gas elpiji 3 kg terhadap keputusan Ibu-ibu PKK di 

perumahan Bantaran Indah Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru 

Kotamadya Malang menggunakan tabung gas. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

mahasiswa ilmu komunikasi tentang efek terpaan media massa khususnya 

televisi terhadap perubahan kognisi, afeksi, dan behavior pemirsanya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi 

pemerintah maupun badan usaha tentang pentingnya peranan media massa 

khususnya televisi dalam membentuk opini publik maupun merubah pola pikir 

khalayak ramai. 

 

E. Kerangka Teori 

E.1 Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan 

yang dihasilkan, pembaca atau pendengar atau penonton yang akan coba diraihnya 

dan efeknya terhadap mereka, atau dari sekian banyak definisi komunikasi massa 

yang ada, bisa ditarik benang merah kesamaan definisi-definisi tersebut yaitu pada 

dasarnya komuniaksi massa adalah komunikasi melalui media massa (Nurudin: 

2003,1-3). 

 Komunikasi massa disini adalah komunikasi dengan massa dan proses 

komunikasinya melalui media massa modern. Media massa modern dapat 

dikategorikan dalam dua bentuk :1. media massa cetak/pers (printed mass media 

communication) meliputi, surat kabar (daily), yaitu sumber yang berfungi 
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menginformasikan mengenai apa yang sedang terjadi di dunia dan daerah 

setempat, menghibur atau bahkan mendidik. Majalah (magazine), yaitu sumber 

informasi yang difokuskan dan umumnya diarahkan pada kelompok kecil 

khalayak yang khusus. 2. Media Massa Elektronik (electronic mass media 

communication), yaitu meliputi radio, yakni media informasi yang dapat yang 

ditangkap lewat indera pendengaran, khalayak yang dituju sekarang lebih bersifat 

terbatas. Televisi, yakni media penyaji informasi yang dapat ditangkap lewat 

indera pendengaran dan mata. (J.B Wahyudi,1993:4-6).  

 Menurut Susanto (1974) dalam bukunya Wiryanto yang berjudul Teori 

Komunikasi Massa (2000:2), istilah komunikasi massa diadopsi dari bahasa 

Inggris, mass communication, kependekan dari mass media communication 

(komunikasi media massa), artinya komunikasi yang menggunakan media massa 

atau komunikasi yang “mass mediated”. Sedangkan istilah mass communication 

atau communication diartikan sebagai saluran, yaitu mass media kependekan dari 

media of mass communicatin. 

E.2 Ciri-ciri komunikasi massa 

 Menurut Nurudin (2003;16-30) dalam bukunya komunikasi massa, ciri-ciri 

dari komunikasi massa, antara lain adalah: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga, artinya komunikatornya 

bukan satu orang melainkan kumpulan dari orang-orang dari berbagai macam 

unsure dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Jadi komunikator 

dalam komunikasi massa adalah lembaga media massa itu sendiri. 
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2. Komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen artinya komunikasi 

disini terdiri dari beragam umur, pendidikan, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi, punya jabatan yang beragram maupun agama dan kepercayaan yang 

tidak sama. 

3. Pesannya bersifat umum artinya tidak ditujukan pada satu orang atau satu 

kelompok masyarakat tertentu melainkan ditujukan kepada khalayak plural. 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah, yakni dari media massa kepada 

khalayak. Jadi khalayak tidak dapat memberikan umpan balik (feedback), 

kalaupun bias tidak secara langsung melainkan tertunda (delayed feedback). 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan, yaitu dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya sehingga khalayak dapat menikmati media massa 

tersebut dalam waktu hampir bersamaan. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, seperti pemancar untuk 

media elektronik, misalnya (mekanik atau elektronik). 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper atau penapis informasi atau juga 

palang pintu atau penjaga gawang, yaitu orang yang sangat berperan dalam 

penyebaran informasi melalui media massa. 

E.3 Fungsi komunikasi massa 

 Pada dasarnya fungsi komunikasi massa sama dengan fungsi media massa. 

Karena komunikasi massa itu sendiri adalah komunikasi lewat media massa 

sehingga tidak mungkin membicarakan komunikasi massa tanpa menyangkut 

media massa (Nurudin,2003:62). 
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 Sedangkan menurut Alexis S.Tan (1981) dalam tabelnya yang dimuat 

buku Komunikasi Massa oleh (Nurudin,2003:63), fungsi dari komunikasi massa 

adalah: 

     Tabel 1 
Fungsi Komunikasi 

N0 Tujuan Komunikator 
(Penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikan (Menyesuaikan diri pada system; 
pemuasan kebutuhan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Memberi Informasi 
 

 
Mendidik 
 
 
 
Mempersuasi 
 
 
 
Menyenangkan, memuaskan 
kebutuhan komunikasi 

Mempelajari ancaman dan peluang; memahami lingkungan; 
menguji kenyataan; meraih kepuasan 
 
Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna 
memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya; 
mempelajari nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima 
dalam masyarakat 
 
Memberi keputusan; mengadopsi nilai; tingkah laku dan 
aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakat 
 
Menggembirakan; mengendorkan urat syaraf, menghibur, 
mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. 

  

E.4 Komponen komunikasi massa 

Komponen atau elemen komunikasi massa secara prinsip tidak berbeda 

dengan elemen komunikasi yaitu adanya komunikator, media pesan, dan 

penerima. Secara rinci Nurudin (2003:88) menjelaskan bahwa elemen dalam 

komunikasi massa atnara lain, komunikator, isi, audience, umpan balik, gangguan 

(saluran dan semantik), gatekeeper, pengatur, filter dan efek. 

E.5 Efek komunikasi massa 

Berbicara mengenai efek komunikasi massa sebagaimana dikemukakan 

oleh Rakhmat (2008:217) adalah bagaimana surat kabar dan televisi menambah 

pengetahuan (kognitif), mempengaruhi sikap (afektif), dan menggerakkan 
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perilaku (behavioral). Dengan demikian pesan yang disampaikan melalui media 

masa akan berpengaruh atau memberikan dampak terhadap audiencenya antara 

sebelum dan sesudah pesan tersebut disampaikan.  

Hal senada juga disampaikan oleh Keith R Stamm dan Jihn F Bowes 

dalam Nurudin (2003:192) yang menyebutkan efek komunikasi massa terdiri dari 

dua  bagian dasar, pertama efek primer meliputi terpaan, perhatian dan 

pemahaman; kedua, efek sekunder meliputi perubahan tingkat kognitif (perubahan 

pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima dan memilih). 

 

E.6 Strategi Komunikasi  

E.6.1 Pengertian strategi komunikasi 

Keberhasilan suatu komunikasi sangat ditentukan oleh strategi 

komunikasi. Strategi komunikasi ini diperlukan agar efek dari proses komunikasi 

memberikan dampak seperti yang diinginkan oleh komunikatornya. Menurut 

Onong Uchjana Effendi (1981:84) strategi komunikasi dapat diartikan sebagai 

panduan dari perencanaan komunikasi (communication management) untuk 

mencapai suatu tujuan.  Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus 

dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, 

dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari 

situasi dan kondisi. 

Sedangkan menurut Anwar Arifin dalam buku “Strategi Komunikasi” 

(1984:10) strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang yang akan 

dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi berarti 
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memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang 

akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas. Dengan 

strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai 

komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan 

mudah dan cepat. 

Effendi (1981:67) mengatakan bahwa staregi komunikasi mempunyai dua 

aspek, yaitu: (1) secara makro (planned multi-media strategy) dan (2) secara 

mikro (single communication medium strategy). Kedua aspek tersbeut mempunyai 

fungsi ganda, yaitu: 

1. Menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan 

instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang 

optimal. 

2. Menjembatani “culture gap”, misalnya suatu program yang berasal dari suatu 

produk kebudayaan lain yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan 

milik kebudayaan sendiri sangat tergantung bagaimana strategi mengemas 

informasi itu dalam komunikasinya. 

E.6.2 Teori strategi komunikasi 

Dalam teori strategi komunikasi, Harold D. Lasswell (dalam Sunario, 

2000:8) menyatakan bahwa cara terbaik menerangkan kegiatan komunikasi adalah 

dengan menjawab pertanyaan “Who Says What In Which Channel To Whom With 

What Effect?” (Siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek 

bagaimana?). Laswell juga menganggap bahwa komunikator pasti mempunyai 

“receiver” (penerima) dan karenanya komunikasi semata-mata dianggap sebagai 
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proses persuasif, dan pesan yang disampaikan oleh pasti mempunyai efek kepada 

komunikannya. 

Melvin L.De Fleur yang dikutip oleh Effendi (1981:69) mengatakan 

bahwa ada 4 teori proses komunikasi dan penerimaan pesan, yaitu: 

1. Individual Differences Theory 

Khalayak sebagai komunikan secara selektif psikologis memperhatikan suatu 

pesan komunikasi jika berkaitan dengan kepentingannya, sesuai sikap, 

kepercayaan dan nilai-nilainya. 

2. Social Categories Theory 

Orang-orang yang mempunyai sifat yang sama akan memilih pesan 

komunikasi yang kira-kira sama dan akan memberikan tanggapan yang kira-

kira sama pula. 

3. Social Relationship Theory 

Walaupun pesan komunikasi hanya sampai pada seseorang tapi kalau 

seseorang tersebut sebagai pemuka pendapat (opinion leader), maka informasi 

isi pesan tersebut akan diteruskan kepada orang lain bahkan juga 

menginterpretasikannya. Berarti opinion leader tadi mempunyai pengaruh 

pribadi (personal influence) yang merupakan mekanisme penting dapat 

mengubah pesan komunikasi. 

4. Culture Norms Theory 

Melalui penyajian yang selektif dan penekanan pada tema tertentu, media 

massa menciptakan kesan-kesan pada khalayak bahwa norma-norma budaya 
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yang sama mengenai topik-topik tertentu dibentuk dengan cara khusus dengan 

batas-batas situasi perorangan, yaitu: 

a. Reinforce existing patterns 

Pesan komunikasi dapat memperkuat pola-pola yang sudah ada dan 

mengarahkan orang-orang untuk percaya bahwa suatu bentuk sosial 

dipelihara oleh masyarakat. 

b. Create new shared convictions 

Media massa dapat menciptakan keyakinan baru mengenai suatu topik 

yang dengan topik tersebut khalayak kurang berpengalaman sebelumnya. 

c. Change existing norms 

Media massa dapat merubah norma-norma yang sudah ada dan karenanya 

dapat merubah tingkah laku orang-orang. 

Dalam strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting. Salah 

satu upaya untuk melancarkan komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan 

pendekatan A-A Procedure (from Attention to Action Procedure) dengan lima 

langkah yang disingkat AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action). 

E.6.3 Teori AIDDA 

Teori AIDDA merupakan suatu proses psikologis pada diri komunikan. 

Berdasarkan formula AIDDA ini, komunikasi persuasif didahului dengan upaya 

membangkitkan perhatian. Upaya ini tidak hanya dilakukan dengan gaya bahasa 

yang menarik perhatian, tetapi juga dengan tampilan komunikator. Komponen 

perubahan yang terjadi pada teori AIDDA juga bisa ditinjau dari komponen 

perubahan sikap yang terjadi pada diri manusia akibat terpaan pesan. Perubahan 
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pada sikap seseorang tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rakhmat 

(2008:218), yang menyebutkan bahwa jenis perubahan pada khalayak komunikasi 

massa – penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan 

perilaku atau dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif dan behavioral. 

1. Kognitif 

Pesan yang ditujukan pada pikiran komunikan. Hal ini dilakukan agar 

komunikan mengetahui dan memahami pesan yang disampaikan. Dalam teori 

AIDDA, ranah kognitif ini dapat disama-artikan dengan attention. 

2. Afektif 

Pada tahap ini tujuan komunikator tidak hanya supaya komunikan tergerak 

hatinya hingga timbul perasaan tertentu seperti minat yang muncul akibat 

adanya perhatian. 

3. Behavioral 

Dampak yang timbul adalah berupa tindakan atau kegiatan. Hal ini sudah 

dapat dilihat dengan adanya proses pengambilan keputusan. 

Wilbur Schram dalam bukunya “the condition of success in 

communication’ mengatakan bahwa suatu pesan dapat membangkitkan tanggapan 

yang dikehendaki oleh komunikatornya, apabila; 

1. Pesan yang disampaikan dirancang terlebih dahulu sehingga menarik 

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang dibuat berdasarkan pada 

pengalaman antara komunikator dan komunikan, sehingga dapat dimengerti 

oleh keduabelah pihak. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan. 
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4. Pesan harus memberikan solusi/saran untuk memperoleh kebutuhan 

komunikan. 

Suatu proses komunikasi persuasif dapat mencapai harapan-harapan dan 

tujuan yang diinginkan oleh komunikatornya, maka diperlukan tahapan-tahapan, 

yaitu: 

1. Attention (perhatian) 

Formula ini dilakukan agar komunikan dalam melakukan kegiatan dimulai 

dengan menumbuhkan perhatian. Perhatian akan lebih membuat komunikan 

fokus pada stimulus yang diberikan oleh komunikatornya. 

2. Interest (minat) 

Upaya ini dilakukan dengan cara mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan komunikan, sehingga komunikator harus mengenal 

komunikannya. 

3. Desire (hasrat) 

Bagaimana seorang komunikator mampu membangkitkan hasrat komunikan 

pada tataran ide atau proses berpikir sebelum mengambil keputusan. 

4. Decision (keputusan) 

Komunikator berusaha membuat komunikannya untuk mengambil sebuah 

keputusan atas hasratnya itu. 

5. Action (tindakan) 

Setelah berhasil membuat komunikan mengambil keputusan, maka 

upayakanlah dengan keputusan itu lahir sebuah tindakan atau kegiatan. 



 17

Berdasarkan pengertian dari teori AIDDA di atas, dalam penelitian ini 

dimulai dengan meneliti tingkat perhatian masyarakat terhadap iklan layanan 

masyarakat “cara aman menggunakan gas LPG 3kg”. Rasa aman yang ditawarkan 

adalah upaya menumbuhkan minat masyarakat yang merupakan tingkatan yang 

lebih tinggi dari perhatian. Minat merupakan titik pangkal untuk tumbuhnya 

hasrat. Selanjutnya iklan layanan masyarakat tersebut membawa hasrat 

masyarakat  untuk mengambil suatu keputusan.  

E.6.7 Televisi sebagai media komunikasi massa 

Televisi merupakan salah satu dari bentuk komunikasi massa. Media 

televisi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan melalui sebuah sarana yakni televisi. Dalam komunikasi massa media 

televisi pihak komunikator merupakan suatu lembaga atau organisasi, dimana 

pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima pemirsa dalam jumlah besar. 

Televisi sebagai komunikasi masa didasarkan pada karakteristiknya yang 

sesuai dengan ciri-ciri dari komunikasi masa tersebut. Televisi dikatakan media 

komunikasi massa dapat dilihat dari karakteristik televisi itu sendiri, yaitu: 

a. Komunikatornya melembaga. 

b. Pesannya bersifat umum. 

c. Sasarannya menimbulkan keserempakan. 

d. Komunikatornya heterogen. 

Komunikasi massa yang dilakukan melalui media televisi menyajikan 

berbagai hal yang bisa memberikan kepuasan terhadap khalayak betapapun 

kecilnya pemuasan yang dapat diberikan oleh televisi. Dengan mendapat 
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kepuasan tersebut, orang akan mengalami terpaan media. Terpaan media banyak 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan (internal), tetapi untuk melanjutkan terpaan 

diperlukan motif dan pemuasannya. Menurut teori behaviorisme “law of effect” 

perilaku yang tidak akan mendatangkan kesenangan tidak akan diulangi lagi, 

artinya kita tidak akan menggunakan media massa, jika media tersebut tidak 

memberikan pemuasan pada kebutuhan kita (Rahmad, 1994:207). 

Terpaan tayangan televisi mempunyai dampak yang mendalam bagi 

penontonnya diakui oleh ahli - ahli komunikasi, seperti dalam teori jarum 

hipetermik disebutkan bahwa komunikator, pesan dan media, amat perkasa dalam 

mempengaruhi komunikasi. Pesan yang dihadirkan lewat media televisi disajikan 

sedemikan rupa sehingga pesan - pesan yang bersifat persuasive dapat 

berpengaruh terhadap sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan komunikan. 

Namun demikian, dalam perkembangannya pemirsa/audiens televisi tidak 

hanya pasif menerima begitu saja setiap informasi yang ditayangkan oleh televisi, 

tapi juga secara aktif memilih tayangan/informasi yang mereka butuhkan. Hal ini 

sejalan dengan teori use and gratification bahwa “khalayak dianggap aktif” maka 

terpaan yang terjadi pada khalayak tersebut adalah terpaan selektif (selective 

expure), suatu kecenderungan untuk memilih komunikasi yang akan menegaskan 

pendapat , sikap dan nilai - nilai diri sendiri. Terpaan selektif terjadi bila khalayak 

televisi bertindak selektif terhadap program siaran yang ditayangkan. 

Menurut Effendy (1993:62) bahwa ada kecenderungan orang akan sangat 

perlu terhadap sesuatu yang ada hubungannya dengan kepentingan maupun 

kebutuhan sendiri. Adanya perilaku yang bersumber pada hubungan pribadi 
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(personality Need) yang berhubungan dengan media massa yang dipilihnya. 

Dalam hal ini berarti khalayak memilih/selection, perhatian/attention yaitu 

memilih acara sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. 

E.8 Iklan 

E.8.1 Pengertian iklan dan periklanan 

Menurut Kasali (1992:11) iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu 

produk yang disampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat. Sedangkan periklanan adalah satu dari empat alat promosi yang 

digunakan oleh perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap 

konsumen dan masyarakat yang ditargetkan. 

 Definisi dari periklanan adalah sebagai berikut; Periklanan adalah segala 

bentuk penyajian bukan pribadi dan promosi tentang gagasan, barang atau jasa 

yang dibayar oleh sponsor tertentu (Kotler; Amstrong, 1998:11). Definisi lain 

menyebutkan advertising is defined as any paid form of non personal 

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

sponsor (E. Belch; A. Belch 1993:10).  

Sutisna (2003:275-276) mengatakan bahwa definisi standar dari periklanan 

biasanya mengandung enam elemen, yaitu (1) periklanan adalah bentuk 

komunikasi yang dibayar, (2) dalam iklan juga terjadi proses identifikasi sponsor, 

(3) dalam iklan pesan dirancang sedemikian rupa agar bisa membujuk atau 

mempengaruhi konsumen, (4) periklanan memerlukan elemen media massa 

sebagai media penyampai pesan, (5) periklanan bersifat nonpersonal, (6) dalam 

perencanaan iklan harus jelas ditentukan kelompok konsumen yang akan menjadi 
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sasaran pesan. Secara ringkas Wells, Burnett, dan Moriarty (dalam Sutisna, 

2003:276) mendefinisikan periklanan sebagai berikut: “Advertising is paid non 

personal communication from an identified sponsor using mass media to persuade 

or influence an audience”. 

Peter dan Olson (1999:181) memberikan definisi iklan (advertising) adalah 

penyajian informasi non personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau 

toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Pada iklan biasanya ditampakkan 

organisasi yang mensponsorinya. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi afeksi, 

kognisi konsumen, dan tujuan terakhir adalah mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. 

Kasali (1994:145) mengatakan bahwa secara tradisional iklan dapat 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media. Namun untuk membedakannya dari 

pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya 

membeli. Iklan juga dapat mempengaruhi public opinion. Sedangkan Blake dan 

Haroldsen (2005:66) menjelaskan bahwa periklanan adalah penyajian dan 

promosi mengenai suatu produk, jasa, atau ide yang penyajian dan promosinya itu 

dilakukan dan dibayar oleh suatu sponsor. 

Berdasarkan definisi iklan dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

iklan merupakan sarana untuk memberikan informasi ataupun memperkenalkan 

suatu produk, jasa ataupun ide kepada target audiens yang menggunakan media 

massa sebagai salurannya. Pemasangan iklan memerlukan biaya besar dan 

pembiayaannya dibebabkan oleh sponsor/pihak yang memasang iklan dan 
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bertujuan untuk membujuk dan mempengaruhi kognisi dan afeksi target audiens 

yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli atau 

menggunakan produk, jasa, atau ide yang ditawarkan. 

E.8.2 Fungsi Iklan 

Iklan telah dianggap sebagai manajemen citra (image management) 

menciptakan dan memelihara citra dan makna dalam benak konsumen (Peter dan 

Olson, 1999:181). Secara umum, periklanan dihargai karena dikenal sebagai 

pelaksana beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan 

organisasi lainnya. Shimp (2003:357-361) menjelaskan fungsi iklan, antara lain: 

1. Informing 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan 

citra merek yang positif. Periklanan juga memfasilitasi pengenalan (intriduction) 

merek-merek baru dan meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek-merek 

yang telah ada, dan meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen 

untuk merek-merek yang sudah ada dalam kategori produk yang matang. 

2. Persuading 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer yakni menciptakan permintaan bagi 

keseluruhan kategori produk, akan tetapi lebih sering iklan berupaya untuk 

membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang 

spesifik.  
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3. Reminding 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. 

4. Adding value 

Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi 

konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang sebagai lebih 

elegan, lebih gaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

5. Bantuan untuk upaya lain perusahaan  

Peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi 

upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran, membantu 

perwakilan penjualan, meningkatkan hasil dari komunikasi pemasaran lainnya, 

dan meningkatkan efektivitas transaksi harga.  

Tujuan periklanan sebagaimana dikemukakan oleh Sutisna (2003:277) 

adalah sebagai berikut: 

1. Menginformasikan 

Periklanan informatif berarti pemasar harus merancang iklan sedemikian rupa 

agar hal-hal penting mengenai produk bisa disampaikan dalam pesan iklan, dan 

biasanya menonjolkan aspek manfaat produk. 

2. Membujuk 

Periklanan yang bersifat membujuk berperan penting bagi perusahaan dengan 

tingkat persaingan tinggi. Tujuan pemasar adalah untuk mencoba meyakinkan 

konsumen bahwa merek yang ditawarkan adalah pilihan yang tepat. 
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3. Mengingatkan 

Pada umumnya iklan yang bersifat mengingatkan digunakan untuk produk-produk 

yang sudah mapan dan mempunyai kelompok konsumen tertentu. Iklan ini sangat 

penting terutama untuk produk yang dibeli dengan keterlibatan rendah. 

E.8.3 Komponen Iklan 

Dalam menyampaikan pesan, pengiklanan dituntut untuk pandai dan 

kreatif dalam menemukan gaya, ciri, kata dan format yang terbaik untuk 

menyampaikan pesan. Semuanya harus disampaikan dalam bentuk yang serasi 

dan menghasilkan pesan yang dapat membangun citra. Menurut Kotler (2002:662-

666) unsur-unsur yang harus ada dalam pembuatan pesan iklan  meliputi: 

1. Gaya 

Gaya apapun dapat disajikan dalam salah satu dari berbagai gaya pelaksanaan 

berikut ini atau kombinasinya: 

a. Potongan kehidupan (slice of live) menunjukkan suatu atau beberapa orang 

yang menggunakan produk dalam keadaan normal. 

b. Suasana atau citra (mood or mage): membangkitkan suasana atau citra di 

sekitar produk, seperti kecantikan, cinta atau ketenangan. 

c. Bukti kesaksian (testimonial evidense) yaitu menampilkan seseorang sumber 

yang sangat dipercaya, disukai atau ahli yang mendukung produk. 

d. Bukti ilmiah (scientific evidence) yaitu menyajikan bukti survei atau ilmiah 

bahwa merk produk lebih disukai dari merk lain. 
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2. Nada 

Komunikator juga harus memilih nada yang tepat untuk iklan, setiap kata harus 

menyatakan produk terbaik, humor yang tidak perlu hampir selalu dihindari agar 

tidak mengalihkan perhatian dari pesan yang disampaikan. 

3. Kata-kata 

Kata-kata yang mudah diingat dan menarik perhatian harus ditemukan sehingga 

konsumen akan tertarik dan mudah mengingat pesan iklan yang disampaikan. 

4. Format 

Elemen-elemen seperti ukuran, warna dan ilustrasi iklan yang membuat perbedaan 

terhadap dampak iklan, sedikit penataan ulang atas elemen-elemen mekanis dapat 

mengingatkan kemampuannya untuk menarik perhatian konsumen, dengan 

merencanakan dominasi relatif dari berbagai elemen iklan sehingga optimasi 

penyampaian bisa diperoleh.  

Adapun bentuk teknik visual iklan di televisi menurut Kasali (1999:93) 

adalah: 

1. Spokerperson, teknik ini menampilkan seseorang dihadapan kamera yang 

langsung membawakan iklan kepada pemirsa televisi. 

2. Testimonial, teknik ini mempergunakan seseorang yang dikenal luas yang 

mampu memberikan kesaksian atau jaminan tentang suatu produk.  

3. Demonstrasi, teknik ini cukup populer mengingat televisi adalah media yang 

ideal untuk memberikan demontrasi kepada konsumen tentang manfaat suatu 

produk. 
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E.8.4 Iklan Layanan Masyarakat 

Iklan layanan masyarakat atau public servis anouncement merupakan iklan 

yang memuat pesan-pesan sosial yang dimaksudkan untuk membangkitkan 

kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, 

yakni kondisi yang bisa mengancam keserasian dan kehidupan umum. Iklan 

layanan masyarakat disumbangkan oleh media untuk kepentingan masyarakat. 

Ada beberapa iklan non profit namun tidak dimasukkan ke dalam iklan layanan 

masyarakat adalah: informasi waktu via telepon, prakiraan cuaca, dan 

pengumuman prmosi (Kasali, 1995:201). 

Crompton dan Lamb (dalam Kasali, 1995:201) memberikan definisi: 

An announcement for which no charge is made, and which promotes programs 
activites, or services of federal, state; or local government or the programs, 
activities, or services of nonprofit organizations and other announcements 
regarded as serving community interest, excluding tune signals, routine weather 
announcement, and promotional announcement. (sebuah pengumuman/iklan yang 
dibuat tanpa dikenai biaya yang berisikan tentang program-program dari 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau organisasi nonprofit/sosial 
kemasyarakatan dan pemberitahuan lainnya yang ditujukan untuk kepedulian 
sosial). 
 

Menurut Ad Council, suatu dewan periklanan di Amerika Serikat yang 

mempelopori iklan layanan masyarakat, kriteria yang dipakai untuk menentukan 

kampanye iklan layanan masyarakat adalah: 

1. Non-komersial 

2. Tidak bersifat keagamaan 

3. Non-politik 

4. Berwawasan nasional 

5. Diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat 
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6. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui atau diterima 

7. Dapat diiklankan 

8. Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi sehingga patut memperoleh 

dukungan media lokal maupun nasional 

Menurut Kasali (1995:206) proses pembuatan dan pemasaran iklan 

layanan masyarakat terdiri atas beberapa langkah, yaitu: 

1. Identifikasi masalah serta pemilihan dan analisa kelompok sasaran. 

Kelompok ini dianalisa kebutuhan-kebutuhannya, suasana psikologis dan 

sosiologis yang melingkupinya, bahasanya, jalan pikirannya, serta simbol-

simbol yang dekat dengannya. 

2. Menentukan tujuan khusus iklan tentang apa yang diharapkan dicapai dalam 

kampanye tersebut. 

Tujuan menyangkut penambahan jumlah yang dilayani klien sampai 

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap adanya organisasi atau program-

program khususnya. 

3. Menentukan tema iklan 

Tema iklan adalah topik pokok atau selling pints yang ingin dituju oleh iklan. 

Suatu tema iklan harus berpusat pada topik atau dimensi program yang sangat 

penting bagi klien. 

4. Menentukan anggaran iklan yang diperlukan untuk suatu kampanye selama 

periode tertentu. 
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5. Perencanaan media  

Meliputi: identifikasi media yang ada dan tersedia, memilih media yang cocok 

dan dapat digunakan, serta menentukan waktu dan frekwensi penyiaran. 

6. Menciptakan pesan-pesan iklan 

Komponen-komponen suatu iklan termasuk headline, sub headline, body 

copy, artwork dan tanda/logo secara bersama-sama menarik dan memelihara 

perhatian sasaran. 

7. Menilai keberhasilan kampanye tersebut melalui serangkaian evaluasi   

Evaluasi ini dilakukan sebelum, selama, dan sesudah kampanye disiarkan 

E.9 Pengambilan Keputusan 

E.9.1 Pengertian Pengambilan Keputusan 

Semua kegiatan periklanan baik yang ditayangkan di media cetak maupun 

elektronik ditujukan untuk mempengaruhi audiens sehingga sampai pada 

pengambilan keputusan seperti yang diharapkan oleh komunikatornya. Keputusan 

audiens adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar, rasional dan terencana.  

Menurut Sciffman dan Kanuk (dalam Sumarwan, 2003:289) 

mendefinisikan keputusan sebagai: “Pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia 

harus memiliki pilihan alternatif”. 

Dalam konteks perilaku konsumen, menurut Amirullah (2002 : 62) maka 

pengambilan keputusan konsumen (consumen decision making) dapat 

didefinisikan sebagai: “Suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian 

terhadap berbagai alternatif pilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif 
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yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Definisi ini 

ingin menegaskan bahwa suatu keputusan tidak harus memilih satu dari sejumlah 

alternatif, akan tetapi keputusan harus didasarkan pada relevansi antara masalah 

dan tujuannya”.  

E.9.2  Proses pengambilan Keputusan 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa keputusan pembelian 

yang dilakukan konsumen merupakan suatu proses. Keputusan pembelian yang 

tampak hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pengambilan keputusan 

pembelian konsumen. Untuk lebih jelasnya proses keputusan pembelian 

konsumen dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini : 

GAMBAR 1 
 

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN 
 

 
Sumber :   John C Mowen dan Michael Minor, (2002), Perilaku Konsumen, , 

PT. Penerbit Erlangga, Jakarta, Halaman 3. 

Pengenalan Masalah 

Pencarian 

Evaluasi Alternatif 

Pilihan 

Evaluasi Pasca Pembelian 



 29

Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. 

Selanjutnya jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen 

akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkannya. Proses 

pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi 

yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. Dari berbagai informasi yang 

diperoleh konsumen melakukan seleksi atas alternatif-alternatif yang tersedia. 

Proses seleksi inilah yang disebut sebagai tahap evaluasi informasi. Dengan 

menggunakan berbagai kriteria yang  ada dalam benak konsumen, salah satu 

merek produk dipilih untuk dibeli. Bagi konsumen yang mempunyai keterlibatan 

tinggi terhadap produk yang diinginkannya, proses pengambilan keputusan akan 

mempertimbangkan berbagai hal. 

Dengan digunakannya suatu produk tertentu, proses evaluasi belum 

berakhir karena konsumen akan melakukan evaluasi pasca pembelian (post 

purchase evaluation). Proses evaluasi ini akan menentukan apakah konsumen 

merasa puas atau tidak atas keputusan menggunakan. Seandainya konsumen 

merasa puas, maka kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali pada masa 

depan akan terjadi, sementara itu jika konsumen tidak puas atas keputusan untuk 

menggunakan, dia akan mencari kembali berbagai informasi produk yang 

dibutuhkannya. Proses itu akan terus berulang sampai konsumen merasa 

terpuaskan atas keputusan penggunaan suatu produk. Adapun penjelasan masing-

masing tahap adalah sebagai berikut : 
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a. Pengenalan masalah 

Proses pembelian/penggunaan suatu produk dimulai dengan pengenalan 

masalah. Pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan 

keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat digerakkan oleh rangsangan dari 

dalam diri atau dari luar pembeli.  

b. Pencarian informasi  

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Andaikata konsumen 

berusaha menghimpun informasi lebih banyak, hal penting bagi pemasar adalah 

sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen dan pengaruh 

relatif setiap informasi terhadap rangkaian keputusan membeli/menggunakan 

suatu produk. Sumber-sumber informasi konsumen terbagi menjadi  empat 

kelompok yaitu (1) sumber pribadi yang meliputi keluarga, teman, tetangga, 

kenalan; (2) sumber niaga yang meliputi iklan, petugas penjualan, penjual, 

pameran, (3) sumber umum yang meliputi media massa, organisasi konsumen; 

dan (4) sumber pengalaman  yang meliputi pernah menangani, menguji, memakai. 

Pemasar perlu mengidentifikasi sumber-sumber tersebut dengan cermat dan 

menilai pentingnya masing-masing bagi konsumen sasaran. 

c. Penilaian alternatif  

Beberapa konsep dasar tertentu membantu memperjelas proses penilaian 

konsumen. Pertama adalah sifat-sifat produk sehingga kita beranggapan bahwa 

konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan sifat-sifat atau ciri-ciri 

tertentu. Kedua, konsumen mungkin mengkaitkan bobot pentingnya ciri-ciri yang 
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berbeda dengan ciri-ciri yang sesuai. Pembedaan dapat dibuat antara pentingnya 

suatu ciri dengan penonjolannya. Ketiga, konsumen mungkin mengembangkan 

seperangkat kepercayaan merek dimana setiap merek menonjolkan setiap ciri. 

Keempat, konsumen dianggap memiliki sebuah fungsi kemanfaatan untuk setiap 

ciri. Kelima, sikap konsumen terhadap beberapa pilihan merek terbentuk melalui 

prosedur penilaian. 

d. Keputusan menggunakan 

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan di 

antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Konsumen 

mungkin juga membentuk maksud untuk membeli dan cenderung membeli merek 

yang disukainya. Keputusan seorang konsumen untuk mengubah, menangguhkan, 

atau membatalkan keputusan membeli banyak dipengaruhi oleh persepsi terhadap 

resiko. 

e. Perilaku setelah pembelian 

Dari penjelasan mengenai tahapan proses keputusan pembelian di atas 

dapat dikatakan bahwa proses keputusan pembelian dimulai jauh sebelum 

terjadinya kegiatan pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah 

pembelian dilakukan. Pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis 

masalah atau keinginan dan kebutuhan yang timbul, apa yang menyebabkan rasa 

kebutuhan itu dan bagaimana rasa kebutuhan itu mengarah pada obyek tertentu.  

Alma (2000:58-59) mengatakan bahwa dalam proses pengambilan 

keputusan tersebut, ada tahap-tahap yang ditempuh untuk dapat melakukan 

pengambilan keputusan,  yaitu : 
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a. Menyadari adanya sesuatu barang yang dibutuhkan. Setelah menyadari adanya 

kebutuhan, maka ia akan membeli. 

b. Identifikasi alternatif, dengan mempertimbangkan, apa barang yang betul-betul 

diperlukan, berapa banyak uang tersedia, apakah sudah memiliki pengetahuan 

tentang barang yang akan dibeli, dan berapa banyak informasi yang ia peroleh 

tentang barang tersebut dan sebagainya. 

c. Menilai alternatif. Disini mungkin pula dinilai barang dari merek mana yang 

lebih baik, bagaimana kekuatan, keuntungan, manfaatnya dan sebagainya. Jika 

perlu minta pertimbangan keluarga atau klub-klub yang ia masuki. 

d. Keputusan membeli/menggunakan. Setelah melakukan penilaian, maka 

diambilah keputusan membeli, atau tidak membeli. Jika keputusan membeli, 

maka perlu ditetapkan toko mana, akan dibeli berapa, jumlah uang yang 

tersedia, merek apa, buatan mana, warna, tipe, besarnya. 

e. Perilaku setelah membeli. Setelah membeli maka akan timbul semacam 

perilaku lain pada individu. Hal ini sangat dipengaruhi oleh apakah ia merasa 

puas atau tidak dengan barang yang dibelinya. Jika ia akan puas, tentu ia 

gembira, sebaliknya jika tidak puas, maka perilakunya akan sangat berhati-hati 

untuk masa yang akan datang, mungkin ia akan merubah sikap, terhadap 

merek, toko, di mana ia pernah berbelanja. 

 

F. Kerangka Penelitian 

Sugiyono (2000:47) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dari pendapat tersebut 
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dapat diketahui bahwa suatu penelitian diperlukan kerangka berpikir dalam bentuk 

model konseptual yang akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel 

yang diteliti. Tujuan intruksional khusus dengan adanya kerangka berpikir adalah 

sebagai dasar menyusun hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil telaah pustaka 

maka diperoleh model kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2  
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan Layanan Masyarakat dari 
Pertamina versi “cara aman 

menggunakan tabung LPG 3kg” 

Media Televisi 

Terpaan Tayangan Iklan Layanan 
Masyarakat dari Pertamina versi 
“cara aman menggunakan tabung 

LPG 3kg”

Ibu-ibu PKK Perumahan 
Bantaran Indah 
Kel.Tulusrejo 

Kec.Loeokwaru Kotamadya 
Malang

Keputusan Ibu-ibu PKK 
Kel.Tulusrejo Kec.Lowokwaru 

Kotamadya Malang 
menggunakan gas LPG 3 kg 
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G. Model Hipotesis Penelitian 

Dari model konsepsi diatas kemudian dijabarkan ke dalam variabel 

penelitian berdasarkan pada teori-teori yang mendukung. Sehingga dari variabel 

tersebut konsepsi yang disusun dapat diamati dan diukur. Agar variabel lebih 

operasional maka variabel tersebut juga perlu dijabarkan ke dalam beberapa 

indikatornya. Adapun model hipotesis pada penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3 
Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana gambar model hipotesis di atas menunjukkan bahwa 

keputusan menggunakan gas LPG 3 kg dilakukan setelah ada terpaan tayangan 

iklan layanan masyarakat yang terdiri dari tingkat perhatian, lama waktu 

menonton, frekwensi menonton, format yang disampaikan melalui media televisi. 

Dengan demikian jika pesan iklan yang disampaikan melalui media televisi 

tersebut dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan maka akan 

mempengaruhi keputusan pemirsa. Bertitik tolak pada model hipotesis dan 

penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

Terpaan Tayangan Iklan 
layanan masyarakat (X) 

- Tingkat perhatian 
- Lama waktu menonton 
- Frekwensi menonton 

Keputusan menggunakan gas 
LPG 3 kg  (Y) 

- Minat menggunakan 
- Hasrat menggunakan 
- Keputusan menggunakan 
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“Terpaan tayangan iklan layanan masyarakat tentang “cara aman menggunakan 

tabung gas LPG 3 kg” berpengaruh terhadap Keputusan masyarakat menggunakan 

gas sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah”. 

 

H. Definisi Konsep dan Operasional 

H.1. Definisi Konsep 

1. Terpaan tayangan, adalah keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-pesan 

yang disebarkan oleh media massa. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengertian terpaan tayangan televisi adalah frekwensi seseorang dalam 

menonton acara televisi (Onong U. Effendy, 1989:124). 

2. Keputusan, untuk melakukan. 

H.1.1 Definisi Operasional Variabel 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas, seperti aspek-aspek atau faktor-faktor yang dikemukakan harus 

terperinci dan operasional. Sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2002:31) 

bahwa “variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Setelah variabel-variabel 

diidentifikasikan maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara 

operasional. 

Sesuai dengan tujuan penelitian maka variabel pada penelitian ini dibagi 

menjadi 2 yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel 

yang dalam hubungannya dengan variabel lain bertindak sebagai penyebab atau 
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yang mempengaruhi variabel lain. Untuk lebih jelasnya kedua variabel tersebut, 

berikut ini akan diurakan mengenai operasionalisasi variabel penelitian: 

H.1.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas sebagaimana diketahui adalah variabel yang dalam 

hubungannya dengan variabel lain bertindak sebagai penyebab atau yang 

mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah 

terpaan tayangan iklan layanan masyarakat tentang cara aman menggunakan gas 

elpiji 3 kg”. Adapun variabel bebas (X) dapat diukur dengan indikator-indikator 

sebagai berikut: 

1. Tingkat perhatian pemirsa melihat tayangan iklan layanan masyarakat oleh 

Pertamina versi cara aman menggunakan gas LPG 3 kg. 

2. Lama waktu menonton tayangan iklan layanan masyarakat oleh Pertamina 

versi cara aman menggunakan gas LPG 3 kg. 

3. Tingkat Keseringan/frekwensi pemirsa menonton tayangan iklan layanan 

masyarakat oleh Pertamina versi cara aman menggunakan gas LPG 3 kg.  

H.1.3 Variabel Terikat (y) 

Variabel terikat  adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat pada penelitian ini 

adalah keputusan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK di perumahan Bantaran 

Indah Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru tentang keputusan 

menggunakan gas LPG 3 kg sebagai pengganti minyak tanah”. Dalam mengukur 

keputusan seseorang pada penelitian ini, Indikator yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Minat pemirsa menggunakan gas LPG 3 kg setelah melihat tayangan iklan 

layanan masyarakat oleh Pertamina versi cara aman menggunakan gas LPG 3 

kg.  

2. Desire (hasrat) pemirsa untuk menggunakan gas LPG 3 kg LPG 3 Kg setelah 

melihat tayangan iklan layanan masyarakat oleh Pertamina versi cara aman 

menggunakan gas LPG 3 kg. 

3. Keputusan pemirsa untuk menggunakan tabung gas LPG 3 kg setelah melihat 

tayangan iklan layanan masyarakat oleh Pertamina versi cara aman 

menggunakan gas LPG 3 kg. 

I.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah melalui survey. survey adalah salah 

satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan 

data yang luas dan banyak. Van Dalen mengatakan bahwa survei merupakan 

bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status), 

fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standar yang sudah ditentukan. Survey dapat 

dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Persiapan survei dilakukan secara 

sistematis dan berencana. Peneliti, sebelum mengadakan survei sudah ditentukan: 

siapa sasarannya, dilaksanakan dimana, kapan, berapa lama, apa saja yang dilihat, 

data apa saja yang dikumpulkan, menggunakan instrumen apa, bagaimana cara 

menarik kesimpulan. 
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I.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, oleh karena itu dalam 

melakukan proses pengambilan kesimpulan didasarkan pada angka yang diperoleh 

melalui pengolahan data statistik. Tipe penelitiannya adalah penelitian menurut 

tingkat eksplanasinya (Explanatory reseach), yaitu tipe penelitian yang digunakan 

untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan 

antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2004:10).Tipe 

penelitian Eksplanasi ini berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena yang 

dikaitkan dengan suatu variabel. Fenomena yang akan diteliti adalah pengaruh 

iklan layanan masyarakat tentang Cara aman menggunakan tabung gas LPG 3 kg” 

terhadap keputusan menggunakan LPG sebagai bahan bakar pengganti minyak 

tanah. 

I.2 Dasar Penelitian  

Dasar penelitian ditinjau dari tingkat eksplanasinya, maka pada penelitian 

ini digolongkan pada penelitian asosiatif. Dimana penelitian asosiatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. (Sugiyono, 2004:11). Adapun dasar penelitian ini sesuai dengan rumusan 

tujuan yang dikemukakan yaitu untuk mengetahui pengaruh iklan layanan 

masyarakat tentang Cara aman menggunakan tabung gas LPG 3 kg” terhadap 

keputusan menggunakan gas LPG 3 kg sebagai bahan bakar pengganti minyak 

tanah. 
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I.3 Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2004:72). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini sebagai karakteristik 

populasi adalah: “Seluruh Ibu-Ibu PKK di Perumahan Bantaran Indah Kel. 

Tulusrejo Kec. Lowokwaru Malang  yang menonton iklan layanan masyarakat 

oleh Pertamina versi cara aman menggunakan gas LPG 3 kg”. Berdasarkan data 

yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah seluruh ibu-ibu PKK sebanyak 112 

orang,dan seluruh ibu-ibu PKK memenuhi syarat bahwa telah menonton tayangan 

iklan layanan masyarakat “cara aman menggunakan gas LPG 3kg”. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono 2004:73), adapun sampel dalam penelitian ini adalah 

“Sebagian Ibu-Ibu PKK di Perumahan Bantaran Indah yang menonton iklan 

layanan masyarakat oleh Pertamina versi cara aman menggunakan gas LPG 3 kg”. 

Adapun dalam menentukan besar sample, digunakan rumus dari Yamane 

(Rakhmat 2004:82) sebagai berikut: 

n = 
12 +Nd

N  

Keterangan 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

d2 = Presisi yang ditetapkan (5% dengan tingkat kepercayaan 95%) 
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Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

n = 
1)05,0()112(

112
2 +×

 

  =  87,5 ≈ 88 

Dari perhitungan tersebut maka dapat ditetapkan jumah besar sampel pada 

penelitian ini adalah 88 orang. Untuk menentukan sampel digunakan teknik 

random sampling, suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yg 

membentuk populasi diberi kesempatan yg sama untuk terpilih menjadi sampel. 

I.4 Data Dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2004:129) adalah data yang diperoleh berdasarkan 

hasil penelitian lapangan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. 

Data Primer pada penelitian ini diperoleh dari responden dengan cara 

menyebarkan angket yang berupa pertanyaan ataupun pernyataan kepada 

responden, seputar iklan layanan masyarakat oleh Pertamina versi cara aman 

menggunakan gas LPG 3 kg serta keputusan menggunakan gas LPG 3 kg. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2004 : 129) Data Sekunder adalah data dari sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen. Jadi dalam penelitian ini data sekunder yang 

di dapat yaitu meliputi data yang diperoleh dari perumahan Bantaran Indah Kel. 

Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kotamadya Malang. 
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I.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

angket. Angket adalah suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang 

umumnya banyak menyangkut kepentingan umum, dengan jalan mengedarkan 

suatu daftar pertanyaan berupa formulir diajukan secara tertulis kepada responden 

untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan tertulis sepenuhnya. Dalam hal ini 

peneliti ingin mendapatkan data dan informasi tentang indikator-indikator 

penelitian dari responden secara nyata. 

Disamping angket, teknik pengumpulan data khususnya data sekunder 

adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan serta relevan terkait penelitian yang dilakukan.  

I.6 Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala. Secara spesifik Kerlinger (2002:788) skala 

didefinisikan sebagai “sehimpunan lambang/simbol, atau angka yang disusun 

dengan cara tertentu sehingga simbol atau angkat itu dengan aturan tertentu dapat 

diberikan kepada individu (atau perilaku individu) yang terhadapnya dikenakan”. 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa angka atau simbol yang digunakan 

tersebut merupakan representasi (dianggap mewakili) dari individu atau  perilaku 

individu tersebut. Untuk memudahkan menggambarkan skala yang digunakan 

maka Skala likert dipilih dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2004:86) skala 

likert adalah teknik pengukuran data yang digunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat dan keputusan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. 

Skala likert ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel, dimana 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian 

indikator variabel tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang menggunakan skala likert ini mempunyai tingkatan dari sangat 

positif sampai sangat negatif. Adapun teknik pengukuran data dengan skala likert 

ini adalah sebagai berikut: 

− Apabila jawaban A diberi skor 5 

− Apabila jawaban B diberi skor 4 

− Apabila jawaban C diberi skor 3 

− Apabila jawaban D diberi skor 2 

− Apabila jawaban E diberi skor 1 

I.7 Pengujian Intrumen 

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data, instrumen atau angket di 

uji cobakan terlebih dahulu kepada sejumlah responden dan kemudian dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas. 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahian suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas 

yang tinggi. Sebaiknya instrumen yang tidak valid berarti mempunyai validitas 

yang rendah. Uji validitas dihitung dengan cara mengkorelasikan setiap skor item 

(indikator) dengan total skor item dalam setiap variabel, kemudian hasilnya 
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dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikan 5%. Jika nilai koefisien 

korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai kritis maka item tersebut 

dinyatakan valid (Arikunto,2006:136). Pada penelitian ini penulis menggunakan 

alat korelasi dengan rumus sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Dimana : 

r : korelasi product moment 

N : jumlah responden atau sampel 

X : jumlah jawaban variabel x 

Y : jumlah jawaban variabel y 

2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto (1991:142) reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Sedangkan Sugiyono (2004:3) 

menjelaskan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi / keajegan 

data dalam interval waktu tertentu. Untuk mengetahui alat ukur reliabel atau tidak 

dalam penelitian ini diuji dengan rumus koefisien alpha atau cronbach (α), dan 

tolak ukur dari uji reliabilitas adalah jika koefisien alpha mempunyai nilai diatas 

0,6 atau 60% maka data tersebut diterima atau reliabel. 

Rumus secara matematis adalah (rumus Alfa). (Arikunto,2006:196) 
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Dimana :  

  K    = Jumlah item 

bσ  = Jumlah varians butir 

totalσ   = Jumlah varians totalvaans 

Untuk memperoleh jumlah varian butir, dicari dulu varians setiap butir, 

kemudian diajukan seperti rumus dibawah ini: 

sampeljumlah
sampeljumlah

butirnojumlahbutirnomorkuadratJumlah
itemno

2

).(
2

.
−

=σ  

.....2
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I.8 Teknik Analisis Data 

I.8.1 Uji Hipotesis dengan uji F 

  Uji F digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat (Y). Rumus yang digunakan menurut Atmaja 

(1997:345) adalah: 

Fhitung = 
)1(/(

/
+− knSSE

kSSR  

Dimana: 

F  =  Koefisien penentu 

SSR =  Sum of Square Regression 

SSE =  Sum of Square Error 

n  =  jumlah sample 

k  =  jumlah variabel bebas 
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I.8.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Selain pengaruh antara variabel bebas media periklanan (X) terhadap 

variabel terikat berupa keputusan berkunjung (Y), salah satu hasil analisis regresi 

linier berganda memunculkan nilai koefisien determinasi. Koefisien ini 

merupakan nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas X terhadap 

Variabel terikat Y. Nilai ini diperoleh dari prosentase nilai koefisien korelasi yang 

di kuadratkan yang besarnya berkisar antara 0 – 1 (0 % - 100 %) semakin 

mendekati satu koefisien ini semakin besar pengaruhnya. 

I.8.3 Regresi Linear 

Untuk menjawab rumusan permasalahan serta mencapai tujuan penelitian 

maka pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana 

dengan tujuan utamanya adalah untuk menduga besarnya koefisien regresi yang 

nantinya akan menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas (terpaan tayangan 

iklan Layanan Masyarakat tentang cara aman menggunakan tabung gas LPG 3 

kg”) terhadap variabel terikat (keputusan menggunakan gas sebagai pengganti 

bahan bakar minyak tanah). Dengan rumus (Faisal, 1999:228):  

Y = a + bx 

Dimana :  

X =  variable independent (terpaan tayangan iklan Layanan Masyarakat 

tentang cara aman menggunakan tabung gas LPG 3 kg”). 

Y =  variable dependent (keputusan menggunakan gas sebagai 

pengganti bahan bakar minyak tanah). 
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a   =   nilai konstanta (faktor lain yang tidak diteliti tetapi ikut 

berpengaruh). 

b =  koefisien regresi. 

 


