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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pola hidup masyarakat sekarang beranekaragam,ini disebabkan oleh 

banyaknya pilihan yang membuat masyarakat cenderung ingin mencoba,seperti 

misalnya makanan yang beragam yang tentunya tidak terjamin kandungan 

gizinya.Masyarakat Indonesia meniru pola makan orang barat yakni mengonsumsi 

fastfood atau makanan siap saji, padahal dengan mengonsumsi makanan tersebut 

terus menerus dapat merusak organ-organ penting dalam tubuh. Masyarakat lebih 

mengutamakan want daripada need, sehingga melupakan yang   benar-benar 

dibutuhkan tubuh dan menikmati yang sesuai dengan keinginan atau selera. 

 Tingginya angka masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pola 

makan membuat mereka berlomba-lomba untuk tetap sehat dan apapun akan 

dilakukan demi mendapatkan tubuh yang sehat pula sepanjang hayat. Banyak 

produsen obat-obatan menawarkan berbagai jenis obat untuk menjaga kesehatan, 

dengan bantuan iklan yang heboh dan membuat masyarakat tertarik untuk 

mengkonsumsinya. Namun tahukah bahwa obat-obatan yang mengatasnamakan 

demi kesehatan yang dijual di toko-toko obat tersebut justru tidak membuat 

masyarakat sehat seperti yang diinginkan melainkan bertambah terganggu fungsi 

organ tubuhnya karena kebanyakan obat yang dijual bebas mengandung bahan 

kimia yang amat beresiko bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi berlebihan.  

 Melihat kondisi itu, munculah berbagai produk kesehatan yang tidak 

menggunakan zat-zat kimia berbahaya, yakni obat-obatan herbal yang lebih alami 
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dan tidak beresiko tinggi, salah satunya adalah CMD (concentrace mineral 

dropp), mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral yang dikenal masyarakat 

bukanlah minuman kemasan seperti yang sudah tidak asing ditengah-tengah 

masyarakat, melainkan air danau yang sudah dihilangkan sodium nya dan sudah 

teruji secara klinis dapat menyehatkan tubuh mahkluk hidup. Mineral CMD tidak 

akan beku walau dimasukkan kedalam freezer 1 bulanpun dan tidak ada 

kadaluarsanya selama disimpan dengan baik. Mineral CMD dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit seperti stroke, asma, jantung, gangguam paru-paru, hipertensi, 

insomnia, maag dsb.  

  Stokis AG 04 Kota Blitar merupakan agen yang menyediakan Trece 

Mineral Drops bersodium rendah. Kebutuhan tubuh akan mineral dan Trace 

Mineral tidak dapat diabaikan. Kedua unsur tersebut merupakan katalisator 

vitamin maupun nutrisi tubuh  secara optimal. Juga sangat dibutuhkan guna 

membangun dan menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Juga sangat membantu 

menjaga keseimbangan mineral-mineral lainnya. Formula Trace Mineral diproses 

secara alami dengan mengurangi dan menghasilkan sebuah formula yang 

khasiatnya lebih banyak dari mineral lainnya 

Stokis AG 04 Blitar adalah satu-satunya stokis CMD di kota Blitar. 

Menggunakan produk-produk berkualitas dari Amerika dan lisensi perusahaannya 

di Jakarta, Blitar merupakan stockis yang diunggulkan di seluruh Indonesia. 

Mampu menggebrak dunia pasar kesehatan melalui program-program promosinya 

diberbagai media informasi di Blitar khususnya, yang dulunya hanya 
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dipromosikan secara word of mouth, Stockis Blitar mampu melakukan perubahan 

besar-besaran.  

Pada awal berdirinya, stokis AG 04 mempercayakan promosinya melalui 

media massa, yakni Radar Blitar yang dimuat seminggu dua kali pada Senin dan 

Kamis. Disitu termuat testimoni-testimoni pasien yang sudah sembuh dari 

penyakitnya. Program melalui media massa ini berlangsung kurang kebih 1 tahun.  

Meninjau dari strategi promosi melalui media massa yang tidak mencakup 

semua kalangan,ibu Farida mulai berpindah dengan berpromosi melalui radio 

lokal di Blitar.Program dari promosi ini adalah mengadakan dialog interaktif  

(talkshow) dengan narasumber ibu Farida Sugiarti , S.sos pendiri serta konsultant 

kesehatan yang mengulas tentang berbagai macam jenis penyakit beserta 

solusinya. Disediakan pula waktu untuk tanya jawab via telefon maupun 

sms,durasi untuk talkshow ini sekitar 45 menit. Selain dengan talkshow di 4 radio 

terkemuka di Blitar dan sekitarnya, juga dengan adanya iklan spot berdurasi 60 

detik dengan masa tayang 3 kali sehari setiap radio.Disertakan juga iklan adlips 

yang dibaca penyiar radio disaat program-program tertentu sebanyak 3 atau 4 kali 

sehari per radio. 

Dengan adanya promosi yang gencar di radio,pelan-pelan promosi melalui 

media massa dikurangi. Promosi di televisi (Jtv) juga pernah dilakukan, namun 

respon kurang memuaskan. Akhirnya diputuskan untuk tetap dalam jangka 

panjang melalui radio. 

Respon yang luar biasa pun mulai terasa dengan adanya iklan testimoni di 

radio-radio.Masyarakat yang dulunya tidak tahu menahu tentang keberadaan 
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suplemen tersebut mulai berdatangan guna berobat.Tidak hanya dari dalam kota 

Blitar saja,luar kota pun banyak yang datang. Karyawan yang bekerja di stockis 

selalu menyempatkan untuk bertanya darimana mengetahui informasi tentang 

CMD dan rata-rata jawaban mereka adalah dari iklan diradio.(pengamatan 

peneliti). 

Bagi sebagian besar perusahaan, iklan menjadi suatu pilihan yang menarik, 

disamping sebagai sumber informasi, iklan juga dipandang sebagai media hiburan 

dan media komunikasi yang efektif terutama jika ditayangkan di televisi. Hal ini 

dapat dilihat dari perkembangan biaya pengeluaran iklan yang makin meningkat. 

Implikasi atas hal ini adalah secara umum dapat dikatakan bahwa 

perhatian produsen terhadap pasar dan konsumen tumbuh sangat cepat. Ini berarti 

iklan telah berfungsi sebagai ujung tombak perusahaan dalam menembus pasar 

yang semakin ketat. Namun meskipun iklan menjadi pilihan yang menarik bagi 

perusahaan, iklan bukanlah satu-satunya elemen penentu yang mampu 

meningkatkan penjualan karena masih ada elemen bauran pemasaran lainnya yaitu 

produk, harga, dan distribusi yang ikut serta menentukan berhasil tidaknya 

penjualan. Selain itu iklan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh 

karenanya iklan harus dirancang sedemikian rupa dengan pertimbangan yang 

matang agar tujuan yang hendak dicapai melalui iklan dapat efektif.  

Salah satu media massa yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat 

adalah Radio. Saat ini hampir di setiap rumah di daerah Blitar menggunakan 

media komunikasi radio.  
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Merebaknya iklan di radio yang sama tetapi berbeda merek, merangsang 

pendengar untuk mencoba dan melakukan eksperimen sampai ditemukannya 

produk yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini menimbulkan kebingungan 

karena hampir semua produk memiliki inti pesan yang sama yang mampu 

memberikan kepuasan pada konsumen.  

. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul: Pengaruh Terpaan Iklan Concentrace Trace Mineral Dropp 

Di Radio Terhadap Keputusan Masyarakat Untuk Berobat di Stokis 

Concentrace Trace Mineral Dropp (Studi Pada  Masyarakat yang melakukan 

Pengobatan Alternatif di Stokis AG 04 Kota Blitar).   

 

B.  Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh terpaan iklan CMD di radio terhadap keputusan masyarakat 

untuk berobat di stokis Concentrace Trace Mineral Dropp (CMD)? 

2. Seberapa besar terpaan iklan CMD di radio terhadap keputusan masyarakat 

untuk berobat di stokis Concentrace Trace Mineral Dropp (CMD)? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terpaan iklan CMD di radio terhadap 

keputusan masyarakat untuk berobat di stokis Concentrace Trace Mineral 

Dropp (CMD). 
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2.  Untuk mengetahui seberapa besar terpaan iklan CMD di radio terhadap 

keputusan masyarakat untuk berobat di stokis Concentrace Trace Mineral 

Dropp (CMD). 

 

D.  Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 

1.  Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan iklan dan keputusan masyarakat. 

 
2.  Manfaat Praktis 

Membantu pihak yang berkaitan dengan media radio dalam mengetahui 

pengaruh terpaan iklan CMD di radio terhadap keputusan masyarakat untuk 

berobat di Stokis Concentrace Trace Mineral Dropp (CMD). 

 

E.  Kajian Pustaka 

1. Media Massa 

 Media massa merupakan singkatan dari media komunikasi massa yang 

dipergunakan untuk menunjukkan penerapan suatu alat teknis (media) yang 

menyalurkan atau merupakan wadah komunikasi massa (Pratikto, 1987:76). Juga 

mengandung pengertian sebagai sebuah saluran atau media yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan massa (Wahyudi, 1986 : 43). Yang dimaksud 

dengan media massa dalam hal ini adalah media massa periodik seperti surat 

kabar, majalah, (media massa cetak), radio, televisi, film (media massa 

elektronik). Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-
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pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 2002). Media 

massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses 

pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua 

fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi 

dan informasi (Rakhmat, 2001).  

Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan, 

dinamika masyarakat akan terbentuk, dimana media adalah pesan. Jenis media 

massa yaitu media yang berorentasi pada aspek (1) penglihatan (verbal visual) 

misalnya media cetak, (2) pendengaran (audio) semata-mata (radio, tape 

recorder), verbal vokal dan (3) pada pendengaran dan penglihatan (televisi, film, 

video) yang bersifat ferbal visual vokal (Liliweri, 2001).  

 Untuk menjalankan fungsi sebagai media massa, terdapat syarat-syarat 

antara lain adanya massalitas dalam produksi, sehingga produknya mudah didapat 

oleh orang banyak dan dengan demikian harganya relatif murah sehingga setiap 

orang dapat membeli atau menikmatinya, pluralitas dalam penyajiannya, “timely” 

serta “publicy” dalam penyiarannya, simultan penerimaannya oleh audience. 

Ditinjau dari sasaran komunikasi dari media massa, setiap manusia 

menerima pesan dari media massa apakah itu surat kabar, majalah, radio, televisi 

atau film akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. De Fleur berpendapat 

bahwa individu dalam menerima pesan-pesan dari media massa apakah itu 

berbentuk berita, pendidikan, hiburan atau iklan, akan memberikan reaksi pada 

pesan-pesan tersebut, yaitu berupa: 
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a. Selective attention, adalah masing-masing individu akan memilih program 

atau berita yang menarik minat. 

b. Selective retention, dimana individu hanya mengingat hal-hal yang diingat 

dari suatu program. 

Dari sini dapat diambil kesimpulan pesan yang disampaikan melalui 

media massa akan diterima oleh individu berdasarkan kepentingan si individu 

sendiri, ditafsirkan dan diingat dengan kepentingan makna pesan bagi individu. 

Media massa mempunyai efek yang sangat besar terhadap manusia. Donal K. 

Robert menyatakan bahwa adanya anggapan bahwa efek merupakan perubahan 

perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Efek pesan media massa 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

a.   Efek kognitif adalah yang ditimbulkan pada komunikan yang menyebabkan 

dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya.  

b.  Efek afektif lebih tinggi kadarnya dari pada efek kognitif. Disini tujuan 

komunikator bukan hanya sekadar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak 

hatinya; menimbulkan perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, terharu, sedih, 

gembira, marah, dan sebagainya 

c.  Efek behavioral, yakni efek yang timbul pada komunikan dalam bentuk 

perilaku, tindakan, atau kegiatan (Effendy, 1993 : 6). 
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2. Iklan 

a. Definisi Iklan  

Advertising adalah segala bentuk penyajian non personal dan promosi, 

ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran,  

Kotler (2002: 37). 

Iklan sama dengan advertising yaitu yang suka dipasang pada media 

massa seperti surat kabar, majalah, radio, TV, film, Bioskop, bahkan juga ada 

iklan keluarga, kematian, pernikahan, kelahiran, anak hilang dan sebagainya, 

Alma (2004: 113). 

Dari pengertian periklanan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

advertising itu dimaksudkan sebagai alat komunikasi dengan khalayak ramai 

untuk menyampaikan pesan mengenai barang, jasa maupun ide agar mereka 

mengadakan pembelian.  

 

b. Tujuan Iklan 

Tujuan periklanan  

1. Pengenalan dan penerimaan brand  

Bagi produk yang telah lama holing atau tidak muncul lagi dipasaran atau 

merupakan produk baru.  

2. Pembeliaan percobaan 

Yaitu untuk dapat memperoleh sejumlah konsumen yang potensial.  

3. Mencapai pembeli yang tidak dapat didekati 
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Hal ini akibat jarak yang ditempuh cukup jauh antara produsen dengan 

pembeli potensial.  

4. Mempengaruhi factor penglihatan dari kepuasan pembeli beberapa iklan 

digambarkan dengan maksud penempatan berita sebelum langganan potensial 

dapat menciptakan kepuasan pembeli. 

5. Menambah nilai produk  

Dengan dipasangnya iklan diharapkan nilai dari produknya akan bertambah.  

6. Barang membantu personal selling 

Para salesman akan jauh lebih mudah untuk mempromosikan barangnya 

kepada seluruh masyarakat pembeli yang sudah pernah melihat, mendengar 

atau mengetahui yang dipromosikannya, Asmajasari (1997; 68). 

c. Fungsi Iklan 

Fungsi periklanan: 

1. Memberikan informasi 

Dengan periklanan dapat memberi lebih banyak informasi daripada yang 

lainnya sedangkan mengenai barangnya, harganya ataupun informasi lain yang 

mempunyai kegunaan bagi konsumen.  

2. Membujuk dan mempengaruhi 

Periklanan tidak bersifat memberitahu saja tetapi juga bersifat membujuk 

terutama kepada pembeli pontensial dengan menyatakan bahwa produk yang 

dihasilkan lebih baik dari produk lain. 
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3. Menciptakan kesan 

Pemasangan iklan selalu berusaha untuk menciptakan kesan sebaik-

baiknya sehingga didalam pembuatan iklan akan menggunakan suara, ilustrasi, 

bentuk dan lay out yang menarik. Sehingga konsumen terkesan dan terdorong 

untuk melakukan pembelian.  

4. Memuaskan keinginan 

Periklanan merupakan suatu alat yang dapat dipakai umencapai tujuan. 

Tujuan itu berupa pertukaran yang saling memuaskan. Dimana periklanan 

merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat efisien bagi penjual. Mereka 

harus menggunakan untuk melayani orang lain,masyarakat dan mereka sendiri. 

5. Sebagai alat komunikasi 

Untuk mengetahui keinganan penjual dan pembeli dalam cara-cara 

tertentu yang efisien dan efektif dibutuhkan suatu alat untuk membuka 

komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli, Dharmamestha (1996; 97). 

 
d.   Macam-macam Iklan 

periklanan dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Periklanan barang (product advertising) 

Dalam periklanan produk, pemasang iklan menyatakan pada pasar 

tentang produk yang ditawarkan. Periklanan ini dibagi menjadi : 

a. Primari demand advertensi 

Primari demand advertensi merupakan periklanan yang berusaha 

mendorong periklanan untuk suatu jenis produk secara keseluruhan tanpa 
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menyebutkan merek atau nama perusahaannya. Periklanan seperti ini biasa 

dilakukan oleh gabungan pengusaha atau asosiasi perdagangan.  

b. Selective demand advertensi 

Selective demand advertensi ini hampir sama dengan primary demand 

advertensi hanya bedanya dalam proses sective demand advertensi disebut merek 

barang yang ditawarkan.  

2) Periklanan kelembagaan (institusional advertensi) 

Periklanan kelembagaan dilakukan untuk menimbulkan rasa simpati 

terhadap penjual. Periklanan kelembagaan ini dapat dibagi menjadi 3 golongan 

yaitu: 

a. Patronage Institusional Advertensi 

Dalam periklanan ini penjual berusaha memikat konsumen dengan 

menyatakan suatu motif memberi pada penjual tersebut dan bukannya motif 

membeli produk tertentu.  

b. Public Relation Intenasional Advertensi 

Disini periklanan dipakai untuk membuat pengetian yang baik tentang 

perusahaan kepada karyawan.  

c. Public Service Institusional 

Peiklanan ini menggambarkan periklanan tentang suatu dorongan pada 

masyarakat untuk menggunakan kendaraan dengan hati-hati. Disini periklanan 

perusahaan asuransi jiwa dapat membantu memberikan petunjuk kepada 

masyarakat dalam memilih kendaraan, Swastha (1996; 77). 
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3) Periklanan nasional 

Periklanan juga dapat digolongkan menurut daerah geografis dimana 

kegiatan periklanan tersebut dilakukan.  

a. Periklanan Nasional 

Periklanan nasional sering juga disebut general advertensi, merupakan 

periklanan yang biasanya disponsori oleh produsen dengan distribusi secara 

nasional.  

b. Periklanan Regional 

Periklanan regional adalah periklanan yang hanya terbatas pada daerah 

tertentu dari sebuah daerah 

c. Periklanan lokal 

Periklanan lokal disebut juga retail advetensi, biasanya dilakukan oleh 

pengecer dan ditunjukan kepada pasar local saja. 

4) Periklanan pasar 

Penggolongan periklanan yang lain adalah penggolangan yang 

didasarkan pada jenis atau pasarnya. Oleh karena itu jenis periklanan tergantung 

pada sasaran yang dituju.  

 
e.  Media Iklan  

Ada beberapa media iklan diantaranya : 

1. Surat Kabar 

Sebagai media yang dapat dilihat atau dibaca, surat kabar mudah 

menjadi basi (beritanya) sehingga masyarakat tidak ingin lama-lama 

membacanya. 
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2. Majalah 

Tidak semua orang ingin membaca majalah. Biasanya biaya iklan di 

majalah lebih mahal daripada surat kabar, namun dapat dinikmati lebih lama dan 

dapat mengemukakan gambar berwarna yang menarik. 

3. Radio 

Radio dapat menjangkau daerah yang luas dan dapat diterima oleh segala 

lapisan masyarakat. Biaya iklan di radio relative lebih murah tetapi waktunya 

relative terbatas, tidak dapat mengemukakan gambar, dan pendengar sering 

kurang mendengarkan penuh atau sambil lalu.  

4. Televisi 

Televisi merupakan media yang dapat memberikan kombinasi antara 

suara dengan gambar yang bergerak dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Biaya 

iklan pada televisi relative tinggi dan hanya dinikmati sebentar, (Kotler, 2001; 

154). 

5. Internet 

   Internet merupakan suatu metode yang mendunia untuk saling tukar 

menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling 

terkoneksi,(Morissan,2010:317) 

f. Variabel Iklan   

Dalam variabel iklan ada beberapa yang harus diperhatikan dalam 

merancang suatu pesan iklan adalah: 
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a. Isi Pesan 

Isi pesan komunikator harus memperhatikan apa yang 

akan dikatakan pada audience sasaran agar menghasilkan 

tanggapan yang diharapkan. Dalam menentukan isi pesan yang 

baik harus mencari daya tarik, tema, ide atau usulan penjualan 

yang unik. Hal ini berarti memformulasikan suatu manfaat, 

motivasi, identifikasi atau alasan mengapa audience harus 

mengingat atau meneliti produk itu.  

b. Struktur Pesan  

Efektifitas suatu pesan tergantung pada struktur dan 

isinya. Penarikan kesimpulan terhadap suatu pesan merupakan 

persoalan sendiri. Apakah komunikator harus membuat 

kesimpulan bagi audience menarik kesimpulan sendiri.  

c. Format Pesan  

Format pesan komunikator harus memberikan suatu 

format yang kuat untuk pesannya. Dalam iklan tercetak, 

komunikator harus memutuskan judul, kata-kata, ilustrasi, dan 

warna. Jika pesan disampaikan melalui radio, maka 

komunikator harus dengan teliti memilih kata, kualitas suara 

(kecepatan ucapan, irama pola titik nada, artikulasi) dan 

vokalisasi (jeda, tarikan nafas, hembusan nafas), jika pesan 

disampaikan melalui televisi atau langsung secara pribadi, 

maka semua tadi ditambah bahasa tubuh (isyarat non verbal) 
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harus direncanakan. Jika pesan disampaikan melalui produk 

atau kemasannya maka komunikator harus memperhatikan 

warna, tekstur, aroma, ukuran dan bentuk. 

d..Sumber Pesan 

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik 

atau terkenal akan lebih menarik perhatian dan mudah diingat. 

Penggunaan orang-orang terkenal akan efektif jika mereka 

dapat melambangkan atribut yang utama. Tetapi yang penting 

adalah kredibilitas model iklan tersebut. Pesan yang 

disampaikan oleh sumber yang terpercaya akan lebih 

persuasive. Faktor-faktor yang melandasi kredibilitas sumber 

antara lain: 

1. Keahlian (expertise) adalah pengetahuan khusus 

yang dimiliki oleh komunikator untuk mendukung 

pesan yang disampaikannya. 

2. kelayakan untuk dipercaya (trustwor thinness), 

berkaitan dengan anggapan atas tingkat obyektifitas 

dan kejujuran sumber pesan itu.  

3. Kemampuan untuk disukai (liability), menunjukkan 

daya tarik sumber di mata khalayak, (Kotler, 2002; 

112). 
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3.  Pengertian Radio 

Radio   merupakan   media   komunikasi   melalui   gelombang   udara   

tanpa  kawat.  Siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu, 

ruang bagi radio tidak merupakan masalah. Seberapapun jauhnya sasaran yang 

dituju, dengan radio dapat dicapainya. Radio memiliki daya tarik yang kuat yaitu 

tiga unsur musik, kata-kata dan suara, (Kasali, 1995:89)  

Hakekatnya  “radio”  adalah   alat   komunikasi  massa  dalam  arti saluran 

penyatuan manusia yang umum atau terbuka dan menyalurkan lambang yang 

teratur, yang isinya actual dan meliputi segala segi perwujudan kehidupan 

masyarakat. Media penyiaran radio memiliki ciri sebagai media dengan target 

audiensi yang tidak luas (sempit), yaitu mereka yang memiliki minat atau 

ketertarikan terhadap program tertentu atau khusus. Menurut Belch (2001) , radio 

adalah a medium characterized by highly specialzed programming appealing to 

verry narrow segment of the population (suatu media yang dicirikan oleh program 

yang sangat terspesialisasi ditujukan kepada segmen khalayak yang sangat 

sempit). Iklan radio memiliki sifat yang sangat lokal sehingga menjadi salah satu 

media yang dapat digunakan perusahaan lokal untuk mempomosikan produknya. 

 Sebagai proses komunikasi, dalam hal ini sebagai media massa, radio siaran 

mempuyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya. Radio jelas 

berbeda dengan surat kabar yang merupakan media cetak, juga dengan film yang 

bersifat mekanik optik. Berbeda pula dengan televisi, kalaupun ada persamaannya 

dalam sifatnya yang elektronik, terdapat perbedaan yaitu radio sifatnya audio 

sedangkan televisi audio visual. 
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Karena sifatnya yang auditori untuk didengarkan, lebih  mudah orang 

menyampaikan pesan dalam bentuk acara yang menarik, serta memberikan 

keuntungan bagi audience atau komunikan, karena sifatnya yang santai sehingga 

bisa dinikmati kapan dan dimana saja. Bahkan apabila berita dan informasi dinilai 

sangat penting dapat disiarkan secara “stop press” ditengah acara siaran yang 

berlangsung. Penyajian hal yang menarik dalam rangka penyampaian suatu pesan 

adalah penting karena publik sifatnya selektif. Begitu banyak pilihan diantara 

sekian banyak media komunikasi dan begitu banyak pilihan acara dari setiap 

media, (Uchajana,1990:19). 

 Sedangkan fungsi media massa menurut Astrid meliputi: 

1. Meningkatkan harga diri khalayak melalui proses komunikasi yang 

terjadi melalui rangsangan / ide baru yang disarankan oleh media 

massa. 

2. Melalui rangsangan yang baik dapat meningkatkan nilai artistik 

masyarakat 

3. Pengaruh terhadap masyarakat dapat bersifat menimbulkan perasaan 

setuju / puas atau tidak setuju tentang masalah yang dibahas. 

4. Memungkinkan identifikasi khalayak 

5. Merangsang daya kreatifitas khalayak dan meningkatkan 

imajinasinya 

6. Memenuhi fungsi hiburan secara sehat. 

7. Meningkatkan keinginan untuk berpartisipasi dalam bidang 

kebudayaan 
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8. Mengadakan popularisasi bentuk dan jenis budaya tertentu (Astrid, 

1982:24)    

 Berkaitan dengan semakin menjamurnya media massa yang ada saat ini, 

Dimmick dan Rohenbuller seperti yang dikutip Sasa Djuarsa yang 

mengungkapkan bahwa ada tiga sumber utama yang menunjang kehidupan 

industri media, yaitu kapital / modal (misalnya pemasukan dari iklan), types of 

content (jenis isi media), type of audience (jenis khalayak sasaran). (Djuarsa, 

1993:58). 

 Dengan demikian kompetisi antara media pada dasarnya adalah kompetisi 

memperebutkan ketiga sumber tersebut. Tetapi karena jumlah media massa 

semakin banyak maka untuk media massa yang sejenispun masih harus bersaing 

terutama pers dan radio. 

 Radio sebagai media massa komunikasi yang berjenis-jenis, hanya radio 

siaran yang merupakan media massa. Tetapi tidak demikian dengan radio 

telephony, radio telephony sama dengan radio CB (Citizen Band) dll yang sifatnya 

interpersonal, (Uchajana, 1990:13)  

 Radio siaran adalah media komunikasi elektronik yang penyampaian 

pesannya dilakukan dengan cara penyiaran. Pesn yang disampaikan biasanya 

melalui seorang penyiar dan hanya dapat dinikmati oleh indera pendengar. 

  Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan menggunakan 

bahasa lisan, walaupun ada lambang- lambang non verbal yang digunakan 

jumlahnya sangat minim, umpamanya tanda waktu saat akan memulai acara warta 

berita dalam bentuk bunyi telegraf atau bunyi salah satu alat musik. 
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 Dalam masyarakat dengan jangkauan wilayah yang luas, radio telah 

menjawab kebutuhan untuk meyakinkan komunikasi yang dapat memacu 

perubahan masyarakat, sebagai media secara umum radio memiliki beberapa 

keunggulan,  antara lain: 

1. Menjangkau jumlah khalayak yang besar pada waktu yang bersamaan 

2. Audience selectivity, dibandingkan dengan media yang lain, setiap radio 

siaran memiliki/ mempunyai pendengar yang spesiffik 

3. Cepat menyampaikan pesan, sehingga dapat mmberikan informasi 

mutakhir yang berguna  

4. Radio adalah media fleksibel, dimana pengiklan dapat menyiarkan 

iklannya sesuai dengan jam-jam siaran yang dikehendaki.  

5. Karena biaya pengirimannya relative murah dibandingkan dengan media 

lainnya, dan pengiklan dapat mneyiarkan iklan tersebut beberapa kali. 

6. Radio adalah media yang intrusive, dimana pendengar memerlukan upaya 

khusus untuk tidak mendengarkan iklan 

7. Mudah dimengerti, tidak memerlukan kemampuan membaca yang 

memang belum dimiliki rakyat kebanyakan 

8. Imajinatif, radio menawarkan peluang kreatif yang unik bagi pengiklan 

9. Menghanyutkan pendengar dalam radio, penyiar menyajikan innfleksi, 

empasis dan emosi. (Asep Syamsul M.Romli, 2004:23). 
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Sedangkan kelemahannya antara lain: 

1. Lack, pengiklan tidak dapat mendemonstrasikan produknya di radio 

2. Radio menyiarkan iklan hanya sekelebat, pendengar umumnya tidak 

memiliki waktu untuk mencatat alamat, nomor telepon, spesifik produk 

dan lain- lain dari sesuatu yang diiklankan.  

3. Radio bersifat terbagi, dalam suatu wilayah tertentu mungkin terdapat 10 

sampai 30 stasiun yang harus dipilih oleh pengiklanan 

4. Local service area, karena peraturan pemerintah menetapkan demikian, 

maka iklan pada radio harus disebar dibeberapa daerah yang kadang-

kadang tidak sama pada siarannya. 

5. Pengiklan sulit memperoleh bukti bahwa stasiun radio telah menyiarkan 

iklan sebanyak pesanan.  

 

4.. Teori Efektifitas Pesan 

Teori efektifitas pesan diperkenalkan oleh Wilbur Schramm. Dalam 

sebuah artikel “How Communication Works” yang dipublikasikan tahun 1954, 

Wilbur schramm membuat 3 model yang dimulai dari komunikasi manusia yang 

sederhana, kemudian mengembangkan dengan memperhitungkan pengalaman dua 

individu hingga model komunikasi yang interaktif . Schramm melihat komunikasi 

sebagai usaha yang bertujuan untuk menciptakan commonness antara komunikator 

dan komunikan. sehingga jika komunikasi bisa efektive maka pesan – pesannya 

perlu dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai atau merupakan kebutuahn 

komunikan.  



 

   

22
 

Schramm berpendapat bahwa ketika komunikan memberikan umpan 

balik maka ia akan berada pada posisi komunikator (source). Setiap individu 

dilihat sebagai sumber sekaligus penerima pesan dan komunikasi dilihat sebagai 

suatu proses sirkular daripada suatu proses satu arah. Agar  bisa mendapatkan 

feedback yang di inginkan oleh komunikator, maka diperlukan upaya- upaya yang 

bisa menarik perhatian komunikan. simbol yang digunakan hendaknya mudah 

dipahami, meliputi bahasa, istilah, kata-kata atau kalimat. Selain itu kemudahan 

dalam mendapatkannya baik berupa barang atau informasi tentang produk dapat 

memberikan nilai plus tersendiri terhadap tingkat keefektifitas pesan yang akan 

disampaikan ke komunikan.  

Teori tersebut bila divisualisasikan dalam bentuk model maka kita akan 

peroleh gambar sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Model Efektifitas Pesan menurut Wilbur Schramm 

 

Model pesan yang efektif 
Menimbukan  
Kebutuhan 
 
Menarik  
Perhatian 
 
Simbol yang  
Dipahami 
 
Cara 
Memperoleh 
 

(Hamidi, 2007 : 73) 

Efektifitas 
Pesan 
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F.  Hipotesis 

Secara etimologi, hipotesis dibentuk dari dua kata Hypo dan Thesis, 

Hypo yang berarti kurang dan Thesis atau pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu 

kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna 

(Bungin, 2005: 75). 

Dari pengertian hipotesis yang ada maka dilakukan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho: Tidak ada pengaruh terpaan iklan CMD di radio terhadap keputusan 

masyarakat untuk berobat di stokis Concentrace Trace Mineral Dropp 

(CMD). 

Ha:  Ada  pengaruh terpaan iklan CMD di radio terhadap keputusan masyarakat 

untuk berobat di stokis Concentrace Trace Mineral Dropp (CMD)? 

 
G.  Definisi Konseptual Variabel 

1.  Terpaan Iklan 

Terpaan adalah pengalaman yang di dapat dari televisi, surat kabar, 

majalah, dimana di dalamnya terdapaat tekanan secara tidak langsung (preasure) 

sehingga menimbulkan pengaruh (influence), Jenning B. Dolf (1986:13). 

Dalam penelitian ini kata terpaan adalah frekuensi dari mendengar itu 

sendiri yang meliputi tingkat keseringan dan tingkat perhatian responden dalam 

mendengar Iklan radio terhadap keputusan masyarakat untuk berobat di stokis  

Concentrace Trace Mineral Dropp (CMD). 

 

 



 

   

24
 

2.  Keputusan Mayarakat 

Pengambilan keputusan untuk berobat oleh Masyarakat untuk 

melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan.  

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen 

untuk mengambil keputusan menurut Swastha dan Handoko (2000:58) adalah: 

1) Faktor lingkungan eksternal, meliputi : 

a) Kebudayaan dan kebudayaan khusus (culture dan subculture) 

b) Kelas social (Social Class) 

c) Kelompok sosial dan kelompok referensi 

d) Keluarga  

2) Faktor lingkungan interna l, menurut Swastha dan Handoko (2000: 77) 

meliputi: Motivasi, pengamatan atau biasa disebut persepsi, belajar, 

kepribadian dan konsep diri, dan sikap Swastha dan Handoko (2000: 77). 

Penjelasan masing-masing faktor eksternal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1)   Kebudayaan dan Kebudayaan khusus  

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia dalam rangaka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik manusia dengan belajar. 

Budaya menurut Wallendarf dan Reilly yang dikutip oleh Sut isna (2002: 

223) didefinisikan sebagai berikut: “Budaya adalah seperangkat pola 
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perilaku yang secara sosial dialirkan secara simbolis melalui bahasa dan 

cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu”.  

Salah satu faktor penentu perilaku konsumen adalah budaya, 

dimana perilaku ini tercermin pada cara hidup, kebiasaan dan tradisi 

dalam permintaan akan bermacam-macam barang atau jasa. 

Dengan adanya aturan dan cara-cara hidup, orang akan 

senantiasa mempunyai pijakan bersikap dan bertindak. Kebudayaan ini 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, adat 

istiadat, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.  

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi 

perilaku konsumen . Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang paling dasar. Anak-anak yang sedang bertumbuh mendapatkan 

seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan 

lembaga- lembaga penting lain. Anak-anak yang dibesarkan di Amerika 

Serikat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai berikut: prestasi dan 

keberhasilan, aktivitas, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenikmatan 

materi, individualisme, kebebasan, kenikmatan eksternal, humanisme, 

dan berjiwa muda. 

Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang 

lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para 

anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, 

dan wilayah geografis.  
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Pada dasarnya semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi 

sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang berbentuk sistem kasta di 

mana para anggota kasta yang berbeda diasuh dengan mendapatkan 

peran tertentu dan mereka tidak dapat mengubah keanggotaan kastanya. 

Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, mbagian 

masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara 

rarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku 

yang serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi 

juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan wilayah tempat 

tinggal. Kelas sosial akan berbeda-beda dalam hal busana, cara 

berbicara, rekreasi yang lebih disuka, dan  banyak ciri lain.  

Kelas sosial memiliki beberapa ciri. Pertama, orang-orang di 

dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku lebih seragam 

daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang 

merasa dirinya menempati posisi yang inferior atau superior di kelas 

sosial mereka. Ketiga, kelas sosial ditandai oleh sekumpulan variabel 

seperti, pekerjaan, penghasilan, kesejahteraan, pendidikan, dan orientsi 

nilai-bukanya variabel. Keempat, individu dapat pindah dari satu tangga 

ke tangga yang lain pada kelas sosialnya selama masa hidup mereka. 

Seberapa besar mobilitas itu berbeda bergantung pada seberapa kaku 

stratifikasi sosial dalam masyarakat tertentu.  

Kelas sosial menunjukkan preferensi atas produk dan merek yang 

berbeda-beda di sejumlah bidang, yang mencakup pakaian, perabot 
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rumah tangga, kegiatan waktu luang dan mobil. Kelas sosial 

berbeda-beda preferensinya atas media, yakni konsumen kelas atas 

menyukai majalah dan buku sementara konsumen kelas bawah menyukai 

televisi. Bahkan dalam media seperti TV, konsumen kelas atas lebih 

menyukai berita dan drama, sedangkan konsumen kelas bawah lebih 

menyukai opera sabun dan program olahraga, Kotler (2005:203). 

2) Kelas sosial 

Keanggotaan seseorang dalam suatu kelas dapat mempengaruhi tingkah 

lakunya dalam konsumen . Seseorang dari golongan rendah akan 

menggunakan sejumlah uangnya dengan sangat cermat dibandingkan 

orang lain yang dari golongan atas yang menggunakan uangnya dalam 

jumlah sama besar. 

Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-

golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu 

adalah: 

a) Kekayaan 

 b) Kekuasaan 

 c) Kehormatan  

 d) Ilmu Pengetahuan”  Swastha dan Handoko  (2000: 64) 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

faktor- faktor sosial kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status 

sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap 
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perilaku seseorang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh maupun 

seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok 

keanggotaan akan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, 

dan rekan Kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara 

terus-menerus dan informal. Orang juga anggota kelompok sekunder, 

seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi  perdagangan, yang 

cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak rutin.  

Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka 

sekurang-kurangnya melalui tiga cara. Kelompok acuan membuat 

seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan mempengaruhi 

perilaku serta konsep pribadi seseorang; kelompok acuan menuntut 

orang supaya mengikuti kebiasaan kelompok sehingga dapat 

mempengaruhi pilihan seseorang akan produk dan merek aktual. Orang 

juga dipengaruhi oleh berbagai kelompok di luar kelompok mereka. 

Kelompok aspirasi adalah kelompok yang ingin dimasuki seseorang; 

kelompok dissosiasi adalah kelompok yang perilakunya ditolak oleh 

seseorang.  

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok acuan para 

pelanggan mereka. Namun, tingkat pengaruh kelompok acuan terhadap 

produk dan merek adalah beda. Kelompok acuan mempunyai pengaruh 

yang kuat atas pilihan produk dan merek hanya dalam kasus mobil dan 

televisi berwarna; pilihan merek berpengaruh pada barang seperti 
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furniture dan pakaian, pilihan produk berpengaruh kuat pada barang 

seperti bir dan rokok, Kotler (2005:206). 

3) Kelompok Sosial dan Kelompok Referensi 

Kelompok sosial menurut Swastha dan Handoko (2000: 66) 

didefinisikan sebagai : “Kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-

individu berinteraksi satu sama lain, karena adanya hubungan di antara 

mereka”.  Sedangkan kelompok Referensi didefinisikan oleh Swastha 

dan Handoko (2000: 68) sebagai: “Kelompok sosial yang menjadi 

ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk 

kepribadian dan perilaku”.  

Kelompok referensi menurut Swastha dan Handoko (2000: 66) 

didefinisikan sebagai : “Kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-

individu berinteraksi satu sama lain, karena adanya hubungan di antara 

mereka”.   

Sedangkan kelompok Referensi didefinisikan oleh Swastha dan 

Handoko (2000: 68) sebagai: “Kelompok sosial yang menjadi ukuran 

seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk 

kepribadian dan perilaku”.  

Menurut Alma (2000: 57):  “Reference group dibedakan menjadi 

dua, yang meliputi grup primer dan grup sekunder atau pemberi aspirasi. 

Group primer adalah para anggota yang saling berkomunikasi satu sama 

lain. Group sekunder adalah organisasi yang tidak terlalu banyak 

berinteraksi tatap muka dengan individu, seperti organisasi berikat 
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pekerja, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan sebagainya yang 

membuat aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan tertentu“.  

4) Keluarga  

Keluarga dibedakan menjadi “Keluarga inti, menunjukkan lingkup 

keluarga yang meliputi dari Ayah, Ibu dan anak-anak yang hidup 

bersama. Serta keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah dengan 

orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut, 

seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan menantu” Swastha dan 

Handoko (2000: 70). 

Dalam pasar konsumen, maka keluargalah yang banyak 

melakukan konsumen . Peranan setiap anggota dalam membeli 

berbeda-beda menurut macam barang tertentu yang dibelinya. Dengan 

demikian, manajer pemasaran perlu mengetahui sebenarnya siapa 

anggota keluarga yang bertindak sebagai pengambil inisiatif, penentu, 

atau siapa yang mempengaruhi keputusan konsumen .  

Keluarga dibedakan menjadi “Keluarga inti, menunjukkan 

lingkup keluarga yang meliputi dari Ayah, Ibu dan anak-anak yang 

hidup bersama. Serta keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah 

dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga 

tersebut, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan menantu” Swastha dan 

Handoko (2000: 70). 

Dalam pasar konsumen, maka keluargalah yang banyak melakukan 

konsumen . Peranan setiap anggota dalam membeli berbeda-beda 
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menurut macam barang tertentu yang dibelinya. Dengan demikian, 

manajer pemasaran perlu mengetahui sebenarnya siapa anggota 

keluarga yang bertindak sebagai pengambil inisiatif, penentu, atau 

siapa yang mempengaruhi keputusan konsumen , Kotler (2005:207). 

Penjelasan variabel-variabel internal  adalah sebagai 

berikut : 

1) Motivasi 

Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai sesuatu tujuan.  

Menurut Swastha dan Handoko (2000: 78) motif dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok yaitu : 

(1) Motif fisiologis, yang merupakan motif alamiah (biologis), 

seperti lapar haus, seks. 

(2) Motif psikologis: yang dapat dikelompokkan dalam tiga 

kategori dasar, yaitu : 

(a) Motif kasih sayang (affectional motive), motif untuk 

menciptakan dan memelihara kehangatan, keharmonisan 

dan kepuasan batiniah (emosional) dalam berhubungan 

dengan orang lain. 

(b) Motif mempertahankan diri (ego-defensive motive), motif 

untuk melindungi kepribadian, menghindari luka fisik atau 

psikologis, menghindari untuk tidak ditertawakan dan 
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kehilangan muka, mempertahankan prestise,mendapatkan 

kebanggaan diri. 

(c) Motif memperkuat diri (ego-bolstering motive), motive 

untuk mengembangkan kepribadian, berprestasi, menaikkan 

prestise dan pengakuan orang lain. 

Motivasi seseorang memiliki banyak kebutuhan pada 

waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis; kebutuhan 

tersebut muncul. Dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak 

nyaman. Kebutuhan yang lain bersifat psikogenis; kebutuhan itu 

muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan 

penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Kebutuhan akan 

menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai level intensitas 

yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang memadai utuk 

mendorong seseorang bertindak. 

Teori Freud Sigmund Freud mengasumsikan bahwa 

kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia sebagian 

besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya 

memahami motivasi dirinya. Teknik yang disebut penjenjangan 

(laddering) dapat digunakan untuk menelusuri motivasi seseorang 

mulai dari motivasi yang bersifat alat sampai ke motivasi yang 

lebih bersifat tujuan. Kotler (2005:209). 

Teori Maslow, Abraham Maslow berusaha menjelaskan 

mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu 
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tertentu. Mengapa seseorang menghabiskan waktu  yang besar 

untuk mendapatkan keamanan pribadi sedangkan orang lain untuk 

mendapatkan penghargaan dari sesamanya karena kebutuhan 

manusia tersusun dalam hierarki, dari yang paling mendesak 

sampai yang yang paling kurang mendesak. Berdasarkan urutan 

tingkat kepentingannya, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan, dan 

kebutuhan aktualisasi diri orang akan berusaha memuaskan lebih 

dulu kebutuhan mereka yang paling penting. Kotler (2005:214). 

Teori Herzberg, Frederick Herzberg mengembangkan teori 

dua faktor yang membedakan disstatisfiers: (faktor- faktor yang 

menyebabkan ketidak-puasan) dan, saitisfers (faktor- faktor yang 

menyebabkan kepuasan). Ketidak-adaan dissatisfier tidak cukup; 

sebaliknya, satisfier harus ada secara aktif untuk memotivasi 

konsumen . Kotler (2005:215). 

 

H.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional disini adalah memberi batasan-batasan tentang 

gejala-gejala yang akan diteliti yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana 

variabel-variabel itu akan diukur, maka definisi operasional akan berusaha 

mengukur gejala atau indikator-indikator dalam variabel tersebut.  
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a. terpaan adalah frekuensi dari mendengar itu sendiri yang meliputi tingkat 

keseringan dan tingkat perhatian responden dalam mendengar Iklan radio 

terhadap keputusan masyarakat untuk berobat di stokis Concentrace Trace 

Mineral Dropp (CMD). 

b. Keputusan adalah Pengambilan keputusan untuk berobat oleh Masyarakat 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan.  

Adapun indikator- indikator dari variabel penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel sbb. 
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TABEL 1.1 

VARIABEL, INDIKATOR dan ITEM 

Variabel Indikator Item 

1. Terpaan Iklan CMD a. Frekuensi Mendengar 
Iklan 

• Frekuensi mendengar 
tayangan iklan Stokis 
CMD dalam sehari 

• Jenis tayangan Iklan 
Stokis CMD 

 b. Intensitas • Keseriusan mendengar  
• Konsistensi mendengar 

c. Durasi • Lamanya mendengar saat 
iklan Stokis CMD 
ditayangkan 

2. Keputusan  Masyarakat 
Untuk berobat di Stokis 
CMD 

a. Kognatif • Tingkat Kepercayaan 
terhadap merek 

b. Afektif • Tingkat mengevaluasi 
merek puas atau tidak 
puas 

c. Konatif • Tingkat Kegunaan 
 

I.  METODE  PENELITIAN 

1.  Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian survey. Dimana menurut Kerlinger (1997) dalam Sugiono (2004) 

mengemukakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan dari 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang di ambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 
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psikologis. Berdasarkan pendekatan yang ada maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif. 

2.  Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah satu kesatuan atau keseluruhan obyek yang akan diteliti. 

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang telah memenuhi persyaratan 

mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

jumlah Konsumen yang melakukan Pengobatan Alternatif di Stokis AG 04 Kota 

Blitar untuk setiap minggu sebanyak 345 (dari buku pasien Stokis AG 04 Kota 

Blitar . Sampel diambil  dengan teknik Simple random sampling yaitu sampel 

yang diambil secara sederhana. Karena banyaknya populasi yang ada maka 

jumlah sampel (S) yang diambil dengan menggunakan rumus Taro Yamane 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

n   =  Jumlah sampel 

N  =  Jumlah Populasi 

d   =  Presesi yang digunakan, (Rakhmat,1998) 

 

= 78 

 

Dengan populasi berjumlah 345 responden (pra survei) dengan tingkat 

presisi sebesar 10%, diperoleh sampel sebanyak 78 responden.  

 
n  = 

N 

N (d%)² + 1 

 
n  = 

345 

345 (10%)² + 1 
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3.  Jenis Data 

a. Data primer. 

Data primer adalah data yang diusahakan sendiri, diperoleh langsung 

oleh peneliti dari sumbernya, yang kemudian diolah menjadi informasi yang 

disajikan dalam laporan penelitian. Data ini diperoleh secara langsung dari 

responden melalui quisioner yang berkaitan tentang bagaimana tanggapan mereka 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diajukan. Selain itu dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur serta observasi 

di lapangan tempat penelitian.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri oleh peneliti. 

Data ini telah diperoleh dalam bentuk-bentuk yang dapat disajikan secara 

langsung apa adanya dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder 

diperoleh dari data-data tertulis dari instansi yang  terkait.   
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4.   Tehnik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner 

Cara pengumpulan data yang ditempuh dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang ditujukan kepada konsumen sebagai responden. Teknik ini 

untuk mengumpulkan data berkaitan dengan terpaan iklan dan keputusan 

untuk berobat. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

catatan-catatan dari instansi yang terkait dengan permasalahan ini.Data ini 

untuk mengumpulkan data-data tentang profil Stokis AG 04 Kota Blitar 

 

5.  Teknik Analisis Data  

a. Regresi Sederhana  

  Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, berikut ini diberikan rumus regresi linier Sederhana : 

  Y = a + bx  

  Dimana :  

  a = konstanta 

  x  = Iklan Radio  

         b  =   Koefisien regresi 
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b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara 

keseluruhan terhadap variabel terikat, maka digunakan F-test dengan rumus: 

)1/()1(
/

2

2

−−−
=

knR
kR

F  

Keterangan : 

F = pendekatan distribusi probabilitas 

R = koefisien determinan berganda 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sample 

 Prediksi variabel bebas untuk variabel tergantung adalah tepat jika 

memenuhi syarat: 

- H0: ?  = 0, berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

- H1: ?  ?  0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

 Sedangkan kriteria penolakan hipotesis atas dasar signifikan pada taraf 

nyata adalah sebagai berikut: 

- Jika F hitung > F tabel; H1 diterima, H0 ditolak 

- Jika F hitung < F tabel; H1 ditolak, H0 diterima 

 

6.  Uji Validitas Dan Reliabilitas  

1)  Uji Validitas 

  Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 



 

   

40
 

sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran 

yang sebelumnya. Apabila hubungan dari hasil hitungan dari koefisien korelasi 

mempunyai nilai lebih besar dari nilai kritisnya pada taraf nyata 5%, maka 

dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang ada disebut valid. 

Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
})(y{n })({

)( )(
2222 yxxn

yxxyn
r

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya data 

x = Variabel yang mempengaruhi 

y = Variabel yang dipengaruhi, Arikunto (2002: 160) 

 

2)  Uji Reliabilitas 

 Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah alat 

ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk subyek 

penelitian yang sama menunjukan hasil yang kensisten. Tingkat reliabilitas suatu 

alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode internal consistency. 

Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes saja. Karena tes ini 

diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah menjawab pertanyaan-

pertanyaan sacara konsisten, sehingga kesungguhan jawaban dapat dipercaya. 

Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain dalam bentuk multi 

items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama ditanyakan beberapa kali 
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dengan cara yang berbeda. Dengan membandingkan jawaban dari beberapa 

pertanyaan tersebut dapat diketahui konsistensi responden dalam  menjawab 

kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alpha, yang bekisar antara 

angka 0 sampai dengan 1. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila mempunyai 

nilai alpha lebih besar daripada 0,6,  Arikunto (2002:171).  

 Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut : 
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Keterangan : k  = banyaknya belahan tes 

      sj
2 = varians belahan j; j = 1, 2,  …. K 

     sx2 = varians skor tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


