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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Komunikasi 

2.1.1  Definisi Komunikasi 

 Definisi Komunikasi  

Menurut Hovland dalam Mulyana, (2010: 68) bahwa “Komunikasi 

adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan 

rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang 

lain (komunikator)”. Sedangkan menurut  Tubbs dan Moss, komunikasi adalah 

proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih (Mulyana, 2010: 76). 

Menurut Muhammad (2005:5) Komunikasi dedefinisikan sebagai “Pertukaran 

pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan 

untuk mengubah tingkah laku”. 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses 

pengiriman dan penyampaian pesan baik berupa verbal maupun non verbal oleh 

seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi yang 

baik harus disertai dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak 

(pengirim dan penerima), sehingga yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 



 
  

                                                                                       7 
 

 Komunikasi Massa 

Proses komunikasi massa dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi pembagi atau media 

massa secara proposional guna menyebarluaskan pengalamannya melalui jarak 

untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah banyak (Winarni, 2003:51). 

Menurut Michael W Gamble dan teori Kwal Gamble, sesuatu bisa didefinisikan 

sebagai Komunikasi Massa jika:  

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk meyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

khalayak yang luas dan terbesar. Pesan itu disebarkan melalui media 

modern pula. Antara lain, surat kabar, majalah, televisi, film atau 

gabungan diantara media tersebut. 

2. Pesan adalah publik, artinya bahwa pesan ini dapat diterima oleh 

banyak orang, karena itu diartikan milik publik. 

3. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalua 

dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak 

bisa langsung dilakukan alias delayed (Nurudin,2007: 7-8). 

Sedangkan definisi komunikasi massa menurut Joseph A. Devito, 

sebagaimana dikutip oleh Onong Uchjana (1998: 21), adalah sebgai berikut:  

1. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang 

membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini 



 
  

                                                                                       8 
 

berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar 

untuk didefinisikan. 

2. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan 

menurut bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku.  

 

 Fungsi Komunikasi Massa 

Berdasarkan definisi-definisi diatas,dapat dilihat betapa 

kompleksnya sebuah proses komunikasi massa. Oleh karena itu, komunikasi 

massa punya berbagai macam fungsi untuk bisa memenuhi kebutuhan khalayak. 

Nurudin (2007: 66-95) menyebutkan fungsi komunikasi massa antara lain:  

1. Informasi  

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling penting dalam sebuah 

komunikasi massa. Media memberikan informasi tentang peristiwa, 

baik yang bersifat local, regional, nasiaonal dan internasional kepada 

khalayak. Sebagian besar informasi yang diperoleh masyarakat 

berasal dari media. 

2. Hiburan  

Fungsi hiburan adalah fungsi yang paling mendominasi media 

dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini sebagai sarana 

pelepas lelah bagi individu dan masyarakat. Namun fungsi hiburan 

ini juga mempunyai disfungsi. Disfungsi bagi masyarakat yaitu 

mengalihkan public menghindarkan aksi social karena hiburan yang 
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disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi lebih 

individualistik. Sedangkan disfungsi bagi individu meningkatkan 

kepasifan karena hiburan yang disajikan media cenderung membuat 

orang terlena, memperendah cita rasa, dan memungkinkan 

pengasingan diri. Dalam hal ini, televisi dianggap media nomor satu 

bagi masyarakat.  

3. Persuasi 

Media mempunyai fungsi untuk menyakinkan atau memengaruhi 

khlayak. Persuasi yang dilakukan media meliputi, mengukuhkan, 

atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang, 

mengubah sikap, nilai, kepercayaan seseorang, menggerakkan 

seseorang untuk melakukan sesuatu, dan menawarkan etika atau 

sistem nilai tertentu. 

4. Transmisi budaya 

Fungsi ini berperan meningkatkan keutuhan social dan mengurangi 

ketidakpastian di tengah masyarakat. Disfungsi dari transmisi 

budaya ini adalah bagi masyarakat akan berkembang masyarakat 

massa, dan bagi individu akan terjadi depersonalisasi sosialisasi 

yaitu proses sosialisasi menjadi sama bagi setiap orang, tidak terjadi 

kekhasan bagi setiap individu. 

5. Mendorong kohesi social/ integrase social 

Fungsi ini mendorong masyarakat untuk bersatu. Namun ketika 

media massa mempunyai fungsi untuk menciptakan integrase social, 

di sisi lain media massa juga mempunyai peluang untuk menciptakan 
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disintegrasi social. Sehingga ketika membicaralkan fungsi media 

sebagai penyatu masyarakat, kita juga perlu membicarakan peluang 

munculnya permusuhan dan konflik di masyarakat akibat 

pemberitaan media massa. 

6. Pengawasan  

Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:  

 Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance) 

Seperti pemberitaan tentang munculnya badai, topan, 

gelombang laut. Contoh lain adalah saat media massa 

memberitahukan tentang perubahan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS. Hal ini media massa telah berfungsi 

sebagai pengawas peringatan bahwa nilai tukar uang yang 

terus merosot merupakan salah indikasi akan munculnya 

krisis ekonomi. 

 Pengawasan instrumental (instrumental surveillance) 

Aktualisasi dari fungsi ini adalah penyebaran informasi 

yang berguna bagi masyarakat. Misalnya informasi tentang 

harga barang-barang di pasaran dan berita tentang acara 

televisi.  

7. Korelasi   

Fungsi ini menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar 

sesuai dengan lingkungannya, meningkatkan mobilisasi, mengurangi 

ancaman terhadap stabilitas nasional, mengurangikepanikan dan 

agenda setting. Adapun disfungsinya yaitu meningkatkan 
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konformisme: merintangi perubahan social jika kritik-kritik social 

diabaikan, meningkatkan hak kritik dan meningkatkan kepasifan. 

 

2.1.2 Media Massa 

 Media massa adalah saluran atau media yang digunakan untuk 

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

media massa dalam hal ini adalah media massa periodic seperti surat kabar, 

majalah (meida massa cetak), radio, televisi, radio dan film (media massa 

elektronik). Sedangkan yang dimaksuddengan media massa adalah pembaca 

majalah, surat kabar, pendengar dan penonton televisi, radio, dan film yang 

memiliki sifat – sifat sebagai berikut : banyak yang tidak saling mengenal, 

heterogen,tidak diorganisasikan, tidak menegenal komunikator, serta tidak dapat 

memberikan umpan balik secara langsung. 

 Dalam proses komunikasi, peran media massa sagatlah penting. Media 

massa merupakan alat – alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan 

secara serentak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Kelebihan media 

massa dibandingkan dengan komunikasi jenis lain adalah ia bisa mengatasi 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan 

hamper seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007: 9). 

2.2 Iklan Dan Media Periklanan 

2.2.1 Iklan 

 Definisi Periklanan 

Iklan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, 

barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran(Kotler, 2007:658). 
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Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada 

informasi tentang keungulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian (Tjiptono, 2005:226). 

 Tujuan Periklanan 

Menurut Kotler dan Keller yang di ahli bahasakan oleh Benyamin 

Molan (2007:244-245) tujuan dari periklanan dapat digolongkan menurut apakah 

sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan atau 

memperkuat. Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Iklan Informatif (InformatifAdvertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang 

sudah ada. 

2. Iklan Persuasif (PersuasiveAdvertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, 

preferensi, keyakinan dan pembelian suatu produk atau jasa.  

3. Iklan Pengingat (RemindingAdvertising) 

Iklan yang dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk 

dan jasa kembali.   

4. Iklan Penguatan (ReinforcementAdvertising)  

Iklan yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang 

bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. 
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5. Assisting,  

Iklanan  sebagai pendamping yang menfasilitasi upaya-upaya 

lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 

Menurut Kasali (2007:45), mengatakan bahwa tujuan iklan adalah : 

1. Sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi. Tujuannya 

memberikan tuntunan bagi pihak-pihak yang terlibat, yakni 

pengiklan (klien), account executive dari pihak biro, dan tim 

kreatif untuk saling berkomunikasi. Selain itu juga membantu 

koordinasi bagi setiap kelompok kerja, seperti suatu tim yang 

terdiri dari copywriter, spesialis radio, pembeli media, dan 

spesialis riset.  

2. Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan. Jika ada 

dua alternatif dalam kampanye iklan, salah satunya harus 

dipilih. Berbeda dengan keputusan yang dilakukan berdasarkan 

selera eksekutif, mereka semua harus kembali pada tujuan dan 

memutuskan mana yang lebih cocok.  

Sebagai alat evaluasi. Tujuan juga digunakan untuk melakukan 

evaluasi terhadap hasil suatu kampanye periklanan. Oleh karena itu timbul 

kebutuhan untuk mengaitkan beberapa ukuran seperti pangsa pasar atau kesadaran 

merek dengan tujuan kampanye periklanan. 

 Jenis-Jenis Periklanan 

Terdapat dua jenis periklanan yaitu jrnis periklanan berdasarkan 

manfaat  dan jenis periklanan berdasarkan klasifikasi. Menurut Kotler yang 
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dikutip oleh Saladin (2003:133 dan 134), jenis-jenis periklanan berdsarkan 

manfaatnya antara lain : 

1. Berdasarkan Manfaat  

 Intitutional Advertising,yaitu  periklanan untuk 

pembentukan citra organisasi atau perusahaan dalam 

jangka panjang. 

 Brand Advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan 

pada merek tertentu dalam jangka panjang. 

 Classified Advertising, yaitu periklanan untuk penyebaran 

informasi tentang penjualan jasa dan peristiwa. 

 Sales Advertising, yaitu periklanan untuk pengumuman 

penjualan khusus. 

2. Berdasarkan Klasifikasi  

 National Advertising, yaitu periklanan yang dilaksanakan 

oleh produsen dari suatu barang industri maupun barang 

konsumsi yang disebarkan secara nasional maupun 

regional. 

 Local Advertising, yaitu periklanan yang dibatasi oleh 

lingkungan geografis. 

 Consumers Advertising, yaitu periklanan yang ditujukan 

untuk mencapai manufacture lain yang dapat digunakan 

produk yang telah diiklankan.. 
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 Industrial Advertising, yaitu periklanan untuk mencapai 

manufaktur lain yang dapat digunakan produk yang telah 

di iklankan. 

 Primary Demand Advertising, yaitu periklanan yang 

ditujukan untuk mempromosikan produk, tanpa 

menonjolkan merek penjualannya. 

 Selective Demand Advertising, yaitu periklanan yang 

ditujukan untuk membangkitkan selektif secara jelas, 

menyebutkan dan mengulangi nama merek dari produk 

tersebut.  

 

2.2.2  Media Periklanan 

 Jenis-Jenis Media Periklanan 

Dalam menetapkan media iklan, perusahaan dihadapkan pada masalah 

pemilihan media yang akan dipakai. Masalah ini sangat penting karena tidak 

semua media tersedia selalu cocok untuk dipergunakan dalam penyampaian 

informasi produk. Pemilihan media iklan sangat penting disebabkan banyaknya 

kegagalan iklan suatu produk karena kurang tepatnya memilih media yang 

digunakan. Menurut Lee dan John yang telah diahli bahasakan oleh Munandar dan 

Priatna (2007:225-230), perencanaan media adalah proses pengarahan pesan 

periklanan ke khalayak sasaran pada waktu dan tepat yang tepat serta 

menggunakan saluran yang tepat.  

Menurut Kotler dan Keller yang diahli bahasakan oleh Benyamin 

Molan (2007:253) yang menyatakan bahwa perencanaan media harus mengetahui 
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kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan jangkauan, frekuensi 

dan dampak. Setiap media memiliki keunggulan dan keterbatasan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Jenis-Jenis Media Periklanan 

Media Keunggulan Keterbatasan 

Televisi Menggabungkan gambar, suara 

dan gerakan; merangsang 

indera; perhatian tinggi; 

jangkauan tinggi 

Biaya absolut tinggi;Kekacauan 

tinggi;paparan   bergerak kilat; 

pemilihan audiens kurang 

Radio Penggunaan massal; 

pemilihan geografis dan demografis tinggi; biaya rendah 

Hanya penyajian suara; 

perhatian lebih rendah 

daripada televisi; struktur 

harga tidak standar; paparan 

bergerak kilat 

Telepon Banyak pengguna; peluang 

memberikan setuhan pribadi 

Biaya relatif tinggi kecuali jika 

digunakan sukarelawan 

Internet Pemilihan audiens tinggi; 

kemungkinan interaktif;  

biaya relatif rendah 

Media relatif baru dengan 

jumlah pengguna yang rendah di 

beberapa negara 

Koran Fleksibilitas; ketetapan waktu; 

jangkauan pasar lokal yang baik;  

penerimaan luas; tingkat  

Usia penggunaan pendek; 

mutu reproduksi jelek; 

audiens “terusan” kecil 
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kepercayaan tinggi 

Surat langsung 

(direct-mail) 

Audiens terpilih; fleksibilitas; 

 tidak ada persaingan iklan 

dalam media yang sama;  

personalisasi 

Biaya relatif tinggi; citra 

 “surat sampah” 

Majalah Pemilihan geografis dan 

demografis tinggi; kredibilitas dan gengsi; reproduksi  

bermutu tinggi; usia  

penggunaan panjang; 

penerusan pembacaan baik 

Perencanaan pembelian iklan 

panjang; sebagian sirkulasi 

sia-sia; tidak ada jaminan 

posisi 

Reklame luar 

Ruang 

Fleksibilitas; pengulangan 

paparan tinggi; biaya rendah; 

persaingan rendah 

Pemilihan audiens terbatas; 

kreativitas terbatas 

Yellow Pages Liputan local sangat bagus; 

tingkat kepercayaan tinggi; 

jangkauan luas; biaya rendah 

Persaingan tinggi; 

perencanaan pembelian iklan 

panjang; kreativitas terbatas 

Berita Berkala Pemilihan audiens sangat  

tinggi; terkontrol penuh; 

peluang interaktif; biaya relatif 

relatif rendah 

Biaya dapat hilang sia-sia 

Brosur Fleksibilitas; terkendali penuh; 

dapat mendramatisir pesan 

Produksi berlebihan dapat 

menyebabkan biaya hilang 
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 Ciri-ciri Periklanan 

 Menurut Djaslim Saladin (2003:133), terdapat 4 ciri-ciri khas 

Periklanan (Advertising), yaitu: 

1. Penyajian Dimuka Umum (Public Presentation) 

Iklan merupakan suatu sarana komunikasi yang sangat bersifat 

umum. 

2. Penerahan Menyeluruh (Pervasiveness) 

Iklan merupakan medium yang diserap secara menyeluruh dan   

memungkinkan pihak perusahaan untuk menanggulangi 

pesaingnya. 

3. Daya Ungkap Yang Kuat (Expresivenes) 

Iklan memberikan peluang untuk menampilkan perusahaan 

serta produknya dengan cara yang mengesankan dengan 

penggunaan secukupnya, bunyi dan warna secara cerdas. 

4. Kurang Kepribadian (Impresonality)  

Iklan senantiasa bersifat umum, daya meyakinkan dan 

mengungkapkan masih kurang. 

 Berdasarkan ke 4 (empat) ciri-ciri khas periklanan tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa, periklanan merupakan suatu saranan komunikasi yang 

bersifat umum yang dapat menampilkan profil dan produk perusahaan dan dapat 

meyakinkan konsumen akan produk tersebut. 
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 Strategi Periklanan 

 Menurut Kotler dan Keller yang di ahli bahasakan oleh Benyamin 

Molan (2007:244)dalam membuat program periklanan manajemen pemasaran 

selalu memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. 

Kemudian membuat lima keputusan utama dalam pembuatan program periklanan 

yang disebut 5 M. 

1. Apa tujuan periklanan ? (Mission) 

2. Berapa dana yang digunakan ? (Money) 

3. Apakah pesan yang ingin disampaikan ? (Message) 

4. Apakah media yang akan digunakan ? (Media) 

5. Bagaimanakah mengevaluasi hasilnya ? (Measurement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                                                       20 
 

 

Gambar 2.1 
Lima Keputusan Utama Iklan ( 5 M)
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1. Mission (Menentukan tujuan periklanan atau sasaran iklan) 

Kunci utama dalam merancang sebuah iklan yang efektif adalah 

menentukan tujuan dari periklanan itu sendiri. Secara umum, tujuan iklan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan maksud yang diinginkan oleh suatu perusahaan atas 

pesan yang akan disampaikan melalui iklan kepada konsumen sasarannya. 

Sehingga konsumen tersebut dapat mengolah pesan tersebut dengan baik.  

Mission yaitu menetapkan tujuan periklanan yang merujuk pada keputusan 

sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan pasar sasaran, penentuan posisi 

pasar, dan bauran promosi. Strategi penentuan posisi pemasaran dan strategi 

bauran pemasaran mengidentifikasikan tugas yang harus dilaksanakan periklanan 

dalam pelaksanaan program pemasaran keseluruhan. 

Tujuan iklan dapat digolongkan menurut apakah sasarannya untuk 

menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau menguatkan. Tujuan-tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 Iklan informatif,  dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan 

pengetahuan tentang produk baru atau ciri baru produk yang sudah 

ada. 

 Iklan persuasif, dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, 

preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. 

Sebagian iklan persuasif menggunakan iklan perbandingan 

(comparative advertising), yang melakukan perbandingan antara ciri-

ciri dua merk atau lebih. 

 Iklan pengingat, dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk 

dan jasa kembali. 
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 Iklan penguatan, dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang 

bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. 

Tujuan iklan seharusnya muncul dari analisis mendalam mengenai situasi 

pemasaran sekarang. Jika kelas produk tersebut sudah matang, perusahaan itu 

adalah pemimpin pasar, dan jika penggunaan merk ternyata rendah, tujuan yang 

tepat seharusnya adalah merangsang penggunaan yang lebih tinggi. Jika kelas 

poduk tersebut masih baru, perusahaan itu bukanlah pemimpin pasar, tetapi merk 

tersebut lebih unggul dibandingkan dengan pemimpin pasar tadi, lalu tujuan yang 

tepat adalah meyakinkan pasar tentang keunggulan merk tersebut. 

Dibutuhkan perspektif yang baik dalam menentukan tujuan suatu kegiatan 

dalam perusahaan, karena pada umumnya tujuan kampanye dalam periklanan 

bersumber pada tujuan perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. 

2. Money (Memutuskan anggaran periklanan) 

Beberapa kritikus menuduh bahwa perusahaan-perusahaan besar barang 

kemasan konsumen cenderung terlalu banyak mengeluarkan untuk iklan sebagai 

bentuk jaminan bahwa perusahaan tersebut tidak membelanjakan cukup banyak, 

dan bahwa perusahaan-perusahaan industri meremehkan kekuatan perusahaan dan 

pembangunan citra produk dan cenderung membelanjakan terlalu sedikit. 

Menurut Philip Kotler (2007:246) ada lima faktor khusus yang harus 

dipertimbangkan pada saat menetapkan anggaran iklan, yaitu :  

 Tahap dalam siklus hidup produk: produk baru biasanya mendapat 

anggaran iklan yang besar guna membangun kesadaran dan 

mengupayakan pelanggan mencobanya. Merek-merek yang sudah 
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mapan biasanya didukung anggaran iklan yang lebih rendah sebanding 

dengan penjualannya. 

 Pangsa pasar dan basis konsumen: merek berpangsa pasar tinggi 

biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan, dengan hanya 

sekian persen dari penjualan, guna memprtahankan pangsanya. 

 Persaingan dan gangguan: Dalam pasar yang memiliki sejumlah besar 

pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi, suatu merek harus 

diiklankan secara besar-besaran untuk didengar. 

 Frekuensi iklan: Jumlah pengulangan yang diperlukan untuk 

menyampaikan pesan merek tersebut kepada konsumen mempunyai 

dampak penting terhadap anggaran iklan. 

 Daya substitusi produk: merek-merek dalam kelas komoditas (rokok, 

bir, minuman ringan) memerlukan iklan besar-besaran untuk 

membangun citra yang berbeda. 

3. Message (Memutuskan mengenai pesan iklan) 

Idealnya suatu pesan harus mendapat perhatian, menarik, membangkitkan 

keinginan, dan mengahasilkan tindakan. Lima masalah dalam menyusun pesan, 

yaitu:  

a. Isi pesan, dimana komunikator harus mempertimbangkan apa yang 

harus disampaikan kepada khalayak sasaran supaya mendapat 

tanggapan yang diinginkan. 

b. Format pesan, yaitu format yang berisikan pokok berita, kalimat-

kalimat, ilustrasi dan warnanya. 
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c. Sumber pesan, dimana pesan-pesan yang akan disampaikan lebih 

persuasif sifatnya dan dapat dipercaya. 

d. Perencanaan pesan, yaitu menciptakan beberapa alternatif pesan, dan 

memilih yang terbaik. 

e. Evaluasi dan seleksi pesan, yaitu mengevaluasi dan menyeleksi kualitas 

appeal (daya tarik) yang menyehatkan. Dalam hal ini harus diperhatikan 

tentang tema dan appeal periklanan. 

4. Media (Memutuskan mengenai media periklanan) 

Langkah-langkah dalam menciptakan media, yaitu:  

a. Menentukan jangkauan, frekuensi dan dampak iklan. 

Pada dasarnya pemilihan media adalah mencari cara dengan biaya 

yang paling efektif untuk menyampaikan sejumlah pemberitahuan 

yang dikehendaki kepada pasar sasaran. Pengaruh pemberitahuan 

iklan terhadap kesadaran khalayak sasaran tergantung kepada 

jangkauan, frekuensi dan dampak iklan. 

b. Memilih antara jenis-jenis media. 

Perencana media menjatuhkan pilihannya untuk memakai media   

tertentu berdasarkan beberapa variabel, yaitu: 

 Kebiasaan media yang disenangi oleh khalayak ramai 

Misalnya: radio dan televisi adalah media yang paling efektif 

untuk menarik para remaja. 

 Produk 

 Pesan 

 Iklan di televisi memerlukan biaya sangat mahal 
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c. Memilih warna media khusus. 

Memilih media khusus yang memakai biaya paling efektif.     Kriteria 

untuk memilih, diantaranya : 

 Harus sesuai dengan kualitas khalayak 

 Nilai pemberitahuan harus disesuaikan dengan probabilitas 

perhatian khalayak 

 Pemberitahuan harus disesuaikan dengan kualitas editorial 

(prestise dan kepercayaan) 

d. Menentukan saat pemakaian media, yaitu melakukan penjadwalan  

makro dan mikro. 

 Penjadwalan makro, yaitu memutuskan cara untuk menyusun 

jadwal periklanan sepanjang tahun, sesuai dengan musim 

ramalan perkembangan ekonomi. 

 Penjadwalan mikro, yaitu alokasi pemberitahuan periklanan 

selama periode jangka pendek untuk mendapatkan dampak 

yang maksimum. Misalnya perusahaan memutuskan untuk 

membeli 30 iklan radio pada bulan September. 

5. Measurement (Mengevaluasi keefektifan periklanan) 

Perencanaan dan pengendalian iklan yang baik bergantung pada 

pengukuran efektivitas iklan. Namun, jumlah riset mendasar tentang efektivitas 

iklan sangat sedikit. Kebanyakan pengukuran efektivitas iklan dilakukan terhadap 

iklan dan kampanye tertentu. Sebagian besar uang tersebut dihabiskan agen-agen 

iklan untuk melakukan pegujian awal iklan, dan jauh lebih sedikit digunakan 

untuk mengevaluasi efektivitasnya. Kampanye yang diusulkan seharusnya diuji di 
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satu atau beberapa kota lebih dulu dan dampaknya dievaluasi sebelum 

memperkenalkannya secara nasional. 

 Riset Dampak Komunikasi, berupaya menentukan apakah suatu iklan 

berkomunikasi efektif. Dengan disebut juga pengujian naskah (copy 

testing), riset tersebut dapat dilakukan sebelum iklan dimasukkan ke 

media dan setelah dicetak atau disiarkan. Ada tiga metode utama pra 

pengujian iklan. Metode yang pertama adalah metode umpan balik 

konsumen (consumer feedback method), menanyakan reaksi konsumen 

terhadap iklan yang diusulkan. Metode yang kedua yaitu pengujian 

portofolio yang meminta konsumen melihat atau mendengarkan suatu 

portofolio iklan, dengan menggunakan waktu sebanyak yang mereka 

perlukan. Konsumen kemudian diminta mengingat kembali semua iklan 

tersebut dan isinya, dibantu atau tidak dibantu pewawancara. Tingkat 

daya ingat mereka menunjukkan kemampuan suatu iklan menonjol dan 

pesannya dimengerti dan diingat. Metode ketiga yaitu pengujian 

laboratorium menggunakan peralatan untuk mengukur reaksi fisiologis 

(detak jantung, tekanan darah, pelebaran bola mata, tanggapan kulit 

mendadak, keluarnya keringat) terhadap iklan, atau konsumen akan 

diminta menekan tombol untuk menunjukkan kesukaan atau ketertarikan 

mereka dari waktu ke waktu pada saat melihat bahan yang ditampilkan 

berurutan. Pengujian ini mengukur kemampuan menarik perhatian tetapi 

tidak mengungkapkan apa-apa mengenai pengaruhnya terhadap 

keyakinan, sikap, atau maksud. Pengiklan juga tertarik dengan pasca 

pengujian terhadap dampak seluruh komunikasi suatu kampanye yang 
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telah selesai. Jika suatu perusahaan berharap meningkatkan kesadaran 

merk dari 20% menjadi 50% dan hanya berhasil meningkatkannya 30%, 

perusahaan tersebut tidak mengeluarkan cukup banyak dana, iklannya 

jelek, atau beberapa faktor lain luput dari perhatian. 

 Riset Efek Penjualan. Efek penjualan iklan umumnya lebih sulit diukur 

daripada efek komunikasinya. Penjualan dipengaruhi banyak faktor, 

seperti fitur produk, harga, dan ketersediaan, dan juga tindakan pesaing. 

Makin sedikit atau makin terkendali faktor-faktor lain ini, makin mudah 

mengukur efek iklan terhadap penjualan. Dampak penjualan paling 

mudah diukur dalam situasi pemasaran langsung dan paling sulit diukur 

untuk iklan pembentukan citra merk atau perusahaan. 

 

 Langkah-langkah Penyampaian Iklan 

 Dalam menentukan penggunaan penyampaian iklan perlu diperhatikan 

langkah-langkah menurut Lee dan Johnson (2007):  

1. Menentukan jangkauan, frekuensi, dan pengaruh  

Pada dasarnya pemilihan media adalah bagaimana mencari cara 

dengan biaya yang paling efektif untuk menyampaikan sejumlah 

pemberitahuan yang dikehendaki kepada pasar sasaran. Pengaruh 

pemberitahuan iklan terhadap kesadaran khalayak sasaran 

tergantung kepada jangkauan, frekuensi, dan dampak iklan.  
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2. Memilih dari antara jenis-jenis media utama 

Perencana media membuat pilihan dari antara jenis-jenis media 

ini dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yang paling 

penting adalah faktor-faktor berikut, di antaranya : 

 Kebiasaan Audiens-Media-Sasaran 

 Misalnya : Radio dan Televisi adalah media yang paling 

efektif untukmenarik para remaja.  

 Produk  

 Jenis media memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

dalam hal demonstrasi, visualisasi, penjelasan, keyakinan, 

dan warna.  

 Pesan  

 Pesan yang berisi banyak data teknis mungkin 

membutuhkan majalah khusus atau melalui surat.  

 Biaya  

 Televisi biayanya sangat besar, sedangkan iklan surat kabar 

lebih murah.  

3. Memilih media tertentu 

Perencana media mengandalkan pada jasa pengukuran media 

yang memberikan perkiraan ukuran audiens, komposisi, dan biaya 

media. Ukuran audiens memiliki beberapa kemungkinan ukuran, 

diantaranya : 

 Peredaran : Jumlah unit fisik yang memuat iklan.  
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 Audiens : Jumlah orang yang dipaparkan media tersebut.  

 Audiens Efektif : Jumlah orang dengan karakteristik 

sasaran yang dipaparkan media tersebut.  

 Audiens Terkena-Paparan yang Efektif : Jumlah orang 

dengan karakteristik sasaran yang betul-betul melihat iklan 

tersebut. 

4. Memutuskan waktu media.  

Pengiklan harus memutuskan bagaimana menjadwalkan iklannya 

sehubungan dengan kecenderungan musiman dan siklus bisnis 

dengan melakukan penjadwalan makro dan mikro. Penjadwalan 

makro yaitu memutuskan cara untuk menyusun jadwal periklanan 

sepanjang tahun, sesuai dengan musim dan ramalan 

perkembangan ekonomi. Penjadwalan mikro yaitu alokasi 

pemberitahuan periklanan selama periode jangka pendek untuk 

mendapatkan dampak yang maksimum.  

 Iklan Sebagai Industri Kapitalis 

Kapitalisme dalam iklan. Iklan menjelma menjadi sebuah ideologi di 

abad modern. Apa yang kita rasakan sebagai “citra baru” tidak dapat dipisahkan 

dari jasa iklan, yang membangun selera ekstra. Iklan membawa kita pada suatu 

suasana yang dibangun pada momen tertentu dalam ingatan kita lewat bahasa 

puitis. Pada era modern seperti sekarang, seseorang tidak mungkin berada dalam 

vacuum idea saat melihat barang yang akan dibelinya. Iklan memiliki semacam 

alat sensor, bisa berupa tafsir, dugaan, propaganda liris, ataupun tuduhan terhadap 

barang tertentu. Iklan menjelma menjadi sebuah ideologi di abad modern. Apa 
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yang kita rasakan sebagai “citra baru” tidak dapat dipisahkan dari jasa iklan, yang 

membangun selera ekstra. Iklan membawa kita pada suatu suasana yang dibangun 

pada momen tertentu dalam ingatan kita lewat bahasa puitis. Pada era modern 

seperti sekarang, seseorang tidak mungkin berada dalam vacuum idea saat melihat 

barang yang akan dibelinya. Iklan memiliki semacam alat sensor, bisa berupa 

tafsir, dugaan, propaganda liris, ataupun tuduhan terhadap barang tertentu. 

2.3  Macam – Macam Cultural Studies 

Budaya dalam kajian budaya atau yang sering disebut sebagai cultural 

studies bukanlah budaya yang dibahas dalam bahasan estetika, seperti dikatakan 

John Storey „budaya' yang dipakai dalam Cultural Studies ini bukanlah konsep 

budaya seperti yang didefinisikan dalam kajian lain sebagai objek keadiluhungan 

estetis („seni tinggi') atau sebuah proses perkembangan estetik, intelektual, dan 

spritual, melainkan budaya sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari (Storey, -

2007: 2). 

Menurut Barker, inti kajian budaya bisa dipahami sebagai kajian tentang 

budaya sebagai praktik-praktik pemaknaan dari representasi (Barker, 2000: 10). 

Teori budaya marxis yang menggali kebudayaan sebagai wilayah ideologi yang 

lebih banyak dijelaskan pada aliran wacana (discourse) dan praktik budaya seperti 

layaknya media berupa teks-teks (sosial, ekonomi, politik). 

Cultural studies didasarkan pada marxisme. Marxisme menerangkan 

cultural studies dalam dua cara fundamental. Pertama, untuk memahami makna 

dari teks atau praktik budaya, kita harus menganalisisnya dalam konteks sosial 

dan historis produksi dan konsumsinya. Namun, walau terbentuk oleh struktur 

sosial tertentu dengan sejarah tertentu, budaya tidak dikaji sebagai refleksi dari 
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struktur dan sejarah ini. Sejarah dan budaya bukanlah entitas yang terpisah. 

Asumsi kedua yang diambil dari marxisme adalah pengenalan masyarakat 

industrial kapitalis adalah masyarakat yang disekat-sekat secara tidak adil menurut 

misalnya saja garis etnis, gender, keturunan, dan kelas 

Cultural studies juga menegaskan bahwa penciptaan budaya pop („praktik 

produksi‟) bisa menentang pemahaman dominan terhadap dunia serta menjadi 

pemberdayaan bagi mereka yang subordinat. Namun, bukan berarti bahwa budaya 

pop selamanya memberdayakan dan menentang. 

 

2.4  Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

2.4.1  Definisi 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan kelompok produk air 

minum murni yang diolah dan dikemas sehingga siap diminum. Kelompok produk 

ini tidak mengalami penambahan unsur penting tertentu untuk kebutuhan mineral 

dalam tubuh. Produk ini juga dibedakan dengan Air Minum Isi Ulang (AMIU) 

kemasan galon yang banyak bermunculan juga akhir-akhir ini. Sampai tahun 

2005, di eks karesidenan Surakarta terdapat kurang lebih 8 perusahaan AMDK. 

(Farhan, 2011). 

Menurut perhitungan berdasarkan data jumlah penduduk dari BPS, 

kebutuhan total air minum penduduk eks karesidenan Surakarta lebih dari 2 

milyar liter per tahun. Produk AMDK yang beredar di pasaran sampai tahun 2005 

berkisar antara 30 juta liter per tahun.  
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2.4.2  Perbedaan Jenis-jenis Air 

Air mineral dan air minum dalam kemasan sendiri punya perbedaan. 

Untuk menegetahu lebih jelas mengenai perbedaan air mineral, air minum dalam 

kemasan, dan yang lainnya, berikut ini pengertian/definisi air menurut SNI (2006) 

:Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah diproses, 

dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral.Air Baku 

adalah air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih sesuai peraturan 

yang berlaku.Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung 

mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral.Air Demineral atau 

Air Murni atau Non Mineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh 

melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses 

setara.  

 

2.5  Aqua 

2.5.1  Definisi Aqua 

Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan (AMDK) yang 

diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. 

Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Singapura. Aqua adalah merek AMDK 

dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK 

yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik 

untuk AMDK. 

2.5.2  Sejarah Pendirian Awal Aqua 

Aqua Group didirikan oleh Almarhum Tirto Utomo, warga asli Wonosobo 

pada tahun 1973. Tirto Utomo atau Kwa Sien Biauw (lahir di Wonosobo, 9 Maret 
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1930 – meninggal 16 Maret 1994 pada umur 64 tahun) adalah 

pengusahaIndonesia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dikenal 

sebagai pendiri Aqua Golden Mississipi pada tahun 1973. Pada 16 Maret 1994, ia 

meninggal dunia.  SebelumnyaTirto Utomo juga bekerja di Pertamina tetapi untuk 

fokus pada bisnisnya, ia melepaskan pekerjaannya di Pertamina. 

Ide mendirikan perusahaan AMDK timbul ketika Tirto bekerja sebagai 

pegawai pertamina pada awal tahun 1970-an. Ketika itu Tirto bertugas menjamu 

delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika 

istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengonsumsi air 

yang tidak bersih. Tirto kemudian mengetahui bahwa tamu-tamunya yang berasal 

dari negara Barat tidak terbiasa meminum air minum yang direbus, tetapi air yang 

telah disterilkan. 

Awalnya orang sinis dengan ide Tirto Utomo untuk menjual air minum 

kemasan botol yang harga per botol awalnya sama dengan harga 1 liter bensin 

Premium. Namun Tirto Utomo yakin, pada masa yang akan datang Indonesia akan 

kekurangan air bersih yang siap untuk diminum, sehingga idenya ini terus dia 

lanjutkan dan tidak memikirkan komentar sinis orang. Pada awalnya market Aqua 

adalah orang-orang asing yang ada di Indonesia, karena mereka yakin air kemasan 

lebih steril dan aman daripada air tanah dan air PDAM. Dengan mendirikan 

pabrik air minuman dengan mesin yang canggih di Bekasi, sehingga orang asing 

lebih percaya dengan minuman air kemasan ini. 

Tirto dan saudara-saudaranya mulai mempelajari cara memproses air 

minum dalam kemasan. Ia meminta adiknya, Slamet Utomo untuk magang di 

Polaris, sebuah perusahaan AMDK yang ketika itu telah beroperasi 16 tahun di 
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Thailand. Pada awalnya produk Aqua menyerupai Polaris mulai dari bentuk botol 

kaca, merek mesin pengolahan air, sampai mesin pencuci botol serta pengisi air.  

Awalanya Aqua bernama Puritas, kemudian seorang konsultan Tirto, 

Eulindra Lim, mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok 

terhadap imej air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju 

dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua. Dua tahun kemudian, 

produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 

ml dengan harga jual Rp.75, hampir dua kali lipat harga bensin yang ketika itu 

bernilai Rp.46 untuk 1.000 ml. 

Aqua berasal dari bahasa Latin yang artinya air, dimana pada awalnya di 

jual untuk orang asing, tetapi kemudian Tirto Utomo melihat pasar masyarakat 

Indonesia juga memiliki potensi, sehingga dia menjual air kemasan botol ukuran 

kecil dan ditempatkan di terminal-terminal bus di Jakarta dan sekitarnya, serta 

sepanjang jalan pantura Jawa Tengah. Hal ini ternyata sukses, membuat Aqua 

diminati oleh para supir-supir bus dan penumpang, serta masyarakat lainnya. Hal 

ini menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan air mineral 

botol yang bersih. 

Kesuksesan Aqua, menarik beberapa perusahaan lain untuk membuat 

nama di air mineralnya dengan nama Aqua. Bahkan jika kita berniat membeli air 

mineral kemasan botol, selalu menyebut dengan mau membeli Aqua, padahal 

yang diberikan kadangkala bukan merek Aqua, tetapi itulah Aqua sudah menjadi 

brand image yang baik di mata konsumen. 
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2.5.3  Perkembangan Aqua 

Pada tahun 1973 PT Golden Mississippi didirikan 

sebagai pelopor perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) pertama di 

Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Tahun 1974 Produksi pertama 

AQUA diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dari pabrik 

di Bekasi. Harga per botol adalah Rp.75. Tahun 1984 Pabrik AQUA kedua 

didirikan di Pandaan di Jawa Timur, sebagai upaya agar lebih mendekatkan diri 

pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. Tahun 1985 Pengembangan 

produk AQUA dalam bentuk kemasan botol PET 220 ml. Pengembangan ini 

membuat produk AQUA menjadi lebih berkualitas dan lebih aman untuk 

dikonsumsi. Tahun 1993 AQUA menyelenggarakan program AQUA Peduli 

(AQUA Cares) dengan melakukan daur ulang botol plastik AQUA menjadi materi 

plastik yang dapat digunakan kembali. Tahun 1995 AQUA menjadi pabrik air 

mineral pertama yang menerapkan sistem produksi in line di pabrik Mekarsari. 

Pemrosesan air dan pembuatan kemasan AQUA dilakukan bersamaan. Hasil 

sistem in line ini adalah botol AQUA yang baru dibuat dapat segera diisi air 

bersih di ujung proses produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. 

Pada tahun 1998 Pada 4 September 1998, AQUA dan grup Danone sepakat untuk 

bergabung. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan 

menempatkan AQUA sebagai produsen air mineral dalam kemasan (AMDK) 

yang terbesar di Indonesia. Tahun 2000 Bertepatan dengan pergantian milenium, 

AQUA meluncurkan produk berlabel Danone-AQUA. Tahun 2001 Danone 

meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40 % menjadi 74 %, 

sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas AQUA Group. 
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AQUA menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pad. Tahun 2002 AQUA 

berhasil memenangkan banyak penghargaan di ajang Indonesian Best Brand 

Award. AQUA mulai memberlakukan Kesepakatan Kerja Bersama [KKB 2002 - 

2004] kepada para pekerja pada tanggal 1 Juni 2002. Tahun 2003 Perluasan 

kegiatan produksi AQUA Group ditindaklanjuti melalui peresmian pabrik baru di 

Klaten pada awal tahun 2003. Hal ini didukung dengan upaya mengintegrasikan 

proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP [System Application and 

Products for Data Processing] dan HRIS [Human Resources Information System]. 

Tahun 2005 DANONE membantu korban tsunami di ACEH. Pada tanggal 27 

sept, AQUA memproduksi MIZONE,minuman bernutrisi yang merupakan produk 

dari DANONE. MIZONE hadir dengan dua rasa, orange lime dan passion fruit. 

2.6  Fokus Penelitian   

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2008: 28), fokus adalah domain 

tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian 

digunakan untuk membatasi studi bagi peneliti dan menentukan sasaran 

penelitian. Maka kemudian peneliti dapat mengklasifikasikan data yang 

dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dalam suatu penelitian.  

Fokus penelitian ini secara umum yaitu pemaknaan atau hasil interpretasi 

dari subjek penelitian, yakni komunitas futsal yang berada di JL. Raya Talang 

Agung, Kepanjen, Malang, mengenai iklan AQUA versi “Salah Naik Motor”. 

Peneliti memfokuskan pada pengalaman dan pemirsaan khalayak (penonton/ 

pembaca), serta bagaimana makana diciptakan melalui pengalaman tersebut.     

  


