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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Dasar Retorika 

Retorika sebagai salah satu cabang ilmu mempunyai peranan yang sangat 

menentukan dalam kehidupan bertutur. Menguasai ilmu retorika dan keterampilan 

dalam mempergunakan bahasa secara tepat, dapat meningkatkan kemampuan, dan 

dapat mengalami kesuksesan dalam hidup. Sejak jaman Yunani-Romawi sampai 

sekarang para ahli filsafat dan ilmu pengetahuan mengemukakan pandangan-

pandangan tentang retorika. Secara rinci konsep retorika diuraikan sebagai 

berikut. 

Syafi’ie (1988: 1) menyatakan secara etimologis kata retorika berasal dari 

bahasa Yunani “Rhetorike” yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki 

oleh seseorang. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa retorika merupakan 

aktivitas manusia dengan bahasanya yang terwujud dalam sebuah kegiatan 

berkomunikasi. Keraf (1994: 3) juga menyatakan pengertian asli retorika adalah 

sebuah telaah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berpidato. 

Kemampuan dan kemahiran berbahasa waktu itu diabdikan untuk menyampaikan 

pikiran dan gagasan melalui pidato-pidato kepada kelompok-kelompok massa 

tertentu guna mencapai tujuan tertentu.  

Aristoteles (dalam Syafi’ie, 1988: 1) memandang retorika sebagai “the facult 

of seeing in any situation the available means of persuasion”. Menurut pengertian ini, 

Aristoteles mengartikan retorika adalah kemampuan untuk melihat perangkat alat 

yang tersedia untuk mempersuasi. Kemampuan melihat dalam pengertian ini 
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ditafsirkan sebagai kemampuan untuk memilih dan menggunakan. Alat perangkat 

yang tersedia berupa bahasa dan segala aspeknya.  Jadi, retorika menurut Aristoteles 

adalah kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu 

secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Persuasi dalam pengertian ini diartikan 

secara positif, yaitu menjadikan orang lain mengetahui, memahami dan menerima 

maksud yang disampaikan sebagai pesan atau isi komunikasi. 

Retorika dipandang sebagai studi yang paling sentral dalam berbagai studi 

kemanusiaan. Oleh sebab itu, pada awalnya retorika memang diartikan sebagai 

kesenian untuk berbicara baik (Kunst, gut zu reden atau Ars bene dicendi), yang 

dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis (ars, techne). Dewasa ini 

retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik, yang dipergunakan 

dalam proses komunikasi antarmanusia. Dalam hal ini kesenian berbicara tersebut 

bukan berarti berbicara lancar tanpa adanya jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi 

dari berbicara itu sendiri, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara atau 

berpidato dengan singkat, jelas, padat, dan mengesankan (Hendrikus, 1991: 14). 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa (a) retorika 

merupakan ilmu yang mempelajari kepandaian berbicara di depan umum; (b) 

retorika merupakan bertutur secara efektif dengan menggunakan bahasa lisan 

maupun tulisan sebagai media atau bahan dasar dalam mengungkapkan gagasan; 

(c) retorika merupakan ilmu yang mempelajari untuk menyusun komposisi kata-

kata agar bisa memberikan pesan dengan baik kepada audience. Lebih daripada 

itu, retorika juga sangat penting bagi kehidupan keseharian tiap manusia untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Adapun dalam berkomunikasi terdapat unsur 

persuasi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. 
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2.2 Unsur-unsur Retorika 

Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengungkapkan 

kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus yang ada pada 

manusia. Oleh karena itu, pembicaraan itu setua umur bangsa manusia. Bahasa 

dan pembicaraan itu muncul, ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan 

pikirannya kepada manusia lain (Hendrikus, 1991: 14). 

Karl Wallace (dalam Syafi’ie, 1988: 4) dalam artikelnya yang berjudul 

“The Substance of Rhetoric: Good Reasons” dimuat dalam Quarterly Jornal 

Speech nomor 49, 1963 menyatakan bahwa “The substance of rhetoric is good 

reason and the basic materials of discourse are ethical and moral values and 

information relevan to these”. 

Berdasarkan substansi ini maka pada prinsipnya terdapat empat unsur 

pokok dalam retorika yang meliputi (a) rasional (good reason atau proof), (b) 

etika dan nilai-nilai moral (ethical and moral value), (c) bahasa, dan (d) 

pengetahuan. Retorika adalah disiplin ilmu humanitas, karena retorika berbicara 

tentang aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia dalam 

situasi yang manusiawi. Hubungan antar manusia tidak lain adalah komunikasi. 

Oleh karena itu, hakekat retorika tidak lain adalah kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya (Syafi’ie, 1988: 4-6). 

  

2.2.1 Rasional atau Logis 

Karl Wallace (dalam Syafi’ie, 1988: 4) mengatakan bahwa unsur pokok 

retorika adalah rasional yang baik. Ini berarti bahwa penyampaian pesan dalam 
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peristiwa komunikasi harus didukung oleh rasional. Tanpa adanya unsur rasional 

ini, pesan yang dikemukakan tidak memiliki kekuatan. Disinilah kekuatan retorika 

untuk menyanggah anggapan bahwa retorika hanya permainan bahasa.  

Aristoteles (dalam Syafi’ie, 1988: 4) menyebutkan dalam bukunya yang 

berjudul “Rhetoric“ menyebutkan istilah “good reason” yang dikemukakan oleh 

Karl Wallace itu dengan istilah “proof” (pembuktian/ alasan/ argumentasi). 

Aristoteles mengemukakan bahwa “proof” itu mungkin “artistic” dan mungkin 

pula “inartistic”. Artistic proof menurut Aristoteles di sini terdapat tiga macam, 

yaitu (a) ethical proof (pembuktian/ alasan/ argumentasi yang bersifat etis) yang 

menjanjikan sifat atau karakter yang baik dari pembicara untuk membangun 

kredibilitasnya sebagai penutur, (b) psychological proof (pembuktian/ alasan/ 

argumentasi yang bersifat psikologis) yang membawa auditor (pendengar/ 

pembaca) ke dalam suasana yang menunjang untuk menerima alasan yang 

dikemukakan penutur, (c) logical proof (pembuktian/ alasan/ argumentasi yang 

bersifat logis) yang membuat kasus yang dikemukakan atau muncul untuk 

membuat kasus yang dikemukakan dalam peristiwa komunikasi. Dari tiga macam 

proof ini dapat dilihat bahwa retorika disatu sisi berhubungan dengan pembuktian 

kemungkinan, dan disisi lain retorika berhubungan dengan studi karakter manusia. 

Bertolak dari pendapat-pendapat di atas bahwa bentuk dari rasional dan 

kelogisan, dapat dituangkan dalam sebuah argumen untuk menentukan kelogisan 

sebuah wacana. Hal tersebut karena argumen merupakan salah satu bentuk 

retorika yang berusaha untuk membuktikan, meyakinkan kebenaran dengan 

menggunakan prinsip-prinsip logika.  
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Argumentasi merupakan dasar yang paling fundamental dalam ilmu 

pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, argumentasi itu tidak lain sebuah 

usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan kemungkinan-

kemungkinan untuk menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal (Keraf, 

1994: 3). Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka percaya dan akhirnya 

bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. 

Argumen dalam suatu tulisan didukung oleh sejumlah elemen tertentu 

yang disebut elemen argumen. Menurut Toulmin (dalam Syafi’ie, 1988: 97) 

dalam bukunya yang berjudul “The Use of Argument” ia menguraikan prinsip-

prinsip logika yang terjadi dalam proses berpikir pada waktu seseorang 

menyampaikan argumen untuk menunjang sesuatu yang dikemukakannya. Lima 

argumen tersebut yaitu (a) pernyataan (claim); (b) landasan (ground); (c) 

pembenaran (warrant); (d) dukungan (support); dan (e) kualifikasi (qualifier).  

a. Pernyataan (claim) 

Pernyataan (claim) adalah suatu pesan, baik berupa ide, sikap, dan pendapat 

yang disampaikan kepada oranglain sebagai pembuktian, agar masyarakat dapat 

menerima pesan secara benar; maka claim yang berupa konklusi atau simpulan itu 

memerlukan materi penunjang berupa evidensi (Setyaningsih, 1993: 31). Pernyataan 

atau claim merupakan sesuatu yang dinyatakan kepada orang lain sebagai suatu 

pembuktian. Pernyataan ini bisa secara eksplisit maupun implisit. 

b. Landasan (ground) 

Landasan atau ground adalah bukti yang digunakan untuk mendukung 

pernyataan sehingga dapat membuat sebuah claim tepat atau pasti 



14 

 

(Setyaningsih, 1993: 45). Landasan ini mengacu pada materi yang berupa 

fakta, pendapat informan, laporan-laporan secara historis, peristiwa sehari-

hari, statistik, dan sebagainya yang dipergunakan untuk mendukung 

pernyataan (claim). 

Untuk mengenali landasan dalam argumen dapat dicari melalui kata-

kata atau frase atau yang disebut dengan indikator landasan. Indikator 

tersebut antara lain: sebab, karena, selama, dan lain-lain.  

c. Pembenaran (warrant) 

Pembenaran adalah pernyataan yang menunnjukkan kaidah kaidah 

umum untuk mempertahankan suatu claim, yang secara implisit didasarkan 

pada suatu kebenaran yang dapat dipercaya dan diyakini oleh umum 

(Setyanigsih, 1993: 38). Pembenaran mempunyai hubungan atau 

mengimplikasikan sesuatu antara ground dan claim dan sekaligus 

menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara claim dan ground, yaitu 

jembatan penghubung antara claim dan ground.  

Pembenaran atau warrant merupakan suatu pernyataan yang berupa 

prinsip-prinsip umum yang melandasi keabsahan (validitas) pernyataan 

berdasarkan hubungan antara prinsip-prinsip umum dengan data yang 

menunjang. 

d. Dukungan (backing) 

Dukungan adalah kriteria-kriteria yang digunakan bagi pembenaran 

asumsi-asumsi yang dinyatakan di dalam pembenaran (Setyaningsih, 1993: 

40). Pembenaran terhadap pendapat akan sangat dapat dipercaya dan berguna 

apabbila didasarkan pada dukungan yang tepat.  
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Disamping itu, dukungan dapat juga berupa pengalaman yang 

didasarkan pada keyakinan atau kebenaran yang dapat dipercaya sebagai 

suatu cara untuk mempertahankan atau memperkuat suatu claim yang dapat 

diterapkan dalam bidang khusus, pernyataan para pakar, hasil penelitian, hasil 

wawancara. Penunjang atau support adalah bahan-bahan lain yang 

ditambahkan untuk lebih memperkuat pernyataan dan data sehingga lebih 

meyakinkan pembaca. 

e. Kualifikasi (qualifier) 

Derajat kepastian adalah kata atau frase yang menunjukkan macam 

derajat kepastian atau mungkin kualitas sebuah pernyataan atau claim 

(Setyaningsih, 1993: 40). Modal qualifier ini dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu modal qualifier sebagai penanda kepastian dan penanda kemungkinan. 

Kata, frase, atau keterangan yang digunakan sebagai penanda kepastian antara 

lain: perlu, pasti, tentu saja; sedangkan penanda kemungkinan antara lain: 

agaknya, kiranya, rupanya, kemungkinannnya, sejauh bukti yg ada, sangat 

mungkin, mungkin, masuk akal. Untuk kualifikasi ini sering digunakan kata-

kata seperti: mungkin, barangkali, sepertinya, dan kata-kata lain yang senada.  

 Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa bentuk-bentuk argumen 

memiliki keakuratan untuk dapat mempertahankan sebuah kelogisan dalam 

isi pesan-pesan yang hendak disampaikan. Unsur retorika selanjutnya adalah 

etika dan nilai-nilai moral. Selanjutnya pada bagian ini akan dijabarkan lebih 

mendalam tentang etika moral. 
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2.2.2 Etika dan Nilai-nilai Moral 

Mengenai etika dan moral ini Quitilian (dalam Syafi’ie, 1988: 5) seorang 

ahli retorika Yunani, dalam bukunya yang berjudul “Institutio Oratoria” 

mengatakan “The rhetoric that i am endeavoring to establish beefits a good man 

and will be a virtue. Man excels above all other living things in the power to 

reason and speak”. Berdasarkan pernyataan Quitillian ini dapat diketahui bahwa 

etika dan moral adalah unsur yang penting dalam sebuah retorika. Dengan adanya 

etika dan moral ini menjadikan retorika sebagai aktivitas komunikasi yang 

bertanggung jawab. Unsur etika dan moral inilah yang menjadi tumpuan bahwa 

orang menguasai retorika diharapkan menjadi orang yang baik. 

Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang 

baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Belajar 

etika merupakan langkah terakhir dalam proses pendidikan dan pengertian akan 

sistem itu sebagaimana adanya dan cara kita menyesuaikan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip khusus kita (Solomon C Robert, 1987: 2). Jadi, dalam hal ini etika 

merupakan studi yang mempelajari tata perilaku yang baik dan buruk atau 

menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan.  

Aristotelels dan Plato (dalam Solomon C Robert, 1987: 5) menjelaskan 

etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti “sifat” atau “adat” dan ta ethika 

yang berarti katajadian. Jadi, etika merupakan bagian dan pengertian dari ethos, 

usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah 

laku manusia. Dari uraian berikut dapat disimpulkan bahwa etika adalah usaha 

untuk mengerti tata aturan sosial dan membatasi tingkah laku kita. 
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Etika meliputi semua tindak tanduk pribadi dan sosial yang dapat diterima, 

mulai dari tata aturan “sopan-santun sehari-hari” hingga pendirian yang 

menentukan jenis pekerjaan kita, siapa yang menjadi sahabat-sahabat kita, dan 

cara-cara kita berhubungan dengan keluarga dan orang lain. Moralitas merupakan 

bagian dari hukum etika. Moralitas terdiri dari hukum dasar suatu masyarakat 

yang paling hakiki dan sangat kuat (Solomon C Robert, 1987: 7).  

Filsafat Eropa dan Amerika modern, “etika” kerap dipersamakan dengan 

“filsafat moral” dan filsuf yang belajar etika disebut “filsuf moral”. Hal ini sendiri 

menunjukkan ethos kita dan juga menunjukan kenyataan bahwa kita cenderung 

bersifat majemuk dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang beragam dan 

menentukan mana yang dapat dianggap tingkah laku pribadi dan sosial yang dapat 

diterima. Jadi, moralitas menjadi pusat etika dan pembicaraan prinsip-prinsip 

moral ada untuk merumuskan etika saja. Moral bukan keseluruhan etika, tetapi 

persoalan pokok dalam etika (Solomon C Robert, 1987: 7). 

Berkaitan dengan pentingnya etika dalam retorika ini, Rober L.Scott 

dalam bukunya yang berjudul “The Speaker’s Reader’s Concepts in 

Communication” menjelaskan tiga persyaratan etika yang harus diperhatikan 

komunikator dalam menyampaikan pesan komunikasi yaitu: (1) bertanggung 

jawab dalam pemilihan unsur-unsur persuasif, menyadari kemungkinan berbuat 

salah; (2) berusaha mengetahui dan menyadari secara jujur akan kerugian yang 

timbul sebagai akibat keangkuhan dan kecurangan diri sendiri; dan (3) toleransi 

terhadap mereka yang tidak setuju terhadap apa yang kita sampaikan (Syafi’ie, 

1988: 6).  
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Syafi’ie (1988: 5) menyatakan pentingnya peranan etika dan moral dalam 

retorika ini lebih nyata oleh karena retorika pada hakekatnya mempunyai ciri 

utama yaitu kebebasan dalam memilih. Komunikator mempunyai kebebasan 

memilih dan menentukan struktur pesan komunikasinya, karena dia mengetahui 

unsur-unsur yang paling efektif dalam proses persuasif. Berdasarkan 

pengalamanya serta pengamatannya terhadap situasi ia dapat memilih dan 

menentukan unsur-unsur yang efektif untuk mempengaruhi audiennya.  

Unsur selanjutnya adalah diksi atau pilihan kata karena dalam sebuah 

pembentukan bahasa iklan, diksi dipakai agar bahasa iklan tepat, menarik, dan 

komunikatif. Selain itu juga iklan akan tampak lebih unik dan mudah diingat oleh 

masyarakat dengan menggunakan trik-trik penggunaan diksi yang tepat. Berikut 

akan dijabarkan penjelasan mengenai diksi, untuk membuat bahasa iklan tidak 

tumpang tindih dan rancu. 

 

2.2.3 Diksi  (Pilihan Kata) 

Dalam mendeskripsi banyak bahasa di dunia diperlukan sebuah unit yang 

disebut kata. Kata merupakan suatu unit dalam bahasa yang memiliki stabilitas 

inter dan mobilitas posisional, yang berarti ia memiliki komposisi tertentu (entah 

fonologis entah morfologis) dan secara relatif memiliki distribusi yang bebas. 

Pengertian yang tersirat dalam sebuah kata mengandung makna bahwa tiap kata 

mengungkapkan sebuah gagasan atau sebuah ide. Atau dengan kata lain, kata-kata 

adalah penyalur gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain (Keraf, 1994: 

21).  
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Diksi atau pilihan kata memiliki arti yang jauh lebih luas dari apa yang 

dipantulkan oleh jalinan kata-kata. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk 

menyatakan atau mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi 

persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi mencakup persoalan 

kata-kata dalam pengelompokan atau susunannya, atau yang menyangkut cara-

cara khusus berbentuk ungkapan-ungkapan (Keraf, 1994: 23). 

Seringkali kita menganggap bahwa pilihan kata merupakan persoalan yang 

sederhana, persoalan yang gampang dan tidak perlu dibicarakan karena akan 

terjadi dengan sendirinya pada setiap manusia. Hal ini merupakan kesalahan besar 

untuk menganggap persoalan pilihan kata adalah suatu persoalan yang mudah. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang yang sulit untuk 

mengungkapkan suatu ide, maksud dari pesan yang ingin disampaikan kepada 

pendengar. Tetapi ada juga kita jumpai orang-orang yang bicara dengan 

perbendaharaan kata yang banyak, namun tidak ada isi atau pesan yang tersirat 

dibalik kata-kata tersebut. Untuk itu, setiap manusia harus mengetahui pentingnya 

peranan kata dalam kehidupan sehari-hari. 

Keraf (1994: 24) menjelaskan bahwa seseorang yang luas kosa katanya akan 

mengungkapkan maksudnya secara tepat. Akan tetapi, pilihan kata tidak hanya 

mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan apakah kata 

yang dipilih tersebut dapat diterima atau tidak merusak suasana yang ada. Sebuah 

kata yang tepat untuk menyampaikan suatu maksud dan tujuan tertentu belum tentu 

dapat diterima oleh pendengar. Oleh karena itu, agar setiap kata-kata yang diucapkan 

dapat diterima oleh pendengar, sang pembicara harus memperhatikan pula situasi dan 

kondisi yang dihadapi serta norma-norma masyarakat. 
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Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk 

menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau 

pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau 

pembicara. Oleh sebab itu, persoalan ketepatan pilihan kata akan menyangkut 

pula masalah makna kata dan kosa kata seseorang (Keraf, 1994: 87). 

Ketepatan pilihan kata adalah kemampuan sebuah kata untuk 

menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti 

yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara, maka setiap penulis 

atau pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-kata untuk 

mencapai maksud tujuan tersebut. Ketepatan tidak akan menimbulkan salah 

paham. Beberapa butir yang harus diperhatikan oleh setiap orang agar bisa 

mencapai ketepatan pilihan katanya itu. 

a. Membedakan secara cermat denotasi dari konotasi 

b. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim 

c. Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya 

d. Hindari kata-kata ciptaan sendiri 

e. Aspada terhadap penggunaan akhiran asing 

f. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis 

g. Untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan 

kata umum dan kata khusus. 

h. Mempergunakan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi yang khusus 

i. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah 

dikenal 

j. Memperhatikan kelangsungan pilihan kata (Keraf, 1994: 88-89). 
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 Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa diksi atau 

pilihan kata mencakup: (1) pengelompokkan kata-kata yang tepat atau 

menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik 

digunakan dalam suatu situasi; (2) kemampuan membedakan secara tepat nuansa-

nuansa makna dari gagasan-gagasan yang ingin disampaikan; (3) penguasaan 

sejumlah besar kosa-kata atau perbendaharaan kata bahasa tersebut.  

 

2.3 Kajian Periklanan 

2.3.1 Pengertian Periklanan 

Ada beberapa cara untuk meninjau kegiatan periklanan. Tinjauan pertama 

adalah bahwa periklanan merupakan suatu cara yang relatif mahal untuk 

menyampaikan informasi. Tinjauan kedua adalah bahwa periklanan merupakan 

sebuah alat persuasi (alat untuk membujuk). Seseorang atau lembaga dapat 

mengadakan periklanan untuk membujuk masyarakat agar mau membeli atau 

mencoba produk yang diiklankan. Tinjauan ketiga adalah bahwa periklanan 

merupakan sebuah alat untuk menciptakan kesan (image). William G Nickels 

mengemukakan bahwa periklanan adalah komunikasi non-individu, dengan 

sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga 

non-laba serta individu-individu (Asmajasari, 1997: 10). 

Dewasa ini, iklan sudah berkembang menjadi sistem komunikasi yang 

sangat penting tidak saja bagi produsen barang dan jasa tetapi juga bagi 

konsumen. Iklan merupakan sebuah bisnis yang menggunakan bahasa untuk 

membujuk orang melakukan sesuatu atau membeli suatu produk. Bahasa 

memainkan peranan yang sangat penting dalam periklanan, misalnya dalam iklan 
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televisi, yang dianggap sebagai media yang paling efektif untuk menjual produk. 

Bahasa berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan apa yang kita lihat di 

layar kaca. 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling 

banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan karena daya jangkaunya luas. Iklan 

juga menjadi instrumen promosi yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan 

yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas 

(Morissan, 2014: 18).  

Menurut Kasali (dalam Pujiyanto, 2003: 2), iklan berarti pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu 

media. Jefkins (dalam Pujiyanto, 2003: 2) mendefinisikan iklan merupakan media 

informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, 

orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para 

konsumen atau khalayak secara suka rela terdorong untuk melakukan sesuatu 

tindakan sesuai dengan yang diinginkan pengiklan.   

Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa iklan 

merupakan suatu media informasi produk yang disampaikan kepada khalayak. 

Infomasi yang jelas pada iklan tentu akan membuahkan hasil berupa tindakan atau 

reaksi calon konsumen untuk membeli produk yang diinformasikan. Oleh karena 

itu, sebelum pesan iklan dikirimkan, pemasang iklan harus betul-betul 

mempertimbangkan bagaimana konsumen akan menginterpretasikan iklan 

tersebut dan memberikan respon terhadap pesan iklan yang dimaksud. 
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2.3.2 Fungsi Periklanan 

Asmajasari (1997: 11) menjelaskan ada beberapa fungsi periklanan 

dibahas antara lain (a) memberikan informasi; (b) membujuk atau mempengaruhi; 

(c) menciptakan kesan; (d) memuaskan keinginan; dan (e) sebagai alat 

komunikasi. 

a. Memberikan informasi 

Periklanan dapat menambah nilai suatu barang dengan memberikan 

informasi kepada konsumen. Tentu saja, iklan dapat memberikan informasi 

lebih banyak daripada lainnya, baik tentang barangnya, harganya, ataupun 

informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi konsumen. Tanpa adanya 

informasi seperti itu orang tidak akan mengetahui banyak tentang suatu 

barang. 

b. Membujuk atau mempengaruhi 

Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja, tetapi juga bersifat 

membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan menyatakan 

bahwa suatu produk lebih baik daripada produk yang lain. Dalam hal ini, 

iklan yang sifatnya membujuk dipasang paa media televisi atau majalah. 

Periklanan yang sifatnya membujuk dapat menimbulkan kecaman dari orang-

orang atau kelompok tertentu. Akan tetapi, dalam kenyataan terdapat pula 

iklan yang sifatnya membujuk justru bertujuan baik, misalnya: mendorong 

orang untuk berhenti merokok, untuk memperhatikan gizi, untuk pergi ke 

tempat ibadah, untuk merencanakan dan membatasi julah kelahiran, dan 

sebagainya. Iklan seperti ini dapat menimbulkan pandangan positif pada 

masyarakat. 
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c. Menciptakan kesan 

Dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu 

tentang apa yang diiklankan. Dalam hal ini, pemasang iklan selalu berusaha 

untuk menciptakan iklan yang sebaik-baiknya. Dari segi lain, periklanan 

dapat menciptakan kesan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian 

secara rasional dan ekonomis. Terkadang pembelian sebuah barang tidak 

dilakukan secara rasional atau memperhatikan nilai ekonomisnya, tetapi lebih 

terdorong untuk mempertahankan gengsi, seperti pembelian mobil, rumah 

megah, dan sebagainya.  

d. Memuaskan keinginan 

Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang ingin 

diberitahu terlebih dahulu. Kadang-kadang orang juga ingin dibujuk untuk 

melakukan sesuatu yang baik bagi mereka atau bagi masyarakat. Misalnya 

dibujuk untuk membantu fakir miskin, atau dibujuk untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih baik. Jadi, dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

periklanan merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan, 

dan tujuan itu sendiri berupa pertukaran yang saling memuaskan keinginan. 

Kesalahan dalam iklan dapat mempengaruhi pertukaran yang saling 

memuaskan tersebut. 

e. Periklanan sebagai alat komunikasi 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 

penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi. Dalam hal ini, 

komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang 

memuaskan. Inisiatif periklanan tidak datang dari pihak penjual saja, tetapi pihak 
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pembeli pun sering menggunakan iklan untuk keperluannya, misalnya untuk 

mencari pekerjaan, mencari barang yang hilang, dan sebagainya. Dengan iklan 

semacam ini, dapat memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk 

menghubungi pihak yang bersangkutan sehingga akan terjadi komunikasi atau 

pembicaraan pada kedua belah pihak. 

 

2.3.3 Macam-macam Periklanan 

Asmajasari (1997: 15-19) menjelaskan beberapa macam cara dalam 

periklanan dapat digolongkan atas dasar penggunaannya, karena perbedaan 

tersebut tergantung pada tujuan perusahaan dalam program periklanannya. 

Macam-macam periklanan sebagai berikut. 

a. Periklanan Barang (product advertising) 

Dalam periklanan produk, pemasang iklan menyatakan kepada pasar 

tentang produk yang ditawarkannya. Periklanan produk ini dapat dibagi lagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 

1) Primary demand advertising 

 Primary demand advertising merupakan periklanan yang berusaha 

mendorong permintaan untuk suatu jenis produk secara keseluruhan, tanpa 

menyebutkan nama merek atau nama produsennya. Periklanan seperti ini 

biasanya dilakukan oleh gabungan pengusaha atau asosiasi perdagangan. 

Sebagai contoh “ Susu kental manis lebih sehat”. 

2) Selective demand advertising 

 Selective demand advertising ini hampir sama dengan Primary 

demand advertising, hanya bedanya dalam selective demand advertising 
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disebutkan merek barang yang ditawarkan. Morissan (2014: 21) 

menjelaskan bahwa iklan ini memusatkan perhatian untuk menciptakan 

permintaan terhadap suatu merek tertentu. Kebanyakan iklan berbagai 

barang dan jasa yang muncul di media adalah bertujuan untuk mendorong 

permintaan secara selektif terhadap suatu merek barang atau jasa tertentu. 

Iklan selektif lebih menekankan pada alasan untuk membeli suatu merek 

produk tertentu.  

b. Periklanan Kelembagaan (institusional advertising) 

Periklanan kelembagaan disebut juga corporate-image advertising, 

dilakukan untuk menimbulkan rasa simpati terhadap penjual dan ditujukan 

untuk menciptakan goodwill kepada perusahaan. Periklanan kelembagaan ini 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 

1) Patronage institusional advertising 

Dalam periklanan ini penjual berusaha memikat konsumen dengan 

menyatakan suatu motif membeli kepada penjual tersebut dan bukanya 

motif untuk membeli produk tertentu. Contoh: pemberitahuan tentang 

penghantar barang ke rumah. 

2) Public-Relations institusional advertising 

Periklanan ini dipakai untuk membuat pengertian yang baik tentang 

perusahaan kepada para karyawan, pemilik perusahaan, atau masyarakat 

umum. Contoh: perusahaan akan mengurasi polusi yang ditimbulkan oleh 

pabrik atau produknya. 
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3) Public service advertising 

Merupakan iklan layanan masyarakat. Misalnya menggambarkan tentang 

suatu dorongan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam 

menggunakan kendaraan. Di sini, perusahaan asuransi jiwa, misalnya 

dapat membantu dengan memberikan petunjuk memilih kendaraan. 

c. Periklanan nasional, regional, dan lokal 

1) Periklanan nasional 

Periklanan nasional ini sering disebut dengan general advertising, 

merupakan periklanan yang biasa disponsori oleh produsen dengan 

distribusi secara nasional. 

2) Periklanan regional 

Periklanan ini merupakan periklanan yang terbatas di daerah tertentu dari 

sebuah negara, misalnya hanya meliputi pulau Jawa saja.  

3) Periklanan lokal 

Periklanan ini biasanya dilakukan oleh pengecer atau ditujukan kepada 

pasar lokal saja. Lebih dipentingkan pada merek produknya apabila 

periklanan ini dilakukan oleh produsen; tetapi kalau periklanan ini 

dilakukan oleh pengecer, maka yang lebih dipentingkan adalah nama 

tokonya. Oleh karena itu, periklanan lokal ini dapat dilakukan secara 

bersama-sama antara produsen dengan para pengecernya. 

d. Periklanan pasar 

 Jenis periklanan yang digunakan dalam periklanan pasar ini tergantung 

pada sasaran yang dituju, apakah konsumen, perantara dagang, atau pemakai 

industri. Jenis periklanan tersebut yaitu sebagai berikut. 
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1) Consumer advertising, ditujukan kepada konsumen 

2) Trade advertising, ditujukan kepada perantara pedagang terutama pengecer. 

3) Industrial advertising, ditujukan kepada pemakai industri 

 

2.3.4 Tujuan Periklanan 

Iklan pada dasarnya bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan, 

mengajak dan menjaga hubungan dengan konsumen akan tertarik pada produk 

yang ditawarkan. Tujuan periklanan yang terutama adalah menjual atau 

meningkatkan penjualan barang, jasa, atau ide. Dari segi lain, tujuan periklanan 

yang nyata adalah mengadakan komunikasi secara efektif.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan periklanan adalah 

meningkatkan penjualan yang menguntungkan. Adapun beberapa tujuan lain dari 

periklanan adalah sebagai berikut. 

a. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi yang lain. 

b. Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga penjualan dalam 

jangka waktu tertentu. 

c. Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan 

mencantumkan nama dan alamatnya. 

d. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru. 

e. Memperkenalkan produk baru. 

f. Menambah penjualan industri. 

g. Mencegah timbulnya barang-barang tiruan. 

h. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan umum 

melalui periklanan (Asmajasari, 1997: 19-20). 


