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BABBABBABBAB IIIIIIII

TinjauanTinjauanTinjauanTinjauan PustakaPustakaPustakaPustaka

2.1.2.1.2.1.2.1. PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian TerdahuluTerdahuluTerdahuluTerdahulu

Pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan penelitian terdahulu

guna menunjang penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian

yang berjudul “Pengaruh terpaan iklan gerindra di televisi terhadap

pencitraan prabowo subiyanto sebagai calon presiden pada pemilu 2009

di kalangan mahasiswa” ini dilakukan oleh Ika Suhesti dari jurusan ilmu

komunikasi universitas muhammadiyah malang. Alasan peneliti

mengambil judul ini adalah maraknya iklan partai politik salah satunya

bertujuan untuk menarik simpati public sebagai calon konstituennya

dalam pemilu.

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, yaitu penelitian yang

menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara variabel x

dan variabel y. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa fisip jurusan

ilmu pemerintahan universitas muhammadiyah malang dengan kriteria

yaitu mahasiswa yang telah terkena terpaan media iklan gerindra. Sampel

dalam penelitian ini adalah 74 mahasiswa.

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana dalam

penganalisahan data untuk mengetahui hubungan antara variabel
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independent terhadap variabel dependent. Berdasarkan analisa yang telah

dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan, Ada pengaruh antara

terpaan iklan gerindra dengan pencitraan prabowo. Perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada

variabel terikat, pada penelitian yang dilakukan oleh Ika Suhesti ini

variabel terikatnya lebih cenderung pada citra perorangan sedangkan

pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih cenderung pada citra

kota atau lembaga. Penelitian ini juga peneliti gunakan sebagai rujukan

dalam membuat indikator variabel.

2.2.2.2.2.2.2.2. KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi

Menurut Harold Laswell, “cara yang baik untuk menggambarkan

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut,

Who Says What In Wich Channel To Whom With What Effect ?” atau

Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan

Pengaruh Bagaimana ? (Mulyana, 2010.). Sedangkan Mary B. Cassata

dan Molefi K.Asante mendefinisikan, “Komunikasi adalah proses

transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak (Mulyana,

2010.).

Berdasarkan definisi diatas, dapat diturunkan lima unsur

komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu :

a. Sumber (source), sering disebut juga pengirim (Sender). Sumber

adalah pihak yang bermaksud atau mempunyai kebutuhan untuk
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berkomunikasi. Sumber bisa saja seorang individu, kelompok,

organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara.

b. Pesan, adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan oleh sumber

kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau

non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud

sumber. Pesan itu sendiri memiliki tiga komponen yaitu makna,

simbol, dan bentuk. Simbol yang terpenting adalah kata (bahasa),

yang dapat mempresentasikan objek, gagasan dan perasaan, baik

ucapan maupun tulisan.

c. Media, merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan sumber

untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Pada umumnya

komunikasi manusia menggunakan dua saluran yaitu cahaya dan suara,

meskipun kita juga bisa menggunakan kelima indra kita untuk

menerima pesan dari orang lain. Media pesan juga merujuk pada cara

penyajian pesan, apakah langsung (face to face) atau lewat media

cetak atau media elektronik. Sumber akan memilih media bergantung

pada situasi, tujuan, dan jumlah penerima pesan yang dihadapi.

d. Penerima (receiver), sering disebut juga sebagai sasaran/tujuan

(destination). Merupakan orang yang menerima pesan dari sumber.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan, pengetahuan persepsi,

pola pikir dan perasaan, penerima pesan ini menerjemahkan atau

menafsirkan seperangkat simbol verbal dan non verbal yang ia terima

menjadi gagasan yang dapat dipahami.
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e. Efek, adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima

pesan tersebut, misalnya penamahan pengetahuan (dari yang tidak

tahu menjadi tahu), terhibur, perubahan sikap (dari yang tidak setuju

menjadi setuju), perubahan keyakinan, perilaku (dari yang tidak

bersedia menjadi bersedia).

2.3.2.3.2.3.2.3. KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi MassaMassaMassaMassa

Menurut Devito dalam Nurudin (2007) “First, mass
coummunication is communication addressed to masses, to an
extremely large science. This does not mean that the audience
includes all people or everyone who watches television; rather it
means an audience that is large and generally rather poorly
defined. Second, mass communication is communication mediated
by audio and/or visuall transmitter. Mass communication is
perhaps most easily and most logically defined by its form :
television, radio, newspaper, magazined, films, book, and tapes”

Jika diterjemahkan secara bebas berarti “Pertama,
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
tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya
agak sukar didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah
komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar audio dan
atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan
lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio,
surat kabar, majalah, film, buku, dan pita).

Sementara itu, meurut Jay Black dan Frederick C. Whitney dalam

Nurudin (2007). Komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-

pesan yang diproduksi secara masal/tidak sedikit itu disebarkan kepada

massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen.
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Dari beberapa definisi diatas komunikasi massa adalah sebuah

proses pengiriman pesan dari sumber baik berupa audio dan atau visual

kepada khalayak yang sangat luas. Model komunikasi dalam komunikasi

massa cenderung satu arah. Penerima pesan juga bersifat anonim dan

heterogen. Anonim disini diartikan sebagai individu yang tidak mengenal

satu sama lain, sedangkan heterogen berarti bahwa pesan dikirim kepada

orang-orang dari berbagai macam status dengan karakteristik yang

berbeda satu sama lain. Tetapi penerimaan pesan dalam komunikasi

massa berlangsung secara serempak.

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Ciri-ciriCiri-ciriCiri-ciriCiri-ciri KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi MassaMassaMassaMassa

a.a.a.a. KomunikatorKomunikatorKomunikatorKomunikator dalamdalamdalamdalam komunikasikomunikasikomunikasikomunikasi massamassamassamassa melembagamelembagamelembagamelembaga

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang

tetapi kumpulan orang. Artinya, gabungan antarberbagai individu

yang bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga atau

organisasi. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah

sistem (Nurudin, 2007).

b.b.b.b. KomunikanKomunikanKomunikanKomunikan dalamdalamdalamdalam komunikasikomunikasikomunikasikomunikasi massamassamassamassa bersifatbersifatbersifatbersifat heterogenheterogenheterogenheterogen

Menurut Herbert Blumer dalam Nurudin (2007) tentang

karakteristik audience, audience dalam komunikasi massa

sangatlah heterogen. Artinya, ia mempunyai heterogenitas

komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari asalnya, mereka berasal

dari berbagai kelompok dalam masyarakat.
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c.c.c.c. PesannyaPesannyaPesannyaPesannya bersifatbersifatbersifatbersifat umumumumumumumum

Pesan-pesan dalam komunikasi massa ditujukan kepada

khalayak yang luas. Oleh karena itu pesan yang disampaikan

harus bersifat umum bukan bersifat khusus. Khusus disini berarti

pesan hanya ditujukan kepada golongan tertentu (Nurudin, 2007).

d.d.d.d. KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi berlangsungberlangsungberlangsungberlangsung satusatusatusatu araharaharaharah

Komunikasi hanya berlangsung dari pengirim pesan kepada

khalayak. Berbeda dengan komunikasi tatap muka yang

khayalaknya bisa memberikan respon langsung kepada pengirim

pesan (Nurudin, 2007).

e.e.e.e. KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi massamassamassamassa menimbulkanmenimbulkanmenimbulkanmenimbulkan keserempakankeserempakankeserempakankeserempakan

Dalam komunikasi pesan-pesan dikirim secara serempak.

Serempak disini berarti khalayak dapat menerima pesan dalam

kurun waktu yang hampir sama. Keserempakan ini pun semakin

terasa dengan berkembangnya berbagai macam teknologi

komunikasi (Nurudin, 2007).

f.f.f.f. KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi massamassamassamassa mengandalkanmengandalkanmengandalkanmengandalkan peralatanperalatanperalatanperalatan teknisteknisteknisteknis

Media massa sebagai alat menyebarkan pesan dalam

komunikasi massa sangat bergantung pada peralatan teknis.

Peralatan teknis bisa berupa mekanik atau elektronik. Peralatan

inilah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana proses

penyampaian pesan dalam komunikasi massa (Nurudin, 2007).
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g.g.g.g. KomunikasiKomunikasiKomunikasiKomunikasi massamassamassamassa dikontroldikontroldikontroldikontrol oleholeholeholeh gatekeepergatekeepergatekeepergatekeeper

Gatekeeper adalah pihak yang berfungsi untuk menyaring

informasi yang dikirim oleh komunikator kepada khalayak agar

lebih mudah untuk dipahami. Gatekeeper yang dimaksud antara

lain adalah reporter, editor, manager pemberitaan, penjaga rubrik,

kameraman, sutradara, dan lembaga sensor film yang semuanya

akan mempengaruhi bahan bahan yang akan dikemas dalam

pesan-pesan dari masing-masing media (Nurudin, 2007).

2.4.2.4.2.4.2.4. DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi PeriklananPeriklananPeriklananPeriklanan

Menurut Morissan (2010) dalam bukunya “Periklanan Komunikasi

Pemasaran Terpadu” iklan atau adertising dapat didefinisikan sebagai

“any paid form of nonpersonal comunication about an organization,

product, service, or idea by an identified sponsor” (setiap bentuk

komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau

ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Adapun maksud

‘dibayar’ pada definisi tersebut menunjukan fakta bahwa ruang atau

waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli. Maksud kata

‘nonpersonal’ berarti suatu iklan melibatkan media massa (TV, radio,

majalah, koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah besar

kelompok individu pada saat bersamaan.

Monle lee dan Carla Johnson (2007) juga mendefinisikan

periklanan adalah komunikasi komersil dan non personal tentang sebuah
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organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak

target melalui media yang bersifat massal seperti televisi, radio, koran,

majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau

kendaraan umum.

Sehingga dari dua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

periklanan adalah sebuah proses komunikasi nonpersonal dan komersil

mengenai suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada

khalayak target melalui media massa seperti TV, koran, radio, majalah,

reklame, dan internet.

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Jenis-jenisJenis-jenisJenis-jenisJenis-jenis IklanIklanIklanIklan

Menurut Morissan (2010) pengelola pemasaran suatu perusahan

beriklan dalam berbagai tingkatan atau level. Misalnya, iklan level

nasional atau lokal/retail dengan target yaitu masyarakat konsumen

secara umum, atau iklan untuk level industri atau disebut juga dengan

business-to-business advertising atau professional advertising dan trade

advertising yang ditujukan untuk konsumen industri, perusahaan, atau

professional. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis iklan dapat diuraikan

sebagai berikut.

a.a.a.a. IklanIklanIklanIklan NasionalNasionalNasionalNasional

Adalah iklan yang dibuat oleh perusahaan besar dengan produk yang

tersebar luas di sebagian wilayah suatu negara. Tujuan dari iklan ini

adalah menginformasikan atau meningkatkan citra produk yang

bersangkutan.
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b.b.b.b. IklanIklanIklanIklan LokalLokalLokalLokal

Iklan ini umumnya dibuat dengan tujuan untuk mendorong konsumen

membeli produk pada toko tertentu atau untuk menggunakan jasa

tertentu. Iklan lokal lebih menekankan kepada intensif tertentu,

misalnya harga yang lebih murah ataupun pelayanan khusus.

c.c.c.c. IklanIklanIklanIklan PrimerPrimerPrimerPrimer

Disebut juga dengan primary demand advertising dirancang untuk

mendorong permintaan terhadap suatu jenis produk tertentu atau untuk

keseluruhan industri.

d.d.d.d. IklanIklanIklanIklan SelektifSelektifSelektifSelektif

Disebut juga dengan selective demand advertising lebih memusatkan

perhatian untuk menciptakan permintaan terhadap suatu merk tertentu.

Iklan ini lebih menekankan kepada alasan untuk membeli suatu merek

tertentu.

e.e.e.e. IklanIklanIklanIklan antar-Bisnisantar-Bisnisantar-Bisnisantar-Bisnis

Adalah sebuah iklan dengan target kepada satu atau beberapa individu

yang berperan terhadap pembelian barang industri untuk kepentingan

perusahaan dimana para individu itu bekerja. Barang industri yang

dimaksud adalah barang yang akan menjadi bagian dari produk lain

(misalnya, bahan menta atau komponen), atau produk yang digunakan

untuk menunjang suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya

(peralatan kantor, komputer, dan lain-lain).
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f.f.f.f. IklanIklanIklanIklan ProfessionalProfessionalProfessionalProfessional

Iklan professional atau professional advertising adalah iklan dengan

target kepada para pekerja professional seperti dokter, pengacara, ahli

tehnik, dan sebagainya dengan tujuan untuk mendorong mereka

menggunakan produk perusahaan dalam bidang pekerjaan mereka.

g.g.g.g. IklanIklanIklanIklan ProfessionalProfessionalProfessionalProfessional

Adalah iklan dengan target pada anggota yang mengelola saluran

pemasaran (marketing channel), seperti pedagang besar, distributor

serta para pengecer. Tujuan dari iklan ini adalah untuk mendorong

para anggota saluran untuk membeli, mempromosikan, dan

menjualnya kembali merek produk tertentu kepada para pelanggannya.

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. FungsiFungsiFungsiFungsi PeriklananPeriklananPeriklananPeriklanan

Mon Lee dan Carla Johnson (2007) menyebutkan ada tiga fungsi

utama dalam periklanan. Berikut penjelasan secara rinci dari fungsi

periklanan tersebut.

a.a.a.a. InformasiInformasiInformasiInformasi

Periklanan menjalankan sebuah fungsi Informasi. Lewat sebuah

iklan perusahaan akan mengkomunikasikan informasi produk, ciri-

ciri, dan lokasi penjualannya. Lewat sebuah iklan pula perusahaan

akan memberitahukan kepada konsumen tentang produk baru

mereka.

b.b.b.b. PersuasifPersuasifPersuasifPersuasif
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Periklanan juga mencoba membujuk para konsumen untuk membeli

produk-produk tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap

produk atau perusahaan tersebut.

c.c.c.c. PengingatPengingatPengingatPengingat

Periklanan mencoba untuk terus menerus mengingatkan para

konsumen tentang sebuah produk. Sehingga mereka akan tetap

membeli produk-produk yang diiklankan tanpa memperdulikan

pesaing mereka.

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. KomponenKomponenKomponenKomponen PeriklananPeriklananPeriklananPeriklanan

Menurut Pujiyanto (2013), antara pengiklan, produsen, iklan, dan

masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh dalam terwujudnya suatu

media promosi suatu produk maupun jasa. Terbentuknya iklan berkat

kerja keras pihak biro advertising dan inhouse advertising yang diberi

dana oleh produsen. Berhasil atau tidaknya suatu iklan terhadap produk

maupun jasa yang ditawarkan tergantung bagaimana masyarakat bisa

mengerti dan memahami informasi yang disampaikan.

a.a.a.a. PengiklanPengiklanPengiklanPengiklan

Merupakan kelompok pembuat iklan atas dasar permintaan

pemesan (Perusahaan). Dalam menciptakan sebuah iklan, pihak

pengiklan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti kode etik

periklanan, agama, fungsi, media, segmen, psikologi, sosiologi, budaya,

dan sebagainya. Beberapa hal tadi sangat berguna agar suatu iklan dapat
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diterima oleh masyarakat, sekaligus dapat mendongkrak produk maupun

jasa yang ditawarkan.

b.b.b.b. ProdusenProdusenProdusenProdusen

Produsen adalah seorang maupun sekelompok orang yang

membiyayai terciptanya dan terbitnya suatu iklan. Produsen ini biasanya

memiliki tuntutan agar produknya bisa laku secara maksimal dipasaran.

Produsen memiliki modal sehingga sangat berperan dalam terwujudnya

suatu iklan, baik melalui cara mengkomunikasikan, memutuskan

tayangan, atau menerbitkan sebuah iklan.

c.c.c.c. IklanIklanIklanIklan

Media cetak maupun media elektronik merupakan media yang

harus dipikirkan dalam menciptakan sebuah iklan. Karena setiap iklan

memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta terbatasnya alokasi dana,

maka pemilihan media ini sangatlah penting dalam periklanan. Isi pesan

dalam suatu iklan pun juga memiliki daya tarik tersendiri, maka dari itu

diperlukan pesan yang dikemas secara baik, halus, lembut, dan jelas

sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh banyak orang.

d.d.d.d. MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Masyarakat merupakan penerima informasi yang disampaikan

melalui media periklanan. Kemajemukan masyarakat penerima informasi

berarti mempengaruhi omset penjualan. Hal ini disebabkan perbedaan

persepsi mereka yang berbeda karena perbedaan tingkat pendidikan, usia,

jenis kelamin, budaya, agama, suku, pengalaman, dan sebagainya. Untuk
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itu sebuah iklan harus menentukan segmentasi sesuai agar sebuah tujuan

pesan dapat diterima oleh masyarakat.

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.MediaMediaMediaMedia PeriklananPeriklananPeriklananPeriklanan

Melalui periklanan, sebuah perusahaan mengharapkan konsumen

untuk mengenal karakteristik produk, memahami fungsi serta keunggulan

produk, setelah itu menjadi yakin akan keunguntungan jika memakai

produk tersebut. Agar iklan bisa dikatakan efektif, maka perlu pemilihan

media yang tepat sesuai dengan karakteristik iklan itu sendiri. Kertamukti

(2013) menyebutkan periklanan dapat dilakukan melalu media, yaitu

media tulisan atau cetak, media elektronik seperti televisi, radio, internet,

media luar ruang, dan media alternatif.

a.a.a.a. MediaMediaMediaMedia CetakCetakCetakCetak

Dalam media cetak, sebuah iklan disajikan dalam bentuk tulisan

dan gambar yang menjadi isi dari pesan yang menerangkan suatu barang

maupun jasa. Lewat gambar dan tulisan tersebut pengiklan mencoba

membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk membeli atau memakai

produk dan jasa yang ditawarkan.

b.b.b.b. MediaMediaMediaMedia TelevisiTelevisiTelevisiTelevisi
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Media televisi merupakan media yang paling digemari oleh para

pengiklan. Media ini memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak

yang sangat luas melalui audio dan visual. Sebagai media yang

menggabungkan unsur audio dan visual, maka televisi memiliki dampak

yang sangat kuat terhadap khalayak.

c.c.c.c. MediaMediaMediaMedia RadioRadioRadioRadio

Dibadingkan dengan media lainnya, radio memiliki khalayak

yang lebih selektif. Setiap siaran radio memiliki pendengar yang spesifik,

dengan demikian radio memiliki segmentasi pasar yang lebih spesifik

pula. Hal ini memudahkan para pengiklan untuk mencapai target

audience mereka.

d.d.d.d. MediaMediaMediaMedia InternetInternetInternetInternet

Kelebihan utama dari media ini adalah jangkauan khalayak yang

mendunia dan tidak terbatas ruang dan waktu. Internet bisa diakses

dimana saja dan siapa saja tanpa ada batasan geografis serta internet bisa

diakses 24 jam nonstop.

e.e.e.e. MediaMediaMediaMedia LuarLuarLuarLuar RuangRuangRuangRuang

Merupakan bentuk periklanan yang sudah ada sejak ribuan tahun

yang lalu. Periklanan luar ruang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara

seperti menggunakan papan reklame, halte bis, balon raksasa, dan lain-

lain. Yang membedakan media ini dari media lain adalah mereka bisa

dilihat oleh para konsumen diluar rumah mereka, tidak seperti televisi,

majalah, dan radio.
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2.5.2.5.2.5.2.5. MediaMediaMediaMedia PeriklananPeriklananPeriklananPeriklanan AlternatifAlternatifAlternatifAlternatif (Promosi(Promosi(Promosi(Promosi Silang)Silang)Silang)Silang)

Mon Lee dan Carla Johnson (2007) dalam bukunya “Prinsip-

prinsip Periklanan dalam Prespektif Global” berbagai media baik media

tradisional maupun alternatif bisa digunakan dalam sebuah kampanye

periklanan. Promosi silang merupakan sebuah kampanye periklanan yang

melibatkan suatu produk dengan produk lain tanpa harus mengurangi

keuntungan dari salah satu produk yang dipromosikan. Promosi silan

bukanlah barang baru dalam dunia pemasaran, Bob Hope menggunakan

pertunjukan radionya selama Perang Dunia II untuk mempromosikan

film-filmnya. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan produk-

produk teknologi, promosi silang sekarang tampak tak terbatas.

2.6.2.6.2.6.2.6. TerpaanTerpaanTerpaanTerpaan IklanIklanIklanIklan

Menurut Wells, Burnett, dan Moriarty (2000). Terpaan atau

exposure adalah langkah pertama dalam membentuk persepsi. Terpaan

adalah keadaan dimana target audien dapat mendengar, melihat atau

membaca suatu pesan dari media. Sebuah pesan dari iklan tidak akan

menimbulkan dampak jika target audien tidak dapat melihat atau

mendengar pesan yang dikirim, dengan kata lain target audien hanya

melewati iklan tersebut.

Wells, Burnett, dan Moriarty (2000) juga menjelaskan bahwa

terpaan ditentukan dari frekuensi (seberapa sering iklan dilihat oleh
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khalayak), intensitas (seberapa jauh khalayak mengerti isi pesan). Durasi

(seberapa lama khalayak memperhatikan iklan) suatu iklan dilihat atau

dibaca. Sesering dan selama apapun seseorang melihat suatu iklan, belum

tentu ia melihat iklan tersebut secara seksama (dari awal sampai akhir),

bisa saja hanya sekilas atau sebagian.

Jadi berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan

bahwa dimensi yang akan dijaikan indikator dari terpaan iklan meliputi:

a. Frekuensi

b. Intensitas pengetahuan

c. Durasi

2.7.2.7.2.7.2.7. DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi CitraCitraCitraCitra

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah: (1)

kata benda: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang dimiliki orang

banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk; (3) kesan

mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase

atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa

atau puisi.

Menurut Bill Canton dalam Ardianto dan Soemirat (2015) citra

adalah “image: the impression, the felling, the conception which the

public has of a company; a conciously created impression of an object,

person or organization” (citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri

publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari
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suatu obyek, orang atau organisasi). Citra juga bisa disebut juga sebagai

brand image, brand image merupakan representasi dari keseluruhn

persepsi terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan

sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disismpulkan bahwa citra

adalah suatu kesan, persepsi, atau keyakinan terhadap perusahaan

organisasi atau individu. Citra bisa juga disebut sebagai pemamahaman

konsumen terhadap merek secara keseluruhan.

2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1. ProsesProsesProsesProses PembentukanPembentukanPembentukanPembentukan CitraCitraCitraCitra

Menurut Ardianto dan Soemirat (2015), efek kognitif dari

komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra. Citra

terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima

seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku

tertentu, tetapi komunikasi cenderung mempengaruhi cara kita

mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan.

John S. Nimpoeno dalam Ardianto dan Soemirat (2015), proses

pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian

sistem komunikasi dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Sumber. Dasar-Dasar Public Relation oleh Soleh Soemirat & Elvinaro Ardianto

Water Lipman dalam Ardianto dan Soemirat (2015), menyebutkan

bahwa empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan sebagai

citra individu terhadap rangsang. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan

dari masing-masing komponen.

a.a.a.a. PersepsiPersepsiPersepsiPersepsi

Sebuah pengamatan setiap individu terhadap unsur lingkungan

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Kemampuan

mempersepsi inilah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra.

b.b.b.b. KognisiKognisiKognisiKognisi

Kognisi adalah sebuah keyakinan dari dalam diri individu terhadap

sebuah rangsangan stimulus. Keyakinan ini akan muncul apabila
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individu telah mengerti tentang rangsangan tersebut. Untuk itu

informasi-informasi yang masuk dapat mempengaruhi kemampuan

kognisi setiap individu.

c.c.c.c. MotivasiMotivasiMotivasiMotivasi

Adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan

individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

d.d.d.d. SikapSikapSikapSikap

Sikap adalah kecenderungan bertindak dan berpikir dalam

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah perilaku tetapi

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap

inilah yang menentukan apakah setiap individu harus pro maupun

kontra terhadap sesuatu.

Dari keempat komponen diatas inilah yang nantinya akan menghasilkan

pendapat, tanggapan, atau perilaku tertentu. Dari pendapat, tanggapan, dan

perilaku inilah sebuah citra dari perusahaan atau lembaga akan terbentuk.

2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2. Jenis-jenisJenis-jenisJenis-jenisJenis-jenis CitraCitraCitraCitra

Frank Jefkins dalam Ardianto dan Soemirat (2015),

mengemukakan ada empat jenis citra, antara lain:

a. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan (citra)

manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya.

b. The current image (citra yang masih hangat), yaitu citra yang terdapat

pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut
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miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa

saja bertentangan dengan mirror image.

c. The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen

menginginkan pencapaian tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk

sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi

secara lengkap.

d. The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu,

kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk

citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra

seluruh organisasi atau perusahaan.

2.8.2.8.2.8.2.8. CitraCitraCitraCitra KotaKotaKotaKota (City(City(City(City Image)Image)Image)Image)

Menurut kotler dalam Salampessy (2015) citra kota adalah sebuah

kepercayan, kesan, atau ide terkait dengan sebuah kota. Citra

mereprentasikan generalisasi sederhana dari banyak asosiasi informasi

yang kuat terkait dengan tempat tersebut. Pembentukan citra kota ini

sendiri sering melibatkan media konvensional berupa slogan, logo, dan

pada tahap selanjutnya teknik yang digunakan adalah menyelenggarakan

event, hingga penetapan strategi public relation.

Menurut chaerani dalam Salampessy (2015) citra kota memiliki

kompleksitas yang tinggi. Bila disederhanakan, sebuah kota bisa

memiliki citra positif yang dominan atau sebaliknya citra negatif. Sebuah
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kota yang sudah terkenal bukan berarti kota tersebut memiliki citra

positif.

Setiap tempat yang berpenghuni pasti memiliki reputasi atau citra

seperti perusahaan yang memiliki brand image. Cara seserorang

memahami suatu kota bergantung pada bagaimana kota tersebut

direpresentasikan. Sedangkan menurut Ruslan dalam Salampessy (2015)

pendekatan yang dilakukan dalam proses pembentukan citra seperti

publikasi, penyelenggaraan event, pendekatan kepada komunitas,

memberikan informasi mengenai citra kota, cukup identik dengan

beberapa bagian dari public relation mix yang terdiri dari publikasi, event,

berita, keterlibatan masyarakat, penginformasian citra, lobbying serta

tanggung jawab sosial.

2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1. CityCityCityCity BrandingBrandingBrandingBranding HexagonHexagonHexagonHexagon

Metode ini diciptakan oleh Simon Anholt untuk mengukur

bagaimana efektifitas sebuah city branding. Menurut Anholt dalam

Salampessy (2015) terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan untuk

mengukur efektifitas sebuah city branding, yaitu

a. Place

Mengukur aspek fisik setiap kota. Mulai dari penataan kota hingga

spot wisata yang terdapat pada kota tersebut.



30

b. Pulse

Mengukur mengenai nuansa atau gaya hidup yang terdapat di kota

tersebut.

c. Prerequisite

Mengukur kualitas dasar suatu kota. Mulai dari akomodasi yang

tersedia hingga akses ke dalam kota tersebut.

2.9.2.9.2.9.2.9. DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi KonseptualKonseptualKonseptualKonseptual

Menurut Hamidi (2007) definisi konseptual merupakan batasan

tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel

(konsep) yang hendak diukur. Sedangkan menurut Hatch dan Farhady

dalam sugiyono (2011) secara teoritis variabel dapat didefinisikan

sebagai atribut seseorang, atau obyek yang memiliki variasi antara satu

obyek terhadap obyek yang lain. Berdasarkan judul dari penelitian

“Pengaruh terpaan iklan ‘OK Google’ terhadap citra kota surabaya”

maka peneliti memberikan batasan agar tidak menimbulkan kesalahan

penafsiran atau pengertian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas

dan satu variabel terikat. Variabel bebas (independent variabel) ditandai

dengan simbol X dan variabel terikat (dependent variabel) ditandai

dengan simbol Y.
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2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.1. VariabelVariabelVariabelVariabel BebasBebasBebasBebas ((((independentindependentindependentindependent variabelvariabelvariabelvariabel))))

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah terpaan

iklan Menurut suhesti (2010) terpaan merupakan frekuensi

kemunculan informasi yang dilihat seseorang yang diharapkan

menghasilkan efek tertentu. Jadi terpaan iklan merupakan frekuensi,

intensitas, dan durasi seseorang melihat iklan tersebut.

2.9.2.2.9.2.2.9.2.2.9.2. VariabelVariabelVariabelVariabel TerikatTerikatTerikatTerikat ((((dependentdependentdependentdependent variabelvariabelvariabelvariabel))))

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat. Dalam penelitian kali ini yang menjadi variabel

terikat merupakan citra kota atau city image. Menurut Kotler dalam

Salampessy (2015) citra kota merupakan generalisasi sederhana

dari banyaknya informasi yang kuat terkait sebuah kota.

2.10.2.10.2.10.2.10. DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi OperasionalOperasionalOperasionalOperasional

Menurut Hamidi (2007) definisi operasional merupakan petunjuk

bagaimana sebuah variabel diukur. Dengan kata lain definisi operasional

merupakan indikator-indikator dari sebuah variabel.

Variabel bebas (x) yang digunakan dalam penilitian kali ini adalah

Terpaan Iklan. Indikator yang digunakan peneliti dalam variabel ini

diantaranya adalah:
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a. Frekuensi

Frekuensi merupakan seberapa sering suatu iklan dilihat atau dibaca

oleh seseorang. Ada beberapa item dalam frekuensi antara lain:

- Berapa kali melihat penayangan iklan

b. Intensitas

Intensitas merupakan seberapa jauh pemahaman seseorang terhadap

suatu iklan. Ada beberapa item dari intensitas antara lain:

- Pemahaman seseorang pada konsep penyampaian pesan.

- Pemahaman seseorang terhadap tagline iklan.

- Pemahaman seseorang terhadap konten iklan.

- Pemahaman seseorang pada latar belakang iklan.

- Pemahaman seseorang pada adegan iklan.

- Pemahaman seseorang pada ilustrasi gambar iklan.

c. Durasi

Durasi merupakan seberapa lama seseorang melihat suatu iklan, ada

beberapa item dalam durasi antara lain:

- Lama waktu melihat iklan.

- Apakah seseorang menyaksikan iklan sampai selesai.

Variabel Terikat (y) yang digunakan dalam penilitian kali ini

adalah citra kota atau city image. Merujuk pada City Branding Hexagon

oleh Simon Anholt (2000) dalam penelitian yang dilakukan oleh
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Salampessy (2015), indikator yang digunakan peneliti dalam variabel ini

diantaranya adalah:

a. Place

Mengukur bagaimana persepsi masyarakat mengenai aspek fisik

setiap kota. Mulai dari penataan kota hingga spot wisata yang

terdapat pada kota tersebut.

- Mengukur pendapat masyarakat mengenai spot wisata di

Kota Surabaya.

- Mengukur pendapat masyarakat mengenai Landmark dan

ruang publik di Kota Surabaya.

b. Pulse

Mengukur bagaimana persepsi masyarakat mengenai nuansa atau

gaya hidup yang terdapat di kota tersebut.

- Mengukur pendapat masyarakat mengenai nuansa hidup

urban di Kota Surabaya.

c. Prerequisite

Mengukur bagaimana persepsi publik terhadap kualitas dasar suatu

kota. Mulai dari akomodasi yang tersedia hingga akses ke dalam

kota tersebut.

- Mengukur pendapat masyarakat mengenai kemudahan

transportasi di Kota Surabaya.
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2.11.2.11.2.11.2.11. HipotesisHipotesisHipotesisHipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari penegumpulan

data. Berdasarkan perumusan masalah dari penelitian ini, maka

didapatkan dua hipotesis sebagai berikut:

HoHoHoHo :::: Tidak terdapat pengaruh antara terpaan iklan “OK Google” terhadap

citra kota surabaya.

HaHaHaHa :::: Terdapat pengaruh antara terpaan iklan “OK Google” terhadap citra

kota surabaya....


