
10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daya Tarik Iklan

2.1.1 Pengertian Iklan

Iklan sudah menjadi hal biasa yang kita lihat di media cetak, media

elektronik maupun media online. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia sendiri iklan adalah berita pesanan untuk mendorong,

membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang

ditawarkan, atau pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau

jasa yang dijual lalu dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar

dan majalah) atau di tempat umum.15 Iklan sendiri sudah ada pada era

Babylonia 3000 SM yaitu berupa kepingan tanah liat (clay tablet).

Hingga mesir sampai yunani juga pernah ditemukan peninggalan

pengumuman-pengumuman berupa datangnya kapal pembawa anggur,

dagangan baru sampai dengan acara-acara (pertarungan gladiator) iklan

ini dibuat menggunakan daun papirus.16 Hal ini menunjukan pada era itu

sendiri sudah mulai adanya kegiatan memberitahukan pesan nonpersonal

untuk menjual atau mempromosikan produk, layanan atau ide. Sesuai

dengan pengertian dari William J. Stanton di bukunya Fundamentals of

15 http://kbbi.web.id/iklan (diakses pada tanggal 19 febuary 2017 pukul 21.45)

16 J. Thomas Russell dan W. Ronald Lane, Kleppner’s Advertising Procesure. ( New Jersey: Pearson
Education,Inc, 2002 ) hal 5

http://kbbi.web.id/iklan
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marketing.17 Masa ditemukanya mesin cetak menjadikan angka melek

huruf meningkat. Hal ini juga membuat periklanan menjadi bisnis masal

pada saat itu.18 Di Indonesia sendiri surat kabar sudah menjadi media

yang populer sejak pertengahan awal abad ke 19. Bondan Winarno

menulis bahwa pada tahun 1930an banyak poster dan papan reklame

yang ditempel pada panel samping grobak sapi yang hilir mudik

mengangkut barang. Dan munculnya berbagai surat kabar di kota-kota

besar di indonesia juga menjadi media untuk berbagai iklan mulai dari

barang dan jasa yang memenuhi halaman-halaman surat kabar tersebut.

Iklan sendiri berbeda dengan periklanan. Iklan adalah beritanya itu

sendiri, sedangkan periklanan adalah prosesnya, yaitu suatu program

kegiatan untuk mempersiapkan berita tersebut dan menyebarluaskan

kepada pasar. Menurut Kasali iklan didefinisikan secara sederhana

sebagai pesan yang menawarkan sebuah produk, ditujukan oleh suatu

masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk membedakanya

dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk

seseorang untuk membeli. Sedangakan Guin, Allen dan Semenik dalam

buku berjudul advertising & Intergrated Brand Promotion

mengemukakan bahwa periklanan merupakan sebuah proses komunikasi.

Ketiga tokoh tersebut menyatakan bahwa “Communication is a

fundamental aspect of human existence and advertising is

17 William J Stanton, Fundamentals of Marketing. ( New York:McGraw-Hill, 1984 ) hal 465

18 Muhammad Jaiz, Dasar Dasar Periklanan. (Yogyakarta:Graha Ilmu 2014) hlm 9.
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communication”.19

2.1.2 Periklanan

Periklanan memiliki makna yang berbeda dengan iklan. Dimana

periklanan adalah prosesnya, yaitu suatu program kegiatan untuk

mempersiapkan berita tersebut dan menyebarluaskan kepada pasar.20

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, periklanan

diartikan proses pembuatan dan penyampaian pesan yang di bayar dan

disampaikan melalui sarana media massa yang bertujuan membujuk

konsumen untuk melakukan tindakan membeli dan mengubah

prilakunya.21 Menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

dalam situsnya, terdapat definisi bahwa periklanan sebagai segala bentuk

pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media,

dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditunjukan kepada

sebagaian atau seluruh masyarakat. Secara umum, iklan merupakan suatu

bentuk komunikasi nonpersonal yang menyapaikan informasi berbayar

sesuai keinginan dari insititusi atau sponsor tertentu melalui media massa

yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempersuasi khalayak agar

membeli suatu produk atau jasa.22 Sedangkan Suhandang menyimpulkan

periklanan merupakan kegiatan yang terkait dengan pada dua bidang

19 Muhammad Jaiz, Ibid, hlm 2-3

20 Magdalena Asmajasari, Studi Periklanan Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran. (Malang:UMM
Press1997) hlm 11

21 Muhammad Jaiz, Op.cit., hlm 2

22 Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) adalah sebuah organisasi perusahaan-perusahaan
periklanan, yang terdiri atas 400 perusahaan periklanan di seluruh Indonesia. PPPI bertujuan menciptakan
suatu lingkungan yang sehat, dinamis dan beretika tinggi bagi bisnis perusahaan periklanan.
http://p3i-pusat.com/pengertian-periklanan-dalam-dunia-bisnis/ (diakses pada 21 Februari 2017 pukul 12.52)

http://p3i-pusat.com/pengertian-periklanan-dalam-dunia-bisnis/
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kehidupan manusia sehari-hari, yakni ekonomi dan komunikasi. Dalam

bidang komunikasi, periklanan merupakan proses atau kegiatan

komunikasi yang melibatkan pihak-pihak sponsor (pemasang iklan),

media massa dan agen periklanan.23

Saat ini sendiri periklanan memiliki banyak media untuk

pemasangan, seperti media cetak, media elektronik dan yang saat ini

menjadi media paling ramai yaitu media online. Menurut penghitungan

Publicis Groupe24 berikut tabel saham pengeluaran iklan secara global

pada tahun 2015 hingga perkiraan di tahun 2018:

Tabel 1.1

Saham Pengeluaran Iklan Secara Global25

Media 2015 2018

Iklan Televisi 37.7% 34.8%

Iklan Radio 6.5% 5.9%

Iklan Outdoor 6.8% 6.6%

Iklan Koran 12.8% 10.1%

23 Muhammad Jaiz, Op.cit., hlm 3

24 Publicis Groupe adalah perusahaan iklan multinasional dan public relation yang berbasis di prancis.
Perusahann ini sudah menjadi prusahaan di bidang advertising dan public relation sejak tahun 1926.
Perusahaan yang didirikan oleh Marcel Bleustein-Blanchet ini adalah perusahaan terbesar ketiga diseluruh
dunia dalam bidang Communication Group dan dikenal kreatifitasnya dibidang teknologi, digital dan
kosultasi pakar. http://www.publicisgroupe.com/en (diakses pada 21 Februari 2017 pukul 01.15)

25 "Executive summary: Advertising Expenditure Forecasts" (PDF). ZenithOptimedia. December 2015.
https://www.zenithmedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Adspend-forecasts-December-2015-executive-su
mmary.pdf (diakses pada 20 febuari 2017 pukul 02.14)

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Bleustein-Blanchet
http://www.publicisgroupe.com/en
http://www.zenithoptimedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Adspend-forecasts-December-2015-executive-summary.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/ZenithOptimedia
https://www.zenithmedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Adspend-forecasts-December-2015-executive-summary.pdf
https://www.zenithmedia.com/wp-content/uploads/2015/12/Adspend-forecasts-December-2015-executive-summary.pdf
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Saham Pengeluaran Iklan Secara Global25

Media 2015 2018

Iklan Ponsel 9.2% 18.4%

Majalah 6.5% 5.3%

Iklan Online 19.9% 18.2%

Bioskop 0.6% 0.7%

Dapat diketahui dari tabel diatas pengeluaran iklan saham tertinggi

terdapat pada media televisi yang mencapai 37.7% pada tahun 2015.

Sedangkan iklan online menjadi pengeluaran saham tertinggi kedua

setelah iklan televisi. Dari iklan online tersebut banyak macam yang

ditawarkan untuk mengiklankan suatu produk. Bisa menggunakan media

online website atau desktop, dan juga iklan pre-roll advertising yang ada

di YouTube. Sedangkan bursa belanja iklan di Indonesia menurut

perhitungan Nielsen Audience Measurement26 tercatat naik dari Rp 40,92

triliun pada tahun 2012 menjadi 51,16 triliun di tahun 2013. Volume iklan

bertambah 6% dari 3,3 juta spot menjadi 3,5 juta spot di TV, surat kabar,

26 Nielsen audience Measurement adalah adalah perusahaan yang kini menyelenggarakan survei kepemirsaan
TV atau TV Audience Measurement (TAM) di 10 kota di Indonesia dan merupakan bagian dari penyelenggara
survei global kepemirsaan TV di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. AGBNielsen merupakan kelompok
perusahaan gabungan (joint venture) dari dua perusahaan riset TV terkemuka di dunia, yaitu AGB Group
(beroperasi di sekitar 30 negara) dan Nielsen (beroperasi di sekitar 70 negara), yang berpusat di Eropa
(Switzerland dan Italia). Di Indonesia, AGBNielsen merupakan penyelenggara survei kepemirsaan TV yang
ke-empat (setelah SRI, ACNielsen, dan Nielsen Media Research).
http://www.agbnielsen.com/whereweare/dynPage.asp?hash=911bfea82535c71b1e0f0379f4bd8915&crypt=N
%B6%9D%A6%AC%92%AA%9A%AC%BE%8C%99%A0O%90%BE%9D%92i%82y%B5%BC%C4%C
E%D4%C0%D5%93%83%9C%B8%B4%A6%C4%B9%91%A8N%8A%A6%D1%8B%AB%A9%85ad%A
1%B2%92%AB%C7%B7%A4%96%C0%CE (diakses pada 21 April 2016 pukul 21.27)

http://www.agbnielsen.com/whereweare/dynPage.asp?hash=911bfea82535c71b1e0f0379f4bd8915&crypt=N%B6%9D%A6%AC%92%AA%9A%AC%BE%8C%99%A0O%90%BE%9D%92i%82y%B5%BC%C4%CE%D4%C0%D5%93%83%9C%B8%B4%A6%C4%B9%91%A8N%8A%A6%D1%8B%AB%A9%85ad%A1%B2%92%AB%C7%B7%A4%96%C0%CE
http://www.agbnielsen.com/whereweare/dynPage.asp?hash=911bfea82535c71b1e0f0379f4bd8915&crypt=N%B6%9D%A6%AC%92%AA%9A%AC%BE%8C%99%A0O%90%BE%9D%92i%82y%B5%BC%C4%CE%D4%C0%D5%93%83%9C%B8%B4%A6%C4%B9%91%A8N%8A%A6%D1%8B%AB%A9%85ad%A1%B2%92%AB%C7%B7%A4%96%C0%CE
http://www.agbnielsen.com/whereweare/dynPage.asp?hash=911bfea82535c71b1e0f0379f4bd8915&crypt=N%B6%9D%A6%AC%92%AA%9A%AC%BE%8C%99%A0O%90%BE%9D%92i%82y%B5%BC%C4%CE%D4%C0%D5%93%83%9C%B8%B4%A6%C4%B9%91%A8N%8A%A6%D1%8B%AB%A9%85ad%A1%B2%92%AB%C7%B7%A4%96%C0%CE
http://www.agbnielsen.com/whereweare/dynPage.asp?hash=911bfea82535c71b1e0f0379f4bd8915&crypt=N%B6%9D%A6%AC%92%AA%9A%AC%BE%8C%99%A0O%90%BE%9D%92i%82y%B5%BC%C4%CE%D4%C0%D5%93%83%9C%B8%B4%A6%C4%B9%91%A8N%8A%A6%D1%8B%AB%A9%85ad%A1%B2%92%AB%C7%B7%A4%96%C0%CE
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tabloid dan majalah. Hal tersebut diperoleh dari hasil monitoring Nielsen

terhadap 24 stasiun TV terrestrial/satelit, 95 koran dan 163 majalah

tabloid. Ini merupakan gross rate27 tanpa memperhitungkan promosi,

diskon, atau paket iklan lainnya. Periklanan saat ini mengalami

perubahan yang mendasar. Beberapa tahun yang lalu, pengembangan

e-commerce dipandang sebagai babak baru dan revolusioner di ritel,

periklanan, pemasaran dan bahkan interaksi sosial. Saat ini banyak dari

para pendukung paling antusias dari media baru melihat aksi kedua

isu-isu seperti profitabilitas28, layanan pelanggan, dan kepuasan produk.

Sementara pengusaha media menghadapi masa depan yang tidak pasti,

dimana kita tidak dapat memprediksi dekade berikutnya akan membawa

perubahan apa yang mendasar untuk pemasaran dan komunikasi massa ?

dikarenakan sejak munculnya pers yang terus berkembang dan

pengenalan penyiaran atau media baru. Karena itu sulit untuk

menentukan dengan tepat kapan dan dalam bentuk apa pemasaran

revolusi media baru akan berlangsung.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Periklanan

Berikut fungsi periklanan anatara lain :

a. Memberikan Informasi

27 Gross Rate adalah isitilah dalam bahasa perekonomian yang dalam kalimat diatas dapat diartikan tingkat
pengeluaran kotor. http://www.investopedia.com/terms/g/gross-rate-of-return.asp (diakses pada 15 Maret
2017 pukul 02.14)

28 Profitabilitas diataskan mengganbarkan bahwa pelaku pengguna Internet lebih melihat kepada keuntungan
yang mereka dapatkan ketika menggunakan media baru.
http://www.businessdictionary.com/definition/profitability.html (diakses pada 15 Maret 2017 pukul 02.36)

http://www.investopedia.com/terms/g/gross-rate-of-return.asp
http://www.businessdictionary.com/definition/profitability.html


16

Para ahli ekonomi telah menekankan adanya kegunaan

waktu, tempat, bentuk dan milik dalam pemasaran. Sebuah

barang akan lebih berharga bagi seseorang apabila ia dapat

memperolehnya setiap waktu, pada setiap tempat, dan

memilikinya dengan mudah. Selain itu, kegunaan bentuk juga

dapat menambah nilai daripada produk . Sebenarnya selain itu

ada kegunaan lain yang tidak kalah penting yakni kegunaan

informasi (information utility). jadi periklanan dapat menambah

nilai pada suatu barang dengan memberikan informasi kepada

konsumen.

Iklan dapat memberikan informasi lebih banyak. Baik

mengenai harga, bentuk barang, ataupun informasi lain yang

memiliki kegunaan bagi konsumen. Nilai yang diciptakan oleh

periklanan tersebut dinamakan faedah informasi. Tanpa adanya

informasi tersebut orang akan segan atau tidak 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 adalah lebih baik

daripada produk yang lainya. Iklan yang memiliki sifat

membujuk tersebut lebih baik dipasang pada media-media

seperti televisi atau majalah. Periklanan yang bersifat membujuk



17

dapat menimbulkan kecaman dari orang-orang atau kelompok

tertentu. Dikarenakan mereka beranggapan bahwa periklanan

tersebut digunakan untuk mempermainkan dan memanfaatkan

kosumen. Namun dalam kenyataanya terdapat pula iklan yang

bersifat membujuk justru bertujuan baik, misalnya : mendorong

orang untuk berhenti merokok. Iklan seperti ini biasanya dapat

menimbulkan pandangan yang positif pada masyarakat.

c. Menciptakan Kesan (image)

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, misalnya dengan menggunakan warna, lustrasi,

bentuk dan lay-out yang menarik. Terkadang pembelian barang

tidak dilakukan secara rasional atau memperhatikan nilai

ekonomisnya, tetapi lebih terdorong untuk mempertahankan atau

meningkatkan gengsi.

d. Memuaskan Keinginan

Terkadang orang juga perlu dibujuk untuk melakukan

sesuatu yang baik bagi mereka atau masyarakat. Misalnya

dibujuk untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Jadi

periklanan merupakaan suatu alat yang dapat dipakai untuk

mencapai tujuan, dan tujuan itu sendiri merupakan pertukaran

yang saling memuaskan.
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e. Periklanan Merupakan Alat Komunikasi

Periklanan adalah suatu alat untuk membukaan komunikasi

dua arah antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka

dapat terpenuhi dalam cara yang efisien dan efektif. Dalam hal

ini komunikasi dapat menunjukan cara-cara untuk mengadakan

pertukaran yang memuaskan.29

2.1.4 Macam-Macam Periklanan

Periklanan dapat digolongkan atas dasar penggunaannya oleh

pimpinan, karena perbedaan tersebut tergantung pada tujuan

perusahaan dalam program periklanannya. Periklanan di bagi ke

dalam :

a. Periklanan Barang (Product Advertising)

Dalam periklanan produk, pemasang iklan menyatakan

kepada pasar mengenai produk yang ditawarkannya. Priklanan

produk dapat di bagi lagi ke dalam :

 Primary Dimand Advertising

Merupakan periklanan yang berusaha mendorong

permintaan untuk satu jenis produk secara keseluruhan,

tanpa menyebut merek atau nama produsennya. Periklanan

seperti ini biasanya dilakukan oleh gabungan pengusaha

atau asosiasi perdagangan. Contoh : Susu kental manis lebih

29 Magdalena Asmajasari,Op.cit., hlm 11-15
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sehat.

 Selective Demand Advertising

Periklanan ini hampir sama dengan primary demand

advertising, hanya bedanya dalam periklanan ini disebutkan

merek barang yang ditawarkan. Contoh : Susu kental manis

Indomilk lebih sehat. Periklanan dalam bentuk ini juga

dapat dikelompokan kedalam periklanan langsung dan tidak

langsung. Periklanan langsung penjual menginginkan

adanya tanggapan yang cepat terhadap iklannya. Sedangkan

periklanan tidak langsung dibuat untuk mendorong

permintaan dalam periode waktu yang lebih lama.

b. Periklanan kelembagaan

Periklanan kelembagaan atau disebut juga corporate image

advertising, dilakukan untuk menimbulkan rasa simpati terhadap

penjual dan ditujukan untuk menciptakan goodwill30 kepada

perusahaan. Periklanan ini dibagi menjadi tiga yaitu :

 Patronage Instutional advertising

Dalam periklanan ini penjual berusaha memikat

konsumen dengan menyatakan suatu motif membeli pada

penjual tersebut dan bukannya motif membeli produk

30 Goodwill adalah bahasa komunikasi bisnis yang mempunyai makna mendapat timbal balik yang baik
untuk menciptakan rasa kebaikan dan keramahan yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan.
http://study.com/academy/lesson/goodwill-in-business-communication.html (diakses pada 15 Maret 2016
pukul 02.51)

http://study.com/academy/lesson/goodwill-in-business-communication.html
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tertentu. Misalnya pemberitahuan pengecer tentang

pergantian jam buka tokoknya, atau pemberitahuan tentang

pengantaran barang ke rumah dan sebagainya.

 Public-Relations intitutional advertising

Periklanan dibuat untuk membuat pengertian yang baik

tentang perusahaan kepada para karyawan, pemiliki

perusahaan, atau masyarakat umum. Misalnya, perusahaan

menyatakan akan mengurangi polusi yang ditimbulkan oleh

pabrik atau produknya.

 Public service advertising

Merupakan iklan layanan masyarakat. Misalnya

menggambarkan tenatng suatu dorongan kepada masyarakat

untuk menggunakan kendaraan dengan hati-hati. Disini

perusahaan asuransi jiwa, misalnya, dapat membantu

dengan memberikan petunjuk kepada masyarakat dalam

memilih kesadaran.

c. Periklanan nasional, regional dan lokal

Periklanan juga dapat digolongkan menurut daerah geografis

dimana kegiatan periklanan tersebut dilakukan. Penggolongannya

adalah :

 Periklanan Nasional

Periklanan ini sering juga disebut general advertising,
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merupakan periklanan yang biasanya disponsori oleh

produsen dengan distribusi secara nasional. Jadi, pasar yang

dituju sebagai sasaran adalah pasar nasional, dan media

yang digunakan mempunyai sirkulasi secaa nasional.

 Periklanan Regional

Periklanan yang hanya terbatas didaerah tertentu dari

sebuah negara; misalnya hanya meliputi pulau jawa saja.

Biasanya, periklanan seperti ini dilakukan oleh penjual atau

perusahaan yang mempunyai luas pasar pada skup regional.

 Periklanan Lokal

Periklanan ini juga disebut juga dengan retail

advertising, biasanya dilakukan oleh pengecer dan ditujukan

kepada pasar lokal saja. Apabila periklanan ini dilakukan

olah produsen. Maka lebih dipentingkan merek produknya;

tetapi kalau periklanan itu dilakukan oleh pengecer, maka

lebih penting dipentingkan nama tokonya; oleh karena itu ,

periklanan lokal ini sering dilakukan bersama-sama antara

produsen dengan para pengecernya.

d. Periklanan Pasar

Penggolongan ini didasarkan pada jenis atau sifat pasarnya.

Oleh karena itu, jenis periklanannya tergantung pada sasaran yang

dituju, apa konsumen, perantara dagang atau pemakai industri.

Jenis periklanan tersebut ialah :
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 Consumer Advertising, ditujukan kepada konsumen

 Trade Advertising, ditujukan kepada perantara pedagang

terutama pengecer

 Industrial Advertising, ditujukan kepada pemakai Industri.31

2.2 Pre-Roll Advertising

Seiring perkembangan di era digital berdampak pula pada periklanan saat

ini perusahan yang ingin mengiklankan produk di mudahkan dengan berbagai

pilihan media advertising. Salah satunya menggunakan video advertisement.

Pengertian video advertisment saat ini masih tergantung pada orang yang

ditanya, menurut pakar media , wartawan , dan banyak perusahaan , terutama

pada jaringan yang bercokol di bagian media digital, mengklaim video

advertising adalah iklan digital yang berisi video, termasuk iklan dalam

spanduk dan teks. Orang lain melihat iklan video sebagai semua jenis iklan di

video streaming atau video yang ada di internet tanpa perlu men-download,

terlepas dari format.32 Selain itu Baljeet Singh33 menyatakan "Video online

tentu membutuhkan akuntabilitas34 lebih ketika membahas mengenai video

metrics35. Kita harus bekerja sama untuk mengembangkan standar sehingga

31 Magdalena Asmajasari,Op.cit., hlm 18-19

32 Josh Winograd, “What Exactly is a Video Ad?”,
http://digiday.com/social/what-exactly-is-a-video-ad/ (diakses pada 03 April 2016 pukul 11.56)

33 Baljeet Singh adalah Senior Product Manager untuk YouTube
34 Akuntabilitas diatas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Disadur dari
https://www.kamusbesar.com/akuntabilitas

35 Video matrics adalah sebuah alat untuk membantu mengenbangkan strategi video marketing atau branding
suatu perusahaan. Dengan memberikan rincian perhitungan kesuksesan video lewat perhitungan jumlah
penonton, presentase jumlah penonton video, rata-rata keterlibatan penonton, adakah tindakan lanjut
penonton setelah melihat video tersebut dan perhitungan jumalah komentar dan share untuk video tersebut.

http://digiday.com/social/what-exactly-is-a-video-ad/
https://www.kamusbesar.com/akuntabilitas
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penerbit dan pengiklan sama-sama dapat memaksimalkan manfaat dari

iklan-video online dan akhirnya menguntungkan pemirsa dengan membantu

menghubungkan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang

tepat".

Menurut web local solution yang dikembangkan oleh Cox Media Grup

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang digital media planning dan

broadcasting, ada 3 macam video advertising yaitu mid-roll, well-placed post

roll dan tentunya pre-roll yang setiap jenisnya memiliki fungsi

masing-masing.

Gambar 2.1

Salah satu contoh Pre-Rolls Advertising YouTube

Didalam iklam mid-roll menayangkan keseluruhan video yang berdurasi

lebih panjang dari pre dan post-roll biasanya konsumen sudah terbiasa

menonton TV sehingga lebih sabar menunggu, karena terbiasa dengan

tayangan televisi yang dipertengah acara disisipkan dengan iklan. Post-roll

Disadur dari https://hbr.org/2015/04/video-metrics-every-marketer-should-be-watching

https://hbr.org/2015/04/video-metrics-every-marketer-should-be-watching
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ada beberapa contoh kampanye video post-roll dapat sangat efektif, terlebih

lagi jika iklan yang akan di tayangkan menggunakan call-to-action36 dan jika

video iklan bermerk- post-roll dapat menyampaikan nilai pesan yang ada.

Sedangankan pre-roll menurut whatsl.com37 adalah iklan video pesan

promosi yang diputar sebelum diputarnya konten video yang dipilih oleh

pengguna. iklan ini sedikit dirubah dari iklan TV yang kadang kadang

dipersingkat menjadi 10 sampai 15 detik karena standart 30 detik untuk iklan

televisi tidak cocok untuk video pre-roll advertising.38 Dengan menggunakan

fromat trueview ad yang memungkinkan pengguna untuk mengabaikan iklan

setelah lima detik.

Namun menurut VideoNuze39, analisis video dan situs berita, hampir

setengah dari semua pemirsa menonton iklan Pre-Roll sampai akhir,

walaupun mereka memiliki pilihan untuk melewatkan iklan tersebut. Dilihat

dari efektifitas komunikasinya pemirsa mempertahankan 95% dari pesan

36 Call-to-action (seruan tindakan) adalah instruksi kepada calon pelanggan melalui upaya
pemasaran tertentu untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Disadur dari
http://kamusbisnis.com/arti/call-to-action/

37 WhatIs.com adalah web sumber informasi dan referensi mengenai teknologi, web ini telah
memberikan informasi dan pengertian dari era awal internet pada tahun 1999. Situs ini memiliki
misi untuk membantu para profesional IT dan pembisnis memahami satu sama lainnya dengan
menggunakan bahasa yang khusus. Konten disitus ini telah diteliti dan dan ditulis oleh direktur
editorial Margaret Rouse seorang penulis yang telah mengantarkanWhatIs.com mendapatkan
award the New York Times, Time Magazine, USA Today, The Washington Times, the Miami Herald,
ZDNet, PC Magazine and Discovery Magazine. Disadur dari http://whatis.techtarget.com/about

39 Videonuze.com sebuah web yang menyajikan semua berita di industri video online dan mobile
yang dinamis dan berhubungan dengan bisnis yang diedit dan diterbitkan oleh Will Richmond,
president dari Broadband Directions LLC, intelegen pasar terkemuka penerbitan dan perusahaan
konsultan yang mengkhususkan diri dalam video online dan mobile. Will adalah veteran 20-tahun
dari industri broadband, TV kabel, konten dan teknologi. Dia adalah seorang ahli industri terkenal
dan diakui, yang wawasan dan saran yang dicari oleh by C-level industry executives. Disadur dari
http://www.videonuze.com/about

http://kamusbisnis.com/arti/call-to-action/
http://whatis.techtarget.com/about
http://www.videonuze.com/about
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ketika mereka menonton di video dibandingkan dengan 10% ketika membaca

dalam teks (ditinjau dari insivia40).

2.3 Media Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media, yaitu media yang

tersaji secara online di internet. Menurut kamus bisnis arti dari media online

adalah media digital, yang meliputi foto, video dan musik. Lalu

didistribusikan melalui Internet, baik dilindungi oleh hak cipta atau tidak

dilindungi oleh hak cipta yang memberikan materi secara bebas atau terdapat

biaya.41 Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara

umum dan khusus:

A. Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format

media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto,

video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa

dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan

pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list

(milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media)

masuk dalam kategori media online.

B. Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan

pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah

40 Insivia sebuah situs yang didirikan tahun 2002 dan memberikan strategi merketing yang
inovatif dan atraktif. Disadur dari http://www.insivia.com/company/

41 Businessdictionary.com adalah salah satu sumber bisnis online yang berbasis di Washington
D.C dan telah memberikan 25,000 definisi yang berhubungan dengan bisnis dan marketing.
http://www.businessdictionary.com/definition/online-media.html (diakses pada 03 April 2016
pukul 13.00)

http://www.insivia.com/company/
http://www.businessdictionary.com/definition/online-media.html
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singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan.

Komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti

publisitas dan periodisitas.42

Media online saat ini menawarkan banyak sekali fitur, sesuai dengan

kebutuhan pengguna ingin menggunakan media online sebagai apa. Dapat

digunakan untuk bersosialisasi, hiburan, pembelajaran dan juga bisnis. Saat

ini media online atau new media juga digunakan untuk berbisnis dan

mengiklankan sebuah produk.

2.4 YouTube

Dengan adanya teknologi elektronik yang semakin maju dan berkembang

telah menyebabkan dunia semakin kecil. Pesan komunikasi yang dulu tidak

mungkin disampaikan kesuatu tempat yang jaraknya jauh, kini dengan media

online atau internet komunikasi dapat sampai dalam ukuran detik saja.

Bahkan media online sekarang juga bukan hanya digunakan sebagai media

komunikasi namun juga sebagai media yang memberikan edukasi atau

wawasan. Salah satu media online tersebut adalah YouTube. YouTube adalah

situs berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton,

dan berbagi video.43

42 Asep Syamsul M.Romli, Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online
( Bandung:Nuansa Cendekia, 2012 ), Hal 34.

43 Jim Hopkins, (October 11, 2006). "Surprise! There's a third YouTube co-founder". USA Today.
(diakses pada tanggal 03 April 2016 pukul 13.58)
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm

http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm
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Gambar 2.2

Tampilan situs YouTube

Saat ini YouTube masih menjadi web yang digemari oleh masyarakat

terlihat dari perhitungan Alexa.com44 youtube berada pada posisi ke-4

ditingkat nasional dan menduduki peringkat ke-3 dalam skala global.

Menurut YouTube sendiri pengguna YouTube dapat melihat lebih dari 3 juta

jam video perbulannya.45 YouTube sendiri didirikan oleh 3 mantan karyawan

paypal Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ide pembuatan Youtube

ada sekitar setahun sebelum peluncuran resmi YouTube tanggal 14 Februari

44 Alexa.com, loc. cit http://www.alexa.com/about (diakses pada 15 Maret 2017 pukul 00.56)

45 Jane Doe. Loc. cit, http://www.insivia.com/50-must-know-stats-about-video-marketing-2016/
(diakses pada tanggal 03 April 2016 pukul 13.08)

http://www.alexa.com/about
http://www.insivia.com/50-must-know-stats-about-video-marketing-2016/
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2005. Ide pembuatan situs ini berasal dari dua kunci kejadian di 2004:

kerusakan busana Janet Jackson di Super Bowl , dan terjadinya tsunami di

Samudera Hindia. Hingga pada 15 desember 2005 YouTube secara resmi

keluar beta karena telah mendapatakan suntikan dana investasi dari Sequoia

Capital46 di bulan November 2005 sebesar $3.5 juta dolar. Satu tahun

kemudian youtube diambil oleh Google dengan nilai yang sangat fantastis

yakni 1,65 miliar dolar pada 9 Oktober 2006. Di tangan Google pula lah

YouTube akhirnya semakin melejit hingga seperti sekaran dan menjadikan

pembelian YouTube sebagai pembelian terbesar google.47 Saat ini youtube

telah berada di 88 negara dan menggunakan 76 bahasa, yang mencakup 95%

dari populasi internet dunia.48

2.5 Media Sosial

2.5.1 Pengertian Media Sosial

Berkembangnya teknologi saat ini menjadikan media sosial yang

awalnya hanya sebagai media bersosialisasi menjadi media promosi.

Dengan internet perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak

untuk mempromosikan produk yang jangkauannyapun lebih luas.

Antony Mayfield.49 Mendefinisikan media sosial adalah media dimana

46 Sequoia Capital, loc. cit, https://www.sequoiacap.com/companies/

47Megan Rose Dickey, loc. cit,
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?IR=T&op=1?r=US
&IR=T#the-first-video-posted-to-the-site-me-at-the-zoo-was-only-19-seconds-long-3

48 Youtube, loc. cit., https://www.youtube.com/yt/press/id/ (diakses pada 5 Juni 2017 pukul 21.58)

49 Antony Mayfield adalah seorang konsultan, penulis dan komentator pada web strategi media Ia
pendiri konten dan media sosial tim iCrossing, yang menjadi perusahaan pemasaran digital
independen terbesar di dunia, sebelum dijual ke Hearst Media pada tahun
2010http://www.antonymayfield.com/about/

https://www.sequoiacap.com/companies/
http://www.businessinsider.com/author/megan-rose-dickey
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?IR=T&op=1?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?IR=T&op=1?r=US&IR=T
https://www.youtube.com/yt/press/id/
http://www.antonymayfield.com/about/
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penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan

menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia

online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan

avatar/karakter 3D).50

2.5.2 Fungsi Sosial Media

Ketika kita mendefinisikan media sosial sebagai sistem

komunikasi maka kita harus mendefinisikan fungsi-fungsi terkait

dengan sistem komunikasi, yaitu :

1. Administrasi

Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam

jaringan sosial yang relevan dan relatif dimana posisi pasar

anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media sosial,

dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan

media sosial. Pembentukan sebuah blog organisasi dan

integrasi konten dalam masyarakat yang relevan. Riset pasar

untuk menemukan dimana pasar anda.

2. Mendengarkan dan Belajar

Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa

yang pasar inginkan, apa yang relevan dengan mereka.

3. Berpikir dan Perencanaan

50 Felix Wijayanto, “Sosial Media : Definisi, Fungsi, dan Karakteristik”,
https://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/ (diakses pada tanggal 03 April
2016 pukul 14.10)

https://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/
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Dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaiman anda akan tetap

didepan pasar dan begaiman anda berkomunikasi ke pasar.

Bagaiman teknologi sosial meningkatkan efisiensi operasional

hubungan pasar.

4. Pengukuran

Menetapkan langkah-langkah efektif sangat penting

untuk mengukur apakah metode yang digunakan, isi dibuat dan

alat yang anda gunakan efektif dalam meningkatkan posisi dan

hubungan pasar anda.

2.5.3 Manfaat Media Sosial

Menurut Susan Gunelius untuk mempermudah promosi penjualan

perusahaan saat ini lebih memilih cara yang praktis salah satunya

menggunakan media sosial. Tujuan umum penggunaan sosial media

adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi Online

Dengan memanfaatkan media sosial atau jejaring sosial,

semua orang bisa melakukan komunikasi secara online, seperti

chatting, pemberitahuan kabar, dan undangan. Bahkan bagi mereka

yang sudah terbiasa, komunikasi dalam media sosial lebih efektif

dari pada melalui call atau sms mobile.

2. Mencari Informasi, Berita, dan Pengetahuan

Media sosial berisi segudang informasi, berita, ilmu,
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pengetahuan, dan kabar terkini, malah informasi-informasi

tersebut lebih cepat menyebar melalui media sosial dibanding

media elektronik seperti TV.

3. Mendapatkan Hiburan

Perasaan sedih, stress, jenuh adalah perasaan yang bisa

menimpa siapapun saja tergantung kondisi. Salah satu upaya yang

dilakukan seseorang jika merasa jenuh adalah mendapatkan

hiburan dengan berkunjung ke media sosial.

4. Sebagai Sarana Promosi

Promosi dalam media sosial tidak lagi terdengar asing, karena

ini sudah menjadi salah satu perannya, memperkenalkan produk

baru, mempromosikan blog, dan lain sebagianya. Alasannya

adalah untuk memperkenalkan dan mengajak orang lain agar bisa

menikmati produknya.51

2.6 Video Advertising yang Efektif

Untuk membuat sebuah produk atau jasa dikenal oleh konsumennya

perusahaan membuat iklan untuk menyebarluaskan produk yang dijual, salah

satu caranya menggunakan iklan. Banyak sekali tipe iklan yang ditawarkan

diera teknologi seperti saat ini, termasuk iklan video. Iklan video sebenarnya

sama dengan iklan video TV hanya saja yang membedakan iklan video berada

dalam ruang lingkup online sedangkan iklan video TV diakses pada media

51 Susan Genelius, 30-minute Sosial Media Marketing ( United State:McGraw-Hill Companies, 2011 ), Hal
15
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elektronik televisi, dan durasi yang ada pada iklan video serta durasi iklannya

yang lebih singkat dari pada iklan video yang ada di televisi. Selama beberapa

tahun dari sekarang, iklan video telah menjadi cara ampuh untuk menarik

konsumen sehingga dapat menjadikan iklan video semakin populer. Menurut

perhitungan ComScore52 video iklan online berkembang karena lebih lebih

dari 184 juta pengguna Internet menonton 36,9 miliar konten video online

pada bulan Juli, sementara jumlah iklan video mencapai 9,6 miliar. Dengan

banyaknya jumlah penonton yang tertarik dengan video iklan, semakin

banyak pula pengiklan yang tertarik untuk menggunkaan metode ini. Namun

untuk mendapatkan perhatian konsumen melihat video iklannya maka

pengiklan harus membuat video lebih menarik. Berikut untuk membuat iklan

video yang lebih efektif menurut beberapa Website marketing ternama di

dunia termasuk dari YouTube sendiri :

 Menurut YouTube cara untuk lebih efektif adalah terletak pada

kotennya. Konten yang menarik akan selalu menjadi andalan.

Konten yang didalamnya termasuk teks, tema, durasi serta pesan

iklan yang baik pasti akan membuat penonton kembali untuk

menonton atau mencari tau lebih lanjut.53

 Menurut artikel “12 Video Marketing and Ad Campaigns You’ll

52 ComScore.com adalah sebuah perusahaan amerika yang berkecimpung dalam bidang
perhitungan, pengukuran dan penganilisis suatu perusahaan yang menyediakan data pemasaran
dan analisis untuk perusahaan terbesar di dunia, media masa, advertising agency dan penerbit.
Disadur dari
http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/8/comScore-Releases-July-2012-US-Onli
ne-Video-Rankings?cs_edgescape_cc=ID
53 YouTube, “Tips for creating effective video ads”.
https://support.google.com/youtube/answer/2375498?hl=en (diakses pada tanggal 4 September 2017 pukul
16.09)

http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/8/comScore-Releases-July-2012-US-Online-Video-Rankings?cs_edgescape_cc=ID
http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/8/comScore-Releases-July-2012-US-Online-Video-Rankings?cs_edgescape_cc=ID
https://support.google.com/youtube/answer/2375498?hl=en
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Actually Enjoy Watching” didalam website HubSpot54 iklan video

yang mengedepankan misi dan pesan dari pada produknya akan lebih

sukses membangun emotional para calon konsumen.55 Menurut

penelitian oleh Scott Magids, Alan Zorfas, dan Daniel Leemon di

Harvard Business Review kosumen yang “Fully Connected” secara

emosional kepada suatu brand atau pesan yang disampaikan oleh

suatu brand akan lebih cepat duakali lipat dari pada rata-rata untuk

menonton dan menyebarkan video dari pada konsumen yang “highly

setisfied”. Dengan memanfaatkan keuntungan ini emotional-charged

marketing dilakukan agar konsumen dapat merasa dikenali dan

penting.56

 Mempersonalisasikan video nampaknya juga membuat iklan video

lebih efektif. Menurut artikel “9 Tips For an Effective Video Ad” di

website American Express57 mempersonalisasikan video dengan

menambah foto pemilik perusahaan, kariawan dan pelanggan. serta

testimonial pelanggan menggunakan produk atau layanan yang akan

diiklankan. selain itu mempersonalisasikan dengan menggunakan

54 HubSpot adalah website dari agency marketing profesional produk software untuk inbond marketing dan
penjualan. Berbasis di Cambridge, Massachusetts, yang didirikan oleh Brian Halligan dan Dharmesh Shah di
2006. disadur dari
https://www.hubspot.com/our-story?_ga=2.173557159.588868350.1504326839-2102116514.1504326839

55 Linsay Kolowich, “12 Video Marketing and Ad Campaigns You’ll Actually Enjoy Watching”.
https://blog.hubspot.com/marketing/lovable-video-marketing-campaigns (diakses pada 5 September 2017
pukul 20.06)

56 Scott Magids, Alan Zorfas, dan Daniel Leemon, (From November 2015 Issue). “The New Science of
Customer Emotions”. Harvard Bussines Review. (diakses pada 5 September 2017 pukul 14.02)
https://hbr.org/2015/11/the-new-science-of-customer-emotions

57 American Express Company, juga dikenal sebagai Amex, adalah perusahaan jasa keuangan multinasional
Amerika yang berkantor pusat di Three World Financial Center di New York City. Perusahaan ini didirikan
pada tahun 1850, dan merupakan salah satu dari 30 komponen Dow Jones Industrial Average. Disadur dari
http://about.americanexpress.com/oc/whoweare/

https://hbr.org/search?term=scott+magids
https://hbr.org/search?term=alan+zorfas
https://hbr.org/search?term=daniel+leemon
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge,_Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Halligan
https://www.hubspot.com/our-story?_ga=2.173557159.588868350.1504326839-2102116514.1504326839
https://blog.hubspot.com/marketing/lovable-video-marketing-campaigns
https://hbr.org/search?term=scott+magids
https://hbr.org/search?term=alan+zorfas
https://hbr.org/search?term=daniel+leemon
https://hbr.org/2015/11/the-new-science-of-customer-emotions
http://about.americanexpress.com/oc/whoweare/
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artis atau model juga dapat menjadi jalan yang efektif.58

 Serta membagikan cerita yang mengeinspirasi tentang barang atau

jasa perusahaan dapat dijadikan video iklan untuk membangun nilai

produk serta citra pengiklan itu sendiri daripada terang terangan

menampilkan fakta murni pemasaran. Maka dari itu pengiklan juga

menjadi faktor penting dalm video iklan dikarenakan pengiklan

memiliki teste dalam membuat iklan sendiri-sendiri serta kenutuhan

konsumen yang berbeda beda. Selain itu mengetahui audience juga

sangat penting agar produk atau jasa dapat mengenai target market.59

2.7 Basis Teori yang Digunakan

Berkaitan dengan judul yang penulis gunakan dalam menjelaskan

bagaimana daya tarik Pre-Roll Advertising maka penulis menggunakan teori

AIDDA dalam menganalisis Daya Tarik Pre-Roll Advertising tersebut.

2.7.1 Teori AIDDA

Komunikasi di era teknologi saat ini di mudahkan dengan

banyaknya cara dan media untuk menyapaikan pesan baik yang

dekat maupun yang jauh sekalipun. Menurut Schiffman dan Kanuk

komunikasi adalah the transmission of a message from a sender to

a receiver via a medium of transmission60 yang artinya

58 Carol Meinhart, “9 Tips For an Effective Video Ad”.
https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/9-tips-for-an-effective-video-ad/
(diakses pada 5 September 2017 pukul 16.37)

59 Linsay Kolowich, Loc. Cit. https://blog.hubspot.com/marketing/lovable-video-marketing-campaigns
(diakses pada 5 September 2017 pukul 20.06)

60 Diah Syafita Johar, Srikandi Kumadji, M.Kholid Mawardi, “Pengaruh AIDA (Attention, Interest, Desire,
Action) Terhadap Efektifitas Iklan Online (Survei pada Pembeli di Toko Online Adorable Project), Jurnal

https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/9-tips-for-an-effective-video-ad/
https://blog.hubspot.com/marketing/lovable-video-marketing-campaigns
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komunikasi adalah transmisi sebuah pesan dari pengirim ke

penerima melalui medium transmisi. Salah satu bentuk komunikasi

adalah iklan. Melalui iklan penjual mengkomunikasikan pesannya

kepada calon pembeli dengan efektif. Idealnya pesan yang efektif

dapat menimbulkan menarik perhatian (Attention), ketertarikan

(Interest), membangkitkan keinginan (Desire), keputusan

(Decision), dan menggerakkan tindakan (Action). Menurut Onong

Uchjana Effendy AIDDA adalah akronim dari kata-kata Attention

(perhatian), Interest (ketertarikan), Desire (hasrat), Decision

(keputusan), Action (tindakan/kegiatan). Adapun keterangan dari

elemen-elemen dari model ini adalah :

 Perhatian (Attention) : Keinginan seseorang untuk mencari

dan melihat sesuatu.

 Ketertarikan (Interest) : Perasaan ingin mengetahui lebih

dalam tentang suatu hal yang menimbulkan daya tarik bagi

konsumen.

 Keinginan (Desire) : Kemauan yang timbul dari hati tentang

suatu yang menarik perhatian.

 Keputusan (Decision) : Kepercayaan untuk melakukan

sesuatu hal

Administrasi Bisnis, 26:1, (Malang, September 2015)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(
ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLA
N%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
(diakses pada 17 Maret 2017 pukul 19.40)

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLAN%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLAN%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLAN%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
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 Tindakan (Action) : Suatu kegiatan yang merealisasikan

keyakinan dan ketertarikan terhadap sesuatu.61

Model Teori AIDDA

Attention

↓

Interest

↓

Desire

↓

Decision

↓

Action

Sumber: Onong Uchjana Effendy (2003)

Konsep AIDDA ini adalah proses psikologis dari diri khalayak.

61 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.( Badung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003 ) hal
305
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Berdasarkan konsep AIDDA agar khalayak melakukan tindakan

(action), maka pertama-tama mereka harus dibangkitkan

perhatiannya (attention) sebagai awal suksesnya komunikasi.

Apabila perhatian komunikasi telah dibangkitkan, hendaknya disusul

dengan upaya menumbuhkan minat (interest), yang merupakan

derajat lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari

perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat (desire)

untuk melakukan kegiatan yang diharapkan komunikator. Hanya ada

hasrat saja pada diri komunikan, bagi komunikator belum berarti

apa-apa, sebab hanrus dilanjutkan dengan datangnya keputusan

(decision), yakni melakukan keputusan untuk melakukan tindakan

(action) sebagaimana diharapkan komunikator.62

2.7.2 Hubungan Teori AIDDA dengan Topik yang Dibahas

Seperti yang dijelaskan pada pengertian teori AIDDA di atas

peneliti ingin menggunakan teori AIDDA dalam melihat Daya Tarik

Pre-Rolls Advertising media sosial YouTube. Peneliti menggunakan

teori ini dikarenakan teori ini berkaitan dengan usur-unsur penting

dalam melihat proses daya tarik dalam suatu iklan, yaitu perhatian

(Attention), ketertarikan (Interest), keinginan (Desire), keputusan

(Decision), dan tindakan (Action). Umumnya iklan yang memiliki

daya tarik akan menimbulkan tindakan dari konsumen yaitu berupa

pembelian, namun sebelum terjadinya pembelian terdapat

tahap-tahap yang disebut Hierarchy of Effect (HOE).

62 Onong Uchjana Effendy, Ibid, hal 305
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Hierarchy-of-effect adalah tingkatan pengaruh iklan terhadap

konsumen. Teori Hierarchy of Effect yang paling dikenal adalah

AIDDA (attention, interest, desire, decision, action).63 Sehinga

peneliti berasumsi bahwa teori ini sesuai dengan penelitian yang

akan dilakukan yaitu ingin melihat daya tarik iklan Pre-roll

Advertising didalam media sosial Youtube. Studi ini akan dilakukan

pada pengguna media online area wifi corner kantor telkom basuki

rahmad.

63 Diah Syafita Johar, Srikandi Kumadji, M.Kholid Mawardi, loc. cit,
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(
ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLA
N%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLAN%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLAN%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347105&val=6468&title=PENGARUH%20AIDA%20(ATTENTION,%20INTEREST,%20DESIRE,%20ACTION)%20TERHADAP%20EFEKTIFITAS%20IKLAN%20ONLINE%20(Survei%20pada%20Pembeli%20di%20Toko%20Online%20Adorable%20Project)
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2.8 Penelitian yang Terdahulu

1. Penelitian dari Yuniar Mulia Sari

Judul Penelitian : Pengaruh Terpaan Iklan Dalam Bentuk Mini Drama

Terhadap Pengguna Fitur Aplikasi Instan Messaging ( Studi pada

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMM Angkatan 2011

Pengguna Aplikasi LINE )

Penelitian dari Yuniar Mulia Sari mencari pengaruh terpaan iklan

dalam bentuk mini drama terhadap fitur aplikasi instant massaging LINE.

Iklan LINE ini menggunakan metode iklan TV dan juga content sharing

YouTube64. Penelitian Yuniar Mulia Sari menyatakan media promosi ini

cukup efektif karena sesuai dengan kehidupan anak muda yang tidak lepas

dari gadget. Metode yang digunakan oleh Yuniar Mulia Sari adalah

Kuantitatif . Perbedaan peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

yanuar mulia sari adalah peneliti ingin mengetahui Daya Tarik Pre-roll

Advertising sedangkan Yuniar Mulia Sari melihat adakah pengaruh didalam

terpaan iklan mini drama content sharing YouTube. Bentuk iklan yang di

teliti juga berbeda dari penelitian milik yuniar menggunakan bentuk video

advertising mini drama yang bersifat pre-roll advertising non-skipable

64 Content Sharing YouTube konten berbagi video dalam youtube untuk media online lainya. Content Sharing
YouTube biasa dipengaruhui oleh latarbelakang karakter dari seseorang. Disadur dari, Gary Hanson dan Paul
Haridakis, “YouTube Users Watching and Sharing the News: A Uses and Gratifications Approach”, Jurnal
Komunikasi Media Massa, 3:1, (Michigan, US, Musim Gugur, 2008)
http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0011.305?view=text;rgn=main (diakses pada 22 Maret 2017 pukul
20.41)

http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0011.305?view=text;rgn=main
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dimana iklan ditampilkan diawal video tanpa dapat di lewati sedangkan

peneliti meneliti iklan pre-roll advertisingnya sendiri yaitu video iklan

youtube yang memiliki durasi kurang dari setengah mid-roll advertising

dan berputar sebelum video pilihan audience berputar baik skippable

maupun non-skippable. Lebih lanjut Yuniar Mulia Sari menggunakan teori

yang sama dengan peneliti. Ia menggunakan teori AIDDA (Attention,

Interest, Desire, Decision Action) dan menggunakan metode penelitian

kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanasi dan dasar penelitian survei.

Penelitian eksplanasi ini bermaksud mejelaskan kedudukan

variable-variable yang diteliti serta hubungan antara satu variable dengan

varable lain. Sedangankan peneliti menggunakan motode penelitian

kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian Yuniar Mulia Sari terbukti ada

pengaruh terpaan iklan dalam bentuk mini drama terhadap penggunaan

fitur aplikasi instant messaging.
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2. Penelitian dari Ivan Dwi Septianto

Judul Penelitian : Analisis Elaboration Likelihood Dalam Pengaruh

Keterlibatan Terhadap Attitude Dan Intention To Click ( Studi

Eksperimen Keterlibatan pada Iklan Simpati Loop di Metode Pre-Roll

Invideo YouTube )

Penelitian dari Ivan Dwi Septianto mencari Analisis Elaboration

Likelihood Model65 Dalam Pengaruh Keterlibatan Terhadap Brand

Atitude66 dan Intention To Click (Studi Eksperimen Keterlibatan pada

Iklan Simpati Loop di metode Pre-roll InVideo YouTube). Penelitian ini

merupakan studi tentang perilaku konsumen dan komunikasi persuasi

dengan menggunakan paradikma positivistik. Perbedan penelitian milik

Ivan Dwi Septianto ini ada pada prilaku penonton pre-roll advertising.

Sedangankan peneliti lebih pada daya tarik dari iklan Pre-Roll

Advertising itu sendiri. Bila didalam Penelitian Ivan Dwi Septianto ingin

melihat akankah audience dari video advertising ada niat untuk

mengeklik dan mengakses pre-roll advertising secara khusus pada Iklan

Simpati Loop sedangankan peneliti ingin mengetahui daya tarik Pre-Roll

65 Analisis Elaboration Likelihood Model digunakan untuk menjelaskan pengaruh keterlibatan terhadap
brand attitude dan intention click pada iklan. Disadur dari, Ivan Dwi Septianto, tesis master: “Analisis
Elaboration LikelihoodModel dalam Pengaruh Keterlibatan Terhadap Brand Attitude dan Intention to Click
(Studi Eksperimen Keterlibatan pada Iklan Simpati Loop di Metode Pre-Roll InVideo YouTube)”(Malang:
Universitas Brawijaya Malang, 2014) hal 3.

66 Brand Attitude adalah opini dari konsumen terhadap suatu produk ditentukan berdasarkan riset pasar.
BrandAttitude akan memberitahu apa yang orang pikirkan tentang produk atau layanan, apakah produk
tersebut menjawab kebutuhan konsumen, dan berapa banyak produk yang diinginkan oleh konsumen.
Disadur dari https://www.allbusiness.com/barrons_dictionary/dictionary-brand-attitude-4965990-1.html
(diakses pada 22 Maret 2017 pukul 21.39)

https://www.allbusiness.com/barrons_dictionary/dictionary-brand-attitude-4965990-1.html
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Advertising secara umum. Lebih lanjut Ivan Dwi Septianto menguji Uji

hipotesis yang digunakan adalah multivariate analisis of variance

(MONOVA)67. Hasil dari peneltian ini adalah dalam elaboration

likelihood model. Keterlibatan tinggi termasuk didalam rute sentral.

Keterlibatan rendah termasuk di dalam rute peripheral. Itu terbukti dalam

uji empiris statistik manova.

67 Manova adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala
kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Analisis ini dsiebut
juga dengan istilah multivariat anova. Yang bertujuan untuk untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang
nyata pada variable-variabel dependen antar-anggota sebuah grup (variable independen). Disadur dari, Yuli
Eni, “MANOVA (Multivariate Analysis Of Variance)”
http://sbm.binus.ac.id/2015/06/15/manova-multivariate-analysis-of-variance/ (diakses pada 22 Maret 2017
pukul 22.16)

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-data.html
http://sbm.binus.ac.id/2015/06/15/manova-multivariate-analysis-of-variance/
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