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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian Riyantoro (2013) tentang efektivitas iklan 

melalui jejaring sosial sebagai salah satu strategi pemasaran keripik pedas 

Maicih dengan menggunakan metode EPIC, dimana hasil menunjukkan bahwa 

iklan produk Maicih sangat efektif dengan nilai EPIC rate sebesar 3,95. 

Syah (2016) melakukan penelitian tentang efektivitas iklan media sosial 

menggunakan EPIC pada operator seluler di indonesia, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai EPIC rate pada iklan media sosial pada operator 

seluler (Telkomsel, Indosat, dan XL) berada pada kriteria efektif. 

Gracella (2014) melakukan penelitian tentang pengukuran efektivitas 

media promosi dengan pendekatan EPIC model pada Malioboro Mall 

Yogyakarta, hasil menunjukkan bahwa iklan yang dilakukan Malioboro Mall 

Yogyakarta masuk dalam kategori efektif dengan skor EPIC rate sebesar 

3,643. 

Hasanah et al, (2015) melakukan penelitian tentang efektivitas iklan 

jejaring sosial sebagai media promosi menggunakan EPIC model pada iklan 

Facebook Huma Harati, hasil menunjukkan bahwa nilai EPIC rate sebesar 

3,978 yang berarti iklan Huma Harati pada Facebook sangat efektif. 
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Ninda (2012) melakukan penelitian tentang efektivitas iklan sosial media 

Twitter produk Maicih di Yogyakarta, hasil menunjukkan bahwa iklan produk 

Maicih pada sosial media Twitter efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

EPIC rate sebesar 3,62 yang masuk dalam kategori efektif. 

Bram (2005) melakukan penelitian tentang efektivitas iklan sebagai salah 

satu strategi pemasaran perusahaan percetakan dan penerbitan PT Rambang 

dengan metode EPIC model, hasil menunjukkan iklan PT Rambang efektif 

dengan skor EPIC rate sebesar 3,48. 

Bestriandita (2017) melakukan penelitian tentang perbandingan 

efektivitas iklan pada media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan 

Youtube), hasil menunjukkan bahwa iklan media sosial Instagram dan Youtube 

merupakan media sosial yang efektif sebagai media promosi, sedangkan 

Facebook dan twitter tidak efektif digunakan sebagai media promosi. 

Mursalim (2013) melakukan penelitian tentang efektivitas iklan media 

online  pada PT Surveyor Indonesia Kanwil Makassar menggunakan EPIC 

model, hasil menunjukkan bahwa iklan media online PT Surveyor Indonesia 

cukup efektif, hal ini ditinjau dari nilai EPIC rate sebesar 3,06. 

Prananta (2016) melakukan penelitian tentan efektivitas penggunaan 

aplikasi mobile offline sebagai media iklan terhadap peningkatan penjualan 

pada CV Trans Wisata Kuliner. Hasil menunjukkan bahwa iklan menggunakan 

aplikasi mobile offline ini berada pada posisi efektif dengan nilai EPIC rate 

sebesar 4,077. 
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Aninah (2010) melakukan penelitian tentang efektivitas media promosi 

produk herbal pada outlet PT. Prima Agritech Nusantara, hasil menunjukkan 

bahwa iklan yang dilakukan  PT. Prima Agritech Nusantara pada media 

promosi brosur, x-banner, dan personal selling masuk dalam kategori efektif 

dengan nilai EPIC rate sebesar 3,60. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada obyek 

yang diteliti dan media promosi yang digunakan. Gracella (2014), Bram 

(2005), Mursalim (2013), Prananta (2016), dan Aninah (2010) menggunakan 

media promosi bukan online dalam penelitiannya. 

Persamaan terletak pada metode pengukuran efektivitas iklan yang 

menggunakan metode EPIC model. Syah  (2016), Riyantoro (2013), Hasanah, 

et al. (2015), Ninda (2012), Bestriandita (2017) mengambil media sosial online 

dalam penelitiannya.  

 

B. Tinjauan Teori 

1.  Iklan 

Iklan merupakan bentuk penyampaian pesan atau informasi melalui 

media kepada publik. Menurut Morissan (2010:17) setiap bentuk 

komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau 

ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. 

Menurut Moriarty et al (2011:6) iklan adalah jenis komunikasi 

pemasaran yang merupakan istilah umum yang mengacu kepada semua 

bentuk teknik komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjangkau dan 

menyampaikan pesan kepada konsumennya. 
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Sedangkan Widyatama (2005:3) mengatakan bahwa iklan adalah 

bentuk penyajian pesan yang dilakukan oleh komunikator nonpersonal 

melalui media untuk ditujukan kepada komunikan dengan cara membayar. 

Adapun  Durianto et al (2003), iklan adalah semua bentuk aktifitas 

untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara 

nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan usaha komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk 

memberikan informasi melalui berbagai media. 

2. Fungsi-fungsi Iklan 

Asmajasari (1997:11-14) menyebutkan beberapa fungsi periklanan 

secara umum diantara lain: 

a. Memberikan informasi  

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 dimilikinya dengan mudah. 

b. Membujuk/mempengaruhi 

Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu tetapi juga bersifat 

membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan 

menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik dari pada produk 

yang lain. 
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c. Menciptakan pesan 

Dengan sebuah iklan orang akan mempunyai suatu kesan tentu tentang 

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

untuk menciptakan iklan yang sebaik-baiknya misalnya dengan 

menggunakan warna, ilustrasi bentuk dan lay-out yang menarik. 

d. Memuaskan keinginan 

Sebelum memilih dan membeli produk kadang-kadang orang ingin 

diberitahu lebih dulu.Sebagai contoh, mereka ingin mengetahui lebih 

dulu tentang gizi, vitamin dan harga sebuah produk makanan yang 

paling baik untuk keluarga. 

3. Tujuan Iklan 

Berbagai perusahaan mempunyai tujuan berbeda-beda dalam 

menjalankan aktifitas periklananya sesuai dengan keadaan perusahaan itu 

sendiri.Secara umum tujuan periklanan mengacu pada keputusan 

perusahaan tentang penetapan pasar sasaran, penentuan posisi pasar. 

Menurut Asmajasari (1997:19-20) Secara umum dapat dikatakan 

bahwa tujuan periklanan ialah meningkatkan penjualan yang 

menguntungkan. Adapun beberapa tujuan lain dari periklanan adalah: 

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

b. Mencapai orang – orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga 

penjualan/salesman dalam jangka waktu tertentu. 

c. Mengadakan hubungan dengan para penyalur misalnya dengan 

mencantumkan nama dan alamatnya. 
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d. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru. 

e. Menambah penjualan industri 

f. Memperkenalkan produk baru 

g. Mencegah timbulnya barang  barang tiruan. 

h. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan 

umum melalui periklanan. 

Tujuan iklan menurut Durianto et.al (2003:12-13) adalah sebagai 

berikut : 

a. Menciptakan kesadaran pada suatu merek di benak konsumen (create 

awareness). Brand awareness yang tinggi merupakan pembuka untuk 

menciptakan brand equity yang kuat. Pemasar sebenarnya menyadari 

bahwa tanpa brand aweraness yang tinggi sulit untuk mendapatkan 

pangsa pasar yang tinggi.  

b. Mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai atribut 

dan manfaat suatu merek (communicate information about attributes 

and benefits). 

c. Mengembangkan atau mengubah citra personalitas suatu merek 

(develop or change image or personality). Sebuah merek terkadang 

mengalami dilusi sehingga perlu diperbaiki citranya. Yang dapat 

dilakukan adalah melalui iklan. 

d. Menegosiasikan suatu merek dengan perasaan atau emosi (asosiate a 

brand with feeling and emotion). Di sini dimaksudkan agar ada 

hubungan emosi antara konsumen dan suatu merek. 
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e. Menciptakan norma-norma kelompok (create group norms) 

f. Mengendapkan perilaku (precipitate behavior). Perilaku konsumen 

yang dibentuk lewat iklan. 

g. Mengarahkan konsumen untuk membeli produknya dan 

mempertahankan market power perusahaan. Iklan sangat power full 

dalam meningkatkan power suatu merek di pasaran. Akan tetapi hal itu 

tidak selalu karena keberhasilan suatu merek di pasaran tidak hanya 

tergantung pada iklanya. 

h. Menarik calon konsumen menjadi konsumen yang loyal dalam jangka 

waktu tertentu. 

i. Pengembangan sikap positif calon konsumen yang diharapkan menjadi 

pembeli yang potensi di masa yang akan datang. 

4. Efektivitas Iklan  

Suatu iklan dapat dikatakan efektif, apabila tujuan dari periklanan 

tersebut dapat tercapai atau terlaksana. Shimp (2014:218) menjelaskan 

iklan yang efektif berasal dari perspektif konsumen. Iklan harus dibuat 

sesuai dengan keinginan dan nilai yang ditetapkan oleh konsumen, bukan 

yang dibutuhkan oleh pemasar. Dengan kata lain, iklan yang efektif 

merupakan penghubung pembuat produk dengan target pasar sehingga 

iklan ini dipandang sebagai informasi yang dibutuhkan dan dicari oleh 

konsumen ketika akan melakukan pengambilan keputusan untuk 

pembelian.  
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Purnama (2001: 159) menyatakan bahwa tujuan dari pembuatan 

iklan harus dapat menginformasikan, membujuk dan mengingatkan 

pembeli tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan melalui media 

iklan tersebut. 

Laskey et al dalam Indriarto (2006) menyatakan bahwa efektivitas 

suatu iklan bergantung pada apakah konsumen mengingat pesan yag 

disampaikan, memahami pesan tersebut, terpengaruh oleh pesan dan tentu 

saja pada akhirnya membeli produk yang diiklankan. 

Efektivitas iklan menurut Subroto (2008:76) bisa diukur dengan 

mengetahui proses yang dilakukan oleh audience pada ketiga pertanyaan, 

yakni brand, communicator dan execution. Communicator berbicara 

tentang figur yang digunakan utuk mengkomunikasikan produk dan figur 

yang digunakan tidak selalu orang tetapi bisa figur lain seperti binatang 

atau kartun. Execution merupakan eksekusi dalam iklan yang dilakukan 

dengan cara yang kreatif dan dengan gaya yang unik seperti dalam 

pemilihan gambar warna, huruf, perpindahan frame, jalan cerita, pemilihan 

tagline dan segala hal yang akan dimunculkan dalam iklan tersebut. 

Menurut Shimp (2003:41) iklan disebut efektif bila mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Taraf minimal iklan yang 

efektif yaitu dengan memasukan beberapa pertimbangan berikut ini: 

a. Iklan harus memperpanjang suara strategi pemasaran 

Iklan ini hanya bisa efektif bila cocok dengan elemen dari strategi 

komunikasi pemasaran yang diarahkan dengan baik dan terintregasi. 
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b. Periklanan efektif harus menyertakan sudut pandang konsumen. 

Mengingat bahwa para konsumen membeli manfaat-manfaat produk, 

bukan atribut/lambangnya. Oleh karena itu, iklan harus dinyatakan 

dengan cara yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan, 

keinginan, serta apa yang dinilai konsumen dari si pemasar. 

c. Periklanan yang baik harus persuasif. 

Persuasi biasanya terjadi ketika produk memberikan keuntungan 

tambahan bagi konsumen. 

d. Iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan 

iklan. 

Para pengiklan secara kontinyu berkompetisi dengan para pesaingnya 

dalam menarik perhatian konsumen.Ini bukan tugas yang mudah 

karena sudah banyak iklan di media-media. 

e. Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa 

diberikan. 

Iklan yang baik menerangkan secara jujur, apa adanya, baik dalam 

etika serta dalam pengertian bisnis yang cerdas. Para konsumen akan 

belajar cepat saat mereka tahu bahwa mereka ditipu dan akan 

membenci si pengiklan. 

f. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari strategi yang berlebihan. 

Tujuan iklan adalah persuasif dan mempengaruhi, tujuannya bukan 

membagus-baguskan yang bagus, dan melucu-lucukan yang lucu. 

Penggunaan humor tak efektif mengakibatkan orang hanya ingin 

humornya saja.Tetapi melupakan pesanya. 
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Penjelasan diatas dapat diuraikan periklanan efektif adalah yang 

mampu mencapai tujuan dari periklanan tersebut. Karakteristik iklan yang 

efektif adalah: iklan yang memamahi kebutuhan konsumen, iklan yang 

memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen serta tidak melebih-

lebihkan dan mampu mengarahkan konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian 

5. Strategi Membuat Iklan yang Efektif 

Menurut Kotler (2005:227) dalam mengembangkan program, manajer-

manajer pemasar selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif 

pembeli. Kemudian mereka dapat mengembangkan kelima keputusan utama 

dalam mengembangkan program iklan, yang dikenal sebagai “5M” Mission 

(misi): apa saja tujuan iklan tersebut? Money (uang): berapa banyak dapat 

dibelanjakan? Message (pesan): pesan apa yang harus disampaikan media: 

media apa yang seharusnya digunakan? Measurement (ukuran): bagaimana 

hasil yang seharusnya dievaluasi  

Menurut Durianto et.al (2003:18) mengatakan bahwa untuk membuat 

sebuah iklan yang efektif ada empat point yang bisa dilakukan yaitu: 

a. What to say 

Kampanye iklan yang efektif berperan besar terhadap pencapaian 

pangsa pikiran (mind share) dan pangsa pasar (market share), maka 

perlu diperhatikan yang serius.Kampanye iklan yang efektif 

merupakan suatu kampanye yang didasarkan pada suatu tema pusat 

(central theme) saja.Dalam bahasa awam, central theme dikenal 
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dengan what to say-nya sebuah iklan atau „apa yang ingin 

dikomunikasikan pada konsumen‟.Penetapan what to say merupakan 

suatu keputusan strategis yang mampu menjamin sukses atau tidaknya 

suatu iklan.Sebagai gambaran, dalam iklan cetak headline hanya 

mengkomunikasikan satu hal saja.Sedangkan poin-poin lainya dapat 

disebut body copy. 

b. How to say 

Setelah menentukan what to say, tugas selanjutnya adalah menciptakan 

suatu secara kreatif (create execution) what to say, yaitu how to say, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan 

kreatifitas iklan. 

1) Direct creativity  

Kreatifitas yang dibuat harus disesuaikan dengan what to say yang 

telah dipilih. 

2) Brand name exposure 

Brand name exposure terdiri dari individual brand dan company 

brand.Brand name exposure dianggap penting karena bertujuan 

untuk mendapatkan brand awerness.Banyak pemasar yang terlalu 

mementingkan kreatifitas dan mengabaikan brand name exposure, 

sehingga harus menelan pil pahit alias gagal. 

3) Positive unique 

Iklan yang efektif mampu menciptakan asosiasi yang positif.Jangan 

sampai setelah melihat suatu iklan, konsumen justru memiliki asosiasi 
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yang salah atau bahkan melenceng. Pertama-tama iklan harus efektif, 

kemudian kreatif, karena akan sia – sia bila iklan dibuat sekreatif 

mungkin tetapi tidak efektif mencapai konsumen sasaran.  

c. How much to say 

How much to say berkaitan dengan biaya iklan. Berikut adalah metode 

menentukan anggaran iklan : 

1) Percentage of sales 

Anggaran iklan ditentukan berdasarkan presentasi penjualan. Pada 

umumnya, digunakan data penjualan masa depan, seperti yang 

direncanakan dalam marketing plan 

2) Affordable  

Anggaran biaya iklan dihitung berdasarkan kemampuan 

perusahan.Kemampuan perusahaan bisa dilihat dari margin 

perusahaan atau cash flow perusahaan. 

3) Competitive parity 

Biaya anggaran dihitung berdasarkan biaya iklan yang dikeluarkan 

oleh pesaing. Namunbesarnya tidak harus sama, bisa lebih rendah 

atau lebih tinggi. Yang terpenting, setiap ada kenaikan atau 

penurunan biaya iklan dari pesaing, perusahaan juga menaikan atau 

menurunkan biaya iklan secara proposional. 

4) Objective & task method 

Anggaran biaya iklan ditentukan berdasarkan tugas dan sasaran 

pemasaran. 
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d. Where to say  

Where to say berkaitan dengan pemilihan media atau micro media 

selection. 

Penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa strategi periklanan yang 

efektif adalah dengan memperhatikan: pesan yang akan disampaikan, 

biaya yang dikeluarkan, media yang dikeluarkan, media yang digunakan 

tujuan dari periklanan, frekuensinya penayangan iklan, dan bagaimana 

mengevaluasi hasilnya. 

6. Indikator Efektivitas Iklan 

Durianto et al (2003) menyatakan bahwa indikator yang 

mempengaruhi efektivitas iklan dengan menggunakan metode EPIC,  

yaitu: 

a. Empati (empathy). Empati merupakan hal yang menginformasikan 

apakah konsumen melihat hubungan suatu iklan dan menggambarkan 

bagaimana konsumen melihat hubungan antara suatu iklan dengan 

pribadi mereka. Dimensi empati memberikan informasi yang berharga 

tentang daya tarik suatu merek. 

b. Persuasi. Persuasi adalah perubahan kepercayaan sikap dan keinginan 

berperilaku yang disebabkan suatu komunikasi promosi. Dimensi 

persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan untuk 

peningkatan atau peguatan karakter suatu merek sehingga pemasangan 

iklan memperoleh pemahaman tentang dampak iklan terhadap 

keinginan konsumen untuk membeli serta memperoleh gambaran 
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kemampuan suatu iklan dalam mengembangkan daya tarik suatu 

merek. 

c. Impact. Menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol 

daripada merek lainnya pada kategori serupa atau apakah suatu iklan 

mampu melibatkan konsumen dalam pesan yang disampaikan. 

Dampak yang diinginkan dari hasil iklan adalah jumlah pengetahuan 

produk yang dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan konsumen 

dengan produk atau proses pemilihan. 

d. Komunikasi (communications). komunikasi memberika informasi 

tentang kemampuan konsumen dalam mengingat pesan utama yang 

disampaikan, pemahaman konsumen serta kekuatan pesan yang 

ditinggalkan pesan tersebut. 

7. Metode Pengukuran  Efektivitas Iklan 

Menurut Durianto et.al (2003) Terdapat beberapa alat ukur dalam 

mengukur efektivitas iklan yaitu: 

a. CRI (Customer Respone Index) 

  Metode CRI merupakan suatu hirarki tanggapan konsumen setelah 

melihat iklan. Yang menampilkan proses pembelian yang beraal dari 

munculnya Awareness (kesadaran) konsumen, sampai akhirnya 

mampu mengarahkan pada aktifitas Action (bertindak membeli) 

b. DRM (Direct Rating Method) 

  DRM memberikan beberapa alternatif iklan kepada sekelompok 

konsumen dan meminta mereka untuk menentukan peringkat masing-
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masing iklan itu. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

dan kelemahan sebuah iklan yang berkaitan dengan kemampuan iklan 

itu untuk mendapat perhatian, mudah tidaknya iklan itu dibaca secara 

seksama, muda tidaknya iklan itu dipahami kemampuan iklan 

menggugah perasaan, dan kemampuan iklan itu untuk mempengaruhi 

perilaku, dalam metode ini semakin tinggi peringkat yang diperoleh 

sebuah iklan semakin tinggi pula kemungkinan iklan tersebut efektif. 

c. Metode EPIC model 

  Mencangkup empat dimensi kritis, yaitu: empati, persuasi, 

dampak, dan komunikasi (Empathy, Persuasion, Impact, and 

Communication-EPIC). Metode EPIC Model mengukur efektivitas 

iklan dari dampak komunikasi dengan menggunakan variable empathy 

yang dikur dengan pendapat konsumen mengenai iklan dan tingkat 

ketertarikan terhadap iklan. Persuasion yang diukur dengan 

ketertarikan konsumen terhadap produk yang diiklankan dan keinginan 

untuk membeli produk yang diiklankan. Impact diukur dengan tingkat 

pengetahuan konsumen mengenai tingkat kreatifitas iklan jika 

dibandingkan dengan iklan produk lain. Communication yang diukur 

dengan tingkat kejelasan informasi yang disampaikan, iklan dapat 

membuat konsumen mengerti mengenai informasi yang disampaikan, 

dan slogan produk dari produk yang telah tercermin dalam iklan yang 

disajikan. 
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8. Metode EPIC Model (Emphaty, Persuasion, Impact and Communication) 

Menurut Durianto et.al (2003), efektivitas iklan dapat diukur 

dcengan menggunakan EPIC model yang dikembangkan oleh AC Nielsen 

salah satu perusahaan peneliti pemasaran terkemuka di dunia, EPIC model 

memiliki empat dimensi yaitu empati, persuasi, impact (dampak) dan 

komunikasi. Berikut ini empat dimensi yang digunakan dalam EPIC 

model, yaitu: 

a. Emphaty (empati) 

Dimensi empati merupakan dimensi dimana konsumen 

memberikan informai yang berharga tentang daya tarik suatu merk. 

Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang 

mengidentifikasikan dirinya atau merasa dirinya pada keadaan atau 

pikiran yang sama dengan atau kelompok lain. 

Menurut Peter dan Olson (Durianto et al, 2003: 86), empati 

melibatkan afeksi dan kognisi yang mengacu pada tanggapan internal 

psikologis yang dimiliki konsumen terhadap rangsangan lingkungan 

dan kejadian yang berlangsung. Afeksi merupakan perasaan, sementara 

kognisi merupakan pemikiran. Variasi tanggapan afeksi dapat berupa 

penilaian positif, negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, 

dan konsumen dapat merasakan empat jenis tanggapan afeksi yaitu 

emosi, perasaan khusus, suasana hati dan evaluasi yang berbeda dalam 

tingkat intensitas dan daya improvisasinya. 
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b. Persuasion (persuasi) 

Dimensi persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan 

suatu iklan untuk peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, 

sehingga pemasang iklan memperoleh pemahaman tentang dampak iklan 

terhadap keinginan konsumen untuk membeli serta memperoleh 

kemampuan suatu iklan dalam mengembangkan daya tarik suatu merek. 

Menurut Peter dan Olson (Durianto et al, 2003: 91), persuasi adalah 

perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku yang disebabkan 

satu komunikasi promosi seperti iklan yang dapat mempengaruhi 

konsumen. Ada dua proses atau jalur yang dapat digunakan untuk menuju 

persuasi yaitu jalur sentral dan jalur periferal. Jalur sentral menuju persuasi 

cenderung muncul ketika tingkat keterlibatan konsumen meningkat, 

sedangkan jalur periferal menuju persuasi cenderung muncul ketika tingkat 

keterlibatan konsumen lebih rendah. Dalam jalur periferal, konsumen tidak 

memfokuskan diri pada pesan. 

c. Impact (dampak) 

Dimensi impact menunjukkan apakah suatu merek dapat 

terlihat menonjol dibandingkan merek lain pada kategori yang serupa 

dan apakah suatu iklan mampu melibatkan konsumen dalam pesan 

yang disampaikan. Dampak yang diinginkan dari hasil iklan 

merupakan jumlah pengetahuan produk yang dicapai konsumen 

melalui tingkat keterlibatan konsumen dengan produkdan atau proses 

pemilihan. 
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Konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda-

beda yang dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi baru dan 

membuat pilihan pembelian. Konsumen dapat memiliki empat tingkat 

pengetahuan produk yaitu kelas produk, bentuk produk, merek, dan model. 

d. Communications (komunikasi) 

Dimensi komunikasi memberikan informasi tentang konsumen 

dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman 

kosumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. 

Perspektif proses kognitif adalah inti untuk mengembangkan strategi 

pemasaran yang berhasil, dimana hal tersebut merupakan 

permasalahan dalam komunikasi. 

Proses dimulai ketika sumber komunikasi promosi menentukan 

informasi apa yang harus dikomunikasikan, kemudian menerjemahkan 

pesan tersebut dalam bentuk simbol-simbol yang paling tepat 

(menggunakan kata gambar, atau tindakan). Kemudian pesan 

ditransmisikan ke sebuah penerima melalui berbagai media. Dua 

tahapan model komunikasi sangat dibutuhkan, khususnya demi 

keberhasilan penerapan strategi promosi. 

Tahapan pertama terjadi ketika pemasar menciptakan 

komunikasi promosi untuk menerjemahkan suatu makna. Tahap kedua 

yaitu konsumen masuk dan memahami informasi dalam komunikasi 

promosi dan mengembangkan interpretasi pribadi mereka terhadap 

makna yang ditangkap. 
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9. Media Sosial  

Media sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang 

memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui 

dunia maya seperti membangun profil tentang dirinya sendiri, menunjukan 

koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara 

satu member dengan member yang lainya dalam sistem yang disediakan, 

masing-masing media sosial memiliki ciri khas dan system yang berbeda-

beda beberapa contoh diantaranya MySpace, Facebook, Twitter, Blog. 

Fungsi dari penerapan media sosial itu sendiri berfokus pada koneksi yang 

akan dibangun oleh satu orang dengan orang lainya, dimana dapat berupa 

hubungan sahabat, keluarga, event, profesi hingga bisnis dan pekerjaan 

Boyd dan Nicole (2007). 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan maka kerangka pikir penelitian 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber: Durianto.et.al (2003) diolah 

Berdasarkan pada kerangka pikir pada gambar 1 dapat dijelaskan bahwa 

iklan Lazada melalui media sosial (Facebook) diukur dengan menggunakan 

metode EPIC model. Metode EPIC menggunakan empat dimensi utama yaitu 

empati, persuasi, dampak (impact), dan komunikasi. Menurut Durianto et.al 

(2003), efektivitas iklan dapat diukur dcengan menggunakan EPIC model 

yang dikembangkan oleh AC Nielsen sehingga dapat diketahui Tingkat 

efektivitas iklan Lazada melalui media sosial Facebook. 

Iklan Lazada 

Media Sosial Facebook 

Metode EPIC Model 

1. Emphaty 

2. Persuasion 

3. Impact 

4. Communication 

Tingkat Efektifitas 


