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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Iklan 

1. Pengertian Iklan  

Iklan merupakan bentuk komunikasi berupa interaksi non personal 

kepada masyarakat dengan mempropagandakan atau menawarkan 

keberadaan produk atau layanan jasa melalui ide yang harus dibayar oleh 

para penyandang dana dengan maksud untuk menarik dan mempengaurhi 

masyarakat agar membeli (Kotler & Keller, 2008). Definisi ini sejalan 

dengan Khasali, yang berpendapat bahwa iklan ialah pesan yang diberikan 

kepada masyarakat dengan menawarkan produk melalui media (Khasali, 

2007:19). 

Iklan sendiri dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk 

memperkenalkan produk baru dengan berbagai atribut yang lebih menarik 

dibandingkan dengan produk pesaing sehingga dapat mempengaruhi 

masyarakat agar berkeinginan untuk mencobanya (Shimp,2003:368). Iklan 

juga merupakan bagian dari strategi marketing dimana Perusahaan harus 

mengenali siapa konsumennya, bagaimana tingkat para pesaing, 

bagaimana lingkungan saat ini serta produk yang ditawarkan.  

Berbeda dengan pendapat Dendi (2008:1) yang menyatakan 

bahwa: 

“Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri 
atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang 
ditujukan kepada audience secara serempak agar 
memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk 
memberikan informasi, membujuk, dan meyakinkan. 
Dibandingkan dengan bentuk – bentuk komunikasi lain, 
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periklanan adalah suatu sarana komunikasi yang 
dipergunakan dalam dunia perdagangan oleh produsen 
terhadap konsumen yang meraih lebih banyak calon 
pembeli dengan biaya rendah, dalam waktu yang lebih 
singkat, sedangkan dampaknya akan melekat lebih 
lama pada ingatan audience”. 
 
Berdasarkan uraian di atas adalah iklan bertujuan untuk 

menyebarkan informasi terkait produk baik barang maupun jasa yang 

bersifat mempersuasi kepada konsumen. Perusahaan berupaya 

mengenalkan, mengajak dan memberikan alasan kuat mengapa sebuah 

produk harus dikonsumsi melalui iklan.  Periklanan yang baik  membuat   

konsumen   sadar   (aware)   akan   merek-merek   baru, mendidik  mereka  

tentang  berbagai  fitur  dan  manfaat  merek,  serta  memfasilitasi 

penciptaan  merek  yang  positif.   

 
2. Manfaat Iklan  

Iklan yang efektif harus memiliki strategi pendekatan tertentu agar 

komunikasi yang disampaikan sesuai sasaran, untuk mencapai eksekusi, 

iklan harus memiliki sebuah pendekatan tertentu sehingga tepat sasaran 

yakni mampu menciptakan penjualan dan memelihara loyalitas 

komsumen. Pendekatan tersebut harus mampu mencapai tujuan iklan yaitu 

persuasi.  

Menurut Terence A. Shimp dalam bukunya Komunikasi 

Pemasaran Terpadu (2014:198), Fungsi iklan mencakup lima fungsi 

penting komunikasi, yaitu: 
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1. Memberikan Informasi  

Fungsi utama iklan adalah mempublikasikan merek. Iklan juga 

membuat konsumen mengenal suatu produk dan 

menginformasikan mengenai keistimewaan produk tersebut 

dibanding produk lain. Iklan juga memfasilitasi kreatifitas citra 

merek. Karena iklan merupakan bentuk yang paling efisien dan 

memiliki kemampuan menjangkau khalayak yang lebih luas 

dengan biaya yang relatif rendah, iklan memudahkan untuk 

memperkenalkan merek baru maupun meningkatkan 

permintaan produk yang sudah ada. 

2. Memberi Pengaruh 

Iklan yang baik adalah iklan yang mampu memengaruhi target 

konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 

Iklan juga mendorong penciptaan permintaan untuk seluruh 

kategori produk. Lebih dari itu, iklan juga akan berusaha untuk 

membangun permintaan sekunder, yaitu permintaan untuk 

merek perusahaan. Sebagai contoh, J.Co donat memengaruhi 

konsumen untuk membeli donat spesial di gerai tersebut 

daripada di tempat lain.  

3. Mengingatkan dan Meningkatkan Kesadaran akan Merek 

Iklan membuat merek perusahaan selalu ada dalam benak 

konsumen. Perusahaan yang baik akan mampu memberi 

memori-memori kepada konsumen sehingga ketika konsumen 

membutuhkan suatu produk, maka merek/produk tersebutlah 
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yang akan muncul di benaknya. Iklan masa lalu memungkinkan 

konsumen menjadikan produk tersebut sebagai kandidat produk 

yang akan dibeli. Iklan yang efektif juga akan meningkatkan 

ketertarikan pada merek yang sudah matang dan konsumen 

akan membeli merek tersebut walaupun saat itu konsumen 

tidak sedang membutuhkannya.  

4. Menambah Nilai 

Iklan menambah nilai sebuah merek atau produk dengan 

memengaruhi persepsi. Iklan yang efektif menyebabkan merek 

dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih prestisius, lebih 

berkualitas dan lain-lain. dengan menambah nilai, iklan dapat 

menghasilkan volume penjualan, pendapatan dan keuntungan 

yang lebih banyak.  

5. Membantu Upaya Lain Perusahaan  

Iklan hanyalah salah satu dari elemen komunikasi pemasaran. 

Peran utama iklan adalah untuk memudahkan elemen 

komunikasi pemasaran yang lain. sebagai contoh menyampakn 

adanya diskon atau Mengenali kemasan produk, mengenali 

nilai produk yang ada di majalah atau koran harian.  

Tujuan suatu iklan merupakan bentuk komunikasi yang spesifik 

untuk meraih khalayak yang khusus sepanjang periode waktu tertentu 

Kotler (2008) dalam Hermawan (2012:73), menggaris bawahi tujuan 

periklanan dalam tiga kategori utama yaitu memberikan informasi, 

membujuk dan mengingatkan. 
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Iklan dibangun oleh beberapa elemen pendukung. Dimana kesatuan 

dari semua elemennya menciptakan kesan yang baik kepada konsumen. 

Adapun elemen – elemen yang membentuk iklan menurut Liliweri 

(2008:23) antara lain Heard word, Musik, Seen words, Picture, Colour dan 

Movement. Heard word adalah kalimat dalam iklan yang membuat 

audience makin memahami makna dari iklan, Musik adalah merupakan 

backsound atau lagu yang dibawakan oleh iklan, Seen words adalah kata-

kata yang digunakan dalam iklan, Picture adalah gambar atau tampilan 

adegan dari iklan, Colour adalah perbandingan warna yang sesuai dengan 

sinar lampu dan Movement adalah iklan yang berhasil membuat penonton 

merasa hanyut di dalamnya. 

Periklanan merupakan sarana untuk membantu pemasaran yang 

efektif dalam menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen 

sebagai usaha pembentukan kesadaran merek (brand awareness). Iklan 

yang efektif dapat menciptakan brand awareness dan brand attitude bagi 

pelanggan. Metode yang biasa digunakan untuk membuktikan bahwa citra 

yang diiklankan dapat mempengaruhi pelanggan dalam memilih merk 

dibandingkan dengan merk lainnya. Hal ini bisa diraih dengan 

menciptakan produk-produk yang berkualitas dan memiliki kharakter yang 

spesifik sehingga diminati pelanggan dari pada merk-merk lainnya. Daya 

tarik semacam ini merupakan daya tarik selektif (selective appeals), karena 

bertujuan agar pelanggan benar-benar ingin membeli merk produk 

diiklankan tersebut (Rewoldt, 1995:14). 
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3. Kreatifitas Iklan  

Bagi perusahaan, iklan tidak sekedar promosi produk atau layanan 

jasa, tetapi juga sebagai penanaman citra bagi pelanggan atau calon 

pelanggan tentang produk yang ditawarkan. Keberadaan citra yang 

dibentuk oleh iklan seringkali menggiring audience untuk percaya pada 

produk, sehingga  mendorong  calon konsumen untuk mengkonsumsi 

maupun mempertahankan loyalitas konsumen.  

Menurut Riyanto (2008:57) disebutkan bahwa : 

“Iklan  yang menarik adalah iklan  yang memiliki daya 
tarik,  yaitu  memiliki kemampuan  untuk  menarik  pasar  
(audience)  sasaran.  Informasi yang  disampaikan  disajikan  
dengan gaya  penyampaian  yang  berbeda-beda  yaitu 
dengan  menampilkan  :  cuplikan  kehidupan  individu  atau  
kelompok,  gaya  hidup individu, fantasi tentang produk, 
suasana hati (mood) atau seputar citra produk, musik untuk  
lebih  menghidupkan  pesan,  simbol  kehidupan  untuk  
menciptakan  karakter yang  mempersonifikasikan  produk,  
memamerkan  keahlian  dan  pengalaman perusahaan dalam 
menghasilkan produk, bukti-bukti ilmiah keunggulan 
produk, bukti kesaksian dari orang-orang terkenal”. 

  
Berbeda dengan pendapat Khasali (2006:17) yang dikatakan bahwa : 

“Agar iklan dapat menarik perhatian pelanggan, maka 
diperlukan kreatifitas dalam  pembuatan  suatu  iklan.  
Untuk itu,  diperlukan  strategi  yang  kreatif  pula. 
Strategi  kreatif  adalah  terjemahan  dari  berbagai  
informasi  mengenai  produk,  pasar, dan  konsumen  ke  
dalam  suatu  posisi  tertentu  di  dalam  komunikasi  yang  
kemudian dipakai untuk merumuskan tujuan iklan,dengan 
demikian dilihat dari sudut manapun strategi  kreatif  iklan  
tidak  lepas  dari  strategi  pemasaran  secara  
keseluruhan”.  

 
Iklan yang  original ketika iklan itu dibuat dengan  kreatif dan 

membuat orang yang melihat kagum tidak mengira, iklan itu sendiri bisa 

memberikan makna yang dapat mempengaruhi audience tertarik sehingga 
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audience sangat memperhatikan iklan tersebut dengan penuh perhatian dan 

serius, bahkan sampai diingat terus.   

Iklan  yang  sama  dengan  sebagian besar  iklan  lainnya  tidak  

akan  mampu  menembus  kerumunan  iklan  kompetitif  dan tidak akan 

dapat menarik perhatian para konsumen. Untuk menghasilkan iklan yang 

baik, suatu perusahaan dituntut untuk menjalankan elemen-elemen dari 

kreatifitas iklan yang dikenal dengan rumus AIDCA (Khasali, 

2005:83:86), yang terdiri dari Attention, Interest, Desire, Conviction, 

Action. 

Dalam elemen Attention, iklan harus mampu menarik perhatian 

khalayak sasaran. Untuk itu, iklan membutuhkan bantuan ukuran, 

penggunaan warna, tata letak, atau suara-suara khusus. Untuk elemen 

Interest, iklan berurusan dengan bagaimana konsumen berminat dan 

memiliki keinginan lebih jauh. Dalam hal ini konsumen harus dirangsang 

agar mau membaca, mendengar, atau menonton pesan-pesan yang 

disampaikan. Selain itu, iklan juga harus memiliki komponen Desire, yaitu 

mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati 

produk tersebut. Setelah itu, iklan juga harus mempunyai elemen 

Conviction, yang artinya iklan harus mampu menciptakan kebutuhan calon 

pembeli. Konsumen mulai goyah dan emosinya mulai tersentuh untuk 

membeli produk tersebut. Akhirnya, elemen Action berusaha membujuk 

calom pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan 

pembelian. Dalam hal ini dapat digunakan kata beli, ambil, hubungi, 

rasakan, gunakan, dan lain-lain.  
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B. Terpaan Iklan 

1. Pengertian Terpaan Iklan 

Pengertian Terpaan Iklan menurut Effendi (2009:47) : 

“Terpaan merupakan suatu kondisi yang terkena pada 
audience oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media 
massa, dan juga merupakan keadaan yang terkena emulsi 
film oleh cahaya yang tersorot kepadanya.  Terpaan 
merupakan tingkat konsumsi audience  terhadap iklan 
melalui durasi, yaitu waktu (berapa lama) konsumsi yang 
dilakukan oleh pemirsa, frekuensi yaitu berapa kali 
pemirsa mengkonsumsi serta pengetahuan akan isi iklan” 
   
Terpaan iklan yang semakin beragam baik melalui televisi, 

advertising, baliho, spanduk hingga sampai ke benner menjadikan 

perhatian bagi perusahaan untuk selalu melakukan propaganda promosi 

produk yang dihasilkan kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa 

ingat akan merk produknya.  

Dampak efektif dari terpaan iklan yang berulang kali tersebut 

yaitu: memperoleh perhatian dan pengalaman dari individu penerima yang 

terkena terpaan pesan iklan tersebut, serta terbuka menerima pesan-pesan 

yang disampaikannya. Terpaan media atau media exposure lebih lengkap 

dari pada akses. Terpaan tidak hanya menyangkut apakah seseorang itu 

benar-benar terbuka dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh media 

tersebut. Terpaan merupakan kegiatan mendengar, melihat dan membaca 

pesan-pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian 

terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu maupun 

kelompok. 

Menurut Effendi (2009:48) efek terpaan pesan iklan dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga menurut kadarnya, yakni Dampak Kognitif, 
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Dampak Afektif dan Dampak Behavioral. Dampak Kognitif adalah 

Dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi 

tahu atau meningkatkan intelektualitasnya. Disini pesan disampaikan 

komunikator ditujukan kepada pikiran konsumen.  Dampak afektif lebih 

tinggi kadarnya daripada kognitif. Disini tujuan komunikator bukan hanya 

sekedar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya yaitu 

menimbulkan perasaan tertentu sedangkan dampak behavioral dampak 

yang timbul pada komunikasn dalam bentuk perilaku, tindakan, atau 

kegiatan. Seperti perilaku membeli, tindakan sosila, kegiatan sosialisasi. 

 
Kotler (2008:78) menyatakan bahwa terpaan iklan terjadi ketika 

sebuah iklan mampu mempengaruhi audience untuk melakukan pembelian 

yang berulang dan tentunya diharapkan prospek bagi perusahaan.   

Seberapa sering iklan dapat dilihat, dibaca, dan didengar, dan seberapa 

besar intensitas audience  memahami pesan yang disampaikan dalam 

iklan, serta dan seberapa lama durasi audience  memperhatikan iklan, 

suatu iklan dilihat dan dibaca, ini semua ditentukan oleh frekuensi dari 

terpaan iklan itu sendiri.  

Meskipun hanya sekali orang memperhatikan iklan dan hanya 

sekilias atau tidak harus seseorang memperhatikan iklan dari awal hingga 

akhir dan berulang seseorang melihat suatu iklan, dia akan ingat merk 

produk (William Wells, 2009: 156).  Hal ini diartikan meskipun semakin  

sering  seseorang  diterpa  sebuah  iklan,  maka belum tentu seseorang 

mengingat iklan tersebut, bahkan sebaliknya meskipun dia hanya melihat 



18 
 

 

sekilas, tapi dia langsung sangat mengenal merk produk yang ditampilkan 

melalui iklan tersebut.  

2. Jenis Terpaan Iklan 

Menurut Peter dan Olson (2005:109), terdapat dua jenis terpaan 

iklan, yaitu Intentional Exposure dan Accidental Exposure. Intentional 

Exposure merupakan  terpaan  yang  terjadi, dan pelanggan sengaja  

mencari  informasi  tentang keberadaan iklan tersebut.  Hal ini jarang 

terjadi karena pelanggan sudah sangat meyakini merk produk yang ada 

pada iklan tersebut sedangkan Accidental Exposure sebagai kebutuhan 

pelanggan untuk berkomunikasi tentang keberadaan suatu merk produk 

dengan para sahabat di lingkungannya. 

Kedua jenis terpaan iklan tersebut menunjukkan dahsyatnya proses 

terpaan iklan. Dahsyatnya terpaan iklan ini dapat diuji dengan melakukan 

evaluasi terhadap respon audience, evaluasi terhadap pikiran-pikiran yang 

terjadi saat pelanggan memperhatikan (membaca, melihat, dan 

mendengar).  Reaksi pelanggan sebagai sikap (attitude) pernyataan  

evaluatif yang dapat mengekspresikan kondisi yang positif atau negatif 

terhadap  objek,  individu,  atau  peristiwa.  Hal  ini sikap dari seseorang 

memandang sesuatu sebagai ungkapan rasa suka atau tidak suka, nyaman 

atau tidak nyaman sebagai akibat sikap,  pemikiran,  dan  perilaku  yang  

saling  bertentangan dan  memotivasi  seseorang  untuk  keputusan (Wells,  

Burnet,  &  Moriarty,  2009:157).   
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3. Aspek – aspek Terpaan Iklan 

Terdapat aspek-aspek dalam terpaan iklan dimana aspek-asek 

tersebut dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya terpaan iklan terhadap 

mereka (konsumen). Menurut Effendi (2009:93) terdapat aspek – aspek 

terpaan iklan yang dikategorikan dalam tiga kategori, diantaranya adalah 

Durasi orang melihat iklan, mengakibatkan perbedaan seseorang dalam 

merespon iklan tentunya tidak sama. Keseringan individu mendengarkan 

iklan, juga mempengaruhi terpaan iklan terhadapnya. Semakin sering 

seseorang memperhatikan iklan, dia akan semakin memahami dan ingat 

akan iklan tersebut. Dan konsentrasi seseorang dalam memperhatikan 

iklan, berpengaruh terhadap pemahaman isi iklan. Semakin sering 

seseorang memperhatikan iklan yang sama dan terpasang di berbagai 

media baik di media, seseong akan semakin paham informasi yang 

disampaikan melalui iklan tersebut, namun sebaliknya ada orang yang 

tidak serius memperhatikan iklan. Maka ia akan tetap ingat iklan produk 

tersebut, meskipun hanya samar-samar. 

 
C. Teori SOR 

1. Pengertian SOR (Stimulus-Organism-Response) 

Stimulus-Organism-Response (SOR) merupakan teori yang 

mengngunakan efek media, sehingga teori ini sesuai dengan judul dalam 

penelitian ini yaitu Pengaruh Terpaan Iklan, Terhadap Brand Awareness 

dan Brand Attitude pada produk rokok Sampoerna. Teori SOR ini sengaja 

digunakan karena teori ini memiliki efek media yang mempunyai dampak 
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dapat membangkitkan emosi keinginan yang tidak terbendung oleh 

seseorang untuk segera  melakukan tindakan.  

Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Effendy (2003:254) yang 

menyatakan bahwa : 

“Teori SOR sebagai anggapa bahwa massa tidak berdaya 
ketika ada serangan yang oleh stimuli dari media massa, 
sehingga efek SOR, model afektif dari komunikasi massa 
dapat ditimbulkan akibat sebagai respon stimulus khusus, 
sehingga seseorang dapat memprediksi penyesuaian antara 
pesan dan reaksi komunikan (Effendy, 2003:254).  
 

Teori tersebut bisa menimbulkan attitude bagi seseorang sebagai 

hasil penilaian terhadap respon seseorang tentang iklan baik positif 

maupun negative. Dalam teori disonanti kognitif seseorang dapat bersikap 

dan berpikir atau saling berperilaku menentang satu sama lain bahkan bisa 

saling memotivasi seseorang untuk bersikap sesuai dengan apa yang 

dirasakannya. Penentuan sikap ini atau perasaan didasarkan dari hubungan 

interaktif komunikasi ketika masyarakat disajikan berbagai macam iklan 

produk. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Kotler (2008:114), 

bahwa iklan sengaja ditampilkan untuk menarik perhatian khalayak ramai 

agar memperoleh kesan yang baik sehingga tertarik dan mempengaruhinya 

untuk membeli.  

Pernyataan Kotler tersebut diperkuat oleh Effendy melalui Teori  

S-O-R (stimulus-organism-response) sehingga kedua teori tersebut dapat 

membangkitkan tanggapan seseorang yang telah disampaikan melalui 
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terjangan interaksi komunikasi sebagai dampak dari pesan yang 

disampaikan melalui iklan. 

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus – Organism – 
Response ini semula berasal dari psikolog. Kalau kemudian menjadi teori 
komunikasi, sehingga tidak asing bagi Effendy (2003:246) menyatakan 
bahwa  

“objek material, hubungan psikologi dan ilmu komunikasi 
adalah sama, yaitu manusia dan jiwanya yang meliputi 
komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, 
afeksi dan konasi. Stimulus response ini, dapat 
menimbulkan efek khusus terhadap stimulus khusus, 
sehingga seseorang dapat memprediksi kesesuaian antara 
pesan dan reaksi komunikan”.  

 
Adapun unsur-unsur dalam model SOR dapat disajikan dalam 

gambar berikut ini: 

         
                    +                                 + 
 

 

 
(Effendi, 2003:245) 
 

Proses perubahan sikap tampak dalam proses komunikasi 

berkenaan dengan adanya aspek ”how” bukan “what”dan “why”. Jelasnya 

how to communicate, dalam hal ini how to change the attitude, bagaimana 

mengubah sikap komunikan. Mengutip pendapat Hovlan, Janis, dan Kelley 

yang dinyatakan oleh Effendi (2003:245) bahwa : dalam menelaah sikap 

yang baru ada tiga variabel penting, yaitu : a)Perhatian, b) Pengertian, c) 

Penerimaan  

 
 
 
 
 
 

S O R 

Stimulus  Organism Respone 

Pesan Komunikan Efek 
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Adapun Teori SOR dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Teori S-O-R Sesuai Elemen Penelitian 

Sumber: Onong U. Effendi, 2003 
 
 
 

Gambar 2.1 tersebut menunjukan bahwa Respon dapat terjadi 

karena adanya proses perubahan sikap pada seseorang, hal ini tergantung 

pada proses stimulus atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat 

yang mungkin menerima atau menolaknya. 

“Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari 
komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti, 
kemampuan komunikasi inilah yang melanjutkan proses 
berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan 
menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah 
sikap (Onong U. Effendi, 2003: 256). 

 
 

Teori S-O-R ini sendiri sering terjadi pergeseran karena adanya 

terjangan iklan yang dirasakan pada audience  yang menyebabkan 

audience mengalami kesulitan untuk menentukan karenanya karena 

banyaknya iklan yang disajikan, sehingga audience harus menyaring merk 

produk secara selektif. Hal ini berdampak merupakan akibat adanya teori 

S-O-R yang dapat memberikan respond an konsekuensi kebedaraan 

stimulus iklan bagi masyarakat  tanpa adanya pengendalian diri yang ketat. 

 

 

STIMULI ORGANISME : 

1. Perhatian 
2. Pengertian 
3. Penerimaan RESPON : 

Perubahan Sikap 
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D. Brand Awareness (Kesadaran Merk) 

1. Definisi Brand Awareness (Kesadaran Merk) 

Brand Awareness merupakan sebagai langkah awal dalam 

menciptakan merk  produk.  Dengan merk harus mampu membangkitkan 

pikiran masyarakat untuk selalu mengingat dan menyadari kebedaraan 

merk produk. Kesadaran merk (brand awareness) didefinisikan oleh 

Terence A. Shimp dalam bukunya Periklanan Promosi (2003:11) sebagai 

dimensi dasar dalam ekuitas merk. Berdasarkan cara pandang konsumen, 

sebuah merk tidak memiliki ekuitas hingga  konsumen  menyadari  

keberadaan  merk  tersebut. Sedangkan Kotler & Keller (2008:121), 

menyatakan bahwa Brand awareness sebagai kesadaran  merk  dapat 

diartikan sebagai kemampuan  dalam mengingat merk  masuk dalam 

kategori pengambilan keputusan untuk membeli.  

Aspek penting brand Awareness adalah bentuk dari informasi 

dalam ingatan merupakan hal utama bagi konsumen dimana ingatan brand 

awareness lebih penting sebelum brand association dapat dibentuk. Dapat 

dikatakan ketika konsumen baru mencoba sebuah produk, nama merek 

dari produk itu dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan konsumen 

untuk membeli (Pitta, Katsanis dalam Rifki, 2010:28). Kesadaran merek 

memberikan kemampuan kepada konsumen untuk membeli produk dan 

meyakininya sehingga konsumen selalu menyadari kehadiran sebuah 

produk. Dalam kaitannya dengan periklanan, kesadaran merek selalu 

diposisikan sebagai awal pertemuan konsumen dengan produk atau merek 

(Rossiter dalam Rifqi, 2010:28). Iklan menjadi ujung tombak penciptaan 
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kesadaran merek yang diharapkan akan mampu menghasilkan keinginan 

konsumen untuk membeli sehingga keberadaan merek mendapat kavling 

yang cukup besar dalam benak konsumen.  

Durianto  dkk  (2004:18)  menyatakan bahwa  kesadaran merk  

lebih  sekedar  jaminan  mutu karena  di  dalamnya  tercakup  enam 

pengertian, yaitu atribut produk, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan 

pengguna produk.  

Kesadaran merek yang kuat dapat membangun loyalitas konsumen 

terhadap sebuah produk atau suatu merek karena merek yang ia gunakan 

mencerminkan kredibilitas pengguna. Hal itu mengunungkan bagi 

perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan harga tanpa takut kehilangan 

konsumen karena konsumen telah memiliki ikatan emosional terhadap 

merek tersebut. Dengan begitu margin keuntungan perusahaan akan 

meningkat. Kesadaran merek yang kuat juga mampu menarik karyawan 

yang berkualitas dan mempertahankan karyawan yang puas. Selain itu, 

Semakin kuat kesadaran merek, maka konsumen akan lebih toleran 

terhadap kesalahan produk atau perusahaan (Simamora, 2003:49-51).  

Kesadaran merk memiliki  beberapa  tingkatan  dari  tingkatan  

yang  paling rendah  (tidak  menyadari  brand)  sampai  tingkatan  yang  

paling  tinggi  yaitu  Top  of Mind, yang bisa digambarkan dalam sebuah 

piramida. Piramida brand awareness dari rendah sampai tingkat tertinggi 

disajikan dalam bentuk gambar berikut ini : 
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Gambar 2.2 
Piramida Brand Awareness Top of Mind Brand Recall Brand Recognition Unware of Brand 

 
 

Top of  Mine 
 

BrandRecall 
 

Brand Recognation 
 

Unware Brand 
 

Sumber: David A. Aaker (1997: 97 dalam Durianto dkk., 2004: 7) 
 

Berdasarkan gambar 2.2 tersebut di atas dapat diuraikan bahwa 

Brand Unaware adalah tingkat paling rendah dalam piramida  brand  

awareness  di  mana  konsumen  tidak  menyadari  adanya  suatu merek. 

Brand  Recognition  (pengenalan  brand)  adalah  tingkat  minimal  brand 

awareness,  di  mana  pengenalan  suatu  merek  muncul  lagi  setelah  

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided recall). Brand  

Recall  (pengingatan  kembali  merek)  adalah  pengingatan  kembali 

merek tanpa bantuan (unaided recall). Top of Mind (puncak pikiran) 

adalah merek yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau yang 

pertama kali muncul dalam benak konsumen, atau merek tersebut  

merupakan merek utama dari berbagai  merek  yang ada dalam benak 

seorang konsumen (Durianto, 2004: 6-7). 

Berdasarkan penjelasan di atas adanya tingkatan-tingkatan dalam 

brand awareness menunjukan adanya perbedaan tingkat kesadaran yang 

berbeda-beda pada masing-masing individu. Sebuah merek merupakan 

cerminan diri serta apa yang diyakini secara terungkap dari apa yang telah 

dilakukan dan bagaimana melakukan hal terbut. Merek merupakan suatu 

tindakan yang menghubungkan antara diri dengan produk dengan orang 

lain dengan koneksi yang lain. Persepsi akan berkembang dan menjadi 
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tajam melalui kontak yang berulang – ulang antara diri sendiri dengan 

orang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentang kekuatan merk dari 

para ahli  dapat  disimpulan bahwa brand awareness merupakan tujuan 

umum komunikasi marketing, adanya  brand  awareness  yang  tinggi  

diharapkan  kapanpun  kebutuhan  kategori akan muncul,  brand  tersebut  

akan  dimunculkan  kembali  dari  ingatan  pelanggan yang  nantinya 

dijadikan  sebagai pertimbangan  berbagai  alternatif  dalam  pengambilan  

keputusan. Brand awareness menunjukkan pengetahuan konsumen 

terhadap eksistensi suatu brand. 

Pertahanan utama dalam persaingan bisnis adalah kekuatan merk. 

Karena kekuatan merk ini dapat menciptakan kepercayaan dan 

menciptakan citra terhadap kualitas produk yang lebih baik dibanding 

dengan merk yang lainnya. Dan masyarakat percaya terhadap merk 

(brand) yang dikenal banyak orang karena dapat menimbulkan keinginan 

seseorang untuk merekomendasikan produk kepada orang lain tanpa 

adanya perbedaan.  

 
E. Brand Attitude (Sikap Terhadap Merk) 

1. Pengertian Sikap 

Sikap  (attitude)  didefinisikan  oleh  Robbins  (2007:289)  sebagai 

pernyataan  penilaian evaluatif yang positif maupun  negative terhadap  

objek,  individu,  atau  peristiwa, yang menggambarkan bagaimana  perasaan  

seseorang  tentang  sesuatu.  Sementara Kreitner  dan  Kinicki  (2005:351)  

mendefinisikan  bahwa sikap  sebagai kecenderungan  merespon  sesuatu  
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secara  konsisten  untuk  mendukung  atau tidak  mendukung  dengan  

memperhatikan  objek  tertentu. Kotler dan Armstrong (2008:117) memberi 

pengertian tentang sikap yaitu suatu penilaian tentang perasaan seseorang 

yang cenderung terus menerus terhadap  suatu  objek  atau gagasan.  Sikap  

mendudukkan seseorang  ke  dalam  suatu  pikiran  untuk senang atau  tidak  

tentang sesuatu,  dan bergerak  mendekati  atau  menjauhi  sesuatu tersebut.  

Informasi yang telah didapat seseorang akan membangun kepercayaan 

dan  pilihan utama bagi seseorang  terhadap  suatu  obyek.  Keyakinan  dan 

preferensi ini akan membentuk sikap konsumen terhadap suatu obyek, yang 

pada  akhirnya  seringkali  secara  langsung  akan  terpengaruh apakah 

konsumen membeli atau tidak. 

F. Hubungan Dimensi Variabel  

1. Variabel Terpaan Iklan  

Terpaan Iklan memiliki daya tarik yang dapat didefinisikan sebagai 

sebuah kemampuan iklan untuk menarik konsumen sebagai tujuan iklan 

agar dapat membujuk atau mengajak orang untuk memperhatikan iklan 

tersebut.  

Indikator iklan  dapat digambar sebagai berikut : 

 

 
Sumber : (Khasali, 2003:245) 

2. Variabel Brand Awareness 

Brand awareness adalah daya kemampuan konsumen dalam 

mengenal dan mengingat akan merk  produk secara menyeluruh sehingga 

konsumen melakukan pembelian. Kesadaran merek tersebut sebagai 

Daya Tarik           
Iklan  

Perhatian, Minat, Keinginan, Rasa 
Percaya, Tindakan  
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langkah pertama bagi konsumen terhadap merk produk yang ditawarkan 

lewat iklan. 

         
          

 
 
Sumber :Rossiter dan Percy (1997: 151).   
 
Variabel Brand Awareness ini merupakan variabel intervening, 

yaitu variabel  yang  menghubungkan  variabel terpaan iklan yaitu variabel 

yang berperan sebagai variabel independen pada  variabel  brand attitude, 

yang berperan sebagai variabele dependen (Ferdinand, 2011:28).  .  

3. Variabel Brand Attitude  

Brand Attituded didefinisikan sebagai sebuah penilaian dari 

keseluruhan konsumen terhadap merek, dimana kondisi pasar terjadi jika 

sikap konsumen memiliki respon yang positif terhadap merk. 

 

 
Sumber :Chaundhuri (1999:98).   

Berdasarkan ketiga variabel tersebut, yaitu iklan, brand awareness 

dan brand attitude, maka dimensi hubungan ketiga variable tersebut dapat 

digambarkan berikut ini : 

                 H1                                       H2 

 

 

G. Definisi Konseptual Variabel  

Definisi  konseptual  adalah  meletakkan  arti  pada  suatu  variabel  

dengan  cara menetapkan  kegiatan  atau  tindakan  yang  perlu  untuk  

Band Awareness 
(Kesadaran Merk) 

Mudah Diingat, Terkenal 
dan Ingat Merk 

Brand Attitude 
(Sikap Terhadap Merk) 

 

Tertarik, Percaya dan 
Kesan Positif 

Iklan  
 

Band Awareness 
(Kesadaran Merk) 

 
 

Brand Attitude 
(Sikap Terhadap Merk) 
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mengukur variabel  itu. Pengertian konseptual  variabel  ini  kemudian 

menjadi  indikator  empiris  yang meliputi: 

Variabel Indikator Sumber 
Iklan Iklan mampu mempengaruhi pasar karena 

kemenarikannya sehingga  iklan dapat 
membujuk dan mengajak masyarakat untuk 
memperhatikannya. 

Kasali, 2003:245 

Brand 
Awareness 

Sebagai kesadaran merk Brand awareness 
mampu mempengaruhi pembeli dalam 
mengenal dan mengingat kembali akan merk 
produk..  
Kesadaran merek sebagai langkah pertama 
bagi konsumen terhadap merk produk yang 
diinformasikan melalui iklan.. 

Rossiter dan Percy, 
1997:151 

Brand 
Attitude 

Sebagai sikap terhadap merk yang dapat 
digunakan untuk evaluasi bagi keseluruhan 
konsumen tentang peningkatan pangsa pasar 
terjadi ketika sikap konsumen terhadap merek 
semakin positif.   

Chaunduri, 1999:98 

 Sumber :Kasali, 2005; Rossiter dan Percy, 1997; Chaunduri, 1999. 

H. Hasil Pengembangan Hipotesa

“Hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan 

teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka dan merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan 

paling tinggi tingkat kebenarannya”(Arikunto, 2006:42). Adapun hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Terpaan Iklan (X) berpengaruh signifikan terhadap Brand Awareness 

(Y1). 

H2: Terpaan Iklan (X) berpengaruh signifikan terhadap Brand Attitude (Y2). 

H3: Brand Awareness (Y1) dan Brand Attitude (Y2) secara bersama-samama 

berpengaruh signifikan terhadap Terpaan Iklan (X). 


