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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Paizal (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Iklan 

Minuman Segar di Televisi Terhadap Minat Beli Minuman Pelajar SMA Budhi 

Luhur Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh iklan minuman segar di televisi terhadap minat beli minuman pelajar. 

Peneliti mengambil sampel dari seluruh pelajar SMA Budhi Luhur dengan rumus 

pengambilan sampel dari Yamane yang menghasilkan sampel sebanyak 66 orang 

responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif 

menggunakan kuantitatif regresi linear sederhana dimana data-data yang telah 

didapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka yang kaitannya dengan data-data 

yang ada kemuidan diproses dan diolah dalam bentuk tabel persentase. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh iklan minuman segar di televisi 

terhadap minat beli minuman pelajar diSMA Budhi Luhur Pekanbaru adalah 

cukup berpengaruh dengan nilai 54%. 

Deswitriyama (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Terpaan Iklan Evercoss A7T Terhadap Minat Beli Handphone Pada Masyarakat 

Surabaya (Studi Deskriptif Kuantitatif Pengaruh Terpaan Iklan Evercoss Tipe 

A7T di Televisi Terhadap Minat Beli Handphone Android Evercoss A7T pada 

Masyarakat Surabaya)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh terpaan iklan “Evercoss A7T” terhadap minat beli handphone pada 

masyarakat Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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kuantitatif. Data yang diperoleh menggunakan kuesioner dan penentuan sampel 

menggunakan simple random sampling. Selanjutnya data diolah dengan 

menggunakan uji statistika (SPSS). Signifikansi pengaruh terpaan iklan Evercoss 

A7T terhadap minat beli handphone diperoleh setelah menghitung akhir 

menggunakan uji t (signifikansi 0,05). Dari data yang dianalisa bahwa secara 

statistik terpaan iklan Evercoss A7T di televisi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli handphone pada masyarakat Surabaya, yang berarti tayangan 

iklan Evercoss A7T di televisi mempengaruhi perubahan sikap yaitu minat beli 

handphone pada masyarakat Surabaya. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung 

2,607 lebih besar dari t tabel yaitu 1,661. 

Lestari (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan 

Iklan Televisi Elevenia Terhadap Minat Beli Mahasiswa (Survei Pada Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2012)”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 

variabel terpaan iklan televisi Elevenia terhadap minat beli mahasiswa. Metode 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Populasi 

penelitian adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta Angkatan 2012, yaitu 106 

mahasiswa. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Yamane, berdasarkan pada tingkat kesalahan 10%, sehingga sampel responden 

dalam penelitian ini sebesar 51 responden. Teknik sampling yang digunakan 

adalah proportionate stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terpaan iklan televisi Elevenia menghasilkan nilai persentase sebesar 

72,2%. Sementara minat beli mahasiswa menghasilkan nilai persentase sebesar 

70%. Dari hasil uji analisis korelasi dapat dijelaskan bahwa hubungan antara 
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variabel terpaan iklan dengan minat beli sebesar 0,566. Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antar kedua variabel bernilai Sedang, karena berada pada 

interval korelasi 0,40 - 0,599. Hasil nilai koefisien determinasi variabel terpaan 

iklan televisi Elevenia terhadap variabel minat beli sebesar 0,513. Dengan hasil 

yang dijabarkan dalam penelitian ini, bahwa nilai t hitung (4,185) > t tabel 

(1,677).  

 

B. Kajian Teori  

1. Televisi sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba 

diraihnya, dan efeknya terhadap mereka (Nurudin, 2007:2). Adapun media 

komunikasi massa menurut Rakhmat (2007:189) adalah jenis komunikasi 

yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan 

anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama 

dapat diterima secara serentak dan sesaat.  

Televisi adalah salah satu media massa yang merupakan paduan 

radio (broadcast) dan film (moving picture). Televisi terdiri dari istilah 

“tele” yang berarti jauh dan “vision” yang berarti penglihatan. Segi “jauh” 

dihasilkan dengan prinsip radio, sedangkan segi “penglihatan“ oleh 

gambar (Effendy, 2010:174).  

Televisi merupakan hasil temuan dari riset ilmiah dan teknik, dan 

berkembang sebagai suatu media hiburan atau berita. Hal tersebut televisi 

memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tak terduka sebelumnya, bukan 
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hanya terhadap media hiburan dan berita lainya dengan meredusir daya 

hidupnya dan peran pentingnya, namun juga berbagai proses penting 

dalam kehidupan keluarga budaya dan sosial (Williams, 2009:4).  

Televisi memiliki daya tarik yang sangat kuat melebihi media massa 

lainnya. Kalau radio memiliki daya tarik yang kuat karena unsur-unsur 

vokal, musik dan efek suara, maka televisi selain memiliki ketiga unsur-

unsur itu juga memiliki unsur visual berupa gambar hidup yang 

menimbulkan kesan mendalam bagi penonton. Daya tarik ini melebihi 

bioskop karena dapat dinikmati di rumah dengan santai, aman dan 

nyaman.  

Televisi merupakan media yang paling disukai oleh para pemasang 

iklan. Hal tersebut disebabkan keistimewaan televisi yang mempunyai 

unsur audio dan visual, sehingga para pengiklan percaya bahwa televisi 

mampu menambah daya tarik iklan dibanding media lainnya. Televisi juga 

diyakini sangat berpotensi mengingatkan khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan. Hal ini pula yang menyebabkan nilai belanja iklan di televisi 

semakin lama semakin meningkat (Kasali, 2007:172).  

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan 

pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk 

ngobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang 

televisi adalah teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat dan 

televisi dapat menjadi candu (Morrisan, 2010:1).  



13 
 

Selain itu televisi menimbulkan dampak yang kuat bagi pemirsanya, 

selain adanya tekanan pada sekaligus kedua indera yakni penglihatan dan 

pendengaran. Untuk tujuan komersial, televisi dipandang sebagai media 

yang paling efektif untuk menyampaikan misinya. Televisi mempunyai 

kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas. Jutaan orang 

menonton televisi secara teratur. Televisi dapat menjangkau khalayak 

sasaran yang tidak terjangkau oleh media massa lainnya misalnya media 

cetak dan film. Televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan masyarakat 

meluangkan waktunya di muka televisi sebagai sumber berita, hiburan dan 

sarana pendidikan.  

Berdasarkan kajian teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

televisi adalah salah satu media elektronik sebagai alat menyampaikan 

pesan dan mempunyai daya tarik serta mempunyai kemampuan yang kuat 

untuk mempengaruhi khalayak. 

2. Kelebihan dan Kekurangan Televisi Sebagai Media Periklanan 

Televisi sebagai media periklanan memiliki beberapa kelebihan 

(Morissan, 2010) di antaranya adalah:  

a. Daya jangkau luas. Harga pesawat televisi yang semakin murah dan 

daya jangkau siaran yang semakin luas menyebabkan banyak orang 

yang sudah dapat menikmati televisi. Siaran televisi ini sudah dinikmati 

oleh berbagai kelompok masyrakat. Daya jangkau yang luas ini 

memungkinkan pemasar memperkenalkan dan mempromosikan produk 
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barunya secara serentak dalam wilayah yang luas bahkan ke seluruh 

wilayah suatu negara  

b. Selektivitas dan fleksibilitas. Televisi sering dikritik sebagai media 

yang tidak selektif dalam menjangkau audiennya sehingga sering 

dianggap sebagai media lebih cocok untuk produk konsumsi massal. 

Televisi dianggap sebagai media yang sulit untuk menjangkau segmen 

khusus atau tertentu.  

c. Fokus perhatian. Siaran iklan televisi akan selalu menjadi pusat 

perhatian audiens pada saat iklan itu ditayangkan. Jika audien tidak 

menekan remote control-nya untuk melihat program stasiun televisi lain 

maka ia hanya menyaksikan tayangan iklan televisi satu persatu.  

d. Kreativitas dan efek. Televisi merupakan media iklan yang paling 

efektif karena menunjukan cara bekerja pada saat digunakan.  

e. Prestise. Perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi biasanya 

akan menjadi dikenal banyak orang. Baik perusahaan yang 

memporduksi barang tersebut maupun barangnya itu sendiri akan 

menerima status khusus dari masyarakat.  

f. Waktu tertentu. Suatu produk dapat diiklankan di televisi pada sewaktu-

waktu tertentu ketika pembeli potensialnya berada didepan televisi.  

Selain kelebihan juga terdapat beberapa kelemahan menggunakan 

media televisi sebagai media periklanan (Morissan, 2010), di antaranya:  

a. Biaya mahal. Walaupun televisi diakui sebagai media yang efisien 

dalam menjangkau audien dalam jumlah besar namun televisi 

merupakan media paling mahal untuk beriklan  
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b. Informasi terbatas. Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 detik 

dalam sekali tayang maka pemasang iklan tidak memiliki banyak waktu 

untuk secara leluasa memberikan informasi yang lengkap.  

c. Selektifitas terbatas. Walaupun televisi menyediakan selektivitas audien 

melalui program-program yang ditayangkannya dan juga melalui waktu 

siarannya namun iklan televisi bukanlah pilihan yang paling tepat bagi 

pemilik iklan yang ingin membidik konsumen yang sangat khusus atau 

spesifik jumlah yang sangat sedikit. 

d. Penghindaran. Kelemahahan lain siaran iklan televisi adalah 

kecenderungan audiens untuk menghindari pada saat iklan ditayangkan.  

e. Tempat terbatas, Tidak seperti media cetak, stasiun televisi tidak dapat 

seenaknya memperpanjang waktu siaran iklan dalam suatu program. 

3. Terpaan Media sebagai Penerimaan Pesan Komunikasi  

Dalam studi media dikenal istilah terpaan media (media exposure). 

Terpaan media adalah intensitas keadaan khalayak dimana terkena pesan-

pesan yang disebarkan oleh suatu media (Effendy, 2010:10). Dengan 

demikian terpaan berarti intensitas khalayak dalam mengakses pesan-

pesan yang disebarkan oleh pihak komunikator melalui media-media yang 

digunakan. Karakteristik individu dan pengetahuan dari penerima pesan 

merupakan unsur esensial dalam teori ini. Keaktifan khalayak dalam 

mengakses media komunikasi merupakan perpaduan antara karakteristik 

individu yang didukung oleh pengetahuannya, sehingga mampu 

melakukan pemenuhan kepuasan informasi. 
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Terpaan menurut Barelson dan Steiner (2005:84) diartikan sebagai 

perilaku penerimaan pesan dari media massa dengan cara membaca, 

mempelajari, mendengar dan menonton. Adapun menurut Ardianto dan 

Erdinaya (2005:2) terpaan dapat diartikan sebagai kegiatan mendengar, 

melihat dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman 

dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu 

maupun kelompok. Terpaan media berusaha mencari data khalayak 

tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi penggunaan 

maupun durasi penggunaan. 

Namun menurut Shore dalam Kriyantono (2006:204) bahwa terpaan 

(exposure) lebih dari sekedar mengakses media. Terpaan tidak hanya 

menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran 

media massa, akan tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka 

terhadap pesan media massa tersebut. Terpaan merupakan kegiatan 

mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang terjadi 

pada individu atau kelompok. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa terpaan media adalah intensitas keadaan khalayak yang terkena 

pesan-pesan yang disebarkan oleh suatu media yang dipergunakannya. 

Pesan-pesan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah iklan Indoeskrim 

versi Legenda Nusantara yang ditayangkan di media elektronik. 

Terpaan media berbicara mengenai khalayak dalam penggunaan 

media, baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun durasi 
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penggunaan. Penggunaan jenis media meliputi media audio, audiovisual, 

media cetak, ataupun kombinasi beberapa media (Ardianto dan Erdinaya, 

2005:168). 

Menurut Rosengren dalam Rakhmat (2007:66) penggunaan media 

terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi 

media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen 

media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara 

keseluruhan. 

Selain frekuensi dan durasi, menurut Rakhmat (2007) bahwa 

hubungan antara khalayak dengan isi media itu juga berkaitan dengan 

perhatian (attention), yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimuli yang lainnya 

melemah.  

Perhatian menurut Andersen dalam Rakhmat (2007:52-53) adalah 

proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol 

dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Sifat menonjol yang 

menjadi bahan perhatian oleh stimuli, yaitu:  

a. Gerakan. Seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik 

pada objek-objek yang bergerak. Kita senang melihat huruf-huruf 

dalam display yang bergerak menampilkan nama barang yang 

diiklankan.  

b. Intensitas stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain. Warna merah pada latar belakang 
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putih, tubuh jangkung di tengah-tengah orang pendek, sukar lolos dari 

perhatian kita.  

c. Kebaruan (novelty). Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, 

akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan 

stimuli yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau diingat.  

d. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian. Disini unsur familiarity (yang 

mudah dikenal) berpadu dengan unsur novelty (yang baru kita kenal. 

Perulangan juga mengandung unsur sugesti: mempengaruhi bawah 

sadar kita. 

Dari berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terpaan media dapat diukur berdasarkan pada frekuensi, durasi dan atensi 

(perhatian) individu terhadap pesan media yang dipergunakan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini terpaan Indoeskrim versi Legenda 

Nusantara diukur dengan indikator frekuensi, durasi dan atensi (perhatian) 

individu terhadap tayangan dari iklan tersebut di media elektronik.  

a. Frekuensi penggunaan media. Frekuensi penggunaan media berkaitan 

dengan mengumpulkan data khalayak tentang keajegan (kemantapan) 

khalayak dalam menonton, membaca sebuah berita apakah itu berita 

harian, mingguan, bulanan atau tahunan. 

b. Durasi penggunaan media. Pengukuran durasi media yaitu dengan 

menghitung berapa lama khalayak mengakses media (berapa jam 

sehari) atau berapa lama (menit) khalayak mengakses media.  
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c. Atensi. Pengukuran terhadap atensi dalam penelitian ini diukur dengan 

seberapa besar perhatian responden terhadap tayangan iklan Indoeskrim 

versi Legenda Nusantara di media elektronik.  

Biocca dalam Rahayu (2009:28) menyatakan bahwa karakteristik 

terpaan media dapat diukur melalui dimensi-dimensi, yakni: 

a. Selectivity (kemampuan memilih), yaitu kemampuan audiens dalam 

menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang akan dieksposnya.  

b. Intentionally (kesengajaan), yaitu tingkat kesengajaan audiens dalam 

menggunakan media atau kemampuan dalam mengungkapkan tujuan-

tujuan penggunaan media.  

c. Utilitarianism (pemanfaatan), yaitu kemampuan audiens untuk 

mendapatkan manfaat dari penggunaan media.  

d. Involvement (keterlibatan), yaitu keikutsertaan pikiran dan perasaan 

audies dalam menggunakan media dan pesan media yang diukur 

melalui frekuensi maupun intensitas.  

e. Previous to influence, yaitu kemampuan untuk melawan arus pengaruh 

media. 

Terpaan media adalah perilaku seseorang atau audiens dalam 

menggunakan media massa. Perilaku ini menurut Blumler dalam Rahayu 

(2009:28) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Surveillance, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui 

lingkungannya.  

b. Curiosity, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui peristiwa-

peristiwa menonjol di lingkungannya. 
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c. Diversion, yaitu kebutuhan individu untuk lari dari perasaan tertekan, 

tidak aman, atau untuk melepaskan ketegangan jiwa.  

d. Personal identity, yaitu kebutuhan individu untuk mengenal dirinya dan 

mengetahui posisi keberadaannya di masyarakat. 

4. Peran Iklan Sebagai Bentuk Komunikasi 

Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai “any paid form 

of nonpersonal communication about an organization, product, service, or 

idea by an identified sponsor” yang dapat diartikan iklan merupakan setiap 

bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, servis, 

atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui (Morissan, 

2010:17). Iklan adalah pesan yang kebanyakan dikirim melalui media. Jika 

konsumen bereaksi sebagaimana yang dikehendaki pengiklan, maka iklan 

itu dianggap efektif (Moriarty dkk, 2011:6). 

Iklan artinya setiap bentuk penyajian apapun untuk sebuah produk, 

ide, gagasan-gagasan dan sponsor dalam menggunakan media, seperti 

majalah, radio, televisi, ataupun surat kabar (Indradewi, 2014:83). Adapun 

pengertian periklanan secara komprehensif menurut Kotler & Armstrong 

(2011:97), periklanan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, 

barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. 

Menurut Rangkuti (2009:23), periklanan adalah komunikasi non 

individu dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan 

oleh perusahaan, lembaga nirlaba serta individu. Iklan diartikan sebagai 

bentuk prestasi non personal yang dibayar oleh sponsor untuk 
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mempresentasikan gagasan atau ide promosi dari barang atau jasa tertentu. 

Sedangkan menurut Kasali (2011:9) mendefinisikan periklanan adalah 

suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa iklan adalah suatu bentuk komunikasi nonpersonal tentang suatu 

produk barang atau jasa maupun ide sponsor tertentu yang dikeluarkan 

hanya untuk kegiatan tersebut. Secara sederhana iklan didefinisikan 

sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 

khalayak melalui media. 

Iklan memiliki beberapa peran yang digolongkan dalam dunia 

bisnis dan masyarakat (Moriarty dkk, 2011:11-14), yaitu:  

a. Peran Marketing  

Proses bisnis yang biasa dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan barang atau 

jasa dinamakan pemasaran atau marketing. Departemen pemasaran 

bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan, yang dapat 

berupa barang atau jasa. Produk ini sendiri juga diidentifikasi 

berdasarkan kategori produknya atau klasifikasi atas barang tersebut. 

Kelompok konsumen tertentu yang dianggap sebagai konsumen 

potenial untuk barang dan jasa disebut sebagai pasar sasaran. Kalangan 

pemasaran juga terlibat dalam pengembangan brand atau merek, yakni 

identitas unik dari suatu produk yang membedakannya dari produk 

pesaing.  
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b. Peran Komunikasi  

Iklan merupakan bentuk komunikasi. Dalam satu pengertian iklan 

merupakan pesan tentang suatu produk yang disampaikan kepada 

konsumen. Iklan akan menarik perhatian, memberi informasi, dan 

terkadang sedikit menghibur, dan dimaksudkan untuk menimbulkan 

respon. Iklan sebagai bentuk komunikasi massa yang bersifat tak 

langsung dan kompleks, iklan menyampaikan informasi produk untuk 

menarik pembeli di pasar. Dalam perannya sebagai branding, iklan 

mengubah sebuah produk dengan menciptakan citra (image) yang 

melampaui fakta.  

Iklan juga merupakan bentuk komunikasi pemasaran. Semua alat 

dan teknik ini memiliki kelebihan dan kelemahan, dan digunakan untuk 

meraih tujuan yang berlainan. Kekuatan iklan yang utama adalah 

kemampuannya untuk menjangkau audiensi dalam jumlah yang sangat 

banyak. Iklan juga menyampaikan informasi yang dapat digunakan 

konsumen untuk memutuskan pilihan produk. Iklan berguna untuk 

mengingatkan konsumen pada produk. Terakhir, iklan penting sebagai 

penyampai pesan persuasif tentang suatu merek dan menciptakan 

pandangan dan kesan positif terhadap produk itu. 

c. Peran Ekonomi  

Kontribusi ekonomi dari iklan berasal dari keunggulannya 

sebagai alat pemasaran masal. Semakin banyak orang yang tahu tentang 

suatu produk, semakin tinggi penjualannya, dan semakin tinggi level 

penjualannya akan semakin murah harga produknya. Dengan kata lain 
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sebagian besar ekonomi berpendapat bahwa, karena iklan menjangkau 

kelompok konsumen yang sangat banyak, maka iklan membuat biaya 

pemasaran lebih hemat, sehingga dapat menurunkan harga konsumen.  

Iklan cenderung berkembang didalam masyarakat yang makmur, 

dimana penawaran melebihi permintaan. Didalam masyarakat ini, iklan 

cenderung tidak hanya sebagai pemberi informasi tetapi juga 

menciptakan permintaan akan suatu produk atau brand tertentu.  

Iklan sebagai alat untuk membantu konsumen dalam menilai 

produk melalui petunjuk harga dan informasi lain, seperti kualitas, 

lokasi dan reputasi. Pendukung perspektif ini memandang iklan sebagai 

alat untuk memberikan informasi tentang manfaat atau harga becara 

objektif, dan karenanya menciptakan keputusan ekonomi yang rasional. 

Dengan memfokuskan pada pencitraan dan respon emosi dimaksudkan 

agar konsumen mengambil keputusan bukan hanya mempertimbangkan 

harga saja. Daya tarik pencitraan dan psikologis ini dapat digunakan 

untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen.  

d. Peran Kemasyarakatan  

Iklan juga memiliki peran sosial. Selain memberi informasi 

tentang produk baru, iklan juga mencerminkan tren fesyen dan desain, 

dan memperkaya wawasan estetika masyarakat. Iklan juga punya peran 

edukasional karena iklan mengajarkan kepada masyarakat tentang 

produk baru dan kegunaannya. Iklan dapat membantu membentuk citra 

diri masyarakat itu sendiri melalui identifikasi pada model iklan. Iklan 

memberi cara untuk mengekspresikan kepribadian dan juga 
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mengekspresikan pemahaman lewat pakaian dan barang yang 

digunakan. 

Secara umum tujuan perusahaan mengiklankan produknya Menurut 

(Durianto, 2013:12) adalah untuk:  

a. Menciptakan kesadaran pada suatu merek dibenak konsumen. Brand 

awareness yang tinggi merupakan kunci pembuka untuk tercapainya 

brand equity yang kuat.  

b. Mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai atribut dan 

manfaat suatu merek.  

c. Mengembangkan atau merubah citra atau personalitas sebuah merek.  

d. Mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan serta emosi.  

e. Menciptakan norma-norma kelompok.  

f. Mengedepankan perilaku konsumen.  

g. Menarik calon konsumen menjadi konsumen yang loyal dalam jangka 

waktu tertentu.  

h. Mengarahkan konsumen untuk membeli produknya dan 

mempertahankan market power perusahaan.  

i. Mengembangkan sikap positif calon konsumen yang diharapkan dapat 

menjadi pembeli potensial dimasa yang akan datang. 

Adapun menurut Junaedi (2013: 113) tujuan iklan yaitu:  

a. Sebagai media informasi. Iklan ditujukan untuk menginformasikan 

suatu produk barang dan jasa kepada khalayak. Tidak hanya dalam 

produk tetapi juga hal lainnya.  
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b. Untuk mempengaruhi konsumen. Iklan dapat mengarahkan konsumen 

untuk mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu, atau mengubah 

sikap agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengiklan.  

c. Untuk mengingatkan konsumen. Iklan ditujukan agar konsumen selalu 

mengingat produk tertentu sehingga tetap setia mengkonsumsinya. 

Sementara itu menurut tujuan periklanan menurut Shimp dalam 

Mahanani (2003:357), adalah:  

a. Memberikan informasi (informing). Iklan berfungsi menginformasikan 

mengenai ciri-ciri produk serta kegunaannya.membuat konsumen 

menyadari adanya produk.  

b. Membujuk dan mempengaruhi (persuading). Terkadang bujukan 

tersebut mengambil bentuk dengan cara mempengaruhi permintaan 

primer (primary demand), yaitu menciptakan permintaan bagi seluruh 

kategori produk. Tetapi yang lebih sering, iklan berusaha iklan berusaha 

untuk membangun permintaan sekunder (secondary demand), yaitu 

permintaan terhadap merek dari produk perusahaan harus dapat 

membujuk konsumen untuk mencoba.  

c. Mengingatkan (reminding). Iklan juga dapat menjaga agar merek 

perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen.  

d. Memberikan nilai tambah (adding value). Ada tiga cara utama 

bagaimana perusaahaan dapat menambah nilai bagi produk mereka, 

antara lain:  
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1) Melakukan inovasi meningkatkan kualitas dan menambah nilai bagi 

produk dan merek tertentu dengan mempengaruhi persepsi 

konsumen.   

2) Iklan yang efektif menjadikan merek dipandang sebagai sesuatu 

yang elegan.  

3) Lebih bergaya bahkaan mungkin lebih unggul dari merek lainnya 

yang ditawarkan dan pada umumnya dipersepsikan memiliki kualitas 

yang lebih tinggi.  

e. Mendampingi (assisting other company effort). Iklan hanyalah salah 

satu anggota atau alat dari tim atau bauran komunikasi pemasaran. Pada 

saat lainnya, peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang 

memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses 

komunikasi pemasaran. 

Dalam menggunakan media iklan melalui tahap-tahap tertentu di 

antaranya adalah mengambil keputusan mengenai jangkauan, frekuensi 

dan dampak yang diinginkan, memilih diantara berbagai jenis media 

utama, memilih sarana media tertentu, memutuskan waktunya serta 

memutuskan alokasi media secara geografis. Dalam media iklan menurut 

Widyatama (2007:76) adapun pembagian iklan menurut media yang 

digunakan, sebagai berikut:  

a. Iklan lini atas (above the line) 

Iklan yang sifat medianya lebih universal atau menyeluruh (massa), 

dimana lebih pada khalayak banyak yang tidak saling mengenal satu 

sama lain dan menerima terpaan pesan iklan yang serempak. Adapun 
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media yang termasuk kategori lini atas yaitu: televisi, radio, surat kabar, 

majalah, tabloid, dan media interaktif internet.  

b. Iklan lini bawah (below the line) 

Iklan dengan menggunakan media yang lebih khusus sebagai bentuk 

penyokong (pelengkap) iklan lini atas. Adapun kategori media yang 

termasuk iklan lini bawah yaitu: poster, spanduk, leaflet, baliho, point 

of purchase, stiker, folder, dan masih banyak lagi. 

5. Minat Beli sebagai Respon Khalayak  

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism–Response 

ini semula berasal dari psikologi, dan kemudian menjadi teori komunikasi, 

karena objek material dari psikologi dan komunikasi adalah sama, yaitu 

manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, opini, 

perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 2010:254). 

Keterkaitan model teori S-O-R dalam penelitian ini adalah: (a) 

Stimulus yang dimaksud adalah terpaan iklan Indoeskrim versi Legenda 

Nusantara di televisi; (b) Organism yang dimaksud adalah mahasiswa 

yang menonton iklan tersebut; (c) Response yang dimaksud adalah minat 

beli mahasiswa yang mendapat terpaan iklan Indoeskrim versi Legenda 

Nusantara di televisi. 

Minat beli adalah keinginan untuk memiliki produk, minat beli akan 

timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh terhadap mutu dan 

kualitas dari suatu produk, informasi seputar produk, misalnya: harga, cara 

membeli dan kelemahan serta keunggulan produk dibanding merek lain 

(Durianto, 2013:58). Menurut Simamora (2011:106) bahwa minat beli 
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(niat beli) terhadap suatu produk timbul karena adanya dasar kepercayaan 

terhadap produk yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk. 

Selain itu, niat beli terhadap suatu produk juga dapat terjadi dengan adanya 

pengaruh dari orang lain yang dipercaya oleh calon konsumen. Niat beli 

juga dapat timbul apabila seorang konsumen merasa sangat tertarik 

terhadap berbagai informasi seputar produk yang diperoleh melalui iklan, 

pengalaman orang yang telah menggunakannya, dan kebutuhan yang 

mendesak terhadap suatu produk. 

Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen 

perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap 

dimana konsumen membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek 

yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya 

melakukan suatu pembelian pada suatu altenatif yang paling disukainya 

atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa 

yang didasari oleh bermacam pertimbangan (Pramono, 2012:136). Adapun 

minat beli menurut Kotler & Keller (2012:15) merupakan perilaku yang 

muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan 

konsumen untuk melakukan pembelian.  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa minat beli adalah suatu sikap senang yang timbul setelah seseorang 

menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya sehingga menimbulkan 

dorongan dalam diri seseorang untuk merencanakan pembelian suatu 

produk yang disenanginya tersebut. 
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Menurut Ferdinand (2006:129), minat beli dapat diidentifikasi 

melalui dimensi-dimensi sebagai berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku 

seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. 

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya. 

d. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut. 

Dimensi minat beli adalah melalui model stimulasi AIDA yang 

berusaha menggambarkan tahap-tahap rangsangan yang mungkin dilalui 

oleh konsumen terhadap suatu rangsangan tertentu yang diberikan oleh 

pemasar (Kotler dan Keller, 2012:503), yaitu sebagai berikut:  

a. Perhatian (Attention)  

Dalam tahap ini masyarakat pernah mendengar mengenai perusahaan 

atau produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dalam tahap ini 

masyarakat mengenal produk karena sudah mendengar atau melihat 

promosi yang dilakukan perusahaan. Tahap ini juga ditandai dengan 
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perhatian pemirsa ketika melihat atau mendengar tentang promosi 

tersebut pertama kalinya.  

b. Ketertarikan (Interest)  

Ketertarikan masyarakat timbul setelah mendapatkan dasar informasi 

yang lebih terperinci mengenai perusahaan atau produk. Pada tahap ini 

masyarakat tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang 

dilakukan perusahaan berhasil diterima oleh konsumen.  

c. Hasrat (Desire)  

Masyarakat mempelajari, memikirkan serta berdiskusi yang 

menyebabkan keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut 

bertambah. Dalam tahapan ini masyarakat maju satu tingkat dari 

sekadar tertarik akan produk. Tahap ini ditandai dengan hasrat yang 

kuat dari masyarakat untuk membeli dan mencoba produk.  

d. Tindakan (Action)  

Melakukan pengambilan keputusan yang positif atas penawaran 

perusahaan. Pada tahap ini, masyarakat yang sudah melihat atau 

mendengar tentang promosi tersebut dan telah melewati tahap desire 

benar-benar mewujudkan hasratnya membeli produk.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan 

dengan perasaan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, 

kegagalan biasanya menghilangkan minat (Swastha dan Irawan, 

2005:349). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan 

dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka akan memperkuat minat beli konsumen. 

Selain perasaan dan emosi, faktor lain yang mempengaruhi minat 

konsumen adalah keinginan untuk membeli, minat beli yang didasarkan 

pada pengalaman dalam memilih dan membeli serta menggunakan suatu 

produk (Kotler & Keller, 2012:181). 

Senada dengan Suradi dkk (2012), menjelaskan bahwa minat beli 

dipengaruhi oleh emosi seseorang yang ingin dan membutuhkan barang 

atau jasa yang dapat didasarkan pada pengalaman pribadi yang datang dari 

dalam atau luar, misalnya pengalaman orang lain yang sudah memakai 

produk tersebut.  

Pendapat lain dijelaskan oleh Ujianto & Abdurachman (2004), 

mengemukakan bahwa minat beli konsumen dipengaruhi oleh budaya 

(culture), sosial (social), pribadi (personal) dan psikologi (psychology). 

Faktor tersebut merupakan faktor pendorong minat konsumen untuk 

melakukan proses pengambambilan keputusan dalam memutuskan 

membeli atau tidaknya suatu barang atau jasa.  

Adapun Simamora (2002:94) menjelaskan bahwa minat beli 

dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk melakukan pembelian, 

pemilihan produk yang tepat dengan kebutuhan, pengalaman dalam 

menggunakan produk, keinginan untuk memiliki produk. Minat 

merupakan selera masing-masing orang yang menjadi dasar pemilihan 
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sesuatu, minat membeli menunjukkan pada kecenderungan seseorang 

untuk lebih menyukai produk dengan merek tertentu.  

Untuk pengukuran empiris faktor minat konsumen didekati dengan: 

(a) ketertarikan pada promosi produk; (b) keinginan memakai produk; (c) 

pengaruh lingkungan konsumen. Minat membeli adalah pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang terhadap 

barang tersebut, kemudian minat individu tersebut menimbulkan keinginan 

sehingga timbul perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut 

mempunyai manfaat sehingga individu ingin memiliki barang tersebut 

dengan cara membayar atau menukar dengan uang (Fauzan, 2010:8). 

Sementara itu Schiffman dan Kanuk (2004:25), menjelaskan bahwa 

pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan 

evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli 

konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran, sosial, 

personal dan psikologi. Menurut Kotler dan Armstrong (2011) bahwa 

bauran pemasaran (marketing mix) adalah sebagai seperangkat variabel 

pemasaran, yang dapat dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Bauran 

pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya. 

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah keputusan dalam empat variabel, 

yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Promosi mencerminkan 

kegiatan-kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk konsumen untuk membelinya. Jadi, promosi ini merupakan 
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komponen yang dipakai untuk memberikan dan mempengaruhi pasar bagi 

produk perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 

promosi adalah periklanan, promosi penjualan, personal selling dan 

publisitas. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi 

Legenda Nusantara terhadap minat beli pada mahasiswa. 

Hi : Ada ada korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi 

Legenda Nusantara terhadap minat beli pada mahasiswa. 

 

 


