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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Iklan 

Periklanan dan iklan sebenarnya dua kata yang hampir memiliki 

kemiripan, akan tetapi kedua kata ini memiliki pengertian yang 

berbeda. Institusi praktis periklanan Inggris mendefinisikan istilah 

tersebut sebagai berikut : Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan 

yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas 

produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya 

(Jefkins Franks, 1997, p.5). Jadi, periklanan bisa disebut dengan 

sebuah metode komunikasi yang dimana unsur yang terdapat di 

dalamnya yaitu bisa dilihat, didengar, dan dibaca yang tujuannya untuk 

mengajak orang membeli suatu produk.  Sedangkan untuk iklan ini 

sendiri merupakan bentuk atau perwujudan jadi dari sebuah 

periklanan. 

Secara garis besar, iklan dapat digolongkan menjadi tujuh kategori 

pokok, yakni iklan konsumen, iklan bisnis ke bisnis atau iklan 

antarbisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, iklan 

langsung, dan yang terakhir, iklan lowongan kerja. 

Di dalam menentukan tujuan iklan tidak semata-mata dibentuk, 

sebelum menentukan tujuan ada baiknya harus memperhatikan terlebih 

dahulu dan menetapkan terlebih dahulu aspek mengenai penentuan 
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posisi pasar, pasar sasaran dan juga bauran pemasarannya. Menurut 

Suyanto (2004 )  iklan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut (p.5): 

 

 

1. Iklan informatif  

Tujuannya membentuk permintaan pertama dengan 

memberitahukan kepada pasar tentang produk baru, 

mengusulkan kegunaan baru suatu produk, memberitahukan 

tentang perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk, 

menjelaskan pelayanan yang tersedia, mengkoreksi kesan yang 

salah, mengurangi kecemasan pembeli, dan membangun citra 

perusahaan. Ini biasanya dilakukan secara besar-besaran pada 

tahap awal suatu jenis produk. 

2. Iklan Persuasif 

Tujuannya membentuk permintaan selektif suatu merek 

tertentu. Ini dilakukan pada tahap kompetitif dengan 

membentuk preferensi merek, mendorong peralihan merek, 

mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk, membujuk 

pembeli untuk membeli sekarang, dan membujuk pembeli 

menerima kunjungan penjualan. 

3. Iklan Pengingat 

Tujuannya mengingatkan konsumen pada produk yang sudah 

mapan dengan menunjukkan bahwa produk tersebut mungkin 

akan dibutuhkan kemudian hari, mengingatkan di mana produk 
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dapat dibeli, membuat pembeli tetap ingat produk itu walau 

sedang tidak musim, dan mempertahankan kesadaran puncak. 

4. Iklan Penambah Nilai 

Tujuannya menambah nilai merek pada persepsi konsumen 

dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan penguatan 

persepsi konsumen. Iklan yang efektif menyebabkan merek 

dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih prestisius dalam 

persaingan. 

 

5. Iklan Bantuan Aktivitas Lain 

Bertujuan membantu memfasilitasi usaha lain perusahaan 

dalam proses komunikasi pemasaran, misalnya iklan yang 

membantu pelepasan promosi penjualan (kupon), membantu 

wiraniaga (perkenalan produk), menyempurnakan hasil 

komunikasi pemasaran yang lain (konsumen dapat 

mengidentifikasi paket produk di toko dan mengenal nilai 

produk lebih mudah setelah melihat iklan). 

 

B. Jenis-jenis Iklan 

Jenis-jenis iklan dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis yang 

diantaranya adalah iklan konsumen, iklan antar bisnis, iklan 

perdagangan, iklan eceran, iklan bersama, iklan keuangan dan iklan 

lowongan (Jefkins, 1997, P. 39). Iklan konsumen merupakan iklan yang 

menjual barang yang umumnya dibeli oleh konsumen, misalnya saja 
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barang konsumen ( consumer good ) contohnya saja seperti bahan pokok 

ataupun keperluan  sehari-hari dari konsumen itu. Barang yang umumnya 

di beli oleh konsumen selanjutnya adalah barang tahan lama (durable 

goods) contohnya saja seperti rumah, perhiasan ataupun mobil. Media 

untuk memasang iklan konsumen ini biasanya menggunakan media 

koran, radio, televisi, iklan luar ruang bahkan sampe bioskop. 

Iklan antarbisnis bertujuan untuk mempromosikan barang dan jasa 

yang sifatnya tidak untuk konsumen, biasanya sasaran iklannya yaitu 

sama-sama dari perusahaan produk yang akan diiklankan adalah baran-

barang yang harus diproduksi oleh perusahaan tersebut. Media yang 

digunakan dalam iklan antarbisnis ini biasanya menggunakan jurnal-

jurnal perdagangan, literatur dan katalog teknik, jasa kiriman pos, 

pameran dagang dan seminar teknik.  Ciri khusus dari iklan antarbisnis 

ini adalah iklan dibuat oleh biro iklan yang hanya khusus melayani 

perusahaan yang bergerak di bidang industri dan teknik. 

Iklan perdagangan merupakan sebuah iklan yang ditujukan pada 

kalangan pedagang-pedagang besar, distributo, agen serta para eksportir. 

Tujuan iklan perdagangan ini adalh untuk menginformasikan kepada 

pedagang tentang barang-barang yang tersedia yang bisa dijual kembali. 

biasanya media yang digunakan di dalam iklan perdagangan ini adalah 

pameran perdagangan, majalah atau asosiasi perdagangan. Iklan 

perdagangan ini biasanya dikenal dengan istilah selling-in, berbeda 

dengan iklan konsumen yang dikenal dengan istilah selling-out. 
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Iklan eceran biasanya dibuat lalu disebarluaskan oleh perusahaan 

atau pabrik yang membuat produk tersebut, biasanya iklan ini diletakkan 

pada toko ataupun gerai yang menjual produk tersebut yang nantinya 

akan dilihat oleh konsumennya. Tujuan adanya iklan eceran ini adalah 

untuk mempopulerkan perusahaan, menjual barang-barang yang 

eksklusif bagi toko tertentu serta bertujuan untuk menjual stok suatu 

toko. Iklan eceran ini memiliki ciri-ciri khusus yang diantaranya adalah 

cukup unik sehingga menimbulkan citra tersendiri bagi toko tersebut, 

cukup mencolok dan megeaskan lokasinya, bentuknya yang bervariasi 

mengikuti jenis dari barang yang diiklankan dan biasanya menonjolkan 

perbandingan harga dari kompotitornya. 

Iklan bersama biasanya dilakukan oleh perusahan-perusahan dalam 

memperkenalkan produknya. Promosi bersama misalnya saja iklan roti 

dan iklan mentega dimana saling berkaitan. Ketika perusahaan 

melakukan iklan bersama bisanya melakukan rancangan diantaranya 

adalah pemakaian logo , pembiayaan bersama, pemasokan art-out, semua 

biaya ditanggung pemasok dan daftar distributor. 

Iklan keuangan bertujuan untuk menghimpun dana pinjaman atau 

menawarkan modal, baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat 

obligasisurat utang atau dan pensiun ( Jefkins, Franks, P. 52). Menurut 

bidang iklan keuangan dibagi atas beberapa bidag yang diantaranya 

adalah bank-bank yang melayani peminjaman usaha, iklan dari 

organisasi-organisasi swasta yang bersifat paguyuban yang menaarkan 

asuransi kesehatan kepada anggotanya, lembaga asosiasi perumahan, 
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perusahaan-perusahaan asuransi, iklan investasi, fasilitas-fasilita 

tabungan dan perbankan yang ditawarkan lewat kantor pos yang menjual 

sertifikat tabungan berskala nasional, para pialang, perusahaan kartu 

keredit atau kartu diskon, pemerintah daerah meminjam uang dari 

masyarakat melalui penerbitan oligasi. 

Iklan lowongan merupakan iklan yang bertujuan untuk membuka 

loeongan atu merekrut calon pegawai seperti anggota polisi, angkatan, 

perusahaan swasta dan lainnya. Media iklan yang digunakan dalam iklan 

lowongan ini biasanya surat kabar nasional, jurnal-jurnal perdagangan, 

pers daerah dan terbitan-terbita gratis. Ciri khusus dari iklan lowongan 

ini adalah bagaimana dapat menarik sebanyaknya pelamar yang 

memenuhi segala persyaratan dengan biasaya yang seredah-rendahnya. 

Keuntungan menggunakan biro rekruitmen atau lembaga perseleksian 

tenaga kerja adalah lamaran-lamaran akan disimak secara teliti dan 

perusahaan tinggl menerima daftar pendek calon-calon terbaik hasil 

saringan biro tersebut (Jefkins, Franks, P.56). 

 

C. Iklan Outdoor (Luar-Ruang) 

Dalam beraktivitas tentunya mayoritas manusia pasti lebih bayak 

berada di luar rumah. Berangkat dari fenomena tersebut tidak jarang 

juga banyak sebuah perusahaan memilih untuk mengiklankan brand 

mereka melalui iklan outdoor (luar-ruang).  Iklan outdoor ini bisa 

dikatakan metode beriklan terlama, hal ini terbukti dahulu penggunaan 

pertamanya ditemukan pada reruntuhan peninggalan bangsa Yunani dan 
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Romawi. Iklan outdoor ini seiring dengan berjalannya waktu 

mengalami perubahan dan inovasi. Dahulu iklan outdoor  hanyalah 

metode beriklan dengan tulisan, akan tetapi saat ini bukan hanya tulisan 

saja yang disajikan melainkan juga lebih memperhatikan terhadap efek 

gerak pada iklan, lebih mencolok (berwarna-warni) sehingga dapat 

memberikan efek calon konsumen untuk mengalihkan perhatian mereka 

melihat iklan outdoor tersebut walau hanya sebentar saja. 

Menurut Frank Jefkins (1997) menurut data yang telah 

dikumpulkan oleh media Register, perincian bidang usaha yang 

memanfaatkan pengiklanan outdoor adalah sebagai berikut : 

1. Iklan tembako mencapai 14 persen, 

2. Softdrink  dan alkohol 22 persen, 

3. Makanan / konveksi 11 persen, 

4. Keuangan 8 persen, 

5. Bisnis eceran 5 persen, 

6. Dan lain-lain 10 persen. 

Walaupun iklan outdoor merupakan cara beriklan tertua dan 

sempat dalam masa jaya, akan tetapi iklan outdoor ini juga pernah 

mengalami masa tidak banyak yang meminatinya. Fenomena 

kemunculan televisi pada tahun 1955 inilah yang menjadi penyebab 

banyak perusahaan berpaling mengiklanankan produk ataupun brand 

mereka yang dulunya menggunakan iklan outdoor berganti melalui 

televisi. Sempat mengalami tidak banyak yang meminati iklan outdoor, 

akhirnya iklan outdoor ini mulai bangun menunjukkan eksitensinya 
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dengan kemunculan iklan rokok yang dilarang tayang di televisi. 

Kebangkitan iklan outdoor ini mulai dikenal dengan istilah media 

beriklan “booze dan baccy”. 

Pengiklan memanfaatkan media iklan luar ruang ini memiliki 

beberapa alasan, pertama bagi pengiklan nasional media iklan luar 

ruang ini dijadikan sebagai iklan pengingat dari media utamanya 

tujuannya agar calon konsumen senantiasa selalu mengingat merek atau 

produk yang diiklankan. Kedua, billboard dijadikan media primer yang 

dimana saat papan billboard tersebut berada di dekat lokasi penjualan 

atas produk yang diiklankan tersebut. Billboard biasanya hanya dilihat 

oleh calon konsumennya dengan waktu yang sangat cepat sekitar tiga 

hingga lima detik, hal ini yang membuat billboard untuk 

menyampaikan pesan yang singkat biasanya tidak lebih dari 8 sampai 

10 kata yang digunakan. 

Periklanan outdoor ini biasanya dibeli melalui perusahaan-

perusahaan yang memiliki papan reklame, biasanya yang menyediakan 

media ini disebut pemilik lahan (plants). Plants ini menjual ruang iklan 

poster yang biasanya disebut dengan showing (tampilan). Showing ini 

merupakan hasil presentase dari populasi yang secara teoritis tertera 

pesan pengiklanan (Trence A Ship, 2003,p.510). Showing dihitung 

dengan dasar kelipatan 25 dan ditulis biasanya #25, #50, #75, dan #100. 

Sebutan #50 misalnya, berarti bahwa 50 persen dari populasi di dalam 

pasar tertentu diharapkan pada hari kerja tertentu untuk melewati papan 
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reklame yang dipasangi pesan oleh pengiklan (Ship, Trence A, 2003, 

p.510). 

Iklan luar ruang (outdoor) memiliki kekuatan utama seperti 

jangkauannya yang luas serta tingkat frekuensi yang lebih tinggi. 

Menurut Trence A Ship (2003) kekuatan periklanan luar ruang adalah 

sebagai berikut : 

1. Periklanan luar ruang sangat efektif untuk menjangkau semua 

segmen dari populasi. Jumlah terpaan (exposure) sangat tinggi 

bila papan iklan diletakkan di lokasi strategis yaitu di daerah 

lalu lintas yang ramai.  

2. Fleksibel secara geografis, periklanan outdoor dapat di 

posisikan secara strategis untuk melengkapi usaha-usaha  

periklanan lainnya dalam memilih daerah geografis yang paling 

membutuhkan dimana dukungan periklanan. 

3. Biasaya per seribu yang rendah merupakan manfaat ketiga. 

Periklanan luar ruang adalah media periklanan yang paling 

murah atas dasar biaya per seribu. 

4. Karena periklanan luar ruang secara harafiah lebih dari sekedar 

hidup, identifikasi produk adalah penting. Kemampuan untuk 

menggunakan representasi yang besar memberikan para 

pemasar kesempatan terbaik untuk identifikasi merek dan 

kesamaanya. 

5. Periklanan luar ruang juga menjadi Iingatan terkait sebelum 

membeli bagi konsumen (seperti minuman segar, bir, dan 
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makanan di restoran )merupakan terbesar periklanan luar ruang. 

Para pengiklan di dalam kategori-kategori mengharapkan agar 

merek mereka dapat dilihat atau dikenal lebih dulu sebelum 

konsumen memilih merek. 

Sering kita beranggapan bahwa semua iklan yang berada di luar 

ruangan itu bisa disebut dengan iklan outdoor, sehingga mengalami 

kesulitan untuk membedakan antara iklan outdoor dan iklan 

transportasi. Iklan outdoor merupakan iklan luar ruangan yang terdiri 

dari poster dengan berbagai macam ukuran, seperti papan-papan yang 

terbuat dari kayu, besi dan bahkan dari bambu yang diletakkan  di ruang 

terbuka yang sering dilalui orang-orang. Berbeda halnya dengan iklan 

transportasi yang dimana iklan transportasi ini merupakan pilihan 

beriklan yang wujudnya sama dengan iklan outdoor akan tetapi yang 

membedakannya adalah penempatan lokasi yang akan dipasang iklan. 

Sesuai dengan namanya iklan transportasi ini biasanya diletakkan di 

alat transportasi seperti angkutan umum, bis, pesawat, kereta, stasiun, 

terminal, pelabuhan, bahkan di ruang tunggu pesawat. 

Iklan outdoor sangat berperan penting juga di dalam 

mempromosikan suatu produk atau brand dari sebuah perusahaan. Iklan 

outdoor dapat dijadikan sebagai media pendukung bagi sebuah 

perusahaan untuk mengampanyekan produk atau brand mereka, dimana 

iklan outdoor ini sebagai pengulangan beriklan dari media utamanya 

seperti televisi atau sebagainya. Beriklan dengan cara ini juga terdapat 

kelemahan seperti rawan terjadi vandalisme, pesan yang disampaikan 
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biasanya singkat, dan kurangnya konsentrasi dari calon konsumen yang 

biasanya mereka melihat poster dengan mengendarai mobil atau 

motornya. Di dalam iklan outdoor ini ukuran dan tempat dari poster 

tersebut memiliki aturan khusus. Penggunaan billboard ini biasanya 

ditempatkan seperti newbills di luar toko agen surat kabar, dan lebih 

sering dilihat pada tempat-tempat belanja. Penggunaan billiboard ini 

menggunakan 16 sheet yang dimana sama dengan double crown. 

Double crown merupakan ukuran dari sebuah poster yang maksudnya 

double crown :  762 mm X 508 mm (30 inchi X 0 inchi). 

Ukuran dan tempat bukan satu-satunya syarat dari sebuah poster 

dapat disajikan kepada calon konsumen. Iklan outdoor ini juga 

memiliki beberapa karakteristik umum, seperti dalam bukunya (Frank 

Jefkins, 1997, p.128) karakteristik umum iklan outdoor adalah sebagai 

berikut : 

1. Ukuran dan dominasi 

 karena ukurannya yang pada umumnya cukup besar, maka 

poster mendominasi pemandangan dan mudah menarik 

perhatian. 

2. Warna  

Kebanyakan poster dihiasi dengan aneka warna, dengan 

gambar-gambar dan pemandangan yang realistis sehingga 

memudahkan pemirsa untuk mengingat produk yang 

diwakilinya. 

3. Pesan-pesan singkat 
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Karena dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang 

yang sedang bergerak, dan poster mungkin saja hanya dilihat 

dari kejauhan, maka kalimat atau pesan-pesan tertulis biasanya 

terbatas pada slogan singkat atau sekedar satu nama yang 

sengaja dicetak dengan huruf yang besar-besar dan mencolok. 

4. Zoning  

Kampannye iklan secara umum dapat diorganisir dalam suatu 

daerah atau kota tertentu. Tetapi sebuah kampanye yang 

berskala besar nasional dapat dirancang secara lebih rinci jika 

pengiklannya menggunakan poster. Pemasangan poster dalam 

jumlah minimum bisa diatur disetiap kota untuk menjamin 

kesempatan penyimakan yang maksimum dari pemirsa. 

Penempatan poster secara strategis dapat menciptakan suatu 

kampanye iklan yang sangat ekonomis. Dalam perencanaan 

kampanye yang memakai aneka rupa media (multimedia 

planning), wilayah siaran televisi regional biasanya digunakan 

sebagai basis pemilahan masing-masing media iklan. 

5. Efek mencolok 

Karakteristik  poster yang paling penting adalah 

kemampuannya dalam menciptakan kesan atau ingatan pemirsa 

melalui penebalan, warna, ukuran dan pengulangan. Inilah yang 

menjadi diharuskannya agar sebuah poster itu tampak 

mencolok karena memiliki alasan agar sebuah pesan dalam 
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poster tersebut dapat memberikan kesan dan ingatan bagi 

pemirsanya. 

Menurut Outdoor Advertising Associations Of Amerika (QAAA), 

iklan outdoor dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu 

billboard,street furniture, transit, dan alternative media.: 

1. Billboard  

merupakan salah satu jenis iklan outdoor yang bisa dikatakan 

memiliki usia yang tua. Dahulu orang Amerika menggunakan 

jenis iklan billboard ini untuk menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa ada pertunjukan sirkus di kota. Pada tahun 

1990-an billboard ini sempat menjadi primadona di dalam 

dunia periklanan, contohnya saja seperti mengiklankan pasta 

gigi, makanan sereal, rumah makan, dan minuman ringan. 

Dahulu cara mengiklankan sebuah brand dari sebuah 

perusahaan dengan menampilkan gambar, tulisan maupun foto 

yang besar pada billboard tersebut. Tujuan terciptanya sebuah 

iklan melalui billboard ini adalah agar sebuah nama brand 

tersebut dapat dikenal oleh calon konsumen yang melihatnya. 

Seiring dengan teknologi yang semakin canggih, kini desain 

dari billboard ini semakin bervariasi dimana sebuah billboard 

didesain melalui teknologi komputer dan digital. Tujuan 

billboard didesain dengan cara menggunakan teknologi 

komputer dan digital adalah untuk terciptanya billboard yang 

tahan air dan panas, biasanya sering disebut dengan vinil. 
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Billboard merupakan salah satu jenis iklan luar ruang (outdoor) 

yang paling utama. Tujuan terciptanya dari jenis beriklan 

billboard ini adalah agar nama produk dan brand tersebut dapat 

dikenalkan kepada calon konsumen yang melihat iklan tersebut. 

Seiring dengan teknologi yang semakin canggih kini desain dari 

sebuah billboard ini menggunakan teknologi komputer dan 

digital. Tujuannya untuk terciptanya billboard yang tahan air 

dan panas yang biasanya disebut vinil.  Billboard ini juga 

meliputi bulletin,  spectacular display, wall mural, 

vinyl/wripped poster, 30-sheet poster dan 8-sheet poster. 

2. Street Furniture 

Periklanan outdoor lainnya adalah Street Furniture yang 

meliputi  bus shelter, urban furniture, kiosk, convenience 

storedi dan shopping mall, stasiun bis, stasiun kreta api maupun 

di bandara udara.  

3. Transit 

Iklan transit merupakan salah satu iklan outdoor yang terdiri 

dari iklan di bus, mobil, taksi, kereta api, truk, dan pesawat. Jika 

street furniture diletakan di tempat persinggahan, transit ini 

diletakkan di alat transportasinya. Iklan outdoor procter and 

gamble tide menggunakan jenis transit yang di tempelkan pada 

badan bis. 

4. Alternative Media 
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Periklanan outdoor dapat pula berupa alternative media 

misalnya tulisan di udara, arena dan stadion, kapal laut, 

kampus, resort, interior place-based, exterior place-based, 

digital media dan bioskop. 

Di dalam meletakkan iklan luar ruang ini tidak sembarangan 

diletakkan, akan tetapi harus ditentukan terlebih dahulu lokasi yang 

akan dipasangi iklan luar ruang tersebut. Menurut Sugeng ‘Aresta’ 

Supriyanto (2008) ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan untuk 

menentukan lokasi penempatan papan reklame. Pertama adalah jenis 

produknya, maksudnya adalah jika seseorang berangkat kerja maka 

asumsinya adalah orang-orang akan berangkat kerja di pagi hari dan 

pulang di sore hari. Jika ada produk shampo yang diletakkan disebelah 

kiri jalan maka tidak akan efektif karena para calon konsumen sedang 

tidak beraktifitas untuk membersihkan diri dan ada baiknya diletakan 

disisi kanan jalan. 

Kedua, harus memperhatikan arus perjalanan dimana tidak hanya 

menempatkan reklame di sisi kanan atau kiri jalan, akan tetapi harus 

dilihat dari ramainya massa. Bisa saja diletakkan di sudut jalan, 

persimpangan, di tengah jalan, atau bahkan di area lampu lalu lintas. 

Ketiga, jangkauan  yang dimana media ini dapat dijangkau dengan 

jangkauan lokal yakni hanya di lokasi sebuah reklame yang dipasang 

itu saja.  

Keempat, kecepatan arus lalu lintas artinya kemampuan konsumen 

memperhatikan sebuah iklan luar ruang ini adalah tidak lebih dari tujuh 



27 
 

detik. Berdasarkan dari hal tersebut bahwa kecepatan arus lalu lintas 

harus diperhatikan, jika ingin memasang iklan dengan lebih detail maka 

sebaiknya dipasang di arus lalu lintas yang sering mengalami kepadatan 

atau kemacetan. Alasan dari itu adalah dimana jika kepadatan arus lalu 

lintas tinggi maka secara tidak langsung menyebabkan laju berkendara 

pun menjadi lambat, inilah yang dapat menjadi peluang calon 

konsumen untuk melihat ke kiri ataupun ke kanan. 

Kelima, persepsi terhadap lokasi maksudnya papan reklame juga 

memiliki tujuan untuk membangun citra dari sebuah merek. Dengan 

itulah jangan menempatkan reklame dengan citra yang tidak sesuai 

terhadap presepsi yang berada di lokasi tersebut. Keenam, keserasian 

dengan bangunan disekitarnya rupanya menjadi alasan untuk 

menempatkan lokasi yang akan dipasangi oleh reklame. Alasan dari ini 

adalah karena jika tidak memperhatikan keserasian dengan bangunan 

yang ada di sekitarnya maka takutnya reklame tersebut malah hanya 

menjadi sebuah sampah saja. Pada dasarnya iklan luar ruang ini harus 

memperhatikan 7K yang artinya adalah keindahan, kesopanan, 

ketertiban, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan. 

 

D. Terpaan Iklan 

Terpaan (exposure) adalah ketika konsumen berinteraksi dengan 

pesan dari pemasar (mereka melihat iklan majalah, mendengar iklan 

radio, menonton iklan televisi, dan lain-lain). Terpaan iklan bertujuan 

untuk terciptanya efek komunikasi yang diantaranya adalah efek 
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kognitif, afektif dan behavioral. Terpaan juga merupakan dimana pesan-

pesan ataupun iklan melalui media dapat dilihat, didengar dan dibaca 

oleh konsumen, sehingga dapat memunculkan efek komunikasi 

tersebut.  

Pengertian terpaan iklan menurut Effendi 2009 : 47) : 

“Terpaan iklan merupakan suatu kondisi yang terkena pada audiens 

oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa, dan juga 

merupakan keadaan yang terkena elmusi film oleh cahaya yang 

tersorot kepadanya.  Terpaan merupakan tingkat konsumsi audiens 

terhadap iklan melalui durasi, yaitu waktu (berapa lama) konsumsi 

yang dilakukan oleh pemirsa, frekuensi yaitu berapa kali pemirsa 

mengkonsumsi serta pengetahuan atas isi iklan” 

Terpaan pada iklan dapat terjadi jika sebuah iklan ataupun pesan 

iklan tersebut di tempatkan pada tempat yang strategis ata ruang publik, 

sehingga calon konsumen dapat melihat, mendengar atau membaca 

iklan tersebut. Sebuah terpaan dapat diukur melalui tiga aspek yang 

diantaranya adalah frekuensi, intensitas dan durasi (William Wells dkk, 

2000, P.156) : 

1. Frekuensi, yaitu dimana sebuah iklan seberapa seringnya dilihat, 

dibaca dan didengar oleh konsumen.  Semakin tinggi tingkat 

frekuensi pada iklan, maka iklan atau pesan iklan yang ditampilkan 

tersebut dapat menempel di benak konsumen dan dapat diingat 

dengan mudah oleh konsumen. 
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2. Intensitas, yaitu dimana keadaan seberapa jauh sebuah pesan-pesan 

pada iklan dapat dimengerti oleh konsumen yang melihat iklan 

tersebut. 

3. Durasi, yaitu seberapa lama sebuah iklan tersebu dilihat, dibaca, dan 

didengar oleh konsumen. Artinya seberapa sering dan lama 

konsumen melihat secara keseluruhan atau hanya sebagian saja 

pesan iklan tersebut, krna yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah terpaan iklan billboard yan pastinya memiliki unsur visual 

saja. 

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

iklan yaitu paparan sengaja (intentional exposure) dan paparan 

kebetulan (accidental exposure). Paparan sengaja (intentional 

exposure) memiliki penjelaan bahwa terpaan iklan itu terjadi dimana 

pelanggan atau calon konsumen dengan sengaja mencari tahu 

tentang informasi produk yang diiklankan. Konsumen mencari 

informasi tentang produk yang diiklankan dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah pembelian, karena terkadang konsumen 

membandingkan antara produk satu dengan yang lainnya. Sebelum 

memutuskan untuk membeli sebuah produk yang dimaksud di dalam 

paparan sengaja (Intentional Exposure) biasanya konsumen 

mendatangi beberapatoko lalu berkonsultasi dengan beberapa 

penjual serta sumber informasi eksternal lainnya. Sebagaian contoh, 

misalnya saja seseorang ingin membeli sepeda motor mungkin saja 

seorang konsumen tadi mencari tahu terlebih dahulu sepeda motor 
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seperti apa yang cocok untuknya misalnya dengan mengevaluasi dari 

beberapa sumber informasi contohnya dari brosur iklan, iklan di 

televisi, dari internet, berkuonsultasi dengan penjual motor dan lain-

lain. 

Paparan kebetulan (Accidental Exposure) pada umumnya, 

konsumen tidak mendapatkan jenis informasi pemasaran melalui 

“perilaku penyelidikan” dengan sengaja. Bahkan kebanyakan 

paparan merupakan peristiwa acak atau semiacak yang terjadi pada 

konsumen bergerak dalam lingkunganya dan “kebetulan” 

berinteraksi dengan informasi pemasaran. Sebagai contoh, melihat-

lihat (hanya “melihat-lihat’) di toko atau di internet merupakan 

sumber umum pemaparan kebetulan atas informasi pemasaran. 

Konsumen mungkin menemukan banyak informasi baru, promosi 

penjualan, atau toko eceran baru saat melihat-lihat. 

E. Efek terpaan Iklan 

Periklanan merupakan proses komunikasi dimana iklan tersebut 

akan di buat. Selanjutnya iklan akan disebarkan melalui media massa yang 

tujuannya agar para calon konsumennya tersebut tertarik dengan sebuah 

produk yang diiklankan tadi. Jika konsumen tertarik dengan produk yang 

diiklankan tersebut, artinya sebuah iklan tersebut berhasil dalam 

memberikan dampak kepada konsumen. 

Tujuan dengan adanya komunikasi periklanan tersebut, diharapkan 

bahwa sebuah iklan dapat memberikan efek kepada konsumennya. Secara 
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umum, terdapat tiga efek dari terpaan iklan ( Rachmat Kriyanto, 2013, 

P.73) yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Aspek kognitif, aspek ini merupakan efek terpaan iklan yang 

dimana akibat dari aspek ini berada di pengetahuan seseorang. 

Contoh dari aspek ini misalnya seseorang dari tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak sadar menjadi sadar dan dari tidak paham menjadi 

paham. 

 Aspek afektif, aspek ini merupakan efek terpaan iklan yang dimana 

akibat dari aspek ini berada di perasaan seseorang. Contoh dari 

efek afektif ini misalnya saja muncul dari persaaan suka menjadi 

suka terhadap sebuah produk, muncul perasaan yang awalnya 

setuju menjadi tidak setuju,  muncul perasaan gembiri, tertarik serta 

senang terhadap sebuah produk atau merek. 

 Aspek konatif atau behaviour, mereupakan efek dari terpaan iklan 

yang akibatnya berada pada ranah perilaku seseorang. Contoh dari 

efek behaviour ini misalnya saja seseorang membeli produk yang 

diiklankan tadi ataupun seseorang mendatangi pameran yang telah 

diiklankan tadi. 

Dari efek terpaan iklan yang telah dijelaskan di atas tadi, dapat 

dihubungkan dengan teori efek kuat yang ada dalam kajian studi ilmu 

komunikasi. Teori ini adalah teori jarum hipodermik atau yang juga bisa 

disebut dengan hypodermic nidle theory. Pada teori ini dimana media 

massa dianggap berperan kuat dalam mempengaruhi khalayaknya. 

Khalayak disini dianggap pasif dan khalayak tersebut sepenuhnya dikuasai 
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oleh media. Teori jarum hipodermik ini juga memberikan variabel efek 

atau pengaruh yang diantaranya adalah efek kognitif yang berada pada 

pengetahuan seseorang, efek afektif yang berada ada perasaan atau sikap 

seseorang dan yang terakhir adalah efek konatif atau behaviour yang 

membuat seseorang melakukan tindakan.  

Sesuai dengan efek terpaan iklan yang telah dijelaskan di atas 

bahwa salah satu efek terpaan iklan adalah pada tahap seseorang 

menyadari atau tidak menyadari keberadaan suatu merek. Jika dikaitkan 

dengan teori jarum hipodermik, bahwa teori ini memiliki efek yaitu 

kognitif, afektif dan konantif. Keberadaan seseorang yang awalnya tidak 

menyadari lalu menyadari sebuah merek melalui iklan terdapat pada efek 

kognitif atau seputar pengetahuan khalayak. Khalayak jadi menyadari 

keberadaan sebuah merek atau produk karena adanya efek dari terpaan 

iklan yang diiklankan melalui sebuah media. 

 

F. Merek (Brand) 

Merek atau brand merupakan sebuah nama yang menjadi identitas 

bagi sebuah perusahaan atas produk maupun jasa yang akan mereka 

tawarkan. Dalam bukunya Sumiati et al, definisi dari merek 

berdasarkan definisi yang paling banyak diacu, yakni rumusan yang 

dikemukakan oleh American Marketing Association, merek merupakan 

istilah atau sebuah nama, lambang, desain, ataupun kombinasi 

diantaranya, untuk lebih mudah mengidentifikasi barang ataupun jasa 

dari salah satu penjual dan mendiferensiasikan produk dari pesaing 
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(Kotler & Keller, 2009). Sebuah merek sangat penting di dalam proses 

menawarkan sebuah produk atau jasa, jika sebuah merek kuat dan 

terkenal maka secara tidak langsung merek tersebut akan tertanam di 

benak konsumennya. Konsumen akan mencari atau mempertimbangkan 

produk ataupu jasa yang tertanam dibenak mereka sebelum membeli, 

padahal masih banyak produk ataupun jasa yang menawarkan jenis 

yang sama. 

Dalam Surianti et al (2004) menurut Kotler (2003) merek dapat 

memiliki enam tingkatan pengertian, keenam tingkatan tersebut adalah : 

1. Atribut (attribute) 

Merek dapat mengingatkan seseorang terhadap atribut-atribut. 

Atribut ini perlu dikelola agar konsumen ataupun pelanggan 

dapat mengetahui dengan pasti atribut apa saja yang 

terkandung dalam suatu merek. 

2. Manfaat (benefit) 

Merek dapat memberikan manfaat. Merek bukan hanya sekedar 

atribut semata. Merek dalam konteks manfaat dipandang 

konsumen ataupun pelanggan sebagai pemuas kebutuhan. 

Konsumen atau pelanggan mulai bergerak untuk melakukan 

keputusan pembelian berdasarkan pemenuhan kebutuhan, 

bukan atribut semata. Atribut-atribut perlu diterjemahkan ke 

dalam manfaat emosional (hedonis) dan fungsional (utilitarian). 

3. Nilai (value) 
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Merek juga menggambarkan suatu nilai bagi produsen. Nilai 

dan apresiasi konsumen berbanding lurus mengenai merek. 

Maksud berbanding lurus disini bahwa, semakin tinggi nilai 

(value) suatu merek, maka semakin tinggi apresiasi serta 

penghargaan konsumen terhadapnya. 

4. Budaya (culture) 

5. Merek dapat mewakili culture atau budaya tertentu, budaya 

dapat berpengaruh ketika perusahaan memberikan nama merek. 

Beberapa merek yang ada, dikaitkan dengan budaya yang 

dimiliki negara tertentu. 

6. Kepribadian (personality) 

Merek dipandang memiliki personality atau kepribadian. Bagi 

pelanggan atau konsumen, suatu merek memiliki kepribadian 

masing-masing. Konsumen condong untuk memilih merek 

yang sesuai dengan kepribadian atau karakter pribadi. Hal ini 

terjadi karena kepribadian pengguna akan tercermin bersamaan 

dengan merek yang digunakan. 

7. Pemakai (user)  

Merek dapat menunjukkan jenis konsumen atau pelanggan 

yang menggunakan merek tersebut. Dengan alasan tersebut 

produsen atau perusahaan penyedia merek selalu menggunakan 

analogi orang-orang terkenal (endorser) untuk menggunakan 

mereknya. 
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Di dalam membangun sebuah brand diperlukan strategi-strategi 

yang harus dilakukan agar sebuah brand tersebut menjadi merek yang 

kuat. Menurut Freddy Rangkuti (2002 ) terdapat lima pilihan di dalam 

menentukan strategi brand yang diantaranya adalah sebagai berikut. 

Perluasan lini ( lini extension) merupakan dimana jika posisi dari 

sebuah perusahaan melakukan penambahan produk yang sama dan 

dengan nama merek yang sama pula. Perbedaannya terletak pada 

inovasi yang dimunculkan misalnya saja dari segi bentuk, ukuran, 

warna, atau kemasannya saja yang membedakannya. Maksudnya 

perkenalan pada produk baru inilah yang disebut dengan perluasan lini 

(line extension). Pilihan strategi ini dapat dilakukan jika sebuah 

perusahaan mengalami kelebihan kapasitas di dalam produksi, ingin 

memenuhi selera konsumennya terhadap tampilan atau produk terbaru, 

bahkan berinovasi demi mengalahkan kompotitornya. Contoh dari 

strategi perluasan lini ini dapat dilihat dari produk kacang Garuda Biga 

(biji tiga), kacang Garuda rasa bawang dan kacang kulit. 

Strategi kedua yaitu perluasan merek yang merupakan salah satu 

strategi merek yang terjadi jika perusahaan menggunakan merek yang 

sudah ada akan tetapi  memunculkan satu kategori baru. Strategi ini 

dapat berdampak baik terhadap perusahaan karena nama merek yang 

digunakan tersebut sebelumnya sudah dikenali oleh konsumennya. 

Contoh dari strategi ini adalah produk sabun mandi Lifebuoy, Shampoo 

Lifebouy, betadin obat luka, shampoo betadin dan sebagainya. 
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Ketiga, strategi dalam merek adalah Multi brand artinya dimana 

sebuah perusahaan meperkenalkan berbagai macam merek tambahan 

akan tetapi dengan produk yang sama. Tujuan dari strategi ini adalah 

untuk memunculkan kesan, kenampakan serta daya tarik kepada 

konsumen dengan banyak pilihan merek yang disediakan. Selain itu 

dengan adanya multi brand ini adalah untuk merebut rak distributor 

serta melindungi merek utamanya dengan memunculkan merek 

sampingan. 

Merek baru merupakan strategi keempat dimana jika perusahaan 

tidak memiliki merek yang sesuai dengan produk baru atau bahkan citra 

merek tersebut tidak sesuai dengan produk baru yang akan diluncurkan. 

Dalam strategi ini mungkin perusahaan harus menanggung biaya yang 

cukup banyak karena yang diluncurkan adalah merek yang baru yang 

belum dikenali oleh konsumennya, terlebih jika pada sampai tahapan 

brand loyality yang lebih tinggi. 

Strategi yang dapat dilakukan terakhir adalah Merek bersama (Co-

brand). Merek bersama (Co-brand) dilakukan jika  dua atau lebih 

merek yang terkenal dapat bergabung menjadi satu untuk penawaran, 

tujuannya adalah untuk saling memperkuat antara merek yang satu 

dengan merek yang lainnya. Contoh dari strategi ini adalah pada merek 

Aqua yaitu produk air mineral dalam kemasan yang melakukan Co-

branding dengan Danone yaitu salah satu perusahaan yang menjual 

makanan bayi. 
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Strategi apapun yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu juga 

tergantung pada positioning nya di pasar, untuk itu perlu adanya 

evaluasi agar perusahaan dapat melakukan repositioning. Dimana 

repositioning ini terjadi sesuai dengan adanya selera konsumen yang 

dapat berubah kapan saja. Adapun metode analisis yang dapat 

digunakan untuk analisis merek, adalah metode statistik seperti (Freddy 

Rangkuti, 2002 , p.13): 

a. Tabulasi Silang (Cross tabulation) 

Metode statistik ini digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan atau asosiasi antara tiga variabel yang ingin di teliti 

yang terdiri dari tingkat pemakaian, tingkat pemahaman, dan 

tingkat keseringan pindah. Teknik Chi Square digunakan untuk 

menguji apakah hubungan itu sangat segnifikan, sedangkan 

koefisien Cramer (V) digunakan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan. 

b. Analisis Faktor (Factor Analysis) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang menjadi penyebab yang mempengaruhi  konsumen 

membeli sebuah produk. Analisis faktor juga berfungsi sebagai 

alat ukur validitas internal dari alat ukuran yang digunakan 

tersebut. 

G.  Brand Awareness (Kesadaran Merek) 

Pada dunia periklanan kesadaran (awareness) sangat harus 

diperhatikan, karena hal ini merupakan dimana posisi dari sebuah 
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merek berada di pikiran konsumennya. Ketika para calon konsumen 

telah tertanam pada brand awarnesess  suatu merek, secara tidak 

langsung brand awarnesess ini berperan dimana sebuah merek tersebut 

memiliki nilai tambah (brand equity) di dalam pikiran konsumennya. 

Meningkatkan kesadaran dalam sebuah merek salah satu tujuan agar 

sebuah merek tersebut dapat dikenal oleh jangkauan yang lebih luas, 

yang dimana dapat memberikan pengaruh terhadap presepsi dan 

tingkah laku dari calon konsumennya. Oleh karena itu, jika kesadaran 

terhadap sebuah merek tinggi maka akan berdampak positif, sebaliknya 

jika kesadaran merek rendah maka berpengaruh terhadap ekuitas dari 

sebuah merek juga rendah. 

Dalam bukunya “B’rand dalam Implikasi Bisnis” Brand 

awareneess merupakan sebuah sinyal keberhasilan, komitmen, dan 

substansi mengenai atribut yang secara kritis dikenali konsumen yang 

merupakan tiket masuk bagi perusahaan untuk dikenal konsumen lebih 

lama (Sumiati et al, 2016, p14) . Dalam membangun merek yang kuat 

untuk dikenali konsumennya maka diperlukannya kesadaran merek 

tersebut. Kesadaran dalam mengingat atau mengenali sebuah merek 

merupakan tahapan utama yang harus dilakukan oleh sebuah prusahaan 

dalam mengenalkan merek atas produk dan jasanya tersebut. Menurut 

Darmadi et al. (2004) Kesadaran merek dapat dibangun melalui cara-

cara sebagai berikut : 
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1. Pesan yang akan disampaikan sebaiknya lebih singkat agar para 

calon konsumennya dapat dengan mudah mengingat sebuah 

brand dari perusahaan tersebut. 

2. Pesan yang disampaikan harus berbeda dibandingkan merek 

produk lain serta harus ada hubungan antara merek dan 

kategori produknya. 

3. Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik sehingga 

membantu konsumen mengingat merek. 

4. Jika suatu produk memiliki simbol, hendaknya simbol itu dapat 

dihubungkan dengan mereknya 

5. Perluasan nama merek dapat dipakai agar nama merek semakin 

diingat pelanggannya. 

6. Kesadaran merek dapat diperkuat dengan memakai suatu 

isyarat yang sesuai dengan kategori produk, merek, atau 

keduanya. 

7. Melakukan penggunaan untuk mengingat pengingatan, karena 

membentuk ingatan adalah lebih sulit dibandingkan 

membentuk pengenalan. 

Menurut (Durianto dkk, ) piramida kesadaran merek dari tingkatan 

terendah sampai tingkat tertinggi adalah sebagai berikut : 

1. Unware of Brand (tidak menyadari merek) adalah tingkat paling 

rendah dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek. 
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2. Brand Recognition (pengalaman merek) adalah tingkat minimal 

kesadaran merek, dimana pengenalan suatu merek muncul lagi 

setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan (aided 

recall). 

3. Brand RecallI (pengingatan kembali terhadap merek) adalah 

pengingat kembali terhadap merek tanpa bantuan (unaided recall). 

4. Top Of Mind (puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan 

pertama kali oleh konsumen atau yang pertama kali muncul dalam 

benak konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan 

merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak 

konsumen. 

 

Peran kesadaran merek dalam membantu merek dapat dipahami 

dengan mengkaji bagaimana kesadaran untuk merek menciptakan suatu 

nilai. 
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Penjelasan dari keempat nilai tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Jangkar yang menjadi cantolan bagi asosiasi lain suatu merek yang 

kesadarannya tinggi akan membantu asosiasi-asosiasi melekat pada 

merek tersebut karena daya jelajah merek tersebut menjadi sangat 

tinggi di benak konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa jika kesadaran suatu merek rendah, suatu asosiasi yang 

diciptakan oleh pemasar akan sulit melekat pada merek tersebut. 

2. Familier / rasa suka, jika kesadaran merek kita sangat tinggi, 

konsumen akan sangat akrab dengan merek kita, dan lama-

kelamaan akan timbul rasa suka yang tinggi terhadap merek yang 

kita pasarkan. “Tak kenal maka tak sayang” merupakan ungkapan 

yang tepat untuk situasi ini. 

3. Substansi/ komitmen 

Kesadaran merek dapat menandakan keberadaan, komitmen, dan 

inti yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Jadi jika kesadaran 

atas merek tinggi, kehadiran merek itu akan selalu dapat kita 

rasakan. Sebuah merek dengan kesadaran konsumen yang tinggi 

biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 
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 Diiklankan secara luas 

 Eksitensi yang sudah teruji oleh waktu 

 Jangkauan distribusi yang luas 

 Merek tersebut dikelola dengan baik. 

Karena itu, jika kualitas dua merek itu sama, kesadaran 

merek akan menjadi faktor yang menentukan dalam 

keputusan pembelian. 

4. Mempertimbangkan merek 

Langkah pertama dalam suatu proses pembelian adalah menyeleksi 

merek-merek yang dikenal dalam suatu kelompok untuk 

dipertimbangkan dan diputuskan merek mana akan dibeli. Merek 

dengan top of mind yang tinggi mempunyai nilai pertimbangan 

yang tinggi. Jika suatu merek tidak tersimpan dalam ingatan, 

merek tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam benak 

konsumen. Biasanya merek-merek yang disimpan dalam ingatan 

konsumen adalah yang disukai atau dibenci. 

 

 Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari 

lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari 

individu tersebut (perubahan perilaku). 
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H. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Tahapan pertama untuk mempengaruhi konsumen agar dapat 

membeli sebuah produk yang ditawarkan atau diiklankan adalah dengan 

memunculkan kesadaran merek yang pertama kali. Sebuah merek 

dengan kesadaran yang tinggi oleh konsumennya terdapat beberapa 

faktor. Faktor pertama adalah diiklankannya secara luas, maksudnya 

disini adalah dimana sebauh produk diiklankan secara luas misalnya 

saja melalui media sosial maupun media massa. Jika sebuah produk 

diiklankan secara luas maka terpaan iklan yang terjadi pada konsume 

akan semakin tinggi yang efeknya memberikan kesadaran merek 

terhadap konsumen tersebut.  

Faktor yang kedua adalah eksitensi yang sudah teruji oleh waktu. 

Maksud dari faktor yang kedua ini adalah dimana jika sebuah merek 

atau produk sudah diakui keberadaanya dalam jangka waktu yang lama 

maka akan berpengaruh terhadap kesadaran merek konsumen. Semakin 

lama sebuah produk atau merek berada pada lingkungan konsumen 

maka tingkat kesadaran merek konsumen itu pun juga semakin tinggi. 

Faktor yang ketiga adalah jangkauan distribusi yang luang, maksud 

dari faktor ini adalah jika sebuah produk didistribusikan semakin luas 

maka semakin banyak konsumen yang mengenali adanya merek dari 

produk tersebut. 

Faktor yang terakhir adalah merek tersebut dapat dikelola dengan 

baik. Maksud dari faktor yang terakhir ini adalah dimana sebuah merek 

atau produk tersebut memiliki karakteristik dari sisi pesan iklan yang 
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menarik, kreatifitas di dalam membuat iklan dan inovasi media yang 

digunakan dalam beriklan. 

 

I. Teori Advertising Exposure Process Model 

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah Advertising Exposure 

Process Model, yang dikemukakan oleh Batra Rajeev, Jhon G. Myers 

dan David A.Aker. model teori ini menunjukkan proses keadaan 

konsumen ketika mengalami terpaan, dapat dilihat seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber :  Batra Rajeev dkk, Advertising Management 5th ed (2009) 

Pada proses terpaan iklan di atas, maka proses yang pertama kali 

adalah terpaan iklan tersebut dapat menimbulkan kesadaran merek 

Terpaan Iklan 

Citra terhadap brand 

Informasi mengenai 

merek dan keuntungan 

Kesadaran 

Perasaan untuk 

mengsosiasikan 

Hubungan merek 

dengan Peer group 

Konsumen ingat dan 

mencooba merek 

Sikap pada 

merek 

Perilaku 

pembelian 
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(brand awareness) yan dimana konsumen merasa tidak asing lagi 

terhadap ikan tersebut. Kedua, setelah terciptanya kesadaran merek 

maka konsumen akan mendapatkan informasi mengenai merek dan 

keuntungannya dari merek tersebut. Ketiga, iklan akan menghasilkan 

perasaan kepadakonsumen untuk mengasosiasikan sesuatu dengan 

merek (brand association). Keempat, melalui penggunaan dan berbagai 

perangkat lainnya, iklan dapatmenciptakan image terhadap merek, yang 

sering disebut brand personality. Kelima, iklan dapat menciptakan 

kesan bahwa merek disukai oleh para konsumen. Keenam, efek ini 

dapat menciptakan perasaan menyukai sesuatu atau sikap terhadap 

merek yang menggerakkan konsumen untuk membeli produk. 

 

J. Hubungan Iklan Outdoor  terhadap Brand Awareness 

Kehadiran iklan outdoor (luar-ruang) menjadikan cara beriklan ini 

sebagai pengulangan iklan terhadap media utamanya. Iklan luar ruang 

ini dijadikan sebagai media pendukung yang di letakkan dikeramaian 

yang dilalui oleh banyak orang yang beraktivitas. Ukuran, warna, 

bahkan desain pada billboard tidak jarang menarik perhatian dari calon 

konsumennya walaupun hanya berselang singkat. Walaupun hanya 

dapat menarik perhatian konsumennya secara singkat kehadiran iklan 

billboard ini sangat membantu bagi pemasar atau pemilik sebuah merek 

untuk meningkatkan kesadaran merek dari perusahaan mereka. 

Kesadaran merek (brand awareness) memiliki hubungan yang 

saling bergantung kepada media pengiklan, misalnya saja pada iklan 
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outdooar yang dimaksudkan disini adalah pada billboard.  Kaitannya 

iklan outdoor terhadap kesadaran merek sebagai mana yang sudah 

dijelaskan oleh Durianto et all (2004) bahwa kesadaran merek tersebut 

memiliki piramida atau tingkatan. Pada tingkatan kesadaran merek 

paling rendah yaitu unware of brand (tidak menyadari merek), brand 

recognition (pengalaman merek), brand recall, dan yang paling tinggi 

tingkatannya adalah top of mind.  

Jadi hubungan antara terpaan iklan outdoor terhadap kesadaran 

merek konsumen adalah dimana jika konsumen sering dan banyak 

diterpaan oleh iklan maka kesadaran terhadap merek akan muncul 

yang dimana sesuai dengan proses terpaan iklan yang pertama yaitu 

mencipakan kesadara akan iklan terseut. Menurut teori kesadaran yang 

dikemukakan oleh Gustav Jung bahwa kesadaran dapat muncul karena 

adanya fungsi pikiran, perasaan pendrriaan, serta fungsi intuisi. 

Artinya kesadaran yang dimaksudkan di sini adalah dipengaruhi oleh 

adanya fungsi pendriaan yaitu segala sesuatu yang ditangkap oleh alat 

indra akan memunculkan kesadaran. 

Dimana pada tingkatan kedua yaitu pengalaman merek (brand 

recognition), maksudnya adalah tingkat minimal dari kesadaran merek 

pada konsumen ini adalah dengan cara bagaimana sebuah merek 

tersebut mulai diperkenalkan lagi. Pengenalan merek harus dilakukan 

dengan cara pengingatan kembali oleh bantuan. Pada iklan outdoor ini 

memiliki fungsi media iklan yang manfaatnya sebagai pengulangan 

beriklan dari media utamanya, dari sinilah iklan outdoor dijadikan 
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sebagai alat bantuan terhadap memunculkannya kesadaran merek pada 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional 

1. Definisi Konseptual 

Applied Theory                                                                                                                                      
Teori Advertiing Expoure Process Mode 

l (Rajev Batra, Jhon G. Myers, David A. Aaker) 

apabila konumen terkena terpaan iklan maka akan tercipta perasaan dan sikap tertentu 
untuk menggerakkan agar konsumen dapat membeli produk. Terdapat 3 proses dalam 
teori ini pertama terpaan iklan dapat menciptakan brand awareness, informasi mengenai 
merek, terpaan iklan juga dapat memberikan citra brand terebut, terpaan iklan dapat 
menciptakan brand association, hubungan merek dengan peer group dan terpaan iklan 
dapat menciptakan bahwa suatu brand dapat disukai disekitar lingkungannya. 

 Iklan  Proses belajar sikap 

Billboard Oppo di jl 

gajayana-jl sumbersari 

Terpaan iklan Kesadaran merek (brand 

awareness) 

Jenis billboard : 

1). Neon box 

2). Premier 
billboard 

 3). Standing 
signage 

4) banner   

Tempat billboard 

1). Gerai 
handphone 

2). Rumah makan 

3) . laundry 

4). Traffic light 

 

 

1). Frekuensi 

2). Intensitas 

3). Durasi  

1. Unware of 
brand 

2. Brand 
recognition 

3. Brand recall 
4. Top of mind 
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Membuat definisi konseptual adalah mengubah atau memberi 

penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih 

menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang 

lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami 

secara seragam oleh siapa pun yang membaca hasil penelitian kita 

nanti (Umar suryadi bakry, 2016, p.24). 

 

2. Definisi Oprasional 

 membuat definisi oprasional adalah mengubah konsep-konsep 

yang berupa construcks atau sesuatu yang bersifat abstrak (tidak 

empiris) menjadi bentuk yang dapat diukur secara empiris, dengan 

kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat 

diamati (observable), dapat diuji, dan dapat ditentukan kebenarannya 

oleh orang lain (Bakry, Umar Suryadi, 2016, p.24).  

Variab

el 

Definisi 

Konseptual 

Definisi Oprasional 

Dimensi Skor Terpaan Iklan 

dan kesadaran merek 

Skala 

Terpaa

n iklan 

(variab

el X) 

Terpaan 

merupakan 

kondisi 

disaat 

audiens 

terkena 

pesan-pesan 

yang 

disampaikan 

melalui 

media 

massa. 

Terpaan 

merupakan 

tingkat 

konsumsi 

audiens 

1). Frekuensi 

Keadaan dimana 

seberapa 

seringnya 

mahasiswa yang 

kos di sepanjang 

jl. Gajayana- jl. 

Sumbersari 

melihat 

billboard Oppo 

dalam 

seminggu. 

 

 

2). Intensitas 

Intensitas atau 

tingkat 

1). Frekuensi 

 Sangat sering : 

skor 5 

 sering: skor 4 

 ragu-ragu : skor 

3 

 tidak sering : 

skor 2 

 0 (tidak pernah) 

:skor 1 

 

2). Intensitas 

 Sangat 

memperhatikan 

: skor 5 

 Memperhatikan 

: skor 4 

ordin

al 
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terhadap 

iklan 

melalui 

durasi 

(berapa 

lama) 

konsumsi 

yang 

dilakukan 

oleh 

pemirsa, 

frekuensi 

yaitu berapa 

kali pemirsa 

mengkonsu

msi serta 

pengetahuan 

akan isi 

iklan. 

Effendi 

(2009:47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perhatian 

mahasiswa yang 

kos di sepanjang 

jl. Gajayana- jl. 

Sumbersari di 

dalam melihat 

isi pesan pada 

billboard Oppo. 

 Ragu-ragu : 

skor 3 

 Tidak 

memperhatikan 

: skor 4 

 Sangat tidak 

memperhatikan 

: skor 1 

 
Kesadaran 

merek 

merupakan 

keadaan 

dimana 

kesanggupan 

seseorang di 

dalam 

mengenali 

dan 

mengingat 

kembali 

1). Unware of 

brand 

Keadaan dimana 

mahasiswa yang 

kos di sepanjang 

jl. Gajayana- jl. 

Sumbersari 

tidak menyadari 

keberadaan 

billboard Oppo. 

 

2). Brand 

1). unware of brand 

 Sangat tahu : 

skor 5 

 Tahu : skor 4 

 Ragu-ragu : skor 

3 

 Tidak tahu : skor 

2 

 Sangat tidak tahu 

: skor 1 

 

2). Brand recognition 

ordin

al 
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bahwa suatu 

merek 

merupakan 

bagian dari 

kategori 

produk 

tersebut. 

recognition, 

keadaan dimana 

mahasiswa yang 

kos di sepanjang Jl. 

Gajayana sampai 

Sumber Sari 

mengenali merek 

dari OPPO. 

3. brand recall

Mahasiswa yang

kos dapat

mengingat

kembali tagline

yang tercantum

pada billboard

Oppo yang 

berada di 

sepanjang Jl. 

Gajayana – Jl.

Sumbersari.

4. top of mind

Mahasiswa yang

kos di sepanjang

Jl. Gajayana –

Jl. Sumbersari.

Merek yang

muncul pertama

kali di pikiran

konsumen dan

dapat

mempertimbang

kan merek 

OPPO ketika 

akan membeli

smartphone

 Sangat tahu :

skor 5

 Tahu : skor 4

 Ragu-ragu : skor

3 

 Tidak tahu : skor

2 

 Sangat tidak tahu

: skor 1

3. brand recall

 Sangat tahu :

skor 5

 Tahu : skor 4

 Ragu-ragu : skor

3 

 Tidak tahu : skor

2 

 Sangat tidak tahu

: skor 1

4. top of mind

 Sangat tahu :

skor 5

 Tahu : skor 4

 Ragu-ragu : skor

3 

 Tidak tahu : skor

2 

 Sangat tidak tahu

: skor 1
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