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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam 

melakukan penelitian ini, sehingga dapat memperbanyak hasil peneltian yang 

mendukung atau tidak mendukun penelitian untuk digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Topik Nama dan 

Tahun 

Variabel Alat Analisis 

dan Sampel 

Hasil 

1 Analisis 

Efektivitas Iklan 

Jejaring Sosial 

Sebagai Media 

Promosi 

Menggunakan 

EPIC Model 

Nur Hasanah, 

Lukito Edi 

Nugroho, Eko 

Nugroho 

(2015) 

Variabel bebas 

: empati, 

persuasi, 

dampak, 

komunikasi 

Variabel tetap 

: citra merek 

a. Analisis 

Deskriptif 

b. Analisis 

Tabulasi 

Sederhana, 

Skor Rataan, 

dan EPIC 

Rate 

c. Sampel 100 

responden 

 

Hasil analisa menyatakan bahwa 

Fanpage Huma Harati merupakan 

tempat yang efektif sebagai media 

promosi, hal ini terlihat dari nilai 

empaty, persuasiona, impact and 

communication yang diperoleh. 

Nilai rata-rata pada EPIC rate 

adalah 3,978, variabel komunikasi 

mendapat nilai tertinggi dari 

variabel  lainnya yaitu 4,02 

2 Efektivitas Iklan 

melalui Jejaring 
Sosial Sebagai 

Salah Satau 

Strategi 

Pemasaran Kripik 
Pedas Maicih 

Dengan 

Menggunakan 

Metode EPIC 

Bagus 

Riyantoro, Ati 
Harmoni 

(2013) 

Variabel bebas : 

empati, 
persuasi, 

dampak, 

komunikasi 

Variabel tetap : 
strategi  

pemasaran 

a. Analisis 

Deskriptif 

b. Analisis 

Tabulasi 

Sederhana, 

Skor Rataan, 

dan EPIC 

Rate 

c. Sampel 100 

responden 

Iklan Maicih melalui jejaring sosial 

yang diukur dengan menggunakan 
Model EPIC dinilai efektif. Hal tersebut 

dapat dilihat dari EPICrate sebesar 3,95 

dari rentang skala EPICrate (0.0 – 4.0). 

Variabel empati, persuasi, dampak, dan 
komunikasi semuanya memberikan 

nilai yang berada pada rentang efektif. 

 

 



10 
 

 
 

Lanjutan Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Topik Nama dan 

Tahun 

Variabel Alat Analisis 

dan Sampel 

Hasil 

3 Efektivvitas Iklan 

Melalui Media 
Sosial Facebook 

dan Instagram 

Sebagai salah 

Satu Strategi 
Pemasaran di 

Krisna Oleh-Oleh 

Khas Bali 

Komang Ayu 

Pradnya 
Indrawati, I 

Nyoman 

Sudiarta, I 

Wayan Suarfana 
(2017) 

Variabel bebas : 

empati, 
persuasi, 

dampak, 

komunikasi 

Variabel tetap : 
strategi 

pemasaran 

a. Analisis 

Deskriptif 

b. Analisis 

Tabulasi 

Sederhana, 

Skor Rataan, 

dan EPIC 

Rate 

c. Sampel 100 

responden 
 

Hasil analisis pengukuran Efektivitas 

Variabel Empathy pada iklan Krisna 
Oleh-Oleh Khas Bali Hasil pengukuran 

efektivitas iklan facebook dan 

instagram “Napain mahal kalau bisa 

murah cukup datang ke Krisna Oleh-
Oleh Khas Bali “menunjukan bahwa 

iklan tersebut termasuk dalam rentang 

skala cukup efektif dengan rata-rata 

bobot 3,95 yang berarti iklan ini 
membuat responden merasakan reaksi 

positif terhadap pesan iklan, serta 

mampu menciptakan hubungan antar 

konsumen dengan 
produk melalui isi pesan yang relevan 

secara personal.  

 

Pada tabel 2.1 penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu yang pertama memiliki 

persamaan dengan penelitian sekarang. Sama-sama meneliti tentang efektivitas 

iklan media sosial dan sama-sama menggunakan variabel EPIC (empathy, 

persuiasion, impact, dan communication) sebagai variabel independen dan 

variabel efektif dan tidak efektif sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat pada objek penelitian. Diamana 

penelitian terdahulu menggunakan objek Facebook Human Harati Kalteng 

sebagai objek penelitian sedangkan peneliti sekarang menggunakan objek 

Facebook, Twitter, dan Instagram Shopee Indonesia sebagai objek penelitian. 

Penelitian terdahulu yang ke dua dan tiga memiliki persamaan dengan 

penelitian sekarang. Sama-sama meneliti tentang efektivitas iklan media sosial 

dan juga sama-sama menggunakan variabel EPIC (empathy, persuiasion, impact, 
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dan communication) sebagai variabel independen. Terdapat dua perbedaan antara 

penelitian terdahulu yang ke dua dan tiga dengan penelitian sekarang, yaitu : 

Penelitian terdahulu yang ke dua dan tiga sama-sama menggunakan variabel 

strategi pemasaran sebgai variabel dependen. Sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variabel efektif dan tidak efektif sebagai variabel dependen. 

Penelitian terdahulu yang ke dua menggunakan objek Facebook, Twitter, dan 

Blog Kripik Pedas Maicih sebagai objek penelitian, dan penelitian tedahulu yang 

ke tiga menggunakan onjek facebook dan instagram Krisna Oleh-Oleh Khas Bali 

sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitain sekarang menggunakan objek 

Facebook, Twitter, dan Instagram Shopee Indonesia sebagai objek penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Periklanan (Advertising) 

a. Pengertian Periklanan 

Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk membujuk audiens (pemirsa, pembaca, atau 

pendengar) untuk mengambil sebuah tindakan yang berhubungan 

dengan produk, ide, atau layanan. Menurut Durianto (2003) 

periklanan adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal yang 

dibayar oleh sponsor tertentu.   

Periklanan juga dipandang sebagai salah satu media yang 

paling efektif di dalam mengkomunikasikan suatu produk barang 

atau jasa. Selain itu juga periklanan yang diluncurkan oleh setiap 
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peusahaan tidak lain agar konsumen tertarik dan berhadap tidak akan 

berpaling ke perusahaan sejenis. Untuk itu perusahaan menerapkan 

periklanan yang menarik dan seefektif munkin. Fungsi dari 

periklanan itu diantaranya (Shimp, 2003) : 

1) Memberi informasi (informing) yakni membuat konsumen sadar 

akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur 

dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek 

yang positif. 

2) Membujuk (persuading), yang berarti iklan yang efektif akan 

mampu membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa 

yang diiklankan. 

3) Mengingatkan (reminding), dimana iklan berfungsi untuk 

menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. 

4) Memberi nilai tambah (adding value), periklanan memberi nilai 

tambah pada konsumen dengan mempengaruhi persepsi 

konsumen. 

5) Mendampingi upaya-upaya lain perusaan (assisting), iklan 

pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari 

perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 

Dapat disimpulkan bahwa iklan atau periklanan merupakan 

suatu usaha komunikasi perusahaan yang dilakukan oleh organisasi 
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atau perusahaan untuk memberikan informasi kepada konsumen 

melalui berbagai media. 

b. Media Periklanan 

Dalam suatu kegiatan periklanan dibutuhkan sebuah media 

sebagai alat untuk menyampaikan informasi iklan kepada audiens 

(pemirsa, pembaca, atau pendengar). Menurut Kotler (2001) media 

iklan adalah wahana yang digunakan untuk menghantarkan peasan 

kepada pemirsa yang dituju. Tujuan di dalam perencanaan media 

adalah memilih apakah menggunakan media televisi, radio, majalah, 

surat kabar, atau media lainnya. Sedangkan dalam pemilihan media 

perlu memperlihatkan faktor-faktor seperti produk yang akan 

diiklankan, sistem distribusi produknya, kemampuan teknis media, 

strategi periklanan saingan, sasaran yang dapat dicapai, serta 

karakteristik media. Rakuman kelebihan dan keterbatasan media 

periklanan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini : 

Tabel 2.2  

Kelebihan dan Keterbatasan Media Iklan 

Media Kelebihan Keterbatasan 

Surat kabar Fleksibel; ketepatan waktu; 

cakupan pasar lokal yang baik; 

penerimaan luas; tinggkat 

kepercayaan tinggi. 

Umur pendek; kualitas buruk; 

pemirsa yang meneruskan 

sedikit 

Televisi  Menggabungkan pandangan, 

suara, dan gerakan; menarik 

pancaindra; perhatian tinggi; 

jangkauan tinggi 

Biaya tinggi; paparan singkat; 

selektivitas pemirsa kurang; 

kerumunan tinggi 

Pengeposan 

langsung 

Selektivitas pemirsa; fleksibilitas; 

tidak ada persaingan iklan dalam 

medai yang sama; personalisasi 

Biaya rekatif tinggi; citra 

“Surat sampah” 
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Lanjutan Tabel 2.2  

Kelebihan dan Keterbatasan Media Iklan 

Media Kelebihan Keterbatasan 

Radio  Penggunaan masal; selektivitas 

geografis dan demografis tinggi; 

biaya rendah 

Hanya presentasi audi; 

perhatian lebih rendah dari 

televisi; paparan singkat 

Majalah  Selektivitas geografis dan 

demografis tinggi; kredibilitas dan 

gengsi; kualitas reproduksi tinggi; 

umur panjang; tingkat pembaca 

meneruskan yang baik 

Waktu tunggu/jeda iklan lama; 

tidak ada jaminan posisi 

Luar ruang Fleksibilitas; paparan ulang 

tinggi; biaya rendah; persaingan 

rendah 

Selektivitas pemirsa terbatas; 

keterbatasan kreatif 

Yellow pages Cakupan lokal yang sangat baik; 

tingkat kepercayaan tinggi; 

jangkauan lua; biaya rendah 

Persaingan tinggi; waktu jeda 

iklan panjang; keterbatasan 

kreatif 

Buletin  Selektivitas sangat tinggi; kendali 

penuh; peluang interaktif; biaya 

relatif rendah 

Biaya bisa bertambah tinggi 

Internet  Slektivitas tinggi; kemungkinan 

interaktif, biaya relatif rendah 

Media relatif baru dengan 

jumlah pengguna yang rendah 

di beberapa negara 

Sumber : Kotler & Keller (2009) 

2. Periklanan Online  

Keberadaan periklanan online tidak terlepas dari pesarnya 

perkembangan internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling 

terhubung yang terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan 

mentransfer informasi secara elektonik. Internet mulai ada di Indonesia 

sejak tahun 1995. Periklanan online adalah iklan yang dipromosikan 

melalui jaringan internet. Turban, dkk (2003) menggambarkan beberapa 

layanan yang disediakan oleh internet diantaranya, electronic mail, 

newsgroup, listerv, instan messaging, telnet, dan streaming audio dan 

video. 
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Periklanan dengan menggunakan media internet bersifat dinamis 

dan interaktif. Iklan di internet dapat diperbaharui kapan saja dengan 

biaya yang rendah dan tepat pada waktunya. Kebanyakan upaya 

periklanan diarahkan untuk mempengaruhi permintaan merek produk 

tertentu. Iklan di internet terdiri dari, banner, sponsorhip, pop-ups, 

interstitials ad, push technologies atau web casting, dan links. 

Beberapa model bisinis yang tercipta dengan memanfaatkan 

internet telah diterapkan seperti  Business to Business (B2B) dan 

Business to Costumers (B2C). Model Business to Business (B2B), model 

ini memanfaatkan internet sebagai saranan penghubung antar perusahaan 

dengan perusahaan lain. Dengan model ini, sebuah perusahaan dapat 

berbagi informasi dengan perusahaan lain. Sedangkan model Business to 

Costumers (B2C) merupakan penerapan internet sebagai penghubung 

perusahaan dengan konsumennya. Salah satu contohnya dari model 

Business to Costumers (B2C) adalah media sosial. 

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi,  berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (media sosial), wiki, forum, 

dan dunia virtual. Jerjaring sosial (media sosial) dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia (Wikipedia, 2018). Sedangkan menurut Nasrullah (2012) 

media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 
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berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial 

secara virtual. Adapun macam media sosial diantaranya adalah Blog, 

Microblogging, Facebook, Twitter, Instagram, Line, Blackberry 

Messenger (BBM), Youtube, dan lain-lain. 

3. Efektivitas Iklan 

Efektivitas iklan adalah kondisi  sejauh mana efek pesan iklan yang 

disampaikan itu dapat menarik perhatian, dimengerti, dipahami, dan 

membangkitkan emosi, serta menggerakkan sasarannya untuk 

memberikan tanggapan yang dikehendaki (Effendy, 2002). Menurut 

Cannon, et. al, (2009) efektivitas bergantung pada sebaik apa medium 

tersebut sesuai dengan sebuah strategi pemasaran yaitu, pada tujuan 

promosi, pasar target yang ingin dijangkau, dana yang tersedia untuk 

pengiklanan, serta sifat dari media, termasuk siapa yang akan dijangkau, 

dengan frekuensi seberapa sering, dengan dampak apa, dan pada biaya 

berapa besar. Kemudahan pemahaman merupakan indikator yang penting 

dalam efektivitas pesan. 

Suatu periklanan dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan 

mudah dicerna dan dimengerti oleh masyarakat, serta mengandung 

informasi yang benar sehingga masyarakat (konsumen) dapat mencermati 

informasi tersebut dengan sudut pandang yang benar. Menurut Rangkuti 

(2009) bahwa efektivitas periklanan dapat diukur dari : 

a.  Dampak atau pengaruh komunikasi dari suatu iklan, yaitu potensi 

pengaruhnya pada kesadaran, pengetahuan, dan preferensi. 
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b. Dampak atau pengaruh terhadap penjualan, yang lebih sulit diukur 

dari pada dampak komunikasi karena penjualan dipengaruhi oleh 

banyak faktor selain iklan, seperti tampilan produk, harga, 

ketersediaan, dan tindakan pesaing. 

4. Metode Pengukuran Efektivitas Iklan 

Pengukuran efektivitas sangat penting untuk dilakukan. Tanpa 

dilakukannya pengukuran pengukuran efektivitas tersebut akan sulit 

untuk diketahui apakah tujuan dari perusahaan akan dapat dicapai atau 

tidak. Pengukuran efektivitas sebuah iklan merupakan suatu yang sangat 

penting bagi sebuah iklan. Perusahaan menghabiskan banyak sekali biaya 

untuk membiayai iklan merek. Oleh karena itu, perusahaan menaruh 

perhatian yang besar terhadap perfroma dari iklan mereka. Beberapa hal 

menjadi alasan yang mendasari perlunya melaksanakan pengukuran 

efektivitas sebuah iklan yaitu untuk mengindari kesalahan yang 

membawa konsekuensi kerugian finansial yang besar dan strategi 

alternatif dalam pemasaran yang lebih baik (Pratomo & Hardianto, 

2012). 

Efektivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan dapat 

diketahui melalui riset tentang dampak penjualan. Sedangkan efektivitas 

periklanan yang berkaitan dengan pengingatan dan persuasi dapat 

diketahui melalui riset tentang dampak komunikasi. Berbagai model 

diciptakan untuk mengukur efektivitas periklanan. Model merupakan 

penyederhanaan dari suatu yang mampu mewakili sejumlah objek atau 
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aktivitas. Dalam mengukur efektivitas iklan digunakan model dengan 

pertimbangank konsumen hidup didalam lingkungan yang kompleks, 

shingga perilaku konsumen sangat kompleks (Yet & Ginting, 2013). 

Pengujian naskah iklan dapat dilakukan sebelum suatu iklan di 

pasang di suatu media sosial, atau setelah suatu iklan di cetak atau di 

siarkan. Dalam pengujian naskah iklan kepada konsumen, dapat 

digunakan berbagai metode yakni, Customer Response Index (CRI), 

Direct Rating Method (DRM), EPIC Model, dan Consumer Decision 

Model (CDM) (Durianto, 2003). 

a. Customer Response Index (CRI) 

Efektivitas komunikasi dapat diukur melalui Customer 

Response Index (CRI), yang merupakan hasil perkalian antara 

Awerness (kesadaran), Interest (ketertarikan), Intentions (maksud 

untuk membeli), dan Action (bertindak membeli). Customer 

Response Index (CRI), menampilkan proses pembelian yang berawal 

dari munculnya awerness (kesadaran) konsumen, yang pada 

akhirnya mampu mengarahkan konsumen pada suatu aktivitas action 

(bertindak membeli). Dengan demikian, CRI dapat  digunakan 

sebagai salah satu alat untuk mengukur efektivitas iklan, karena 

komunikasi pemasaran sangat berperan penting dalam 

membangkitkan iklan yang efektif. 
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b. Direct Rating Method (DRM) 

Direct Rating Method (DRM), atau metode penentuan 

peringkat langsung digunakan untuk mengevaluasi kekuatan sebuah 

iklan yang berkaitan dengan kemampuan iklan untuk mendapatkan 

perhatian, mudah tidaknya iklan dipahami, kemampuan iklan untuk 

menggugah perasaaan, dan kemampuan iklan untuk mempengaruhi 

perilaku orang yang melihatnya. Dalam metode ini, semakin tinggi 

peringkat yang diperoleh sebuah iklan, semakin tinggi pula 

kemungkinan iklan tersebut efektif. 

Empat variabel yang digunakan dalam Direct Rating Method 

(DRM)  (Durianto, 2003) yaitu : 

1) Perhatian, perhatian didefinisikan sebagai alokasi kapasitas 

pemrosesan untuk stimulus yang baru masuk. 

2) Pemahaman, sifat respon kognitif menentukan penerimaan atas 

suatu klaim yang sangat penting adalah respon yang disebut 

argument dan kontra argumen. 

3) Respon Afektif, menggambarkan perasaan dan emosi yang 

dihasilan sebuah stimulus. 

4) Sikap Terhadap Iklan, kemampuan iklan untuk menciptakan 

sikap yang mendukung terhadap suatu produk sering 

bergantungan pada sikap konsumen terhadap iklan. 
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c. Consumer Decision Model (CDM)  

Consumer Decision Model (CDM) adalah suatu model dengan 

enam variabel yang saling berhubungan : pesan iklan (finding 

information), pengenalan merek (brand recognition), kepercayaan 

konsumen (confidence), sikap konsumen (attitude), niat beli 

(intention) dan pembalian nyata (purchase). Consumer Decision 

Model (CDM) merupakan proses pembedaan dan pengelompokan 

bentuk-bentuk pikiran konsumen. Paparan keenam variabel berikut 

yang diulas dalam Consumer Decision Model (CDM) sebagai 

berikut : 

1) Pesan Iklan, informasi dalam pesan iklan dapat diberikan 

melalui brosur, surat kabar, radio, televisi, internet, 

pemberitahuan antar pribadi yang merupakan sumber informasi 

bagi calon pembeli, ataupun media lainnya. 

2) Pengenalan Merek, pengenalan merek sangat penting untuk 

mengatahui sampai tingkat mana para pembeli mengetahui ciri-

ciri suatu merek. Pengenalan ini memungkinkan terbenutuknya 

sikap terhap  merek atau meningkatkan keyakinan konsumen 

pada suatu merek. 

3) Sikap Konsumen, sikap dapat didefinisikan sebagai evaluasi 

konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. 

Dapat dikatakan bahwa sikap merupakan suatu respon evaluatif. 
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Respon hanya akan dapat timbul jika individu dihadapkan pada 

suatu rangsangan yang menghendaki adanya reaksi individu. 

4) Kepercayaan Kosumen, kepercayaan atau keyakinan 

merupakan tingkatan kepastian konsumen yang menyatakan 

keyakinan dan penilainnya terhadap suatu produk yang dinilai 

bebas. 

5) Niat Beli, niat untuk membeli meruapakan suatu yang 

berhubungan dnegan rencana konsumen untuk membeli produk 

tertent, serta berapa banyak unit yang dibutuhkan pada periode 

tertentu. 

6) Pembelian Nyata, pembelian nyata merupakan disaat 

konsumen mebayar atau membuat surat hutang dalam jumlah 

tertentu untuk membeli suatu produk pada waktu tertentu. 

d. EPIC Model 

EPIC model menurut Durianto (2003), adalah salah satu alat 

ukur efektivitas iklan dengan pendekatan komunikasi yang 

dikembangkan oleh AC Nielsen salah satu perusahaan penelitian 

pemasaran terkemuka di dunia, yang mencangkum empat variabel 

kritis, yaitu, empati (empathy), persuasi (persuasion), dampak 

(impact), dan komunikasi (communication). 
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5. EPIC Model 

Menurut Durianto (2003) terdapat empat variabel yang ada pada 

EPIC Model, yaitu :  

a. Variabel Empati (Empathy) 

Variabel empati (empathy), menginformasikan apakah 

konsumen menyukai promosi, dan bagaimana konsumen melihat 

hubungan promosi tersebut dengan pribadi mereka. Empati 

merupakan keadaan mental yang yang membuat seseorang 

mengidentifikasi dirinya atau merasa dirinya pada keadaan perasaan 

atau keadaan yang sama dengan orang atau kelompok lain. Variabel 

empati melibatkan afeksi dan kognisi konsumen. Afeksi melibatkan 

perasaan, sementara kognisi melibatkan pemikiran. Variabel empati 

dapat menggambarkan keadaan positif maupun negatif dari suatu 

kegiatan promosi.  

b. Variabel Persuasi (Persuasion) 

Variabel persuasi (persuasion), menginformasikan apa yang 

dapat diberikan suatu promosi untuk peningkatan atau penguatan 

karakter suatu merek, sehingga pemasar dapat memperoleh 

pemahaman tentang dampak promosi terhadap keinginan konsumen 

untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Persuasi adalah 

perubahan kepercayaan, sikap dan keinginan yang disebabkan oleh 

komunikasi promosi dan sesuatu yang dapat menarik seseorang 

untuk melakukan suatu hal tertentu. 
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c. Variabel Dampak (Impact) 

Variabel dampak (impact), menunjukkan apakah suatu produk 

bisa terlihat lebih menonjol daripada produk lain, dan apakah suatu 

promosi dapat mengikutsertakan konsumen dalam pesan yang 

disampaikan. Tujuan dari variabel dampak adalah peningkatan 

product knowledge (pengetahuan produk). Hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menciptakan dampak melalui periklanan, yaitu: 

a) Penciptaan dan penggunaan slogan, diferensiasi, dan asosiasi. 

b) Repetisi atau iklan yang harus disiarkan berulang-ulang. 

d. Variabel Komunikasi (Communication) 

Variabel komunikasi (communication), memberikan informasi 

tentang kemampuan konsumen dalam mengingat pesan utama yang 

disampaikan, pemahaman konsumen, kekuatan kesan yang 

ditinggalkan dan kejelasan promosi. Secara murni dan sederhana, 

tugas periklanan adalah untuk mengkomunikasikan suatu informasi 

dan kerangka pikir yang merangsang tindakan kepada audiens 

tertentu. Kesuksesan atau kegagalan suatu iklan tergantung pada 

bagaimana iklan menginformasikan informasi dan sikap yang 

dikehendaki kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat dan 

dengan biaya yang tepat. 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dalam penelitian ini dapat dibuat kerangka pemikiran yang dapat 

menjadi landasan dan alur dari penelitian yang akan dilakukan pada 
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penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat terarah dengan adanya 

gambaran kerangka pikir dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti 

mempunyai konsep pemikiran sebagai gambaran dalam penelitian. 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 


