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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesadaran perusahaan memakai atau memilih iklan dalam 

mempromosikan produknya semakin tinggi. Hal ini terbukti dari semakin 

banyaknya iklan-iklan yang ditayangkan di televisi, bahkan selama 24 jam iklan 

dapat dilihat di televisi. Kecenderungan perusahaan lebih memilih media televisi 

untuk mempromosikan produknya disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah 

satunya didukung oleh majunya tehnologi yang semakin pesat, menuntut semua 

perusahaan agar lebih baik dalam penyampaiannya, dan tentu saja semakin 

memudahkan perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. 

Selain itu iklan ditelevisi memiliki keunggulan dibandingkan dengan media yang 

lainnya. Karena di dalam penyampaianya, iklan melalui media televisi jauh lebih 

informatif dan menarik karena memadukan unsur verbal dan non verbal. 

Disamping itu jumlah pemilik atau pemirsa televisi yang sangat besar dapat 

menjadi potensi sebagai sasaran dari iklan. Dengan adanya kecenderungan 

perusahaan dalam memilih media televisi untuk memperkenalkan produknya, 

dapat diketahui bahwa persaingan dalam dunia industri semakin tinggi. 

Penggunaan media televisi untuk mengiklankan suatu produk banyak 

digunakan oleh perusahaan karena menggabungkan gambar, suara, dan gerak, 

memiliki atensi tinggi, tingkat reach tinggi (reach adalah presentase orang dalam 

pasar sasaran yang terekspos dengan sebuah kampanye iklan selama periode 

waktu tertentu), jangkauan luas, prestise (Ciptono, 2004:231). Jika dilihat dari 
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total belanja iklan nasiaonal yang sebagian besar perusahaan mengiklankan 

produknya pada televisi, menurut data Nielsen Media Research (NMR), secara 

keseluruhan, belanja iklan pada paruh pertama 2006 lalu mencapai Rp 13,636 

triliun, yang sebagian besar belanja iklan tersebut masuk ke media televisi sebesar 

68%, sementara koran sebesar 28%, dan majalah 4%. (Majalah MIX Edisi 

08/III/25 Agustus – 20 September 2006:7). 

Iklan merupakan salah satu bentuk dari promosi yang dapat menjadi ujung 

tombak keberhasilan pemasaran perusahaan, disamping komponen bauran 

pemasaran lainnya. Konsep bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari produk 

(product), harga (price), promosi (promotion), dan distribusi (place), atau yang 

lebih dikenal dengan konsep 4P. Kegiatan – kegiatan dalam promosi termasuk ke 

dalam bauran promosi yang terdiri dari periklanan (advertising), promosi 

penjualan (sales promotion), publisitas (publicity), penjualan personal (personal 

selling), dan pemasaran langsung (direct marketing). (Isnaini, 2005:115).  

Seperti yang dikutip dari majalah Kapital, iklan memiliki peranan penting 

dalam perusahaan karena bahwa iklan akan mendorong awareness (kesadaran) 

terhadap merek sehingga pada akhirnya akan merepresentasikan top of mind dari 

konsumen. Di samping itu iklan dapat merubah persepsi konsumen, yakni dengan 

memperkuat persepsi yang sudah melekat di benak konsumen sebelumnya. Selain 

dua hal di atas, iklan dapat merubah persepsi konsumen dan iklan mampu 

merubah perilaku konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas maka iklan 

merupakan salah satu strategi dari bauran promosi yang memiliki peranan penting 

dalam memasarkan suatu produk yang ditawarkan oleh produsen untuk ditujukan 

kepada konsumen. 



8 

 

Coca cola merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan strategi 

promosi produk mereka. Hal ini dapat dilihat dari intensitas coca cola 

mengeluarkan iklan dalam berbagai versi. Salah satu perusahaan minuman ringan 

berkarbonasi di Indonesia adalah Perusahaan Coca Cola Bottling Indonesia 

(CCBI) merupakan produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di dunia, 

yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca 

Cola Company di Amerika Serikat. CCBI merupakan pemimpin pasar untuk 

kategori minuman ringan dengan menguasai 20% pasar yang ada di Indonesia dan 

90% untuk minuman ringan berkarbonasi. Selain memproduksi minuman ringan 

dengan merek Coca Cola, CCBI memproduksi minuman ringan dengan merek 

lain yaitu Sprite, Fanta, dan varian yang terbaru adalah Frestea yang digunakan 

untuk menyaingi Fruit Tea dari Group Sosro. Strategi promosi iklan yang dibuat 

oleh Coca Cola mempunyai ciri khas tersendiri untuk mendapatkan perhatian 

yang lebih dari mayarakat. Selain itu pemilihan perusahaan Coca Cola sebagai 

objek penelitian dalam pengukuran efektivitas iklan, karena Coca Cola dalam 

melakukan promosi selalu menonjolkan unsur unik dan kreatif hal ini dapat dilihat 

dari iklan – iklan yang telah dibuat oleh perusahaan ini pada tahun 2004 – 2006 

mendapatkan penghargaan iklan yang efektif. Kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh Coco cola Bottling Indonesia dalam memperkenalkan produk kepada 

konsumen cukup baik, begitu juga iklan televisi yang pernah ditayangkan pada 

tahun 2004 yang lalu, yaitu iklan Coca Cola versi Kabayan dan versi Coke untuk 

Semua dinobatkan sebagai iklan yang efektif selama tahu 2004 hingga tahun 2006 

versi survey TV Ad Monitor MRI. 
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  Pada banyak kasus, periklanan merupakan hal yang paling sulit diukur 

pengaruhnya terhadap penjualan. Hal tersebut dapat dilihat dari dampak suatu 

periklanan terhadap penjualan terjadi dalam jangka pendek, namun tidak lama 

kemudian konsumen lupa, atau terjadi dalam jangka panjang, namun konsumen 

tidak mudah lupa. Iklan sebagai salah satu variabel dalam bauran promosi, bisa 

dikatakan efektif meski tidak atau belum meningkatkan penjualan, karena selain 

penjualan iklan dapat dikatakan efektif jika mencakup kriteria persuasi dan 

pengingatan. Dengan melihat dampak yang ada, maka pada iklan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” akan dilihat keefektivitasannya berdasarkan metode pengukuran yang 

dikembangkan oleh perusahaan peneliti pemasaran terkemuka yaitu AC Nielsen 

dengan menggunakan EPIC Model yaitu Empathy, Persuasion, Impact, dan 

Communication, yang mana hanya dibatasi dari kriteria persuasi dan pengingatan. 

Selain itu pemilihan perusahaan PT. Coca Cola bottling Indonesia sebagai objek 

penelitian dalam pengukuran efektivitas iklan karena di dalam melakukan 

promosinya selalu unik dan kreatif hal ini dapat dilihat dari iklan – iklan yang 

telah dibuat oleh perusahaan ini yang pada tahun 2004 – 2006 mendapatkan 

penghargaan iklan yang efektif. Ditambah dengan terdapatnya Coca cola dalam 

top 100 most power full brand yang peringkat 6 dunia. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan Penelitian yang  dilakukan dengan mengambil responden 

mahasiswa S1 yang masih aktif dan terdaftar Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang Tahun 2008 / 2009.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuik 

mengukur efektivitas iklan televisi dari PT Coca Cola Indonesia versi “Brrrrrrrrrr” 

dengan menggunakan alat analisis EPIC Model, yang memiliki 4 dimensi kritis 
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yaitu empathy (empati), persuasion (persuasi), impact (dampak), dan 

communication (komunikasi). Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah  

“PENGUKURAN EFEKTIVITAS IKLAN TELEVISI MINUMAN RINGAN 

COCA COLA VERSI “Brrrrrrrrrr” (STUDI KASUS PADA MAHASISWA 

S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG)“. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

“ Bagaimanakah mengukur tingkat efektifitas iklan televisi minuman Coca Cola 

versi ‘Brrrrrrrrrr’ dengan menggunakan EPIC Model” (pengukuran dari dimensi 

Empathy, Persuation, Impact, dan Communication) pada mahasiswa S-1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehubungan dengan masalah yang 

telah dirumuskan di atas adalah “Untuk mengukur tingkat efektifitas iklan televisi 

minuman ringan Coca Cola ‘Brrrrrrrrrr’ dengan menggunakan EPIC Model, 

berdasarkan dari dimensi Empathy, Persuation, Impact, dan Communication pada 

mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis 

- Dapat menanbah pengetahuan tentang bidang pemasaran dan 

bagaimana cara mengukur efektifitas iklan.  
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- Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan iklan yang baik sebagai 

cara mempengaruhi konsumen. 

2. Bagi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang. 

- Untuk menambah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan bidang 

studi manajemen pemasaran, khususnya berhubungan dengan 

periklanan. 

3. Bagi Perusahaan 

- Bagi perusahaan dalam hal ini PT Coca Cola Indonesia dapat membuat 

strategi promosi terutama periklanan yang tepat bagi produknya yaitu 

Coca Cola dengan menggunakan penelitian ini sebagai bahan evaluasi. 

1.5. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada : 

Pengukuran efektivitas iklan dilihat dari dimensi Empathy, Persuation, 

Impact, dan Communication. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran selalu berhubungan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan  

kebutuhan manusia baik pribadi ataupun sosial. Pemasaran merupakan strategi 

dari perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bagi perusahaan. 

Adapun pengertian Pemasaran dari beberapa ahli adalah sebagai berikut, menurut 

Kotler (2002:09) sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain.“ 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut William J Stanton yang 

diterjemahkan oleh Basu Swastha dan Irawan (2001:4): 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial.“ 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemasaran adalah 

strategi yang harus digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan volume 

penjualan serta meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengindentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan menetapkan harga yang tepat, 
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mendistribusikan dan mempromosikan secara efektif. Oleh karena itu, pemasaran 

juga sangat dibutuhkan dalam menarik simpati dari pembeli ataupun konsumen. 

Dengan hal tersebut dapat membantu mempermudah perusahaan dalam memasarkan 

semua produknya di pasaran.   

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:58-64), elemen bauran pemasaran 

terdiri dari 7 (tujuh) hal yang dapat dirangkum sebagai berikut: 

a. Product 

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. 

b. Promotion 

Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi 

yang terdiri dari: advertising, personel selling, sales promotion, public 

relation. 

c. Price 

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian 

value kepada konsumen dalam mempengaruhi image produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli. 

d. Place 

Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis.  
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e. People 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people yang berfungsi 

sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan. 

f. Process 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, di 

mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. 

g. Customer service 

Customer service pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai outcome dari 

kegiatan distribusi dan logistik, di mana pelayanan diberikan kepada 

konsumen untuk mencapai kepuasan. 

2.2 Promosi 

Menurut Basu Swasta dalam Isnaini (2005:27), mendefinisikan promosi 

adalah arus informasi dan persuasi suatu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. 

Promosi menurut Isnaini (2005:27) adalah 

“Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memberitahukan kebaikan 
produknya dan membujuk pasar untuk membeli produk tersebut.” 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan promosi merupakan aspek 

dari bauran pemasaran yang dalam fungsinya berusaha untuk menginformasikan 

dan mempengaruhi konsumen sehingga konsumen akan tertarik dan melakukan 

pembelian terhadap produk maupun jasa, Dalam promosi, perusahaan juga harus 

memperhatikan segala aspek yang dapat mempengaruhi kondisi pasar tersebut. 
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Sehingga promosi yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengenai sasaran yang 

potensial. Akibatnya perusahaan akan memperolah laba yang mereka targetkan. 

2.3 Bauran Promosi 

Bauran promosi menurut Sutisna (2000:267), “Bauran promosi terdiri dari 

lima jenis promosi yaitu iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal 

selling), promosi penjualan (sales advertising), hubungan masyarakat dan 

publisitas (publicity and public relation) dan pemasaran langsung (direct 

marketing). 

Menurut Kotler (2002:205), bauran promosi terdiri atas lima cara 

komunikasi utama: 

 Periklanan: Semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, 

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. 

 Promosi Penjualan: Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

 Hubungan masyarakat dan publisitas: Berbagai program untuk 

mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. 

 Penjualan pribadi: Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau 

lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

menerima pesan. 

 Pemasaran langsung: Menggunakan surat, telepon, faksimili, e-mail, 

dan alat penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari 

pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 
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2.4 Periklanan 

 Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang digunakan perusahaan 

untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Iklan ditujukan untuk 

mempengaruhi perasaan, makna, kepercayaan, sikap dan citra konsumen yang 

berkaitan dengan suatu merek atau produk 

Menurut Sofyan Assauri dalam Isnaini (2005:36) iklan merupakan suatu 

bentuk penyajian dan promosi dari gagasan, barang dan jasa yang dibiayai oleh 

suatu sponsor tertentu yang bersifat non personal. 

Sedangkan periklanan menurut Kotler (2002:235) adalah segala bentuk 

penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor 

tertentu yang memerlukan pembayaran. 

Di sisi lain, periklanan merupakan alat untuk mempengaruhi konsumen melalui 

media cetak, radio, televisi atau dalam bentuk poster yang dipasang di pinggir 

jalan atau melihat para calon konsumen akan terpengaruh dan tertarik kemudian 

akan membeli produk yang diiklankan.  

Menurut Durianto, et al (2003:1) Kata iklan berasal dari bahasa Yunani 
yang artinya adalah “menggiring orang pada gagasan”. Adapun pengertian iklan 
secara komprehensif adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan 
mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh 
sponsor tertentu. Secara umum, iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal 
tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan 
kompensasi biaya tertentu. Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses 
komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk 
mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa periklanan merupakan 

salah satu media promosi yang bersifat non personal yang menggunakan media 

massa dalam penyampaian informasinya, yang bertujuan untuk membujuk dan 

mempengaruhi konsumen agar melakukan tindakan dalam hal ini adalah 
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pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh yang membuat iklan 

tersebut.  

2.4.1 Elemen Periklanan 

Dalam periklanan ada beberapa elemen yang penting yang memegang 

peranan penting. Menurut Zaki dalam www.jackvisual.blogsopt.com elemen – 

elemen tersebut adalah: 

1. The Advertiser (Pengiklan) 

Adalah orang yang ingin menyampaikan pesan kepada pasar. 

Pengiklan mempunyai tugas untuk mementukan target audience-nya, 

memilih media yang akan digunakan, menentukan anggarannya dan 

menentukan lamanya waktu kampanye produknya. Pengiklan juga 

yang akan mempekerjakan biro iklan untuk mengkomunikasikan 

pesan yang ingin disampaikan kepada target pasar yang dituju. 

2. Advertising Agency (Biro Iklan) 

Pengiklan menyewa sebuah biro iklan karena biro iklan biasanya lebih 

mengerti mengenai strategi dan konsep kreatif, pengetahuan mengenai 

media dan lain sebagainya sehingga pesan yang akan disampaikan 

pengiklan dapat disampaikan dengan baik ke target pasar yang dituju. 

3. The Media 

Adalah tempat atau waktu yang akan digunakan oleh biro iklan untuk 

menyampaikan pesannya ke target audience. Media yang akan 

digunakan (bisa lebih dari satu) akan menyampaikan pesan secara 

konsisten sesuai dengan konsep kreatif biro iklan. 
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4. Vendors 

Adalah sekelompok pendukung biro iklan. Mereka adalah freelance, 

consultant media dan para designer professional yang bekerja sendiri 

seperti fotografer, copywriter’s dan lainnya. 

5. The Target Audiences 

Adalah sasaran dari pengiklan dan biro iklan. Semua strategi dan 

konsep selalu dimulai dari konsumen atau target market. 

Jadi kelima elemen yang telah disebutkan di atas sangat mempengaruhi 

akan keberhasilan suatu iklan terhadap pesan yang akan disampaikan kepada 

konsumen. 

2.4.2Tujuan Periklanan 

Kegiatan  periklanan yang dilakukuan oleh perusahaan mempunyai tujuan 

yang berbeda- beda, sesuai dengan keadaan perusahaan, hal tersebut sangat 

berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam persaingan dipasar. 

Secara garis besar, tujuan periklanan mengacu kepada keputusan perusahaan 

tentang penetapan pasar sasaran, penentuan posisi pasar dan marketing mix. 

Menurut Kotler (1997:236), tujuan periklanan yang berkaitan dengan sasaran 

dapat digolongkan sebagai berikut: 

        1. Iklan untuk memberi informasi (informative) kepada khalayak tentang 

seluk beluk suatu produk. Biasanya, iklan ini dilakukan secara 

besarbesaran 

pada tahap awal peluncuran suatu jenis produk dengan tujuan untuk 

membentuk permintaan awal. Dalam hal ini, kebutuhan suatu produk yang 

sebelumnya tersembunyi atau masih berupa persepsi yang dapat diperjelas 



19 

 

lewat iklan. Pada umumnya, iklan bersifat informative digunakan untuk 

merek yang siklus kehidupannya berada pada tahap perkenalan 

(introduction period). 

       2. Iklan untuk membujuk (persuasive), dilakukan dalam tahap kompetitif. 

Tujuannya adalah membentuk permintaan selektif merek tertentu. Dalam 

hal ini, perusahaan melakukan persuasi tidak langsung dengan 

memberikan informasi tentang kelebihan produk yang dikemas sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan perasaan menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran orang untuk melakukan tindakan pembelian. Iklan yang 

baik tidak hanya mampu mendorong atau mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen tetapi juga memfasilitasi proses pembelian. Pada 

umumnya, iklan yang bersifat persuasif ini digunakan untuk merek yang 

siklus kehidupanya pada tahap pertumbuhan (growth period). 

        3. Iklan untuk mengingatkan (reminding), yaitu iklan yang bertujuan untuk 

menyegarkan informasi yang pernah diterima masyarakat. Iklan jenis ini 

sangat penting bagi produk yang sudah mapan. Bentuk iklan ini adalah 

iklan penguat (reinforcement advertising) yang bertujuan untuk 

meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah melakukan pilihan 

yang benar. Umumnya, iklan jenis ini digunakan pada produk yang 

memasuki fase kedewasaan (maturity) suatu merek. 

Iklan dapat berfungsi sebagai alat pembujuk untuk meyakinkan konsumen 

bahwa produk perusahaan benar-benar berbeda atau bahkan lebih baik 

dibandingkan produk asing. Aktivitas iklan yang berhasil dapat membantu 

perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan market share.  
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Dan jika mereka berhasil dengan upaya tersebut maka : 

        a. menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category     

 need); 

        b. memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

kepada konsumen (brand awareness); 

        c. mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude); 

        d. membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand purchase 

 intention) 

         e. mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (purchase 

  facilitation) 

         f. menambah citra produk dan perusahaan (positioning). 

Berbagai hasil tersebut dapat dicapai karena iklan mampu mengarahkan 

sikap dan perilaku dari konsumen. Dengan demikian sikap dan prilaku konsumen 

dapat dikondisikan oleh pelaku pemasaran. Bila pesan dari iklan benar-benar 

tertanam dalam benak konsumen maka akan tercipta loyalitas konsumen terhadap 

merek sehingga konsumen merasa tidak keberatan membayar lebih mahal untuk 

mendapatkan produk dengan merek tersebut. 

2.4.3 Peranan Periklanan 

Iklan merupakan salah satu metode komunikasi yang bertujuan 

memperkenalkan produk kepada komunikan. Kehadirannya dalam menyajikan 

produk diharapkan dapat mewakili keinginan perusahaan. Dengan kata lain, iklan 

memiliki kekuatan dalam mempersuasi komunikan. 

Menurut Cravens dalam bukunya pemasaran strategi (1996:77) 

mengemukakan bahwa keuntungan penggunaan iklan untuk berkomunikasi 
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dengan para konsumen diantaranya adalah biaya yang rendah per pemasangan, 

keragaman media, pengendalian pemasangan, isi pesan yang konsisten, dan 

kesempatan untuk mendesain iklan yang efektif dan kreatif. Selain itu, daya tarik 

dan pesan dapat disesuaikan apabila tujuan komunikasi berubah. Iklan juga 

memiliki kelemahan diantaranya adalah tidak dapat berinteraksi dengan 

konsumen dan mungkin tidak dapat menarik perhatian konsumen yang 

melihatnya. 

2.4.4 Strategi Periklanan 

Pemilihan strategi periklanan yang terbaik akan bergantung pada keadaan 

produk, ada atau tidaknya keunikan substansial bagi konsumen, ada tidaknya 

kelemahan produk, dan apakah termasuk produk kategori baru atau tidak. 

Menurut Durianto, et al (2003:19) ada empat aliran strategi periklanan antara lain: 

a. Periklanan yang Berorientasi pada Manfaat Produk atau Keistimewaan Produk 

(Product Benefit or Feature Oriented Advertising) 

Bahwa yang dimaksud dengan strategi iklan yang berorientasi pada 

manfaat produk atau keistimewaan produk adalah suatu strategi periklanan yang 

mengkomunikasikan kegunaan atau keistimewaan suatu merek atau produk 

kepada konsumen. Hasil yang diperoleh akan lebih memuaskan jika product 

feature atau product benefit yang ditonjolkan bersifat unik, dalam arti tidak 

dimiliki oleh pesaing. 

Strategi iklan yang berorientasi pada produk atau manfaat diterapkan jika: 

        1. Produk yang diiklankan merupakan suatu produk kategori baru (bukan 

merek baru), sehingga perusahaan produk tersebut masih harus mendidik 

konsumen tentang manfaat produknya. Pada produk kategori baru, benefit 
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yang terpakai biasanya masih belum ada atau masih sedikit, sehingga 

memungkinkan pemasar untuk menonjolkan keunggulan dari sisi benefit 

atau feature. 

        2. Benefit yang utama belum semuanya terpakai oleh pesaing. Perlu diteliti, 

apakah masih ada benefit / feature yang bisa dikomunikasikan ke pasar. 

Jika di pasaran telah dipenuhi benefit / feature, maka strategi ini tidak bisa 

dipakai lagi. 

        3. Benefit / product feature yang ditonjolkan benar-benar unik dan 

substansial di mata konsumen. Kriteria ini sangat penting. Jika segmen 

yang akan dituju ukuran pasarnya kecil, maka resikonya akan tinggi, 

walaupun benefit / feature yang ditonjolkan relatif baru. 

b. Periklanan yang Berorientasi pada Citra Merek 

Strategi iklan yang berorientasi pada citra merek merupakan suatu cara 

periklanan untuk memberikan atau menempelkan suatu kepribadian (personality) 

pada suatu merek. Strategi ini sering dijalankan bilamana produk yang diiklankan 

tidak memiliki product feature atau benefit yang unik. Acuan penggunaan strategi 

iklan jenis ini adalah: 

        1. Jika bisnis suatu produk termasuk parity product yang tidak memiliki 

perbedaan substansial dengan produk pesaing, maka sangat sulit untuk 

menonjolkan benefit atau faktor lainnya. 

       2. Produk yang dijual merupakan produk yang highly visible, artinya mudah 

terlihat, sehingga konsumen yang memakai menjadi bangga dengan merek 

produk yang dipakainya. 
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c. Periklanan yang Berorientasi pada Permasalahan atau Peluang 

Strategi iklan yang berorientasi pada permasalahan atau peluang 

merupakan suatu strategi periklanan yang dijalankan dengan mencari 

permasalahan suatu produk untuk dinetralisir melalui iklan, Alternatif lainnya 

adalah mencari yang menjadi peluang produk untuk dieksploitir dalam periklanan. 

Strategi periklanan yang berorientasi pada permasalahan atau peluang, baik 

diterapkan jika: 

        1. Memang ada suatu sales resistance problem atau kesempatan yang dapat 

dieksploitasi. 

        2. Problem produk masih memungkinkan untuk diperbaiki oleh produsen, 

jika suatu merek yang ekuitas mereknya sudah hancur, tentu sulit untuk 

diperbaiki, apalagi kalau asosiasi mereknya sudah negatif. 

d. Periklanan yang Berorientasi pada Competitive Positioning 

Aliran ini dipelopori oleh Al Ries dan Jack Trout dari Amerika Serikat 

pada dekade 1970-an. Menurut mereka, positioning adalah yang dilakukan oleh 

periklanan dalam benak konsumen. Dasar konsep utama mereka dalam strategi 

periklanan ini berorientasi pada pesaing, khususnya market leader. 

Strategi iklan yang berorientasi positioning tepat diterapkan jika : 

        1. Ketiga aliran yang disebutkan sebelumnya sudah kurang tepat diterapkan. 

        2. Dapat dijalankan tanpa meyalahi kode etik periklanan 

        3. Jangan sekali-kali terlibat dalam head on attack dengan produk yang 

merupakan market leader dan memungkinkan suatu perusahaan untuk 

mengaitkan dirinya dengan market leader. 
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2.4.5 Iklan Efektif  

Jika menelaah lebih jauh tentang tujuan dan peranan iklan, maka dapat 

dilihat bahwa aktivitas periklanan dapat memberikan keuntungan bagi produsen / 

perusahaan atau pun konsumen. Namun seringkali konsumen adalah pihak yang 

dirugikan dengan adanya iklan yang memberikan informasi yang tidak jujur, 

dalam kasus ini pihak produsen / perusahaan seringkali lebih diuntungkan dengan 

aktivitas periklanan yang mereka lakukan. 

Seringkali iklan dibuat dengan tidak jujur dan tidak menerangkan sifat – 

sifat sebenarnya tentang suatu produk, dengan maksud manarik banyak pembeli 

dan meningkatkan keuntungan. Tetapi hal yang dilakukan tersebut bukanlah iklan 

yang efektif. Iklan yang menyatakan bahwa suatu produk lebih istimewa 

dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang beredar di pasar, maka akan 

lebih menarik segolongan konsumen untuk tidak menggunakan produk yang lain 

yang dihasilkan perusahaan pesaing.(Durianto, 2003:9) 

David Ogilvy seperti yang dikutip oleh Kenneth Roman dan Jane Maas 

(2005:15) dalam bukunya How To Advertise mengungkapkan pendapatnya bahwa 

iklan yang bagus ditentukan oleh kemampuannya untuk menjual, bukan untuk 

menghibur. Ogilvy berpendapat bahwa tujuan utama dari periklanan yang 

dilakukan perusahaan adalah untuk menjual produk melalui informasi yang 

disampaikannya melalui iklan bukan untuk menghibur konsumen produk. 

Dalam Durianto (2003:10), iklan yang disampaikan sebaiknya dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan mudah dicerna dan 

dimengerti oleh masyarakat dan mengandung informasi yang benar. Dengan 

demikian, harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk suatu produk setimpal 
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dengan kualitas sebenarnya dari produk tersebut. Seandainya pesan suatu iklan 

dapat terpatri secara mendalam, dalam benak konsumen, dan konsumen 

mencermatinya dengan sudut pandang yang benar, maka akan terjadi hasil kerja 

mekanisme pasar. Fenomena ini dalam pemasaran dikenal dengan sebutan “iklan 

yang efektif” 

Iklan yang efektif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Maka dari 

itu, hal inilah yang membedakan antara iklan yang bagus dengan iklan yang tidak 

bagus. Sebuah iklan hanyalah sama dengan jenis-jenis iklan yang lain apabila 

tidak mampu untuk mengambil alih persaingan dan menarik perhatian pelanggan. 

Iklan yang efektif seharusnya: 

1. Mencapai awareness yang diharapkan. 

2. Menyampaikan poin – poin copy iklan. 

3. Mempengaruhi sikap. 

4. Menciptakan respon emosional. 

5. Berdampak pada pembelian. 

 
2.4.6 Media Periklanan  

Dalam periklanan, hal yang paling penting adalah di mana iklan 

nantinya akan ditempatkan. Karena itu diperlukan media iklan. Media dalam 

periklanan sangat beragam. Akhir – akhir ini bahkan ditemui banyak sekali media 

dengan bentuk yang juga beragam. Media iklan dibagi menjadi media lini atas 

(above the line / ATL) dan media lini bawah (below the line / BTL).  

Menurut Jeffkins (1997:85) ATL merupakan media yang berhak 

mengatur pengakuan dan pembayaran komisi kepada biro-biro iklan, sedangkan 

BTL tidak memberikannya. Artinya, biro iklan tidak berhak menerima komisi dari 
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biaya operasional dari media-media BTL. Perbedaan kedua media tersebut 

terletak pada sifat media itu sendiri. Sifat ATL merupakan media “tak langsung” 

yang mengenai audiens, karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan audience. 

Sedangkan BTL media yang “langsung” mengena pada audience karena sifatnya 

yang memudahkan audiens langsung mencerap satu produk/pesan saja. 

Menurut Jeffkins (1997:87), membagi iklan berdasarkan iklan lini atas 

(above the line) dan iklan lini bawah (below the line). Iklan lini atas meliputi: 

1. Media Pers, yang terdiri dari: 

a. Surat kabar nasional, adalah harian yang diterbitkan setiap hari, yang 

aspek redaksionalnya dipusatkan di kota besar yang menjadi markas 

besar perusahaan penerbitnya dan didistribusikan ke seluruh pelosok 

negara. 

b. Surat kabar regional, adalah harian yang diterbitkan setiap hari yang 

distribusinya meliputi satu atau dua wilayah dan kadang – kadang 

diterbitkan secara berseri dengan topik – topik lokal. 

c. Surat kabar gratis adalah surat kabar lokal yang dikirimkan secara 

gratis dan didistribusikan ke tempat – tempat yang dipenuhi oleh 

pengunjung seperti restoran, café, hotel, dan lain – lain.  

d. Majalah konsumen, istilah ini diterapkan secara agak longgar untuk 

majalah – majalah populer yang dijual oleh agen. Sebagian besar di 

antaranya adalah berbagai macam majalah wanita, mulai dari yang 

sudah lama mapan dan yang pembaca loyalnya cenderung 

membacanya sepanjang hidup, sampai majalah – majalah yang lebih 

berfokus pada kelompok usia tertentu. 
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e. Majalah minat khusus, jenis majalah ini meliputi minat khusus 

seperti seluk beluk berkebun, fotografi, filateli, hi – fi, komputer, 

mobil, motor, jual beli rumah, kesehatan, kecantikan, olah raga, dan 

sebagainya. 

f. Jurnal perdagangan, jurnal ini terutama diperuntukkan bagi para 

pedagang, seperti penjual roti, penjual daging, dan pedagang produk 

eceran lainnya. Jurnal ini juga diterbitkan untuk kalangan pedagang 

eceran yang lebih besar seperti departement store, supermarket dan 

pedagang kulakan. 

g. Jurnal teknik, jurnal ini hanya diproduksi untuk para profesional 

teknis di berbagai sektor industri. 

h. Jurnal profesional, jurnal ini yang secara khusus dibuat untuk para 

profesional tertentu seperti dokter, guru, ahli hukum atau arsitek. 

i. Direktori atau buku tahunan, penerbitan tahunan atau periodik dapat 

menjadi media iklan yang berharga. Beberapa direktori sangat 

diperlukan sebagai sumber rujukan, dan oleh karena terbitan ini 

selalu menjadikan rujukan maka ia dapat menjadi media iklan yang 

efektif.  

2. Media Radio, yang memiliki karakteristik yaitu murah, ketajaman 

penetrasi, waktu transmisi tak terbatas, suara manusia dan musik, tidak 

memerlukan perhatian terfokus, dan teman setia. 

3. Media Televisi, yang dimaksud disini adalah siaran televisi yang 

merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang 

memiliki komunikasi massa yakni, berlangsung satu arah, komunikator 
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melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan 

keserempakan dan komunikannya heterogen dan anonim. Satu hal yang 

paling menarik dari televisi adalah bahwa informasi atau berita-berita 

yang disampaikan lebih singkat, jelas dan sistematis, sehingga pemirsa 

tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam menangkap siaran televisi. 

Sedangkan iklan lini bawah meliputi: 

1. Promosi Penjualan adalah kegiatan – kegiatan promosi yang bersifat 

khusus, biasanya berjangka pendek, yang dilakukan di berbagai tempat 

atau titik – titik penjualan (point of sales) atau titik – titik pembelian 

(point of purchase). Salah satu contoh bentuk promosi penjualan adalah 

undian tanpa syarat dan sayembara, penawaran harga cuci gudang, 

kupon berhadiah, dan hadiah uang tunai. 

2. Pameran-pameran, di seluruh penjuru dunia, pameran merupakan suatu 

kegiatan yang populer dan telah lama ada. Pameran merupakan satu – 

satunya media periklanan yang menyentuh semua panca indera (mata, 

telinga, lidah, hidung, dan kulit).  

3. Pensponsoran adalah pemberian dukungan keuangan atau bentuk – 

bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima agar keuangan si 

penerima tetap lancar atau lebih kokoh, sebaliknya yang memberikan 

sponsor akan mendapatkan keuntungan – keuntungan di bidang 

periklanan, humas, atau pemasaran bagi pihaknya sendiri. 

Menurut Tjiptono (2005:227) media periklanan yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk menginformasikan produknya diantaranya: 
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1. Media cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamplet 

dan sebagainya. 

2. Media siaran, seperti radio dan televisi. 

3. Media elektronik, seperti audiotape, videotape, videodisk, CD-

ROM, Webpage. 

4. Media pajangan, seperti billboards, signs, dan poster. 

2.4.7 Kekuatan dan Kelemahan Televisi Sebagai Media Iklan 

Menurut Sumartono (2002:6), ada beberapa hal yang dapat menjadi 

kekuatan dan kelemahan iklan televisi sebagai media iklan. Di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

        Kekuatan : 

        1. Efisiensi Biaya 

Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media yang paling efektif 

untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah satu 

keunggulannya adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang 

sangat luas. Televisi selain mampu menjangkau khalayak sasaran yang 

dapat dicapai oleh media lainnya, juga dapat menjangkau khalayak yang 

tidak terjangkau oleh media cetak. Jangkauan massal ini menimbulkan 

efisiensi biaya untuk menjangkau setiap kepala. 

        2. Dampak Yang Kuat 

Keunggulan lainnya adalah kemampuannya menimbulkan dampak yang 

kuat terhadap konsumen, dengan tekanan pada sekaligus dua indera: 

penglihatan dan pendengaran. Televisi juga mampu menciptakan 
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kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan kreatif dengan mengkombinasikan 

gerakan, kecantikan, warna, suara, drama, dan humor. 

        3. Pengaruh yang Kuat 

Akhirnya, televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk 

mempengaruhi persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan masyarakat 

meluangkan waktunya di muka televisi, sebagai sumber hiburan, dan 

sarana pendidikan. 

        Kelemahan : 

        1. Biaya Tinggi 

Biaya absolut beriklan di televisi adalah tinggi. 

        2. Masyarakat yang tidak selektif 

Iklan TV yang ditampilkan mungkin menjangkau pasar yang tidak tepat 

dan tidak selektif, karena pemirsa televisi banyak dan luas. 

        3. Kesulitan teknis 

Kebutuhan pengiklan yang mendesak dalam menghadapi event-event 

tertentu, sering kali pihak pengiklan menghadapi kesulitan teknis untuk 

memindahkan jam tayang. 

2.4.8 Evaluasi Efektivitas Iklan  

Durianto (2003:15) menyebutkan bahwa ada 3 kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengukur efektivitas periklanan, yaitu penjualan, pengingatan, 

dan persuasi. 

1. Penjualan 

Efektivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan dapat 

diketahui melalui riset tentang dampak penjualan. Mengaitkan iklan 
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dengan penjualan akan cukup sulit dilakukan karena banyaknya 

faktor – faktor di luar iklan yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Namun demikian dengan 

alat analisis yang tepat dimungkinkan untuk melihat peran parsial 

iklan terhadap penjualan suatu produk. 

2. Pengingatan 

Ukuran keefektivitasan iklan yang umumnya dipakai adalah 

kemampuan mengingat konsumen terhadap iklan atau bagian dari 

iklan. Misalnya dalam suatu penelitian dapat menggali informasi 

dari konsumen dengan mengajukan pertanyaan kepada pemirsa, 

apakah mereka menonton program televisi tertentu, kemudian 

ditanyai apakah mereka mengingat adanya iklan yang ditayangkan, 

dan hal apa saja yang diingat sehubungan dengan iklan yang 

ditayangkan. 

3. Persuasi 

Kriteria ini berkaitan dengan mengukur dampak pemahaman 

konsumen terhadap suatu iklan, terhadap perubahan kepercayaan 

konsumen pada ciri atau konsekuensi produk, sikap terhadap merek, 

merek terhadap membeli merek atau keinginan membeli. Pendekatan 

lain yang dapat digunakan adalah apakah suatu iklan dapat 

menciptakan rantai akhir suatu pengetahuan produk sebagaimana 

yang diinginkan, yaitu menemukan apakah konsumen membentuk 

pengasosiasian yang tepat antara merek dengan pribadi konsumen. 
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2.5 EPIC Model 

Efektitifitas iklan dapat diukur dengan menggunakan EPIC Model. 

Model yang dikembangkan oleh AC Nielsen (salah satu perusahaan peneliti 

pemasaran terkemuka di dunia) ini mengukur empat demensi kritis yang 

ditimbulkan oleh proses penyampaian iklan kepada audiens (orang yang melihat 

langsung iklan tersebut), empat dimensi tersebut adalah empati, persuasi, dampak, 

dan komunikasi (Durianto, 86:2003). 

2.5.1 Dimensi Empathy 

Dimensi empati menginformasikan, apakah konsumen menyukai suatu 

iklan dan menggambarkan bagaimana konsumen melihat hubungan antara suatu 

iklan dengan pribadi mereka. Dimensi empati ini memberikan informasi yang 

berharga tentang daya tarik suatu merek. 

Empati melibatkan afeksi (affect) dan kognisi (cognition) konsumen. 

Menurut J.Paul dan Jerry C. Olse dalam Durianto (2003:87), afeksi dan kognisi 

mengacu pada dua tipe tanggapan internal psikologis yang dimiliki konsumen 

terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Dalam bahasa 

yang lebih sederhana, afeksi melibatkan perasaan, sementara kognisi melibatkan 

pemikiran. 

Variasi tanggapan afektif dapat berupa penilaian positif, negatif, 

menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Sedangkan kognisi mengacu pada 

proses mental dan struktur pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan 

seseorang terhadap lingkungannya. Termasuk juga pengetahuan yang diperoleh 

seseorang dari pengalaman, serta yang tertanam dalam ingatan mereka. 
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2.5.2 Dimensi Persuasion 

Dimensi persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan 

untuk peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang iklan 

memperoleh pemahaman tentang dampak iklan terhadap keinginan konsumen 

untuk membeli serta memperoleh gambaran kemampuan suatu iklan dalam 

mengembangkan daya tarik suatu merek. 

Persuasi (persuasion) adalah perubahan kepercayaan, sikap, dan 

keingingan berperilaku yang disebabkan suatu komunikasi promosi (Durianto, 

2003:87). Dan keinginan berperilaku didefinisikan sebagai keinginan konsumen 

untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki, membuang, dan 

menggunakan produk atau jasa. Sebelum bertindak, seseorang seringkali 

mengembangkan keinginan berperilaku berdasarkan kemungkinan tindakan yang 

akan dilakukan. 

Komunikasi promosi, seperti periklanan, yang dapat mempengaruhi 

konsumen dapat menggunakan dua proses kognitif, yaitu : jalur sentral dan jalur 

periferal menuju persuasi. Jalur sentral menuju persuasi cenderung muncul ketika 

keterlibatan konsumen meningkat. Pada jalur sentral, konsumen memfokuskan 

diri pada pesan produk dalam iklan. Sedangkan jalur periferal menuju persuasi 

cenderung muncul ketika keterlibatan konsumen lebih rendah. Dalam jalur 

periferal, konsumen tidak memfokuskan diri pada pesan produk dalam sebuah 

iklan tetapi pada perangsang periferal, seperti selebriti atau musik yang populer 

dan menarik. 
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2.5.3 Dimensi Impact 

Menurut Durianto (2003:88) dimensi dampak (impact) menunjukkan, 

apakah suatu merek dapat terlihat menonjol dibandingkan merek lain pada 

kategori yang serupa; dan apakah suatu iklan mampu melibatkan konsumen dalam 

pesan yang disampaikan. Dampak yang diinginkan dari hasil iklan adalah jumlah 

pengetahuan produk yang dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan 

konsumen dengan produk dan atau proses pemilihan. Keterlibatan konsumen 

mengacu pada persepsi konsumen tentang pentingnya atau relevansi personal 

suatu obyek, kejadian, atau aktivitas. Keterlibatan adalah status motivasi yang 

menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada 

saat mereka membuat keputusan.  

2.5.4 Dimensi Communication 

Menurut Durianto (2003:89) dimensi komunikasi memberikan informasi 

tentang kemampuan konsumen dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, 

pemahaman konsumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. 

Perspektif pemrosesan kognitif adalah inti untuk mengembangkan strategi 

pemasaran yang berhasil yang merupakan permasalahan komunikasi. Proses 

dimulai ketika suatu sumber komunikasi promosi menentukan informasi apa yang 

harus dikomunikasikan, kemudian meng-encodingkan pesan tersebut dalam 

bentuk simbol – simbol yang paling tepat.  

Pesan ditransmisikan ke sebuah penerima melalui media penerima atau 

konsumen. jika ingin digiring ke suatu aktifitas promosi, konsumen harus bisa 

menerjemahkan makna dari komunikasi promosi yang telah dilakukan. Untuk 

menilai tingkat efektivitas suatu iklan, digunakan rentang skala penilaian untuk 
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menentukan posisi tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor setiap 

variabel. Dari keempat dimensi tersebut akan didapatkan batasan (range) yang 

akan menentukan posisi suatu iklan dalam tujuh tingkat efektivitas, yaitu: 

 0,000 – 0,857 : Sangat Tidak Efektif Sekali 

 0,858 – 1,714 : Sangat Tidak Efektif 

 1,715 – 2,571 : Tidak Efektif 

 2,572 – 3,428 : Cukup Efektif 

 3,429 – 4,285 : Efektif 

 4,286 – 5,142 : Sangat Efektif 

 5,143 – 6,000 :Sangat Efektif  Sekali 
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Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah : 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir Penelitian 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sumber : Peneliti (2009) 
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Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada tinjauan teori yang diperoleh 

penulis dari studi kepustakaan. Kemudian diperoleh latar belakang penelitian yang 

berisikan alasan pemilihan judul, permasalahan yang akan diangkat serta tujuan 

penelitian. Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah efektivitas iklan terutama 

iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”. Pengukuran 

efektivitas iklan dilakukan dengan menggunakan EPIC Model yang terdiri dari 

Empathy, Persuassion, Impact, dan Communication kemudian dianalisis dengan 

metode kuantitatif menggunakan analisis uji validitas, uji reabilitas, tabulasi 

sederhana dan skor rata– rata. Dari analisis kedua metode tersebut dapat diperoleh 

hasil penelitian efektivitas iklan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan survei. Menurut Singarimbun dan Soffian Effendi (1995:3) 

penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang digunakan  adalah ruang lingkup 

manajemen pemasaran, untuk mengenai pengukuran efektivitas iklan televisi 

produk Coca Cola pada versi “Brrrrrrrrrr” , dibatasi pada kriteria pengingatan dan 

persuasi saja. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2006:117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi adalah kumpulan objek yang dijadikan objek 

penelitian. Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa S1 yang masih terdaftar 

dan sedang melakukan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Sedangkan jumlah populasi mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas 



39 

 

Brawijaya Malang yang terdaftar dan masih aktif menjadimahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

3.3.2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2006:73): ”Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sedangkan menurut Hasan (2002:58), 

definisi sampel adalah: ”Bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, sehingga 

dianggap bisa mewakili populasi.” 

Dalam penelitian ini untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus 

Slovin dalam Umar (2003:78) sebagai berikut: 

21 Ne
Nn


  

Dimana: 
 

 

 

D

engan 

demikian dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dihitung sebagai berikut: 

 21,0175.31
175.3


n  

 = 96,95100  

Teknik pengambilan data sampel dilakukan dengan menggunakan non 

random sampling yang menurut Sugiyono (2006:122) adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setaip unsur atau 

ukuran sampel 

ukuran populasi 

Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 

diinginkan 
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anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan prosedur purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2006:124) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian 

ini pertimbangan untuk dapat dijadikan responden adalah mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang terdaftar, konsumen produk minuman 

ringan berkemasan dan harus sudah pernah melihat iklan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” di televisi. 

Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 100 responden. Penetapan sampel 

penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur purposive sample, yakni 

dengan kriteria: 

- Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

pada periode penelitian 

- Telah melihat iklan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” 

3.4. Jenis Data 

Menurut Umar (2003:42), jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dari penelitian ini berasal 

dari angket (kuesioner) yang disebarkan kepada responden, hasil 

wawancara yang dilakukan dengan responden.  

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang tidak dihasilkan sendiri pengumpulannya oleh 

peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari majalah, 

kepustakaan, dan media lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah data mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang yang didapatkan dari bagian akademik Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, informasi lainnya didapatkan 

di berbagai macam alamat situs di internet, buku, majalah dan media 

lainnya. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

- Peneliti menggunakan teknik pengumpulan secara tidak langsung 

yaitu menggunakan kuesioner yang didalamnya berisikan daftar 

pertanyaan kepada responden untuk mengetahui persepsi 

responden mengenai dimensi EPIC (Empathy, Persuassion, 

Impact, dan Communication). Kuesioner ini disebarkan kepada 

responden yaitu mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya yang sudah pernah melihat iklan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” di televisi. 

- Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden 

untuk memandu mereka dalam mengisi kuesioner, dan untuk 

memperoleh data pendukung dalam penulisan ini. 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Dalam Durianto (2003:92) dijelaskan bahwa definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Promosi, arus informasi dan persuasi suatu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran 

2. Iklan, segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

3. Empati (empathy), memberikan informasi yang berharga tentang daya 

tarik suatu merek. 

4. Persuasi (persuasion), perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan 

berperilaku yang disebabkan suatu komunikasi promosi. 

5. Dampak (impact), suatu merek dapat terlihat menonjol dibandingkan 

merek lain pada kategori yang serupa; dan apakah suatu iklan mampu 

melibatkan konsumen dalam pesan yang disampaikan. 

6. Komunikasi (communication), kemampuan konsumen dalam mengingat 

pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen, serta kekuatan 

kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. 

3.7. Variabel Penelitian 

Dalam Durianto (2003:91) dijelaskan bahwa variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Brand Awareness¸ 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah merek 

produk minuman ringan berkemasan yang paling diingat (Top Of Mind), 

merek produk minuman ringan berkemasan lain yang diingat (Brand 

Recall), mengenal produk Coca Cola (Brand Recognation). 

2. Empathy (empati) 
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Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah pendapat 

mengenai iklan televisi produk Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, tentang 

tingkat kesukaan iklan televisi tersebut (menyukai iklan). 

3. Persuasion (persuasi) 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah 

keterkaitan dengan produk Coca Cola dan keinganan untuk membelinya. 

4. Impact (dampak) 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah tingkat 

pengetahuan produk (level of product knowledge) yaitu tahu betul tentang 

produk Coca Cola dan apakah iklan tersebut lebih menonjol dibandingkan 

dengan iklan minuman ringan berkemasan lainnya. 

5. Communication (komunikasi) 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah informasi 

iklan televisi Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” dibandingkan dengan iklan 

produk sejenis, kemampuan iklan televisi Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” 

dalam mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan, pemahaman 

pemirsa terhadap pesan yang disampaikan dalam iklan televisi Coca Cola 

versi “Brrrrrrrrrr”, dan kemampuan iklan tersebut untuk menyampaikan 

slogannya. 
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Tabel 3.2 
Konsep, Variabel, dan Indikator Penelitian 

 
KONSEP VARIABE

L 

INDIKATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran 

efektivitas iklan 

televisi minuman 

ringan Coca Cola 

versi ”Brrrrrrrrrr” 

dengan mengunakan 

EPIC Model 

 

 

 

 

Empathy (E) 

 

 

E1:  Iklan minuman ringan Coca 

Cola versi ”Brrrrrrrrrr” 

adalah bagus. 

 

E2:  Saya menyukai iklan 

minuman ringan Coca Cola 

versi “Brrrrrrrrrr". 

 

 

 

 

Persuassion (P) 

 

P1:  Tertarik dengan minuman 

ringan Coca Cola.       

 

P2:  Ingin mengkonsumsi 

minuman ringan Coca      

Cola  

 

 

 

Impact (I) 

 

 

I1:   Tahu betul mengenai 

produk minuman ringan 

Coca Cola. 

 

I2:   Kreatifitas iklan tv Coca 
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 Cola versi   ”Brrrrrrrrr” 

dibandingkan iklan tv 

minuman ringan lain. 

 

 

 

 

 

Communication (C) 

 

 

 

 

C1:  Informasi dalam iklan tv 

Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr" 

lebih jelas dibandingkan 

iklan televisi minuman ringan 

lain. 

 

C2: Mampu menyampaikan 

keunggulan produk minuman 

ringan Coca Cola. 

 

C3: Mengerti pesan yang 

disampaikan dalam iklan 

minuman ringan Coca Cola 

versi “Brrrrrrrrrr”. 

 

C4: Slogan Iklan Televisi 

minuman ringan Coca Cola 

versi “Brrrrrrrrrr” sudah 

tercerminkan dalam iklan. 
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3.8. Skala Pengukuran  

Dalam penelitian ini, jenis pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui 

dimensi EPIC (Empathy, Persuasion, Impact, Communication) adalah pertanyaan 

tertutup. Skala pengukuran yang dipergunakan adalah skala penilaian, yang terdiri 

dari 7 pilihan jawaban (Durianto, 2003:91), yaitu: 

 Sangat Tidak Setuju Sekali = 0 

 Sangat Tidak Setuju  = 1 

 Tidak Setuju   = 2 

 Cukup Setuju   = 3 

 Setuju    = 4 

 Setuju Sekali   = 5 

 Sangat Setuju Sekali  = 6 

 

3.9. Metode Analisa Data 

3.9.1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002:144) bahwa, validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen Suatu 

angket dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Untuk menguji 

validitas suatu instrumen digunakan rumus Pearson Product Moment, dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

rxy =    
       

 



2222 YYNXXN

YXXYN  
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keterangan : 

r  = Koefisien Korelasi 

N : jumlah responden 

X = Skor jawaban tiap item  

Y : skor total  

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode Pearson Product 

Moment dari masing-masing item pertanyaan, syarat minimum koefisien korelasi 

(r kritis) adalah sebesar 0,3, jadi korelasi masing-masing item pertanyaan harus 

lebih besar dari 0,3. 

3.9.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan Menurut Sugiyono (2006:364) 

reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data.  

Untuk menguji digunakan alpha cronbach. Dengan rumus :  

r11 = 



















2

2

1
1 t

b
k

k



   

Di mana :  

r11 = reliabilitas instrument  

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal .  

2b  = jumlah varians butir  

2t  = varians total  

Instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas lebih dari 0,6 (α > 0,6)  (Arikunto, 2002:148). Uji reliabilitas yang 
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digunakan adalah dengan alpha cronbach. Bila alpha lebih kecil dari 0.6 maka 

dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya. 

3.9.3. Analisis Tabulasi Sederhana 

Dalam analisis tabulasi sederhana di dalam Durianto (2003:91) data yang 

diperoleh diolah dalam bentuk persentase, dengan rumus sebagai berikut : 

100%
fi

fiP


  

Di mana: 

P  = presentase responden yang memilih kategori tertentu 

fi  = jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

 fi  = banyaknya jumlah responden 

3.9.4. Skor Rata – Rata  

Setiap jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan, diberikan bobot. Cara 

menghitung skor adalah menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing –  masing 

bobotnya dibagi dengan jumlah total frekuensi. 

Menggunakan rumus Durianto (2003:96): 




i f
i  w. i f

x  

Di mana : 

x = rata – rata bobot 

i f  = frekuensi 

w i = bobot 

Setelah itu, digunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi 

tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Bobot 
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alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkat terdiri dari kisaran 

antara 0 hingga 6 yang menggambarkan posisi yang sangat negatif ke posisi yang 

positif. Selanjutnya dihitung rentang skala dengan rumus, sebagai berikut: 

M
(Bobot) RRs   

Di mana: 

R (Bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

Rentang skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hingga 7, 

maka rentang skala penilaian yang didapatkan adalah: 

7
0 - 6Rs   = 0,857 

Sehingga posisi keputusannya menjadi  

S

TES 

S

TE 

T

E 

C

E 

E S

E 

S

ES 

 

  

Atau posisi penilaian iklan sebagai berikut: 

 Skala 0,000 – 0,857 : Sangat Tidak Efektif Sekali 

 Skala 0,858 – 1,714 : Sangat Tidak Efektif 

 Skala 1,715 – 2,571 : Tidak Efektif 

 Skala 2,572 – 3,428 : Cukup Efektif 

 Skala 3,429 – 4,285 : Efektif 

 Skala 4,286 – 5,142 : Sangat Efektif 

 Skala 5,143 – 6,000 :Sangat Efektif  Sekali 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428 4,285 5,142 6,000 
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Setiap dimensi dalam EPIC Model, yaitu empati (emphaty), persuasi 

(persuasion), dampak (impact), dan komunikasi (communication); akan dianalisis 

secara terpisah dengan menggunakan metode skor rata – rata untuk mengetahui 

efektivitas tiap dimensi tersebut dalam iklan televisi Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, 

yang nantinya nilai rata – rata itu akan dimasukkan dalam rentang skala untuk 

mengetahui efektif tidaknya terhadap iklan tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sejarah dan Perkembangan PT Coca Cola Company. 

Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John 

Styth Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. 

Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal 

sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, 

menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan 

tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian, ia menciptakan nama dengan 

huruf-huruf miring mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sering melakukan promosi 

semenjak perusahaan ini berdiri, salah satunya adalah memberikan cinderamata 

kepada konsumen berlogo Coca Cola. Gaya periklanan yang inovatif seperti 

desain warna-warni untuk bus, lampu gantung hias dari kaca, serta serangkaian 

cinderamata seperti kipas, tanggalan dan jam dipakai untuk memasyarakatan 

nama Coca-Cola dan mendorong penjualan. (www.cocacolabotling.co.id). 

Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak mendorong 

penggunaan kata Coke, bahkan konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola 

dengan kata-kata berikut: "Mintalah Coca-Cola sesuai namanya secara lengkap; 

nama sebutan hanya akan mendorong penggantian produk dengan kata lain". 

Tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke, dan akhirnya pada tahun 1941, 

perusahaan mengikuti selera popular pasar. Tahun itu juga, nama dagang Coke 

memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola, dan pada tahun 
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1945, Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. The Coca-Cola Company 

merupakan perusahaan internasional dalam bidang minuman yang bermarkas di 

Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan tahun 1892. 

Perusahaan ini mempekerjakan 55.000 pekerja pada tahun 2005. Produk minuman 

yang dihasilkan di industri ini Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. 

Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan salah satu produsen dan 

distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia. Dengan memproduksi dan 

mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company. 

Perusahaan tersebut memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola ke 

lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Coca Cola 

Bottling Indonesia (CCBI) merupakan perusahaan patungan atau joint venture 

antara perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha 

independen dan Coca-Cola Amatil Limited, yang merupakan salah satu produsen 

dan distributor terbesar produk-produk Coca-Cola di dunia. Produk – produk 

Coca Cola yang ada diantaranya adalah Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta, 

Frestea, Ades, dan lain - lain. Banyaknya produk yang dimiliki oleh CCBI ini 

untuk menguasai pasar minuman ringan di Indonesia dan melindungi pangsa pasar 

yang telah dimilikinya. 

Coca-Cola Amatil pertama kali berinvestasi di Indonesia pada tahun 1992. 

Mitra usaha Coca-Cola saat ini merupakan pengusaha Indonesia yang juga adalah 

mitra usaha saat perusahaan ini memulai kegiatan usahanya di Indonesia. Produksi 

pertama Coca-Cola di Indonesia dimulai pada tahun 1932 di satu pabrik yang 

berlokasi di Jakarta. Produksi tahunan pada saat tersebut hanya sekitar 10.000 

krat. Saat itu perusahaan baru memperkerjakan 25 karyawan dan mengoperasikan 
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tiga buah kendaraan truk distribusi. Sejak saat itu hingga tahun 1980-an, berdiri 

11 perusahaan independen di seluruh Indonesia guna memproduksi dan 

mendistribusikan produk-produk The Coca-Cola Company. Pada awal tahun 

1990-an, beberapa diantara perusahaan-perusahaan tersebut mulai bergabung 

menjadi satu.Tepat pada tanggal 1 Januari 2000, sepuluh dari perusahaan-

perusahaan tersebut bergabung dalam perusahaan-perusahaan yang kini dikenal 

sebagai Coca-Cola Bottling Indonesia.  

CCBI mempunyai strategi pemasaran yang unik dan kreatif 

(www.cocacolabotling.co.id), begitu juga untuk promosi di televisi Coca Cola 

tetap melakukannya dengan kreativitas yang tinggi dan unik sehingga pada tahun 

2004 dan 2005 iklan – iklan televisi Coca Cola mendapat penghargaan iklan yang 

efektif. 

Iklan Coca Cola yang dianalisis dalam penelitian ini adalah versi 

“Brrrrrrrrrr”, iklan ini lebih mengacu kepada periklanan yang berorientasi pada 

manfaat produk atau keistimewaan produk, di mana strategi ini merupakan suatu 

strategi periklanan yang mengkomunikasikan kegunaan atau keistimewaan suatu 

merek atau produk kepada konsumen. Hasil yang diperoleh akan lebih 

memuaskan jika product feature atau product benefit  yang ditonjolkan bersifat 

unik, dalam arti tidak dimiliki oleh pesaing. (Durianto, 2003:20). 

Penayangan iklan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” dimulai sejak akhir tahun 

2008 hingga saat ini. Penayangan iklan ini termasuk cukup sering muncul di 

televisi karena segmen dari minuman ringan Coca Cola ini adalah seluruh lapisan 

masyarakat. Pemilihan stasiun televisi oleh CCBI adalah seluruh stasiun televisi 

dan penayangannya di setiap stasiun televisi kadang hampir berbarengan sehingga 
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pemirsa televisi jika mengganti saluran televisinya maka akan tetap melihat iklan 

ini. 

Saat ini, jumlah karyawan Coca Cola Indonesia sekitar 10.000 orang, 

jutaan krat produk Coca Cola didistribusikan dan dijual melalui lebih dari 400.000 

gerai eceran yang tersebar di seluruh Indonesia. Coca-Cola telah beroperasi di 

Indonesia sejak tahun 1935. Sebagai salah satu produsen dan distributor terdepan 

minuman non-alkohol siap konsumsi yang bekerjasama dengan The Coca-Cola 

Company, berperan dalam pengembangan dan penerapan sistem bisnis, teknologi, 

dan praktek-praktek terbaik dalam industri minuman. 

Sebagai warga korporat yang bertanggung-jawab, Coca Cola Company 

terus berupaya memberikan sumbangsih yang berarti bagi kesejahteraan sosial 

masyarakat sekitar sesuai dengan kemampuan dan prioritas perusahaan. Selain itu, 

sejalan dengan bidang usaha kami di negeri ini, kami turut membantu 

menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya dalam mendukung pertumbuhan 

sektor usaha kecil dan menengah. Harapan kami, seiring dengan pertumbuhan 

perusahaan, peluang kerja yang tercipta juga akan semakin luas. 

4.2 Gambaran Umum Profil Demografis Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 100 orang responden yang merupakan 

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang sudah 

pernah melihat iklan televisi produk Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, diperoleh 

gambaran umum mengenai identitas responden yang telah diklasifikasikan 

berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, dan pengeluaran per bulan 

responden. 
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4.2.1 Jenis Kelamin 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Perempuan 50 50% 

Laki-Laki 50 50% 

Jumlah 100 100% 

                           Sumber: Data primer diolah (2009)   

Tabel 4.1 memberikan informasi bahwa jumlah responden antara laki – 

laki dan perempuan adalah sama yaitu sebanyak 50 orang atau 50%, hal ini 

menggambarkan bahwa orang yang mengkonsumsi minuman ringan Coca Cola 

tidak hanya didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja. Dengan jumlah 

prosentase antara laki-laki dan perempuan sama tidak mengurangi nilai dari setiap 

jawaban di dalam kuesioner. Karena peneliti ingin mengetahui jawaban dari 

responden dengan asumsi prosentase yang sama antara laki-laki dengan 

perempuan. 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

4.2.2 Usia 

Gambaran mengenai usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Umur Responden 

Umur (Tahun) Jumlah(Orang) Persentase (%) 

18 2 2% 

19 10 10% 

20 18 18% 

21 16 16% 

22 26 26% 

23 17 17% 

24 11 11% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer diolah (2009) 

Tabel 4.2 memberikan informasi bahwa umur responden berkisar antara 

18 – 24 tahun, yang merupakan masa di mana seseorang menempuh kegiatan 

kuliah di kampus, selain itu kelompok usia 18 – 24 tahun ini merupakan salah satu 

segmen dari Coca Cola yaitu segmen anak muda. Pada rentang umur 18 – 24 

tahun, umumnya seseorang memiliki daya ingat yang lebih baik dalam 

menangkap informasi yang datang dan telah memiliki kedewasaan dalam berfikir. 

Hal ini memungkinkan responden untuk mengingat iklan televisi Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” dengan baik sehingga dapat memberikan penilaian secara objektif 

terhadap iklan tersebut. 
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4.2.3 Pengeluaran Per Bulan 

Gambaran mengenai pengeluaran per bulan responden dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Pengeluaran Per Bulan Responden 

Pengeluaran Per Bulan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Kurang dari Rp. 200.000 - - 

Rp. 200.001 – Rp. 300.000 33 33% 

Rp. 300.001 – Rp. 400.00 38 38% 

Di atas Rp. 400.001 29 29% 

Jumlah 100 100% 
                   Sumber: Data primer diolah (2009) 

Tabel 4.3 memberikan informasi bahwa jumlah responden terbanyak 

memilih pengeluaran per bulan adalah di atas Rp. 300.001 – Rp 400.001, 

kemudian di urutan selanjutnya responden memilih pengeluaran per bulan antara 

Rp 200.001 – Rp 300.000 per bulan, kemudian sebanyak 29 responden memilih 

pengeluaran di atas Rp 400.001 perbulan. Jadi dapat diketahui bahwa dengan 

pengeluaran yang terbanyak, dipilih oleh para responden adalah antara Rp 

200.001 – Rp 400.000. Dengan demikian produk Coca Cola adalah produk 

minuman ringan dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan dimanapun. 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Hasil Terhadap Brand Awareness 

Penelitian ini juga menganalisis kemampuan iklan televisi Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” dalam membentuk kesadaran merek. Di mana salah satu dimensi 

EPIC model yaitu Dimensi Empathy dapat memberikan informasi yang berharga 

tentang daya tarik suatu merek (Durianto, 2003:86). Ketika pemirsa sudah 



58 

 

menyukai iklan maka asumsinya merek yang diiklankan oleh produk tersebut 

mampu menciptakan kesadaran pada suatu merek di benak konsumen, dan dari 

tahap itulah pada akhirnya nanti dapat menciptakan brand awarness, brand 

awarness yang tinggi merupakan kunci pembuka untuk tercapainya brand equity 

yang kuat. Pemasar seharusnya menyadari bahwa tanpa brand awarness yang 

tinggi, sulit untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi (Durianto, 2003:12). 

Brand awareness dalam penelitian ini adalah brand recall. Brand recall 

digunakan untuk mengukur tentang kemampuan mengingat suatu merek produk 

pada suatu kategori produk tertentu, tanpa dipengaruhi rangsangan atau stimulan 

dari luar. 

4.3.2 Top Of Mind 

Pada tabel 4.4 ditampilkan Top Of Mind yang merupakan penggambaran 

tentang merek yang pertama kali muncul di benak konsumen ketika mereka 

ditanya tentang produk minuman ringan yang paling mereka ingat. 

Tabel 4.4 
Top Of Mind 

Merek Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Coca Cola 35 35% 

Pepsi 9 9% 

Fanta 15 15% 

Fruit Tea 7 7% 

Teh Botol Sosro 8 8% 

Sprite 16 14% 

Frestea 10 10% 

Jumlah 100 100% 

                             Sumber: Data primer diolah (2009) 

Dalam penelitian ini minuman ringan Coca Cola merupakan minuman 

ringan yang paling diingat (top of mind) oleh responden yaitu sebanyak, hal ini 
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dikarenakan Coca Cola selalu gencar berpromosi baik, sehingga konsumen dapat 

dengan mudah mengingatnya. Selain itu produk – produk CCBI yang masuk 

dalam top of mind adalah Fanta, Sprite, dan Frestea. 

4.3.3 Brand Recall 

Brand recall digunakan untuk mengukur tentang kemampuan mengingat 

suatu merek produk pada suatu kategori produk tertentu, tanpa dipengaruhi 

rangsangan atau stimulan dari luar yang dapat dilihat pada tabel 4.5.  

Tabel 4.5 
Brand Recall 

Merek Frekuensi Persentase 

Sprite 38 16.5% 

Coca Cola 34 14.8% 

Fanta 40 17.4% 

Pepsi 28 12.2% 

7 Up 14 6.1% 

Teh Botol Sosro 26 11.3% 

Frestea 23 10.0% 

Fruit Tea 27 11.7% 

Jumlah 230 100.0% 

Sumber: Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan pada data tabel 4.5, Fanta merupakan merek yang paling 

banyak disebut oleh responden yaitu sebanyak 40 kali atau setara dengan 17,4%, 

karena Fanta adalah produk minuman ringan yang memiliki beragam rasa. Spite 

dan Coca Cola juga memiliki persentase Brand Recall yang cukup tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa produk-produk dari Coca Cola Company diminati oleh 

sebagian besar responden. Sedangkan pesaing Coca Cola yaitu Pepsi disebut 

konsumen sebanyak 28 kali atau setara dengan 12.2%. 
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4.3.4 Minuman Ringan yang Dikonsumsi 

Tabel 4.6 mengambarkan minuman ringan yang dikonsumsi oleh 

responden 

Tabel 4.6 
Minuman Ringan yang Dikonsumsi 

Merek Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Teh Botol Sosro 9 9% 

Coca Cola 28 28% 

Fruit Tea 10 10% 

Pepsi 8 8% 

Sprite 16 16% 

Frestea 11 11% 

Fanta 18 18% 

Jumlah 100 100% 
                        Sumber: Data primer diolah (2009) 

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa Coca Cola merupakan minuman yang paling 

banyak dikonsumsi oleh responden, yakni sebagian besar responden memilih 

untuk mengkonsumsi produk ini. Sedangkan Fanta berada diperingkat berikutnya 

sebagai minuman yang dikonsumsi oleh responden, sebanyak 18 responden 

memilih produk ini. Hal ini menggambarkan bahwa produk dari Coca Cola 

Company merupakan pilihan utama sebagai minuman berkarbonasi yang sering 

dikonsumsi oleh sebagian besar responden. 

4.3.5 Alasan Mengkonsumsi Minuman Ringan  

Sebagian besar responden mengkonsumsi minuman ringan dengan alasan 

karena rasanya enak. Sedangkan alasan lain yang mendominasi untuk 

mengkonsumsi minuman ringan adalah karena mudah didapat. Sehingga terbukti 

CCBI mau pun perusahaan minuman ringan yang lain seperti Grup Sosro sudah 
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mempunyai saluran distribusi yang baik sehingga di mana pun konsumen berada 

dapat menemukan produk minuman ringan ini. Hasil selengkapnya dapat di lihat 

pada tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 
Alasan Mengkonsumsi Minuman Ringan 

Alasan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Enak 40 40% 

Mudah Didapat 25 25% 

Menyegarkan 20 20% 

Tidak Bersoda 4 4% 

Lain – Lain 11 11% 

Jumlah 100 100% 
                         Sumber: Data primer diolah (2009) 

4.4 Uji Validitas dan Reabilitas 

Setelah kuesioner disebarkan pada responden yang telah ditentukan 

jumlahnya, yaitu sebanyak 100 responden, maka item-item dari setiap pertanyaan 

dari kuesioner yang tergabung dalam dimensi Empathy, Persuasion, Impact dan 

Comunication agar selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas dari kuesioner 

tersebut. 

Tabel 4.8 
Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Empathy (E). 

 

 

Variabel Indikator 

Validitas Reabilitas 

Korelasi r sig 
Koefisien 

Alpha 

Empathy (E) 
E1 0.962 0.000 

0.921 
E2 0.963 0.000 
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Berdasarkan table 4.8 menunjukan variabel Empathy mempunyai nilai 

korelasi yang lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha lebih besar dari 

0,6 yaitu sebesar 0,921. dengan demikian bahwa penelitian dari variabel Empathy 

adalah valid dan realibel.  

Tabel 4.9 
Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Persuasion (P). 

 

Berdasarkan table 4.9 menunjukan variabel Persuasion mempunyai nilai 

korelasi yang lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha lebih besar dari 

0,6 yaitu sebesar 0,914. dengan demikian bahwa penelitian dari variabel 

Persuasion adalah valid dan realibel. 

Tabel 4.10 
Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Impact (I). 

 

Variabel Indikator 

Validitas Reabilitas 

Korelasi r Sig 
Koefisien 

Alpha 

Persuasion (P) 
P1 0.961 0.000 

0.914 
P2 0.958 0.000 

Variabel Indikator 

Validitas Reabilitas 

Korelasi r Sig 
Koefisien 

Alpha 

Impact (I) 
I1 0.958 0.000 

0.917 
I2 0.966 0.000 
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Berdasarkan table 4.10 menunjukan variabel Impact mempunyai nilai 

korelasi yang lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha lebih besar dari 

0,6 yaitu sebesar 0,917. dengan demikian bahwa penelitian dari variabel Impact 

adalah valid dan realibel.  

Tabel 4.11 
Uji Validitas dan Realibilitas 
Variabel Communication (C). 

 

Variabel Indikator 
Validitas Realibilitas 

Korelasi r Sig Koefisien 
Alpha 

Communication (C) 

C1 0,719 0,000 

0,795 
C2 0,871 0,000 

C3 0,806 0,000 

C4 0,754 0,000 

 

Berdasarkan table 4.11 menunjukan variabel Communication mempunyai 

nilai korelasi yang lebih besar dari 0,3 dan mempunyai koefisien alpha lebih besar 

dari 0,6 yaitu sebesar 0,795. dengan demikian bahwa penelitian dari variabel 

Communication adalah valid dan realibel.  

4.5 Analisis Data EPIC Model 

4.5.1 Analisis Empathy (Empati) 

Dalam penelitian ini ada dua item pernyataan yang menjelaskan variabel 

dimensi Empathy (E1 dan E2) sebagai acuan untuk melihat efektivitas iklan, 

seperti ditunjukkan pada tabel 4.11 dan 4.12 dibawah ini. Penelitian ini 

menganalisis sepuluh pertanyaan yang tergabung ke dalam empat dimensi iklan 

yang menjadi parameter efektivitas EPIC Model yaitu Empathy (empati), 

Persuasion (persuasi), Impact (dampak), dan Communication (komunikasi). 

Tabel 4.12 
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Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Empathy(E1)Terhadap Iklan Televisi Minuman Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 % 
Tidak Setuju 2 2 2 % 
Cukup Setuju 3 30 30 % 

Setuju 4 29 29 % 
Sangat Setuju 5 19 19 % 

Sangat Setuju Sekali 6 18 18 % 
Total  100 100 % 

 Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa sebanyak 96% responden menyatakan 

setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa mereka menganggap iklan 

televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” merupakan iklan yang 

bagus, dengan didasari dari pertanyaan pada kuesioner “Iklan minuman ringan 

Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” adalah bagus”. Sehingga pada variabel Empathy 

(E1), responden berpendapat bahwa iklan televisi minuman ringan Coca Cola  

versi “Brrrrrrrrr” merupakan iklan televisi yang baik atau bagus.  

Tabel 4.13 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Empathy(E2)Terhadap Iklan Televisi Minuman Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 % 
Tidak Setuju 2 5 5 % 
Cukup Setuju 3 25 25 % 

Setuju 4 28 28 % 
Sangat Setuju 5 25 25 % 

Sangat Setuju Sekali 6 15 15 % 
Total  100 100 % 

           Sumber : Data Primer diolah  (2009)  
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Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa 68% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa mereka menyukai iklan minuman 

ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, dengan berdasarkan pertanyaan dari 

kuesioner “Saya menyukai iklan minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”. 

Sehingga pada variabel Empathy (E2), responden menyukai iklan televisi 

minuman ringan Coca Cola  versi “Brrrrrrrrrr”.  

Skor Rata - Rata Dimensi Empathy Variabel 1 (e1) & Variabel 2 (e2) 

Dari tabel 4.11 dan tabel 4.12 diperoleh skor rata-rata sebagai berikut : 

x  (e1) = 
100

18) x (619) x (529) x (430) x (32) x (22) x (1 0) x (0   

           = 
100
415 = 4,15 

x  (e2) = 
100

15) x (625) x (528) x (425) x (35) x (22) x (1 0) x (0   

           = 
100
414  

           = 4,14 

x  Empathy = 
2

14,415,4   

                    = 4,145 

STES STE TE CE E SE SES 

  

  

Hasil analisis penelitian pengukuran efektivitas iklan televisi minuman 

ringan Coca Cola versi ”Brrrrrrrrrr” berdasarkan EPIC Model diketahui bahwa 

pada dimensi Empathy iklan minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” masuk 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428 4,285 5,142 6,000 
4,145 
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dalam rentang skala Efektif (4,145), hal ini dapat diketahui bahwa responden 

menyukai iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, sehingga 

iklan tersebut cukup dapat memberikan informasi yang berharga tentang minuman 

ringan Coca Cola bagi konsumen. Pada iklan ini disampaikan suatu gambaran 

kehidupan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Isi dari iklan televisi Coca 

Cola  versi “Brrrrrrrrr” ini dirasa dapat menyentuh perasaan dari konsumen karena 

mencerminkan semangat dan keceriaan yang timbul setelah meminum Coca Cola.  

4.5.2 Analisis Dimensi Persuasion 

Dalam penelitian ini ada dua item pernyataan yang menjelaskan variabel dimensi 

Persuasion (P1 dan P2) sebagai acuan untuk melihat kemampuan iklan dalam 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk minuman ringan Coca 

Cola, seperti ditunjukkan pada tabel 4.13 dan 4.14 dibawah ini. 

Tabel 4.14 

Deskipsi Jawaban Responden 

Variabel Persuasion(P1) Terhadap Iklan Televisi Minuman Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 10 10 % 
Tidak Setuju 2 16 16 % 
Cukup Setuju 3 28 28 % 

Setuju 4 24 24 % 
Sangat Setuju 5 16 16 % 

Sangat Setuju Sekali 6 6 6 % 
Total  100 100 % 

              Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa 46% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa responden tertarik terhadap produk 

minuman ringan Coca Cola, dengan pertanyaan berdasarkan keusioner “Saya 
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tertarik dengan minuman ringan Coca Cola”. Sehingga pada variabel Persuasion 

(P1), responden menyatakan tertarik minuman ringan Coca Cola. 

Tabel 4.15 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Persuasion(P2)Terhadap Iklan Televisi Minuman Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 9 9 % 
Tidak Setuju 2 16 16 % 
Cukup Setuju 3 28 28 % 

Setuju 4 24 24 % 
Sangat Setuju 5 18 18 % 

Sangat Setuju Sekali 6 5 5 % 
Total  100 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa 47% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali untuk membeli produk minuman ringan 

Coca Cola, sehingga pada variabel Persuasion (P2), dengan memiliki dasar pada 

pertanyaan dari kuesioner “Saya ingin mengkonsumsi minuman ringan Coca 

Cola”. Responden menyatakan cukup tertarik untuk membeli minuman ringan 

Coca Cola. Sedangkan sisanya yang menyatakan tidak setuju dan yang 

menyatakan cukup setuju untuk membeli minuman ringan Coca Cola. 

Skor Rata - Rata Dimensi Persuasion Variabel P1 & Variabel P2 

Dari tabel 4.13 dan tabel 4.14 diperoleh skor rata-rata sebagai berikut : 

x  (P1) = 
100

6) x (616) x (524) x (428) x (316) x (210) x (1 0) x (0   

           = 
100
338  

           = 3,38 
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x  (P2) = 
100

5) x (618) x (524) x (428) x (316) x (29) x (1 0) x (0   

           = 
100
341  

           = 3,41 

x  Persuasion = 
2

41,338,3   

                       = 3,395 

STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Dimensi Persuasion iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrr” masuk ke dalam rentang skala Cukup Efektif (3,395) menunjukkan 

bahwa iklan televisi tersebut dapat memberikan peningkatan atau penguatan 

karakter pada produk minuman ringan CoCa Cola sehingga iklan ini mampu 

membuat konsumen tertarik dan berkeinginan untuk membeli produk minuman 

ringan Coca Cola. 

4.5.3 Analisis Dimensi Impact 

Dalam penelitian ini ada dua item pernyataan yang menjelaskan variabel 

dimensi Impact (I1 dan I2) sebagai acuan untuk melihat dampak iklan terhadap 

pengetahuan produk yang dimiliki responden dan apakah melalui iklan ini produk 

minuman ringan Coca Cola lebih menonjol dari pada iklan produk minuman 

ringan lainnya, seperti ditunjukkan pada tabel 4.15 dan 4.16 dibawah ini. 

 

 

 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428  4,285 5,142 6,000 
3,395 
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Tabel 4.16 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Impact (I1) Terhadap Iklan Televisi Minuman Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 15 15 % 
Tidak Setuju 2 18 18 % 
Cukup Setuju 3 23 23 % 

Setuju 4 29 29 % 
Sangat Setuju 5 13 13% 

Sangat Setuju Sekali 6 2 2 % 
Total  100 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa 44% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa responden sangat mengetahui produk 

dari minuman ringan Coca Cola, sehingga pada variabel Impact (I1), sedangkan 

sisanya yang menyatakan tidak setuju sebesar untuk mengetahui tentang produk 

dari Coca Cola dan sisanya menyatakan cukup setuju. 

Tabel 4.17 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Impact (I2) Terhadap Iklan Televisi Minuman Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 16 16 % 
Tidak Setuju 2 17 17 % 
Cukup Setuju 3 22 22 % 

Setuju 4 23 23 % 
Sangat Setuju 5 16 16 % 

Sangat Setuju Sekali 6 6 6 % 
Total  100 100 % 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa 45% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa iklan minuman ringan Coca Cola 
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versi “Brrrrrrrrrr” lebih kreatif daripada iklan produk minuman ringan lain, 

sehingga pada variabel Impact (I2), responden berpendapat bahwa iklan televsi 

minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” lebih kreatif daripada iklan produk 

minuman ringan lainnya. Sedangkan sisanya dari prosentase menyatakan cukup 

dan tidak setuju. 

Skor Rata - Rata Dimensi Impact Variabel I1 & Variabel I2 

Dari tabel 4.14 dan tabel 4.16 diperoleh skor rata-rata sebagai berikut: 

x  (I1) = 
100

22) x (613) x (5 x29)(423) x (318) x (215) x (1 0) x (0   

           = 
100
313  

           = 3,13 

x  (I2) = 
100

6) x (616) x (523) x (422) x (317) x (216) x (1 0) x (0   

           = 
100
324  

           = 3,24 

x  Impact = 
2

24,313,3   

                       = 3,185 

STES STE TE CE E SE SES 

 

 

Dimensi Impact iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” masuk ke dalam rentang skala Cukup Efektif (3,185), yang 

menunjukkan bahwa iklan tersebut cukup efektif dalam memberikan pengetahuan 

0,000 0,857 1,714 2,571   3,428 4,285 5,142 6,000 
3,185 
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tentang produk kepada konsumen, dan lebih kreatif dibandingkan dengan iklan 

produk minuman ringan lainnya. Melalui penelitian ini, dapat disimpilkan bahwa 

iklan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” telah berhasil menimbulkan daya tarik untuk 

mengetahui informasi lebih jauh tentang produk dari Coca Cola. Selain itu iklan 

versi ini juga dirasa cukup krestif dalam mengemas iklan tersebut menjadi lebih 

menarik untuk dilihat 

4.5.4 Analisis Dimensi Communication 

Dalam penelitian ini ada empat item pernyataan yang menjelaskan variabel 

dimensi Communication (C1, C2, C3, dan C4) memberikan informasi tentang 

kemampuan konsumen dalam mengingat kejelasan, penyampaian keunggulan 

produk minuman ringan Coca Cola apabila dilihat dari slogan iklan tersebut, serta 

pemahaman konsumen terhadap pesan yang disampaikan. Seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4.17, 4.18, 4.19, dan 4.20 dibawah ini. 

Tabel 4.18 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Communication (C1) Terhadap Iklan Televisi Minuman 

Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3% 
Tidak Setuju 2 6 6 % 
Cukup Setuju 3 28 28 % 

Setuju 4 25 25 % 
Sangat Setuju 5 20 20 % 

Sangat Setuju Sekali 6 18 18 % 
Total  100 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa 63% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa informasi yang disampaikan dalam 
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iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” lebih jelas 

dibandingkan dengan iklan minuman ringan lain, sehingga pada variabel 

Communication (C1), responden berpendapat bahwa informasi yang disampaikan 

dalam iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” lebih jelas 

dibandingkan dengan iklan televisi  minuman ringan lain. Sedangkan sisanya 

yang menyatakan tidak setuju dan menyatakan cukup setuju. 

Tabel 4.19 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Communication (C2) Terhadap Iklan Televisi Minuman 

Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 4 4 % 
Tidak Setuju 2 7 7 % 
Cukup Setuju 3 24 24 % 

Setuju 4 28 28 % 
Sangat Setuju 5 21 21 % 

Sangat Setuju Sekali 6 16 16 % 
Total  100 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa 65% responden menyatakan setuju, 

sangat setuju dan sangat setuju sekali bahwa iklan televisi minuman ringan Coca 

Cola versi “Brrrrrrrrrr” mampu menyampaikan keunggulan produk minuman 

ringan Coca Cola, sehingga pada variabel Communication (C2), responden 

berpendapat bahwa iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” 

mampu menyampaikan keunggulan produk minuman ringan Coca Cola dengan 

baik. Sedangkan sisanya yang menyatakan tidak setuju sebesar dan menyatakan 

cukup setuju. 

Tabel 4.20 
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Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Communication (C3) Terhadap Iklan Televisi Minuman 

Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 % 
Tidak Setuju 2 3 3 % 
Cukup Setuju 3 29 29% 

Setuju 4 26 26 % 
Sangat Setuju 5 25 25 % 

Sangat Setuju Sekali 6 15 15 % 
Total  100 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa 66% responden menyatakan setuju, sangat 

setuju dan sangat setuju sekali bahwa mengerti mengerti pesan yang disampaikan 

dalam iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrr”.  

Tabel 4.21 

Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Communication (C4) Terhadap Iklan Televisi Minuman 

Ringan 

Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

Atribut Bobot Jumlah Persentase 
Sangat Tidak Setuju Sekali 0 0 0 % 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 % 
Tidak Setuju 2 3 3 % 
Cukup Setuju 3 29 29 % 

Setuju 4 33 33 % 
Sangat Setuju 5 19 19 % 

Sangat Setuju Sekali 6 15 15% 
Total  100 100% 

                  Sumber : Data Primer diolah  (2009) 

Pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa 67% responden menyatakan setuju dan sangat 

setuju bahwa slogan iklan minuman ringan Coca Cola dapat tercerminkan dengan 

jelas pada iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”. sedangkan 

sisanya yang menyatakan tidak setuju dan menyatakan cukup setuju. 
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Skor Rata - Rata Dimensi Communication  Variabel C1, Variabel C2, 

Variabel C3, dan Variabel C4 

Dari tabel 4.17, tabel 4.18, tabel 4.19, dan tabel 4.20 diperoleh skor rata-

rata sebagai berikut: 

x  (C1) = 
100

18) x (620) x (525) x (428) x (36) x (23) x (1 0) x (0   

           = 
100
407  

           = 4,07 

x  (C2) = 
100

16) x (621) x (528) x (424) x (37) x (24) x (1 0) x (0   

           = 
100
403  

           = 4,03 

x  (C3) = 
100

15) x (625) x (526) x (429) x (33) x (22) x (1 1) x (0   

           = 
100
414  

           = 4,14 

x  (C4) = 
100

15) x (619) x (5 x33)(429) x (33) x (21) x (1 0) x (0   

           = 
100
411  

           = 4,11 

 

x  Communication = 
4

11,414,403,407,4   

                               = 4,0875 
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STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Dimensi Communication iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr”  masuk ke dalam rentang skala Efektif (4,0875), yang menunjukkan 

bahwa iklan tersebut efektif dalam menyampaikan pesan kepada kosnumen, 

sehingga konsumen menjadi lebih mengerti tentang pesan yang disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Gambar EPIC Model Iklan Televisi 

Minuman Ringan Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” 

 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428   4,285 5,142 6,000 
4,0875 
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  diadopsi dari Durianto (2003:103) 

4.6. Pembahasan 

Iklan televisi telah menjadi komoditas masyarakat. Kehadirannya bahkan telah 

menjelma menjadi kekuatan baru yang mampu mengajak masyarakat untuk secara 

sukarela melakukan apa yang diinginkan. Aneka demonstrasi produk yang 
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dipertontonkan benar-benar menjadi sindrom gaya hidup masyarakat. Banyak 

pendapat yang memberikan pemahaman bahwa kekuatan audio visual televisi 

mampu membuat masyarakat untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku. Hal 

ini pun terjadi pada iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa iklan 

televisi minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, berhasil membuat 

konsumen maupun pemirsa untuk menyukai iklan televisi minuman ringan Coca 

Cola versi “Brrrrrrrrrr”, sehingga menjadikan produk minuman ringan Coca Cola 

sabagai Top of Mind dan berhasil mengungguli produk – produk minuman ringan 

pesaing. Disamping itu iklan tersebut juga mampu menyampaikan informasi yang 

hendak disampaikan kepada pemirsa atau konsumen. 

Dimensi Empathy dan Communication adalah dimensi Efektif dengan skor 4,145 

dan 4,0875. Dimensi  Empathy menginformasikan apakah konsumen menyukai 

suatu iklan dan menggambarkan bagaimana konsumen melihat hubungan antara 

suatu iklan dengan pribadi mereka, sedangkan Communication merupakan 

dimensi yang memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam 

mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen, serta kekuatan 

kesan yang ditinggalkan pesan tersebut dan dalam iklan televisi minuman ringan 

Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”, produsen ataupun pembuat iklan sudah dapat 

dikatakan berhasil untuk membuat konsumen maupun pemirsa merasa tertarik dan 

suka terhadap iklan televisi yang telah dibuat. 

Dimensi Persuasion dan Impact mendapatkan skor 3,395 dan 3,185 yang 

berarti dimensi tersebut Cukup Efektif. Dimensi persuasion (persuasi) 

merupakan dimensi untuk melihat ketertarikan konsumen terhadap suatu produk 
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dan menimbulkan keinginan konsumen untuk membeli produk pada iklan televisi 

minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

responden tertarik dan berkeinginan untuk membeli produk Coca Cola, pada iklan 

ini Coca Cola berhasil membuat iklan yang memiliki ketertarikan sehingga 

menimbulkan keinginan membeli produk yang dipromosikan. Sedangkan dimensi 

Impact (dampak) menunjukkan tingkat pengetahuan konsumen mengenai 

minuman ringan Coca Cola dan tingkat kreativitas iklan minuman ringan Coca 

Cola versi “Brrrrrrrrrr” dibandingkan dengan iklan minuman ringan lainnya. 

Dampak yang diinginkan dari hasil iklan adalah jumlah pengetahuan produk yang 

dicapai konsumen melalui tingkat keterlibatan konsumen dengan produk dan atau 

proses pemilihan. Keterlibatan konsumen mengacu pada persepsi konsumen 

tentang pentingnya suatu obyek, kejadian, atau aktivitas. Dalam iklan televisi 

minuman ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” pesan yang ingin disampaikan 

bahwa minuman Coca Cola dapat dikonsumsi oleh siapa saja, di mana saja, dan 

kapan saja, dan hal itu terlihat jelas dalam iklan ini.  

Secara keseluruhan efektivitas iklan televisi minuman ringan Coca Cola 

versi “Brrrrrrrrrr” menggunakan EPIC model pada Mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang adalah Efektif (3,703) yang hanya 

dibatasi pada sisi persuasi dan pengingatan konsumen. Iklan ini mampu membuat 

konsumen mengerti iklan yang disampaikan sehingga memiliki keinginan untuk 

membeli, selain itu dengan iklan yang efektif konsumen menjadi menyukai dan 

tertarik terhadap produk Coca Cola, dengan kreativitas yang ada iklan ini menjadi 

lebih kreatif dibandingkan dengan iklan minuman ringan produk lain, hal ini 
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penting bagi produsen minuman ringan karena iklan menjadi pertarungan merek – 

merek di benak konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian tentang Pengukuran Efektivitas Iklan Televisi 

Minuman Ringan Coca Cola Versi “Brrrrrrrrrr” Pada Mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang adalah sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan pengukuran efektivitas iklan televisi minuman 

ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr” pada mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang adalah Efektif yang 

mempunyai nilai 3,703. Pengukuran ini menggunakan EPIC Model 

yaitu Empathy, Persuasion, Impact, dan Communication.  

2. Dimensi empathy (empati) yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kebagusan dan rasa suka responden terhadap iklan televisi minuman 

ringan Coca Cola versi “Brrrrrrrrrr”. Hasil dari perhitungan 

menggunakan skor rata – rata adalah 4,145 yang menurut EPIC Model 

masuk ke dalam kategori Efektif. Hal ini berarti responden menyukai 

iklan ini dan minuman ringan Coca Cola berhasil membuat iklan yang 

disukai oleh masyarakat. 

3. Dimensi persuasion (persuasi) yang digunakan untuk mengukur 

ketertarikan terhadap produk dan keinginan responden untuk membeli 

minuman ringan Coca Cola. Hasil dari perhitungan menggunakan skor 

rata – rata adalah 3,395 yang menurut EPIC Model masuk ke dalam 

kategori  Cukup Efektif. Iklan televisi tersebut dapat memberikan 
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peningkatan atau penguatan karakter minuman ringan Coca Cola 

dengan cara iklan tersebut mampu membuat konsumen tertarik dan 

berkeinginan untuk membeli produk minuman ringan Coca Cola 

4. Dimensi impact (dampak) yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengetahuan mengenai produk minuman Coca Cola kepada responden 

dan tingkat kreativitas iklan minuman ringan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr” dibandingkan dengan iklan minuman ringan yang lain. 

Hasil dari perhitungan menggunakan skor rata – rata adalah 3,185 yang 

menurut EPIC Model masuk ke dalam kategori Cukup Efektif. Hal ini 

berarti bahwa minuman ringan Coca Cola cukup menonjol 

dibandingkan dengan merek lainnya, dan iklan ini cukup melibatkan 

konsumen untuk mengetahui produk minuman ringan Coca Cola. 

5. Dimensi communication (komunikasi) yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan konsumen menangkap pesan utama yang 

disampaikan, pemahaman konsumen, serta kekuatan kesan yang 

ditinggalkan dari iklan televisi minuman ringan Coca Cola versi 

“Brrrrrrrrrr”. Hasil dari perhitungan menggunakan skor rata – rata 

adalah 4,0875 yang menurut EPIC Model masuk ke dalam kategori 

Efektif. Hal ini berarti iklan tersebut meninggalkan pesan yang kuat 

dan pemahaman responden akan produk minuman ringan Coca Cola. 
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5.2. Saran - saran 

1. Sebaiknya CCBI dalam membuat iklan televisi untuk minuman ringan 

tidak terlalu sering, karena selama penelitian ini dilakukan sudah 

sering munculnya iklan terbaru dalam jangka waktu yang relatif 

singkat. Jadi lebih baik dengan menggunakan 1 iklan untuk durasi 

beberapa bulan, daripada menggunakan banyak iklan untuk jangka 

waktu yang relatif singat. Hal ini diperlukan agar konsumen tidak 

cepat lupa terhadap iklan – iklan Coca Cola dan membingungkan 

konsumen karena jika sering berganti iklan maka pesan yang akan 

disampaikan akan tidak terlihat jelas atau tersamarkan. 

2. Sebaiknya CCBI dalam membuat iklan meningkatkan nilai dimensi 

Persuasion dan Impact pada iklan – iklan Coca Cola berikutnya karena 

dalam penelitian ini kedua dimensi tersebut memiliki nilai yang lebih 

kecil dari yang lain dan masuk ke dalam  kategori  cukup efektif, hal 

ini agar konsumen lebih mengerti tentang produk minuman ringan 

Coca Cola dan mengerti akan pesan yang disampaikan oleh produsen 

kepada konsumen. 

3. Sebaiknya untuk membuat iklan berikutnya Coca Cola harus 

meningkatkan terus brand awarenessnya, karena dari hasil penelitian 

terlihat bahwa ada produk dari Grup Sosro yaitu Teh Botol Sosro 

sudah menjadi pesaing serius untuk Coca Cola dan juga masuk ke 

dalam jajaran top of mind dari responden, sehingga hal ini dapat 

membuat pangsa pasar minuman ringan Coca Cola semakin tergerus, 
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dengan konsep yang berbeda, lebih menarik, lebih menghibur dan 

mudah dimengerti oleh pemirsa televisi. 
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