
11 

 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran berurusan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan  

kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Pemasaran merupakan ujung tombak 

Perusahaan dalam mempertahankan hidupnya dan bagi pertumbuhannya. 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.“ 

Asosiasi Pemasaran Amerika memberi definisi bahwa marketing adalah : 

“Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, 

promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi”. 

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, da 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial.“ 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu usaha yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan volume 

penjualan serta meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengindentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan 

dan mempromosikan secara efektif. 

 

2.2 Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

 Perbedaan antara barang dan jasa memang sering sukar untuk dibedakan. 

Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan jasa 

tertentu (misalnya instilasi, pemberi garansi, latihan, bimbingan operasional, 

perawatan) dan sebaliknya pembeli jasa seringkali juga melibatkan barang-barang 

yang melengkapinya (misalnya kuliah di suatu perguruan tinggi seringkali diikuti 

dengan pembelian buku maupun alat tulis). Sehingga dengan demikian jasa dapat 

diartikan dalam berbagai persepsi menurut keterkaitanya dengan barang dan jasa. 

 Definisi jasa menurut Philip Kotler dalam Fandy Tjiptono (2005:16) 

sebagai berikut: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud 

fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. 

 

Dalam rumusan yang mirip dengan definisi Philip Kotler, Adrian Payne 

dalam Yazid (2005:3) merumuskan jasa sebagai : 
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“Aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) 

intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi 

dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja 

muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai 

kaitan dengan produk fisik”. 

 
R.G. Mudrick, dkk. dalam Yazid (2005:4) mendefinisikan jasa dari sisi 

penjualan dan konsumsi secara kontras dengan barang. 

“Barang adalah suatu obyek yang tangibel yang dapat diciptakan dan dijual 

atau digunakan setelah selang waktu tertentu. Jasa adalah intangibel (seperti 

kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan dan kesehatan) dan perishable 

(jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

dikonsumsi pada saat diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara 

simultan”.  

 
Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Jasa pada 

hakekatnya merupakan proses atau aktivitas yang tidak berwujud seperti layaknya 

suatu barang. Biasanya pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa tidak secara 

otomatis memiliki jasa tersebut walaupun yang bersangkutan telah melakukan 

pembelian. Jenis layanan antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya sangat 

bervariasi, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda.  
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2.2.2 Karakteristik Jasa 

  Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk 

fisik). M. Griffin  dalam Rambat Lupiyoadi (2006:6) diantaranya menyebutkan 

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

• Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini 
adalah nilai tidak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk 
kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman. 

• Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari 
produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga tidak dapat 
(inseparability) dipisahkan mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan 
dikonsumsi secara bersamaan. 

• Customization. Jasa juga sering kali didesain khusus untuk kebutuhan 
pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan. 

 
Dalam bukunya Fandy Tjiptono (2006:18) ada lima karakteristik jasa, 

diantaranya adalah: 

• Intangibility : Maksudnya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 
didengar atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Dengan demikian 
orang tidak dapat menilai kualitas jasa sebelum ia merasakan atau 
mengkonsumsinya sendiri. Mereka akan menyimpulkan kualitas jasa dari 
tempat, orang, peralatan, bahan-bahan komunikasi, simbol, dan harga yang 
mereka amati. 

• Inseparability : Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara 
bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri 
khusus dalam pemasaran jasa. Dengan demikian, jasa tidak dapat 
terpisahkan. 

• Variability : Jasa bersifat sangat variabel, karena merupakan 
nonstandarized output, yang artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan 
jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa  tersebut dihasilkan. 

• Perishability : Jasa bersifat sangat variabel, karena merupakan 
nonstandarized output, yang artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan 
jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa  tersebut dihasilkan. 

• Lack of ownership: Pada pembelian jasa, pelanggan hanya memiliki akses 
personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas (misalnya kamar 
hotel, bioskop, jasa penerbangan, pendidikan) 
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2.2.3 Bauran Pemasaran Jasa 

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

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. Price 
Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian 
value kepada konsumen dalam mempengaruhi image produk, serta 
keputusan konsumen untuk membeli. 

c. 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.  

d. Promotion 
Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi 
yang terdiri dari: advertising, personel selling, sales promotion, public 
relation. 

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. 

 

2.3. 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. 
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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 sasaran sehingga konsumen akan tertarik dan 

melakukan tindakan pembelian terhadap produk maupun jasa, akibatnya 

perusahaan akan memperolah laba yang mereka targetkan. 

 

2.4. 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/atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. 
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• 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. 

 

2.5 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 

Periklanan menurut Kotler (2002:235) adalah segala bentuk penyajian non 

personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran. 

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. Di sisi lain, periklanan merupakan 

alat untuk mempengaruhi konsumen melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop, 

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 
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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 tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa periklanan 

merupakan salah satu media promosi yang bersifat non personal yang 

menggunakan media massa dalam penyampaian informasinya, bertujuan 

membujuk dan mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan. 

 

2.6. 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 
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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. 

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. 

 

2.7. Tujuan Periklanan 

Aktivitas periklanan yang dilakukuan oleh perusahaan mempunyai tujuan 

yang berbeda- beda, sesuai dengan keadaan perusahaan, berkaitan dengan tujuan 

yang ingin dicapai serta struktur persaingan dipasar. Secara umum, tujuan 

periklanan mengacu pada keputusan perusahaan tentang penetapan pasar sasaran, 

penentuan posisi pasar dan marketing mix. Menurut Kotler (1997:236), tujuan 
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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 

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 
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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.  

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. 
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2.8. 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 

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. 

 

2.9. 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: 

1. 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 
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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 

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. 

2. 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: 
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        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. 

3. 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. 

4. 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 : 
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        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. 

 
2.10. 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 



 26

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 

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. 

 
2.11. Media Periklanan  

Dalam periklanan, hal yang paling penting adalah di mana iklan 

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

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 
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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. 

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. 



 29

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 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. 
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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: 

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. 

 

2.12. 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 
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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 

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. 
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        3. Kesulitan teknis 

Kebutuhan pengiklan yang mendesak dalam menghadapi event-event 

tertentu, sering kali pihak pengiklan menghadapi kesulitan teknis untuk 

memindahkan jam tayang. 

2.13. 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 

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, 
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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. 

 

2.14. 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). 

1. Dimensi Empati 

Dimensi empati menginformasikan, apakah konsumen menyukai 

suatu iklan dan menggambarkan bagaimana konsumen melihat 

hubungan antara suatu iklan dengan pribadi mereka. Dimensi empati 
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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. 

 

2. Dimensi Persuasi 

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 
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(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. 

 

3. Dimensi Dampak 

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 
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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.  

 

4. Dimensi Komunikasi 

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. 
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Menurut Durianto (2003:96) untuk menilai tingkat efektivitas suatu 

iklan, digunakan rentang skala penilaian untuk 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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2.15. Kerangka Pikir Penelitian 
 

Kerangka pikir pada penelitian ini adalah : 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir Penelitian 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang dilakukan didasarkan pada latar belakang penelitian dengan kartu 

seluler XL sebagai obyek penelitiannya. Masalah yang diangkat oleh peneliti 

adalah efektivitas iklan terutama iklan televisi kartu seluler XL yang dilandasi 

oleh landasan teori diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis. 

Pengukuran efektivitas iklan dilakukan dengan menggunakan EPIC Model yang 

terdiri dari Empathy, Persuassion, Impact, dan Communication kemudian 

dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan analisis uji 

validitas, uji reabilitas, tabulasi sederhana dan skor rata– rata. Dari analisis kedua 

metode tersebut dapat diperoleh hasil penelitian efektivitas iklan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


