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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dapat diartikan secara social maupun manajerial. Pengertian sosial 

menunjuk peran yang dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Menurut Kotler 

(2006;6), pengertian pemasaran secara social adalah sebagai berikut :  

Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what 

they need and want thought creating, offering, and freely exchanging product 

and services of value with others.  

Dari pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses sosial dimana setiap individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan melakukan 

pertukaran produk atau jasa yang bernilai.  

Untuk pengertian managerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni 

menjual produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran menurut AMA (American 

Marketing Association) yang dikutip dari Kotler (2006;6) adalah sebagai berikut:  

Marketing is an organization function and a set of processing for creating, 

communicating, and delivering value to costumer and for managing customer 

relationship on ways that benefit the organization and it’s stoke holders.  

Dari pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan suatu proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyampaikan nilai kepada konsumen dan untuk menjalin customer relationship 

untuk menciptakan keuntungan bagi organisasi dan stakeholder. 
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2.1.2. Pengertian Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan, karena 

manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran 

menurut Kotler (2006;6) : 

Marketing as art and science of choosing target market and getting, keeping, 

and growing customers thought creating, delivering, and communicating 

superior customer value.  

Dari pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa manajemen pemasaran 

adalah sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran serta mendapatkannya, 

mempetahankan, dan menambah nilai pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, 

dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.  

 

2.2. Bauran Pemasaran (marketing mix)  

Dalam memasarkan produknya, perusahaan membutuhkan alat komunikasi 

yang baik dan efektif untuk memberikan informasi mengenai produk perusahaan 

kepada masyarakat sehingga produk tersebut terkenal dan akhirnya masyarakat 

mempunyai keinginan untuk membelinya.  

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler yang dialihbahasakan oleh 

Molan dalam buku “Manajemen Pemasaran” (2005;18), bahwa :  

“Bauran pemasaran adalah perangkat alat yang digunakan oleh pemasar untuk 

mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran”  

 

Sedangkan menurut Alma (2005;18) mendefinisikan marketing mix sebagai berikut:  

“Marketing mix adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar 

dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan.”  
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Ada Empat unsur bauran pemasaran menurut Kotler (2005;205) yang dialih 

bahasakan oleh Benyamin Molan yaitu:  

1. Product  

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan, sedangkan dalam makna sempit produk 

adalah sekumpulan atribut fisik yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat 

diidentifikasi.  

2. Price  

Harga adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau 

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan.  

3. Promotion  

Promosi adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan berbagai keunggulan 

yang dimiliki suatu produk, dan mempengaruhi target market untuk membeli 

produk tersebut.  

4. Place  

Distribusi merupakan tempat termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen.  

 

2.3. Komunikasi pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah cara yang digunakan perusahaan untuk 

menginformasikan, mempersuasi dan mengingatkan konsumen, baik cara langsung 

maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi 

pemasaran mewakili “suara” merek adalah cara yang digunakan untuk membangun 

dialog dan hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran kontribusi terhadap 

ekuitas merek dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek 

yang mencakup 6 komponen yaitu periklanan, promosi penjualan, event, public 

relations dan publisitas, pemasaran langsung, penjualan personal (Kottler & Keller, 

2006 : 496). 
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2.3.1. Proses Komunikasi Pemasaran 

Menurut Delozier, komunikasi pemasaran adalah suatu dialog yang  

berkesinambungan diantara pembeli dan penjual dalam suatu pangsa pasar. Menurut 

Nickels, komunikasi pemasaran adalah pertukaran informasi dua arah dan persuasi 

yang menunjang proses pemasaran agar berfungsi secara efektif dan efisien.  

Jadi komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan / atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agara bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. (Tjiptono, 1997 : 219). 

Maka komunikasi pemasaran lebih menyoroti : komponen sasaran, pesan dan media. 

Secara garis besar, proses komunikasi pemasaran dapat dijelaskan dalam 

Gambar 2.1. 

                                            Umpan Balik 

 

 

Pemasaran    Biro Iklan/Pemasar/ Media massa/        Respons dan Perilaku  

            Tenaga Penjual  Toko/Tenaga      interpretasi oleh       Konsumen 

     Penjual         penerima 

Gambar 2.1 Model Komunikasi Pemasaran 

1. Sumber pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan menetapkan sasaran 

komunikasi. Dalam konteks ini pemasarnya adalah perusahaan/produsen. 

Pemasar membuat tujuan kampanye iklan dan promosi dan menyasarkan 

kampanye itu pada segmen sasaran tertentu. 

Sumber Encoding Tindakan Decoding Transmisi 
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2. Proses Encoding, adalah penyandian tujuan di atas menjadi sebuah pesan. 

Agensi iklan  merancang pesan yang disandikan dalam bentuk iklan. Pesan 

disandikan wiraniaga dalam bentuk presentasi penjualan. 

3. Transmisi pesan melalui media agar dapat menjangkau audiens sasaran. 

Penyebaran komunikasi pemasaran bisa lewat media massa, komunikasi getok 

tular dari wiraniaga, atau selebaran direct-mail yang dikirimkan kepada sasaran. 

4. Proses Decoding oleh penerima agar pesan dapat dipahami dan mungkin untuk 

disimpan dalam memori nantinya. Dua pertanyaan utama adalah apakah 

konsumen menafsirkan pesan seperti yang diinginkan pengiklan, dan apakah 

pesan berdampak positif pada sikap dan perilaku konsumen. 

5. Umpan Balik (feedback) pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan 

respon yang dikirim kembali oleh penerima. 

2.3.2. Bauran Komunikasi Pemasaran            

Secara umum bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi 

bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya Menurut 

Tjiptono (1997 : 219) dalam bukunya yang berjudul ”strategi pemasaran” edisi ke-2, 

beberapa bauran promosi tersebut adalah sebagai berikut : 

Mass Selling 

Mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi  

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Mass 

selling terdiri diantaran adalah periklanan dan publikasi. 

2.4. Periklanan 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan 

perusahaan dalam mempromosikan produknya. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak 

langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan 

yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.  
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Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya dengan 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-

individu (Swastha dan Irawan, 1983:245).  

Periklanan dapat dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada suatu 

kelompok masyarakat baik secara lisan ataupun dengan penglihatan (berupa berita), 

tentang suatu produk, jasa, atau ide. Berita yang disampaikan tersebut dinamakan 

iklan atau advertensi.  

2.4.1. Tujuan Periklanan  

Menurut (Swastha dan Irawan, 1983:252) tujuan lain dari periklanan adalah :  

1. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi lain.  

2. Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga penjualan 

ataupun salesman dalam jangka waktu tertentu.  

3. Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misal dengan mencantumkan 

nama dan alamatnya.  

4. Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik pelanggan baru.  

5. Memperkenalkan produk baru.  

6. Menambah penjualan industri.  

7. Mencegah timbulnya barang-barang tiruan.  

8. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan umum 

melalui periklanan.  

Maraknya tayangan iklan di media televisi ini menyebabkan kompetisi di 

antara merek produk yang diiklankan semakin tinggi. Maka di dalam pengolahan 

pesan diperlukan strategi kreatif agar dapat menimbulkan kesadarn khalayak atas 

suatu merek atau biasa yang dikenal dengan istilah brand awareness. Brand 

awareness merupakan bentuk paling sederhana dari pengetahuan akan suatu merek 

yang merupakan kesadaran konsumen akan suatu merek (Schultz dan 

Barnes,1999:144). 
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2.4.2. Sasaran Periklanan 

Dalam memasang iklan hendaknya tidak semata-mata mempertimbangkan 

yang akan menjadi sasarannya, tetapi juga perlu dipertimbangkan pihak-pihak yang 

mungkin berhubungan dengan iklan dan sasarannya. Menurut (Sigit, 1982:51) iklan 

sebaiknya disusun dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:  

1. Para pembeli dan pemakai diwaktu sekarang.  

2. Mereka yang memilki potensi sebagai pembeli.  

3. Mereka yang memilki kekuasaan memutuskan membeli.  

4. Mereka yang menjadi pembeli atau pemakai diwaktu yang akan dating.  

5. Mereka yang dapat dipengaruhi orang lain untuk membeli atau memakai. 

6. Pasar pedagang.  

7. Pasar pesaing.  

2.4.3. Fungsi Periklanan 

Iklan memiliki empat fungsi utama, yaitu menginformasikan khalayak 

mengenai seluk beluk produk (informative), mempengaruhi kahalayak untuk membeli 

(persuading), dan menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak menerima 

dan mencerna informasi (entertanment). (Tjiptono, 1997 : 226) 

Investasi besar-besaran ini menunjukan bahwa banyak perusahaan yang 

memiliki keyakinan akan efektifitas periklanan. Secara umum, periklanan dihargai 

karena dikenal sebagai pelaksana beragam fungsi komunikasi, fungsinya antara lain:  

A. Informing (memberi informasi)  

Membuat konsumen sadar (aware) akan produk baru, mendidik mereka 

tentang berbagai fitur dan manfaat produk, serta memfasilitasi penciptaan 

citra produk yang positif. 

B. Persuading (mempersuasi)  

Membujuk konsumen untuk mencoba produk yang diiklankan,dengan 

mempersuasikan berbentuk mempengaruhi konsumen.  
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C. Reminding (mengingatkan)  

Menjaga agar produk perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen.  

D. Adding value (memberi nilai tambah)  

Memberikan nilai tambah pada produk dengan mempengaruhi persepsi 

konsumen.  

E. Assisting (mendampingi)  

Memberikan peranan sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya 

lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 

2.4.4. Sifat-sifat Iklan 

A. Public Presentation : Memungkinkan setiap orang menerima pesan yang 

sama tentang produk yang diiklankan 

B. Pervasiveness : Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk 

memantapkan penerimaan informasi 

C. Public Presentation : Memungkinkan setiap orang menerima pesan yang 

sama tentang produk yang diiklankan 

D. Pervasiveness : Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk 

memantapkan penerimaan informasi 

E. Amplified Expressiveness : Mampu mendramatisasi perusahaan dan 

produknya melalui gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi 

perasaan khalayak. 

F. Impersonality : Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk 

memperhatikan dan menanggapinya, karena merupakan komunikasi yang 

monolog (satu arah). (Tjiptono, 1997 : 226-227) 

Iklan bisa dikategorikan menurut tujuan spesifiknya, apakah tujuannya 

memberikan informasi, membujuk, atau mengingatkan. 
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a) Iklan Informatif umumnya dianggap sangat penting untuk peluncuran kategori 

produk baru, dimana tujuannya adalah merangsang permintaan awal. 

b) Iklan Persuasif sangat penting apabila mulai tercipta tahap persaingan, 

dimana tujuan iklan adalah membangun preferensi pada produk tertentu. 

c) Iklan yang bertujuan mengingatkan (reminder advertising) lebih cocok untuk 

produk yang memasuki tahap kedewasaan, dimana iklan berupaya melekatkan 

nama tau merek produk tertentu dibenak khalayak. Reinforcemet advertising 

merupakan suatu bentuk reminder advertising yang meyakinkan atau 

memantapkan pilihan pembeli. 

(Sulaksana, 2003 : 91-92) 

Bentuk-bentuk iklan televisi : 

a) Block Time 

Sebuah produk membeli acara pada jam tertentu dimana otomatis iklan-iklan 

dominasi produk tersebut.  

b) Sponsorship 

Sebuah produk mensponsori acara tertentu yang karakter produk sama. Acara 

Gebyar BCA merupakan salah satu contoh dari bentuk iklan televisi ini. 

c) Partisipasi / Promosi 

Iklan masuk pada program acara durasi 5, 15, 30, 45, 60 detik. 

d) PSA ( Public Service Announcement) 

Iklan Layanan Masyarakat / Non Komersial. 

e) Spot 

 Iklan saat acara berlangsung, sebelum dan sesudahnya. 

f) Superimpose 

 Iklan 10” seperti runninga teks, animasi produk. 

g) Break Bumper 

Iklan sebelum acara dimulai dan sesudah acara. 
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2.4.5. Eksekusi Iklan 
  

Eksekusi kreatif (creative execution) adalah cara bagaimana daya 

tarik iklan (advertising appeal) dipaparkan. Ketika iklan ingin lebih memiliki 

daya tarik dan pesan yang lebih berarti untuk audients saat dipaparkan, maka 

pemilihan eksekusi yang tepat sangatlah penting. Pesan dalam iklan dapat 

dipaparkan atau dieksekusi dalam berbagai macam cara, diantaranya : 

1. Straight Sell or Factual Message. 

Straight sell atau factual message adalah satu tipe dasar dari eksekusi 

kreatif. Tipe ini menekankan pada keterusterangan informasi mengenai 

produk atau jasa yang diiklankan. Eksekusi jenis ini biasanya 

digunakan untuk informational/rational appealsdimana fokus utama dari 

pesan adalah atribut-atribut tertentu atau kelebihan dari produk atau jasa 

yang diiklankan. Straight sell atau factual message ini umumnya 

digunakan dalam iklan yang menggunakan media cetak. 

2. Scientific/Technical Evidence. 

Scientific/echnical evidence adalah eksekusi pesan yang berisi tentang 

informasi teknik, hasil dari sebuah penelitian atau studi laboratorium oleh 

perusahaan atau sebuah badan ilmu pengetahuan atau agen-agen yang 

mendukung klaim atas informasi teknik yang digunakan sebagai pesan. 

3. Demonstration 

Eksekusi pesan dengan cara demonstration digunakan untuk 

mengilustrasikan kunci kelebihan produk/jasa dengan menunjukkan 

kegunaan yang sebenarnya atau tahapan-tahapan dalam menggunakan 

produk/jasa. Cara ini sangat efektif untuk meyakinkan konsumen dalam 

hal utility (kegunaan), kualitas atau keuntungan dengan menggunakan 

produk/jasa dalam iklan tersebut. 
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4. Comparison. 

Perbandingan merek (brand comparison) dapat juga digunakan 

sebagai basis eksekusi pesan. Pendekatan eksekusi perbandingan terutama 

membandingkan keunggulan diantara pesaing atau leader dalam industri 

produk/jasa yag diiklankan. 

5. Testimonial 

Testimonial adalah ketika seseorang memuji-muji produk/jasa 

berdasarkan pengalaman pribadinya menggunakan produk/jasa tersebut. 

Pendekatan ini akan sangat efektif ketika testimonial ini dilihat atau 

didengar oleh orang yang tertarik oleh testimonial tersebut. Tentu saja 

testimonial ini harus berdasarkan kisah nyata (bukan fiktif) dari 

pengguna produk/jasa dan orang yang bercerita (spokesperson) haruslah 

orang yang credible. 

6. Slice of life. 

Slice of life adalah jenis eksekusi iklan dimana iklan tersebut 

menggambarkan masalah atau konflik yang mungkin dihadapi oleh para 

konsumen pada kehidupan sehari-hari. Kemudian iklan tersebut 

menunjukkan bagaimana produk/jasa yang diiklankan mampu 

memecahkan masalah atau konflik tersebut. 

7.  Animation. 

Eksekusi iklan dengan gambar animasi menjadi cukup populer saat ini. 

Animasi kartun terutama sangat populer untuk iklan yang menjadikan 

anak-anak sebagai target audient-nya. 
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8.  Personality Symbol. 

Personality symbol eksekusi iklan yang tokoh sentral atau simbol 

kepribadian yang dapat menyampaikan pesan iklan agar dengan tokoh 

tersebut produk/jasa dapat dikenali. 

 Tokoh ini dapat berupa orang, tokoh animasi kartun atau hewan. 

9. Fantasy. 

Fantasy cukup populer digunakan untuk iklan yang menggunakan daya 

tarik emosi. Eksekusi iklan yang menggunakan fantasy sangat cocok untuk 

iklan televisi. Produk/jasa menjadi bagian sentral dari situasi yang 

diciptakan oleh pengiklan. 

10.  Dramatization 

Eksekusi iklan dengan dramatization ialah ketika fokus atau bintang 

dari cerita pendek dari iklan adalah produk/jasa yang diiklankan. Eksekusi 

iklan yang menggunakan dramatization sangat cocok untuk iklan televisi. 

dramatization hampir mirip dengan slice-of-life, tetapi penggunannnya lebih 

menekankan pada cerita. 

11. Humor. 

Eksekusi iklan dengan menggunakan humor lebih cocok menggunakan 

televisi atau radio, walaupun ada juga yang menggunakan media cetak. 

12. Combinations. 

Banyak teknik eksekusi dapat dikombinasikan untuk menyampaikan 

pesan iklan. Misalnya, animasi sering digunakan untuk menciptakan 

personality symbol atau menampilkan fantasy. Slice-of-life seringkali 

digunakan untuk mendemonstrasi-kan produk/jasa. 
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2.5. Tinjauan Mengenai Pesan 

2.5.1. Definisi Pesan 

Definisi pesan menurut Laswell : “Pesan adalah seperangkat lambang yang 

disampaikan oleh komunikator” (Effendy, 2001 : 18). 

Definisi pesan menurut Effendy adalah :“Pesan adalah suatu komponen dalam 

proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang yang sedang 

menggunakan lambing bahasa latin atau lambang-lambang lainnya disampaikan 

kepada orang lain” (Effendy, 1989 : 224). 

Pesan dapat disampainkan langsung melalui media komunikasi, isinya bisa 

berupa ilmu pengetahuan, informasi, nasihat atau propaganda. 

Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi harus mempertahankan 

faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pesan itu sendiri, diantaranya faktor isi 

pesan, teknik pengelolaan pesan dan teknik penyampaian pesan. 

2.5.2. Isi Pesan 

Menurut Wilbur Schramm, jika kita menginginkan pesan kita dapat 

membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki maka ada kondisi yang harus 

dipenuhi atau disebut juga “the condition of success in communication”, kondisi 

tersdbut dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menarik perhatian komunikan. 

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang 

sama dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan meyarankan 

beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang 

layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia 
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digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki (Effendy, 1993 : 

41). 

Konsep produk yang sudah dirumuskan akan menentukan isi pesan. 

Umumnya, manajemen mencarikan tema, appeal, gagasan atau tawaran penjualan 

yang khas (unique selling proposition). Ada tiga macam daya bujuk (appeal): 

rasional, emosional, dan moral. 

Appeal rasional umumnya langsung mnohok pada kepentingan konsumen: 

Mereka mengklaim produknya bisa memberikan benefit tertentu. Contohnya pesan 

yang menggambarkan kualitas, nilai dkonomis, value, atau kinerja produk. Pada 

umumnya, pembeli industrial dipandang lebih peka pada appeal rasional. Mereka 

paham betul tentang produk, terlatih mengidentifikasi value, dan harus bisa 

menjelaskan pilihannya pada orang lain (atasan).  

Appeal emosional lebih menggelitik emosi positif atau negatif agar terjadi 

pembelian. Untuk itu, pemasar berusaha merumuskan emotional selling proposition 

(ESP) yang tepat. Kominikator kerap memanfaatkan appeal emosional positif seperti 

humor, cinta kasih, kebanggaan, kegembiraan. Emosi positif seperti rasa bahagia / 

senang menggunakan prouk dan jasa bukan karena apayan dapat mereka lakukan 

tetapi juga makna dan tujuan mereka mengunakan produk itu. Komunikator bisa juga 

memakai appeal negatif. Pemasar mengeksploitasi rasa takut, rasa bersalah, dan rasa 

malu konsumen agar mau melakukan sesuatu. Umumnya, appeal terhadap rasa takut 

bisa efektif jika pesannya dibuat tidak terlalu kuat. 

 Sementara itu, daya bujuk moral lebih ditujukan pada apa yang menurut 

audiens benar dan pantas, sehingga sering digunakan untuk mendorong seseorang 

mendukung masalah-masalah sosial. (Sindoro, 1996: 81). 
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2.5.3. Format Pesan 

Komunikator sebaiknya memilih format pesan yang kuat. Untuk iklan cetak,  

komunikator mesti menentukan judul, teks iklan, ilustrasi dan warna. Jika pesannya 

disiarkan lewat radio, komunikator harus memilih kata-kata, kualitas suara dan 

vokalisasinya.  

Jika pesan itu dibawakan oleh orang (wiranaga) atau disiarkan di televise,  

kesemua hal-hal diatas serta bahasa tubuh (isyarat nonverbal) juga mesti 

direncanakan dengan cermat. Penyaji harus menaruh perhatian pada ekspresi wajah 

busana,gerakan, dan potongan rambutnya. Warna, misalnya, punya konotasi indrawi 

yang penting. 

 

2.5.4. Teknik Penyampaian Pesan 

Berhasil tidaknya sebuah pesan diterima oleh komunikan sesuai dengan 

keinginan komunikator, maka dalam pembuatan pesan pun harus memperhatikan 

faktor penyampaian pesan. 

Menurut Siahaan terhadap 9 hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian 

pesan : 

1. Pesan itu harus cukup jelas (clear) 

2. Pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji (correct) 

3. Pesan itu ringkas (concise)  

4. Pesan mencakup keseluruhan (comprehensive) 

5. Pesan nyata (concrete) 

6. Pesan lengkap (complete) & disusun secara sistematis 

7. Pesan menarik dan meyakinkan (convincing) 

8. Pesan disampaikan dengan sopan (courtesy) 

Nilai pesan itu sangat mantap (consistent) (Siahaan, 1991 : 33). 
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2.5.5. Teori Tentang Pesan 

Ada tiga teori yang membicarakan tentang penyusunan pesan dan 

penyampaian pesan, yakni : 

a. Over power em theory 

Teori ini menunjukkan bahwa bila pesan seringkali diulang, panjang dan 

cukup keras, maka pesan itu akan berlalu dari khalayak. 

b. Glamour theory 

Bahwa suatu pesan (ide) yang dikemas dengan cantik, kemudian ditawarkan 

dengan daya persuasi, maka khalayak akan tertarik untuk memiliki ide itu. 

c. Don’t tele’ em theory 

Bila suatu ide disampaikan kepada orang lain, maka mereka tidak akan 

memegangnya dan menanyakannya. Karena itu mereka tidak akan membuat 

pendapat tentang ide itu.  

(Cangara : 2007 : 119-120) 

2.5.6. Teknik Pengelolaan Pesan 

Di dalam teknik pengelolaan terdapat penyusunan pesan. Menurut Cassandra 

ada dua model dalam penyusunan pesan, yakni : 

1. Penyusunan pesan yang bersifat informatif. 

Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan   

pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat 

difusi atau penyebaran, sederhana, jelas dan tidak banyak menggunakan jargon 

atau istilah-istilah yang kurang populer di khalayak. 

Ada empat macam penyusunan pesan yang bersifat informatif, yakni : 

a. Space Order 

Ialah penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang, seperti 

internasional, nasional dan daerah. 
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b. Time Order 

Ialah penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara 

kronologis.   

c. Deductive Order 

Ialah penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang 

khusus. 

d. Inductive Order 

Ialah penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kepada 

hal-hal yang bersifat umum. 

2. Penyusunan pesan yang bersifat persuasif 

Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk 

mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak. Sebab itu penyusunan pesan 

persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi disini ialah apa yang dikehendaki 

sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya, artinya 

setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. 

2.6. Advertising Appeal 

Dalam buku “Advertising and Promotion” George E. Belch and Michae l  

A. Belch (2004) menyatakan bahwa Advertising Appeal (Daya Tarik Iklan) 

diartikan sebagai sebuahpendekatan yang digunakan untuk menarik 

perhatian konsumen dan/atau untuk mempengaruhi perasaan mereka terhadap 

produk atau jasa. Atau dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang dapat 

menggerakkan konsumen, berbicara tentang keinginan konsumen dan 

memuaskan kebutuhan konsumen. Berbagai macam appeals (daya tarik, seruan) 

dapat digunakan sebagai basis bagi pesan dalam iklan. Secara luas advertising 

appeals dibagi ke dalam dua kategori umum: informational/rational appeal dan 

emotional appeal. 
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Informational/rational appeal lebih fokus ke dalam consumer’s practical, 

Functional atau utilitarian need. Isi dari pesan informational ini adalah lebih 

menekankan pada facts, learning dan the logic of persuasion. Appeals yang 

berdasarkan rasional cenderung bersifat informatif, dan iklan-iklan yang 

menggunakan informational/rational appeals umumnya berusaha untuk 

meyakinkan para konsumen bahwa produk atau jasa mereka memiliki berbagai 

macam atribut atau keunggulan tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen. 

Sedangkan emotional appeal lebih berhubungan pada sisi sosial dan 

psikologis dalam membeli produk ataupun jasa. Seringkali yang menjadi motivasi 

seseorang untuk menentukan membeli barang adalah dari sisi emotional-nya, 

dan perasaaan terhadap sebuah merek dapat menjadi lebih penting daripada 

pengetahuan terhadap feature dan attribute barang tersebut. Banyak pengiklan 

percaya bahwa appeals yang menggunakan emotional lebih baik digunakan 

dalam menjual sebuah brand yang tidak begitu berbeda dengan pesaingnya, 

sebaliknya rational appeal akan lebih sulit digunakan pada brand yang tidak 

begitu berbeda dengan pesaingnya. Hasil studi menunjukkan bahwa iklan yang 

menggunakan emotional appeal akan lebih diingat daripada iklan yang 

tidak menggunakan emotional appeal. 

Emotional Appeal terdiri dari personal states of feelings dan social based 

feelings. Fear appeal yang menjadi tema penelitian penulis adalah termasuk ke 

dalam kategori personal states of feelings. Dalam buku ”Consumer Behavior” 

Schiffman Kanuk 2004, dijelaskan beberapa emotional appeals yang sering 

digunakan adalah: 

1. Fear. 

Beberapa periset menemukan hubungan yang negatif antara intensitas 

fear appeal dengan kemampuannya untuk mengajak, atau dengan kata lain strong 

(high) fear appeal cenderung kurang efektif daripada mild fear appeal. Beberapa 
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penjelasan telah diajukan dalam fenomena tersebut. High fear appeal 

menghasilkan ketidakcocokan pengalaman pribadi beberapa individu 

(misalnya dalam hal merokok) yang akhirnya akan menimbulkan 

penolakan akan informasi yang diberikan dalam iklan high fear appeal 

tersebut. Misalnya penolakan (”Belum ada bukti bahwa merokok menyebabkan 

kanker”), kepercayaan kalau dirinya kebal terhadap penyakit (”Hal 

tersebut(penyakit) tidak akan terjadi pada diri saya”) atau (”Saya merasa aman 

karena saya hanya merokok rokok filter”). 

2. Humor. 

Banyak marketer menggunakan humor appeal karena mereka percaya 

humor akan meningkatkan penerimaan dan persuasivitas dalam komunikasi iklan 

mereka. Menurut perkiraan, 24 persen iklan TV di Amerika Serikat menggunakan 

humor appeal, tapi ada beberapa resiko dalam menggunakan humor appeal ini. 

Misalnya, efek iklan humor berbeda-beda menurut demografi audience, level of 

involvement (humor lebih efektif bagi produk yang low-involvement), 

attitudes/sikap (humor lebih efektif ketika audience telah memiliki sikap yang 

positif terhadap produk). 

3. Abrasive Advertising. 

Ingatan terhadap iklan yang tidak menyenangkan atau dianggap 

antagonis oleh audience dapat hilang berkali-kali, akan tetapi nama merek ada 

dalam ingatan konsumen atau disebut juga dengan sleeper effect. Iklan yang 

menggunakan daya tarik abrasive ini umumnya digunakan untuk produk-produk 

farmasi, seperti hati yang terbakar, kepala dipukul oleh palu, indigestion (tidak 

mampu mencerna). Namun demikian, iklan-iklan seperti ini terbukti sukses 

karena mereka membidik segmen tertentu yaitu orang-orang yang menderita 

penyakit tertentu. 

4. Sex in Advertising. 

Saat ini banyak sekali iklan yang menggunakan daya tarik seksualitas, 
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misalnya untuk produk fashion dan fragrance, seperti shampoo, bir, mobil 

dan rumah. Studi menunjukkan bahwa seksual advertising appeals berdampak 

pada cognitive processing dan communication effectiveness, terutama ketika 

informasi utama sedang diproses. Ketika menggunakan sex dalam mempromosikan 

produk, pengiklan harus yakin bahwa produk, iklan, target audience, tema seksual 

dan semua elemen harus bekerja bersamaam (all work together). 

5. Audience Participation 

Partisipasi oleh receiver (audience) akan memperkuat pesan yang 

disampaikan. Komunikator yang berpengalaman memberikan pertanyaan dan 

opini kepada audience menjadi sebuah diskusi yang menarik. Misalnya 

banyak professor menggunakan pendekatan partisipasi di dalam kelas ketika 

mengajar, berbeda dengan dosen-dosen yang membosankan, karena professor 

menyadari bahwa partisipasi mahasiswa cenderung akan memudahkan pemahaman 

dan ingatan terhadap informasi yang disampaikan. 

 

2.6.1. Fear Appeal 

Witte mendefinisikan fear appeal adalah “ a persuasive message that 

attempts to arouse the emotion of fear by depicting a personally relevant and 

significant threat and then follows this description of the threat by outlining 

recommendations presented as effective and feasible in deterring the threat” 

(Witte,1994). Sebuah pesan persuasif yang berusaha untuk meningkatkan emosi 

rasa takut dengan mencantumkan ancaman yang signifikan dan bersifat 

personal, kemudian mengikuti deskripsi ancaman ini dengan menunjukkan 

suatu rekomendasi sebagai alternative yang efektif dan mungkin untuk 

mengatasi ancaman tersebut. 

Fear appeal juga didefinisikan sebagai “is a persuasive message that 

attempts todirect and motivate certain behaviors by focusing on the 

harmful physical or psychological consequences that can be avoided by 
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complying with message recommendations.” (Dr. Scott Geller). Fear appeal 

adalah pesan persuasif yang berusaha dan memotivasi perilaku tertentu, dengan 

berfokus kepada konsekuensi bahaya fisik dan psikologis yang dapat dihindari 

dengan menuruti rekomendasi-rekomendasi dalam pesan. 

Rogers (1975) dan Tanner (1991) menyimpulkan ” Fear is an emotional  

response to a threat that expresses some sort of danger. For most people, fear has 

a significant effect n behavior, leading them to seek ways of removing or coping 

with the threat and the danger”. Fear adalah respon emosi terhadap ancaman 

yang mengekspresikan beberapa macam bahaya. Bagi kebanyakan orang, fear 

memiliki efek yang besar dalam perilakunya, menuntun mereka untuk mencari cara 

untuk menghilangkan atau menanggulangi ancaman dan bahaya tersebut. 

Menurut Keller (1996), low level of fear adalah ketika masalah 

tidak dipersepsikan/dirasa sebagai masalah yang serius atau “When the problem is 

not perceived as serious,…..”. Sedangkan high level of fear adalah ketika 

konsekuensi bahaya dirasaa amat besar atau “When the harmful consequences are 

perceived as too severe,….”. 

 

2.7. Protection Motivation Model 

Protection Motivation (PM) model (Rogers 1975, 1983) adalah model 

yang paling diterima saat ini dalam penelitian fear appeal. Pada awalnya 

model ini mengusulkan bahwa persuasifitas pesan-pesan yang menggunakan fear 

arousing dibagi ke dalam tiga variabel, yaitu : 

1. Tingkatan bahaya peristiwa yang menjadi ancaman. 

2. Kemungkinan terjadinya peristiwa yang menjadi ancaman. 

3. Efektivitas respon penanggulangan (coping response) yang mampu 

mengurangi atau menghilangkan peristiwa yang membahayakan. 

Protection Motivation Model awal ini berfokus kepada tiga factor 

tersebut, dan dia berpendapat bahwa orang akan menerima atau menolak 
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saran berdasarkan penilaian mereka pada variabel-variabel tersebut. 

Pada tahun 1983, Rogers merevisi teori Protection Motivation ini, 

substansinya lebih komplit dari teori sebelumnya. Menurut teori terbarunya 

ini, terdapat empat proses penilaian kesadaran (cognitive appraisal process) 

yang menjadikan viewer iklan mengikuti saran (adaptif) atau tidak mengikuti 

saran (maladaptive), yaitu : 

1. Severity of threat (misal : apakah ancaman tersebut besar?) 

2. Probability that the threat will occur (misal : apakah saya berisiko 

untuk mengalami ancaman tersebut?) 

3. Response efficacy (misal : apakah saran yang diberikan efektif dalam 

mencegah ancaman?) 

4. Self-efficacy (misal : apakah saya mampu untuk melakukan saran yang 

diberikan dalam mencegah ancaman tersebut? 

 

Rogers berpendapat, jika keempat faktor ini tinggi, maka motivasi 

pencegahan (protection motivation) akan didapat, menghasilkan jumlah yang 

maksimum dalam perubahan sikap dan perilaku. Dalam kasus merokok, 

keinginan untuk mengurangi atau berhenti merokok adalah dengan : 

1. Percaya besarnya penyakit yang diakibatkan rokok. 

2. Percaya setiap orang rentan terhadap penyakit yang akan diderita. 

3. Percaya bahwa berhenti merokok adalah sebuah cara efektif untuk 

menghindari penyakit tersebut. 

4. Percaya bahwa setiap orang mampu untuk berhenti merokok. 

 

Tanner, Hunt, and Eppright (1991) mengembangkan sebuah Ordered 

Protection Motivation (OPM) model. Model ini mengindikasikan bahwa dua 

dimensi harus dipertimbangkan dalam menciptakan fear appeal: threat appraisal 

(severity of threat and probability of occurrence) and coping appraisal (coping 
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response efficacy, and self-efficacy). Threat appraisal diproses lebih dahulu, 

bersama dengan behavior appraisal, dan akan membangkitkan keadaan emosi 

terhadap ketakutan (fear). Fear, pada akhirnya, akan mengakibatkan proses coping 

response dan self-efficacy information. 

Qiuhong Zhang (1999) mengembangkan Protection Motivation Model. 

Model ini dasarkan pada Protection Motivation Model yang dikembangkan 

oleh Rogers (1983). Dengan kata lain Protection Motivation Model dari Rogers 

adalah bentuk umum dari model untuk penelitian fear appeal, sedangkan 

Protection Motivation Model dari Qiuhong Zhang khusus untuk meneliti fear 

appeal dari iklan anti-merokok. Penelitian yang dilakukan oleh Qiuhong Zhang 

ini bertujuan untuk menyelidiki persuasivitas fear appeal dalam dua kebudayaan 

yang berbeda, yaitu Kanada dan China. Dalam penelitiannya Qiuhong Zhang 

menggunakan 173 orang Kanada dan 180 orang China sebagai subjek 

penelitiannya. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis lakukan, faktor culture 

tidaklah disertakan dalam penelitian ini. 

Bagian pertama dalam model ini menggambarkan tipe dan level 

dalam alat komunikasi yang digunakan, Qiuhong Zhang menggunakan tiga level 

fear appeal yaitu high, moderate dan low, serta menggunakan dua types of fear 

yaitu physical dan social. Alat komunikasi yang berbentuk media cetak tersebut 

menimbulkan cognitive processes (proses pemikiran mendalam, proses kesadaran) 

bagi responden yang melihat iklan yang ditunjukkan. Setelah iklan diperlihatkan, 

selain akan menimbulkan cognitive processes, responden juga akan memiliki 

sikap terhadap iklan (ad attitude ) dan sikap terhadap merokok (attitude toward 

smoking). Kedua sikap tersebut akan mengakibatkan behavior intention atau 

perilaku yang dikaibatkan oleh iklan tersebut, perilaku ini bisa adaptive yaitu 

menyesuaikan atau mengikuti pesan yang ada dalam iklan atau maladaptive yaitu 

tidak menyesuaikan atau mengikuti pesan yang ada dalam iklan. 
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2.8. Perilaku Konsumen 

Berbicara mengenai perilaku konsumen, pada akhirnya akan sampai pada 

bagaimana implikasinya terhadap langkah-langkah strategi pemasar. Dengan 

perkataan lain, mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen, yang akan digunakan dalam 

menyusun strategi pemasaran yang berhasil.  

Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian, kebanyakan 

perusahaan besar menyelediki keputusan pembelian konsumen begitu rincinya untuk 

menemukan apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan 

berapa banyak yang mereka beli, kapan mereka membeli, dan mengapa mereka 

sampai membeli. Perusahaan dapat mempelajari pembelian aktual konsumen, tetapi 

menyelidiki sebab-musabab perilaku membeli mereka tidaklah mudah jawabannya 

seringkali tersimpan dalam-dalam di kepala konsumen.  

Untuk mendalami lebih jauh lagi mengenai perilaku konsumen, berikut ini 

pengertian perilaku konsumen menurut beberapa ahli :  

Pengertian perilaku konsumen menurut Wilkie (1994;14) yaitu :  

“The mental, emotional, and physical actiities that people engage in when 

selecting, purchasing, using, and disposting of products and services so as to 

satisfy needs and desires”.  

 

Dari definisi tersebut di atas dapat diartikan :  

Perilaku konsumen merupakan aktivitas mental, emosi, dan fisik yang berpengaruh 

pada seseorang pada saat memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk  

dan jasa setelah memuaskan kebutuhan dan keinginannya.  
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Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Loudon dan Bitta 

(1993;5) adalah :  

“The decision process and physical activity individuals engage in when 

evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and services” 

 

Dari definisi di atas dapat diartikan :  

Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik 

seseorang yang mempengaruhinya pada saat mengevaluasi, menggunakan, atau 

membuang produk dan jasa.  

Berdasarkan pendapat di atas, perilaku konsumen itu merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-

barang atau jasa yang dipengaruhi oleh lingkungannya  

Untuk membantu memahami konsumen, Kotler dan Armstrong (2001;196) 

memberikan bagan “model perilaku pembelian” sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Model Perilaku Pembelian 
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Rangsangan pemasaran terdiri dari empat P : product, price, place, dan 

promotion. Rangsangan lainnya mencakup kekuatan dan peristiwa besar dalam 

lingkungan pembelian, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Seluruh input 

ini memasuki kotak hitam pembeli di mana semuanya ini berubah menjadi respom 

pembeli yang dapat diamati melalui pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan 

agen, saat membeli, dan jumlah yang dibeli. Pemasar ingin memahami bagaimana 

rangsangan tersebut berubah menjadi respon dalam kotak hitam konsumen yang 

mempunyai dua bagian yaitu, Pertama karakteristik pembeli yang mempengaruhi 

bagaimana dia bersikap dan bereaksi terhadap rangsangan, kedua, proses keputusan 

pembeli itu sendiri yang mempengaruhi perilaku pembelian. 

2.8.1. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan proses pemecahan masalah yang penting 

kebanyakan konsumen, apakah itu individu maupun organisasi, berjalan melalui 

proses mental yang serupa dalam memutuskan produk dan merek yang dibeli.  

Perilaku konsumen menurut Kotler (2000;183) di pengaruhi oleh beberapa faktor 

utama yaitu : Kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis, masing-masing faktor 

tersebut terdiri dari unsur-unsur yang lebih kecil yang membentuk suatu kesatuan 

tentang bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan ekonominya.  

1. Faktor Budaya  

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku. 

Peran budaya, sub budaya, dan kelas sosial pembeli sangatlah penting.  

a. Budaya  

Kebudayaan dikatakan sebagai suatu simbol dan fakta yang kompleks yang 

diciptakan oleh manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai 

penentu dan pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada.  

b. Sub Budaya  

Terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak sub 

budaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasaran sering 
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merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka.  

c. Kelas sosial  

Divisi-divisi homogen di dalam suatu masyarakat, dimana keluarga-keluarga 

dan individu-individu dapat diklasifikasikan untuk tujuan-tujuan komparatif. 

Beberapa perusahaan eceran beroperasi secara efektif pada kelas-kelas sosial 

tertentu dengan cara merencanakan perawatan barang dan jasa oleh kelas-

kelas tersebut.  

2. Faktor sosial  

a. Kelompok acuan  

Kelompok ini sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku dan opini-

opini yang memiliki suatu damak pada gaya hidup yang dipilih seseorang. 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung tersebut kelompok 

keanggotaan, yang terdiri dari :  

1) Kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja 

yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal. 

2) Kelompok sekunder, cenderung lebih formal dan tidak berinteraksi 

secara rutin, seperti kelompok keagamaan profesional dan asosiasi 

perdagangan.  

Seseorang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka dalam hal :  

1) Mereka menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru.  

2) Mereka juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang.  

3) Mereka menciptakan tekanan untuk mematuhi apa yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang.  
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Orang juga dipengaruhi oleh kelompok diluar kelompok mereka seperti :  

1) Kelompok asprirasional, yaitu kelompok yang ingin dimasuki seseorang / 

individu.  

2) Kelompok dissosiatif, yaitu kelompok dengan nilai atau perilaku yang 

ditolak oleh seseorang.  

b. Keluarga  

Keluarga dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling berpengaruh dari 

semua kelompok acuan yang ada karena perilaku terhadap toko dan produk 

dikembangkan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan pembeli, keluarga 

dapat dibedakan menjadi :  

1) Keluarga orientasi, terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. 

Dari orang tua seseorang mendapat orientasi atas agama, politik dan 

ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta.  

2) Keluarga prokreasi, yaitu pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku 

pembelian seseorang, seperti pasangan dan anak-anak seseorang.  

c. Peran dan status  

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya dalam 

an organisasi. Posisi seseorang dalam tiap-tiap kelompok dapat didefinisikan 

dalam peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status.  

3. Faktor pribadi  

a. Usia dan tahap siklus hidup  

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya selera 

orang terhadap suatu barang juga berhubungan dengan usianya.  
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b. Pekerjaan  

Suatu pemahaman atas tipe-tipe pekerjaan memberikan pandangan ke dalam 

kebutuhan para konsumen, Pergantian pekerjaan menyebabkan perubahan-

perubahan pada perilaku pembelanjaan.  

c. Keadaan ekonomi  

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, keadaan 

ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, kestabilan, 

pola waktu ), tabungan dan aktivitas (presentase yang lancar likuid), hutang, 

kemampuan untuk meminjam, dan sikap atas belanja atau menabung.  

d. Gaya hidup  

Cara unik dimana suatu kelompok tertentu membedakan dirinya dari orang 

lain. Suatu studi yang komprehensif atas gaya hidup seseorang melibatkan 

suatu pemahaman atas pengaruh-pengaruh kelas sosial, kelompok referensi, 

dan kebudayaan terhadap perilaku pembelian mereka.  

e. Kepribadian dan konsep diri  

Kepribadian merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang 

yang  menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama 

terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri 

seperti kepercayaan diri, dominasi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya 

tahan dan kemampuan beradaptasi. 

4. Faktor Psikologis  

a. Motivasi  

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis, yaitu muncul dari tekanan biologis seperti lapar, 

haus, tidak nyaman kebutuhan lain bersifat psikogenis, yaitu muncul dari 

tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa 

memiliki, sebagian besar kebutuhan psikogenis tidak cukup kuat untuk 

memotivasi orang agar bertindak dengan segera suatu kebutuhan akan 



48 

 

 

 

menjadi motif jika dia didorong sampai mencapai tingkat intensitas yang 

memadai.  

b. Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak dan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi merupakan proses bagaimana 

seseorang individu memilih, mengorganusasikan dan menginterpretasikan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang 

memiliki arti. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas obyek yang 

sama karena tiga proses persepsi, yaitu perhatian selektif, distorsi selektif dan 

ingatan selektif.  

c. Pembelajaran  

Pembelajaran meliputi perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Para ahli pembelajaran yakni bahwa pembelajaran dihasilkan 

melalui perpaduan dari dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan 

penguatan.  

d. Keyakinan dan sikap  

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. Hal 

ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka keyakinan adalah 

pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal, sedangkan sikap 

adalah evaluasi, perasaan emosional dan kecenderunagn tindakan yang 

menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa obyek 

atau gagasan sikap mengarahkan orang-orang berperilaku secara cukup 

konsisten terhadap obyek yang serupa.  

2.8.2. Proses Pembuatan Keputusan Pembelian Konsumen  

Setelah mempelajari hal-hal yang mempengaruhi pembeli, pemasar siap untuk 

mempelajari bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam membeli. Menurut 

Kotler (2000;204) dan Sutisna (2002;15), proses keputusan pembelian terdiri dari 

lima tahap, yaitu tahap pengenalan masalah/kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 
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alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian dapat dilihat pada 

gambar 2.3 berikut : 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan pembeli mengenai 

masalah atau kebutuhan. Pada tahap ini pemasar harus meneliti konsumen untuk 

menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang akan muncul, apa yang 

memuncul mereka, dan bagaimana kebutuhan atau masalah tadi mengarahkan 

konsumen pada produk tertentu. Dengan mengumpulkan informasi semacam itu, 

pemasar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang paling sering memuicu minat 

pada suatu produk dan dapat mengembangkan program pemasaran yang 

melibatkan faktor-faktor ini. 

2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha mencari lebih banyak 

informasi. Besarnya pencarian yang dilakukan tergantung pada kekuatan 

dorongannya, jumlah informasi yang telah dimilikinya, kemudahan mendapatkan 

dan nilai yang diberikan pada informasi tambahan dan kepuasan dalam pencarian 

informasi tersebut. Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari empat 

kelompok :  

a. Sumber pribadi : Keluarga, teman, tetangga, dan kenalan.  

b. Sumber komersial : Iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan di toko 

c. Sumber publik : Media masa, organisasi penentu peringkat konsumen  

d. Sumber pengalaman : Penganganan, pengkajian, dan pemakaian product  
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Melalui pengumpulan informasi konsumen mengetahui tentang merek-merek 

yang bersaing dan keistimewaan masing-masing merek.  

3. Evaluasi alternatif  

Model yang terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif, yaitu mereka menganggap konsumen membentuk penilaian 

atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan rasio. Beberapa konsep dasar 

dalam memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha 

memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen memandang setiap produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat yang dicari untuk memuaskan kebutuhan ini.  

4. Keputusan Pembelian  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk membeli 

produk yang paling disukai. Namun, dua faktor dapat berada diantara niat 

pembelian dan keputusan pembelian, yaitu :  

a. Pendirian orang lain  

Semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain 

tersebut dengan konsumen, semakin besar pula konsumen akan menyesuaikan 

niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya juga berlaku.  

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi  

Konsumen mungkin membentuk niat membeli berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan yang diperkirakan, harga yang diharapkan, dan manfaat 

produk yang diharapkan. Namun, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan 

mungkin mengubah niat membeli tersebut.  
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5. Perilaku pascapembelian  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau 

ketidak puasan tertentu  

a. Kepuasan pascapembelian  

Kepuasan pembeli adlah funsi seberapa dekat pembeli atas suatu produk 

dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja 

produk lebih sesuai harapan maka pembeli akan puas dan jika melebihi 

harapan, pembeli akan sangat puas.  

b. Tindakan pascapembelian  

Kepuasan dan ketidak puasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan menunjukan 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut.  

c. Pemakaian dan pembuangan pascapembelian  

Jika konsumen menyimpan produk, produk tersebut mungkin tidak 

memuaskannya dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika mereka 

menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk baru akan 

menurun dan jika konsumen harus mengiklankan kegunaan ini. Jika 

konsumen membuang produk, pemasaran harus mengetahui bagaimana 

mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut merusak lingkungan.  

 

2.9. Teori Persepsi Konsumen  

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, 

mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal 

mengenai dunia. Sensasi merupakan respon yang segera dan langsung dari alat 

pancaindera terhadap stimuli yang sederhana (iklan, kemasan, merk). Stimulus adalah 

setiap unit masukan yang diterima oleh setiap indra. Contoh stimuli ( yaitu, masukan 

pancaindera) meliputi produk, kemasan, merk, iklan cetak dan iklan media elektronik 

(Shiffman & Kanuk, 2000: 170).  
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Kepekaan terhadap stimuli berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kualitas 

indera penerima individu ( misalnya, penglihatan atau pendengaran ) dan besarnya 

atau intesitas stimuli yang dialaminya. Sebagai contoh, seorang buta mungkin 

mempunyai pendengaran yang jauh lebih berkembang daripada rata-rata orang yang 

dapat melihat dan mungkin sanggup mendengar suara yang tidak dapat didengar 

orang biasa. 

2.10. Pengaruh Fear Appeals Terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 
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2.11. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Soni Saputra Nasution (2011) dengan judul 

Pengaruh Iklan Rokok A Mild Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi UMSU Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh iklan rokok A Mild di televisi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi UMSU Medan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas 

dan reliabilitas, metode deskriptif, serta metode regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah iklan rokok A Mild di televisi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi UMSU Medan. Koefisien determinan (R²) yaitu dengan nilai 0.366 

artinya variabel iklan di televisi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi UMSU Medan sebesar 36.6% dan sisanya 

sebesar 63.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari tahun 2010, dengan judul 

Pengaruh Periklanan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT 

Sumber Alfaria Trijaya Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian Metode explanation yaitu penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lain. Penelitian ini dilakukan pada PT Sumber Alfaria 

Trijaya dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan periklanan produk pada PT Sumber Alfaria 

Trijaya, untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen pada PT Sumber Alfaria 

Trijaya, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh periklanan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada PT Sumber Alfaria Trijaya. Tanggapan 

responden terhadap periklanan yang dilakukan Minimarket Alfamart dapat dikatakan 

baik bahwa sebagian besar responden menjawab setuju. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
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rata-rata keseluruhan pernyataan adalah 3,80 yang berada pada interval 3,40 - 4,19. 

Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian konsumen dapat dikatakan 

tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai ratarata keseluruhan pernyataan adalah 3,71 yang 

berada pada interval 3,40 4,19. Pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen berdasarkan hasil perhintungan koefisien korelasi, maka diperoleh hasil rs 

antara periklanan dengan keputusan pembelian konsumen memiliki hubungan sebesar 

0,695, hal ini terlihat adanya hubungan yang kuat antara periklanan dengan keputusan 

pembelian konsumen, yang termasuk kategori 0,60 0,799. Berdasarkan perhitungan 

koefisien determinasi, di nilai sebesar 48.30%. Hal ini merupakan pengaruh variabel 

periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan sisanya 51,70% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari 

perhitungan statistik uji thit = 9,54 lebih besar dari ttabel = 1.633, maka Ha diterima 

dan Ho di tolak. Ini berarti hipotesis yang dikemukakan yaitu terdapat pengaruh 

positif antara periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen, dapat diterima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syaipullah tahun 2007. Dengan judul 

Pengaruh Pesan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek 

YAMAHA Pada Dealer Sepeda Motor YAMAHA Unggul Motor di Oro-Oro Dowo 

Malang. Penelitian ini dilatarberlakangi oleh kegiatan periklanan sepeda motor 

Yamaha. Dalam mengiklankan produk Yamaha perlu adanya sebuah media 

penghubung antara konsumen dengan perusahaan yaitu dengan cara melalui iklan 

sebagai media komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Agar iklan berkesan di 

hati konsumen, perlu adanya pesan iklan yang menarik dan dapat mempengaruhi 

konsumen dalam membeli produk yang diiklankan. Pesan iklan yang menarik dan 

dapat mempengaruhi harus terdapat tiga unsur yaitu: daya tarik pesan, gaya dalam 

pesan, kata dan format pesan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh pesan iklan yang terdiri dari daya tarik pesan, gaya dalam 

pesan, kata dan format pesan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini bersifat 

empiris, yang dilakukan pada dealer sepeda motor Yamaha Unggul Motor Oro-Oro 
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Dowo Malang. Jenis sumber data yang di pakai adalah data primer dengan 

mengambil sample dari responden konsumen dealer Yamaha Unggul Motor Oro-Oro 

Dowo Malang dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data 

dokumentasi, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif kuantitatif 

dan kualitatif. Dari hasil analisi menunjukan bahwa responden terbesar adalah laki-

laki (74,1%), tingkat umur 18-30 tahun (41,1%), tingkat pendidikan S1 (34,2%), 

pendapatan diatas 1 juta 250 ribu (38,6%), dan pekerjaan pegawai swasta (46,2%). 

Dari hasil analisis regresi linier berganda di dapat nilai Rsquare sebesar 0,309 atau 

bersrti 30,9% perubahan yang terjadi pada variable terikat (keputusan pembelian) di 

pengaruhi oleh variable bebas ( pesan iklan : daya tarik pesan, gaya dalam pesan, dan 

kata dan format pesan). Secara simultan dari hasil uji F di dapat nilai 0,000 yang 

berarti bahwa secara bersama sama daya tarik pesan, gaya dalam pesan, kata dan 

pesan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Variable yang dominant 

mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Yamaha pada dealer sepeda motor 

Yamaha Unggul Motor Oro-Oro Dowo Malang adalah daya tarik pesan (X1), yaitu 

sebesar 0,449. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Nurmadya tahun 2008. Dalam penelitian 

ini penulis mengambil judul Pengaruh Periklanan Produk Smart Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Gallery Smart Telecom Bandung (BEC) . Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan periklanan produk 

Smart yang dilakukan oleh PT Smart Telecom, untuk mengetahui tanggapan 

konsumen terhadap pelaksanaan periklanan produk Smart Telecom yang dilakukan 

oleh PT Smart Telecom dan untuki mengetahui seberapa besar pengaruh periklanan 

produk Smart Telecom terhadap keputusan pembelian konsumen pada Gallery Smart 

Telecom Bandung. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif yang bersifat survei, adapun penelitian survei yang dimaksud yaitu 

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh faktaâ fakta dan gejalaâ gejala yang 

ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik intitusi sosial, ekonomi, 
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atau politik dari suatu kelompok ataupun daerah. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis adalah penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan 

wawancara dan penyebaran kuisioner yang dibagikan kepada 90 responden, serta 

penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil 

perhitungan dan pengolahan kuisioner, dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap periklanan produk Smart adalah baik, dengan nilai rata-rata sebesar 4,077 

dan tanggapan responden mengenai keputusan pembelian konsumen adalah sebesar 

4,056 selanjutnya perhitungan statistik terhadap variabel X yaitu periklanan produk 

Smart dan variabel Y yaitu keputusan pembelian konsumen diperoleh koefisien 

korelasi rank spearman sebesar 0,409 hal ini menunjukan hubungan kedua variabel 

cukup atau sedang dan searah sedangkan nilai koefisien determinasi yang diperoleh 

sebesar 16,72 % artinya keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh kegiatan 

periklanan sebesar 16,72 % dan sisanya sebesar 83,23 % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti oleh penulis misalnya harga, produk, saluran distribusi. Setelah 

dilakukan pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,206 dimana angka 

tersebut lebih besar daripada t tabel sebesar 1,679 sehingga angka itu berada pada 

daerah penolakan Ho. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada bab pertama 

yaitu : â Periklanan produk Smart berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada gallery Smart Telecom Bandungâ dapat diterima. Dengan demikian 

secara garis besar dapat diketahui bahwa periklanan yang dilakukan oleh PT. Smart 

Telecom mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada gallery 

Smart Telecom Bandung (BEC). 

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Saiq Muzaki pada tahun 2009. Dengan 

judul Pengaruh Pesan Iklan televisi terhadap keputusan pembelian rokok L.A 

LIGHTS pada toko Sumber Murni, Mojokerto. Rokok LA. LIGHTS adalah salah satu 

produk dari Djarum yang akhir-akhir ini gencar sekali memasarkan produknya 

dengan iklan melalui berbagai media massa antara lain media cetak (majalah, surat 

kabar dan lain-lain), media elektronik (televisi dan radio), serta media luar ruangan 
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(billboard, spanduk dan lain-lain), dimaksudkan agar iklan mampu memberikan 

persepsi yang positif dan citra jangka panjang akan suatu produk yang diiklankan 

tersebut kepada konsumen, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli atau melakukan pembelian ulang. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei yang berusaha untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh pesan iklan terhadap keputusan pembelian Rokok L.A LIGHTS. 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi. Untuk pengujian instrumen menggunakan uji Validitas, Reliabilitas, 

dan Uji Asumsi klasik. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan metode 

regresi linier berganda karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel, 

dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian koefisien 

regresi secara simultan (Uji F) didapatkan F hitung adalah 41,244 dengan signifikansi 

0,000. Karena signifikansi (0,000) lebih kecil dari (0,05), maka dapat dikatakan, 

Typical Humor, Musical Flow, Real People, Product Identifiability berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi secara 

parsial (Uji t) didapatkan Variabel Typical Humor mempunyai signifikansi 0,037; 

Variabel Musical Flow mempunyai signifikansi -0,040; Variabel Real People 

mempunyai signifikansi 0,000; Variabel Product Identifiability mempunyai 

signifikansi 0,011;. Diketahui bahwa ada 4 variabel yang berpengaruh nyata terhadap 

keputusan pembelian yaitu Typical Humor, Musical Flow, Real People, Product 

Identifiability. hal ini ditunjukkan dengan signifikansi < 0.05. Secara parsial hanya 

Variabel Real People yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Variabel 

Keputusan Pembelian. 
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2.12. Hipotesis 

Fear Appeals berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Rokok pada Mahasiswa Universitas Widyatama. 


