BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian tentang pengaruh iklan sudah pernah diungkapkan oleh Dwi

Susanto (Fak. Ekonomi UMY tahun 2002) dengan judul: "PENGARUH IKLAN
TERHADAP

KESETIAAN

KONSUMEN

ROKOK

MARLBORO

DI

KECAMATAN GAMPING YOGYAKARTA" Peneliti tersebut menitik berat kan

iklan terhadap kesetian konsumen pada produk rokok Marlboro di Kecamatan

Gamping Yogyakarta. Sampel iklan yang digunakan adalah produk rokok Marlboro
dengan jumlah responden 100 responden dari Kecamatan Gamping Yogyakarta.
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan teknik

pengumpulan datanya menggunakan metode kuisioner, metode interviu, dan studi

pustaka. Metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif, metodo kuntitatif.
Metode kuntitatif terdiri dari analisis regresi berganda, analisis korelisi berganda, uli
koefisien korelasi secara serentak, uji koefisien korelasi parsisl.

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa berdasarkan analisis diskriptif

gambaran tentang responden yaitu, yang mengkonsumsi rokok Marlboro adalah
konsumen laki- laki, berdasarkan analisis kuntitatif pengaruh atribut iklan terhadap
kesetian konsumen rokok Marlboro filter dalam penelitian ini kuat dan signifikan,

dan atribut iklan yang saling berpengaruh adalah bintang iklan, berdasarkan analisis
secara serentak antara kesetiaan dengan atribut iklan hubungan keduanya disimpulkan

kuat dan signifikan, dan atribut iklan yang saling berpengaruh adalah bintang iklan

pada penelitian tersebut. Dari analisis korelasi parsial slogan iklan mempunyai
pengaruh yang paling dominan bila dibandingkan dengan atribut iklan yang lainnya.
Sedangkan peneliti yang lain mengambil topik yang diberi judul
"PENGARUH IKLAN SABUN LIFEBUOY DIN MEDIA TELEVISI TERHADAP

PENGAMBILAN

KEPUTUSAN MEMBELI OLEH KONSUMEN (studi

di

kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)", yang disusun oleh Rahmad Hidayat di
mana dalam masalah ini iklan lebih ditekankan pada sejauh mana iklan tersebut dapat

mempengaruhi keinginan konsumen untuk melakukan pembelian terhap produkl
sabun mandi Lifebuoy. Peneliti menggunakan sample produk sabun Lifebuoy dan

menggunakan data primer 100 orang responden yang berasal dari Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Keseluruhan data primer dianalisis mengunakan regresi berganda, korelasi

berganda, dan korelasi parsial. Penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa
unsur- unsur iklan seperti; tata suara, model pemeran,dialog, dan tampilan gambar
secara bersama-sama dapat mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk
sabun mandi mandi Lifebuoy dan diantara unsure- unsure iklan tersebut yang paling

dominan berpengaruh adalah terhadap keputusan pembrlian sabun mandi Lifebuoy
adalah model pemeran yang mengiklankan sabun mandi Lifebuoy.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Arti Penting Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang memegang peran penting dalam usaha

menjapai tujuan perusahaan. Jika perusahan menginginkan usahanya berjalan lancer
dan berkembang serta konsumen berpandangan baik terhadap perusahaan, maka
harus dilakukan kegiatan pemasaran yang dapat memuaskan konsumen.

Banyak dijumpai definisi pemasaran yang berbeda antara para ahli atau pakar
ekonomi, hal ini disebabkan adanya peninjau dari sudut pandang berbeda, ada yang

menitik beratkan pada segi fungsi, segi barangnya, segi kelembagaannya, segi
manajemennya, dan ada pula yang menitik beratkan pada semua segi tersebut sebagai
suatu sistem.

Menurut Philip Kotler (1999. hlm5) dalam bukunya edisi ketiga, intermedia
adalah sebagai berikut:

"Kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuskan kebutuhan
melalui proses pertukaran. Pemasaran juga dapat juga diartikan sebagai Sistem
keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan

harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada
pembeli".

Sedangkan menurut William J. Stanton pemasaran adalah suatu sistem total

dari kegiatan-kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan,menentukan harga,
mempromosikan, dan mendistribusikan, barang dan jasa yang dapat memuaskan
kebutuhan baik konsumen saat ini maupun pembeli potensial (1993, him. 14)"

Dari definisi yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa:
a. Pemasaran dilakukan oleh individu- individu organisasi.

b. Tujuan pemasaran adalah memberikan kemungkinan, kemudahan, dan
mendorong adanya suatu pertukaran.
c. Tujuan dari pertukaran tersebut adalah untuk memuaskan kebutuhan dan
keinginan manusia (konsumen).

d. Pemasaran dilakukuan oleh penjual dan pembeli.

Jadi pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk menciptakan

pertukaran yang mana diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli
mendapatkan keuntungan yang diinginkan dan yang diharapkan oleh penjual adalah

pertukaran tersebut dapat berjalan secara terus menerus dan juga sebaliknya yang
dirasakan oleh pembeli adalah adanya kepuasan atas kebutuhan yang dapat dipenuhi
oleh penjual (konsumen).

2.2.2 Konsep Pemasaran

Menurut Philip Kotler "Konsep pemasaran adalah menegaskan bahwa kunci

untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan itu harus
lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan
mengkomunikasikan nilai peleanggan kepada pasar sasaran yang terpilih". (2000,

him. 23). Perusahaan yang telah mengenal bahwa pemasaran adalah faktor penting
untik mencapai tujuan perusahaan, akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang
terlibat didalamnya, cara dan falsafah ini disebut sebagai Konsep Pemasaran. Secara
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definitif dapat dikatakan bahwa Konsep Pemasaran menurut Dharmesta dan Irawan

adalah sebagai "sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan kebutuhan
konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup suatu
perusahaan" (1990, him. 5)

Dari definisi diatas dikatakan bahwa semua kegiatan perusahaan diarahkan

pada usaha untuk mengetahui kebutuhan pembeli, kemudian memuaskan kebutuhan
tersebut, dengan mendapatkan laba yang banyak dalam jangka waktu yang panjang.
Ada 3 faktor penting yang dapat sebagai dasar dalam konsep pemasaran yaiti:
a. Berorientasi pada pasarsehingga kegiatan dalam perusahaan tujuannya
adalah untuk kepentingan konsumen.

b. Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan.

c. Mendapatkan laba melalui pemuasan kebutuhan.
Perusahaan harus menerapkan konsep pemasaran dalam praktek agar

keuntungan yang terkandung didalamnya dapat direalisasikan. Ini berarti bahwa

kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan dikelolo dengan
cara yang lebih baik, serta kepala bagian pemasaran harus disesuaikan dengan suatu
peran yang lebih pentingdalam suatu perusahaan.

2.2.3 Komunikasi Pemasaran

Para

komunikator

pemasaran

mengarahkan

usaha

mereka

untuk

mempengaruhi kepercayaan, sikap, reaksi emosional, dan pilihan-pilihan konsumen

yang berhubungan dengan merek. Pada akhirnya, tujuan mereka adalah untuk
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mendorong konsumen memilih merek mereka, untuk mencapai tujuan ini
komunikator pemasaran merancang pesan-pesan iklan, promosi, kalimat-kalimat
dalam kemasan, nama merek, presentase penjualan, dan aktivitas komunikasi lainnya.
Menurut Terence A shimp cara komunikasi yang wajib dilakukan
komunikator pemasaran digambarkan sebagai berikut:
Konsumen terus menerus dibombardir oleh informasi yang mempunyai

potensi yang relevan dalam pembuatan keputusan. Reaksi konsumen terhadap
informasi tersebut, bagaiman informasi tersebut diinterpretasikan, dan bagaimana ia

di kombinasikan atau di padukan dengan informasi lain, mungkin memberikan efek
yang penting kepada pilihan konsumen. Karenanya, keputusan (komunikator

pemasaran) atas jenis informasi apa yang akan diberikan kepada konsumen, seberapa
banyak, dan bagaimana memberikannya, membutuhkan pengetahuan mengenai
bagaimana konsumen memproses, menginterprestasi, dan memadukan berbagai
informasi dalam membuat pilihan. (2003, him. 1810).

Sedangkan komunikasi pemasaran menurut Dharmerta dan Irawan (1990,
him. 345) adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan

merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang
pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara
menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik". Jadi kegiatan komunikasi yang

dilakukan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pembeli
sehingga kegiatan komunikasi ini hendaknya harus diarahkan kepada kepuasan
pembeli agar dapat terjadinya pertukaran.
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2.2.4 Promosi

Promosi adalah bagian terpenting dalam bauran pemasaran. Semakin baik

promosi yang dilakukan maka semakin baik pula informasi yang akan diterima oleh
konsumen yang akan disasar. Menurut Dharmesta dan Irawan (1990, him. 349)
Promosi adalah: "Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan

pertukaran dalam pemasaran". Sedangkan menurut Winardi (1994. him. 45)
mengungkapkan bahwa promosi adalah upaya-upaya yang diiniasi oleh penjual
secara terhadap koordinasi guna membentuk saluran-saluran informasi dan persuasi
guna memajukan penjualan jasa tertentu atau penerimaan ide-ide oleh pandanganpandangan tertentu.

Kegiatan promosi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh penjual untuk
memperkenalkan produk kepada calon konsumen dan membujuk mereka agar
membeli serta mengingatkan kembali konsumen lama agar melekukan pembelian

ulang sehingga didalam promosi berisi informasi yang dapat dipercaya dan tidak
menyesatkan. Menurut Asri (1986. him. 10) "Promosi adalah merupakan kegiatan
untuk menyebarkan informasi tentang barang dan jasa yang dijual dengan maksud
untuk merubah pola prilaku konsumen. Promosi mempunyai peranan dalam
komunikasi dengan individu- individu, keluarga, organisasi-organisasi untuk secara

langsung atau tidak langsung membantu pertukaran- pertukaran dengan jalan
mempengaruhi salah satu diantara audensi tersebut (lebih) untuk menerima (membeli)

produk yang dihasilkan sesuatu organisasi. Sifat dasar promosi meliputi informasi
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mengenai produk barang atau jasa yang ditawarkan, persuasi tergantung pada
perangsang, imbalan-imbalan penguatan dengan cara memberi saran, menghimbau
atau memberikan alasan-alasan,dan komunikasi yang bersifat persuasive, informative,
dan edukatif.

Fungsi utama dari promosi menurut (Asri: 1986, him. 10): yaitu, Mencari dan

mendapat perhatian dari calon pembeli, menciptakan dan menumbuhkan rasa senang
pada diri calon pembeli. Mengembangkan keinginan calon pembeli untuk memiliki
barang yang ditawarkan.

Promosi dapat dibedakan dalam 2 bentuk.

a. Promosi langsung, merupakan suatu proses membantu dan membentuk satu atau lrbih

calon konsumen untuk membeli barang atau jasa serta bertindak sesui ide tertentu
dengan mengunakan presentasi oral (komunikasi tatap muka).

b. Promosi tidak langsung yang meliputi periklanan,humas, promosi penjualan.

Keunggulan promosi dapat dilihat dari cara penjualan melalui promosi merupakan
cara yang unik, tidak mudah untuk diulang, dapat menciptakan komunikasi antara ide

yang berlainan antara penjualan dan pembelian. Karena perbedaan karakteristik

tersebut maka menurut Stanton (1986) promosi mempunyai keunggulan-keunggulan

seperti: dapat menciptakan penjualan, melibatkan komunikasi langsung atau
berhadapan

langsung

secara

berhadapan

langsung secara

pribadi, dapat

menyampaikan pesan yang komplek mengenai karakteristik produk yang tidak
mungkin disampaikan dalam iklan di media elektronik dan media cetak, keakraban,
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tanggapan promosi secara langsung membuat pembeli merasa wajib mendengarkan
pembicaraan penjual.

2.2.5.

Prilaku Konsumen

Sekarang ini konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk

atau jasa tertentu, sering dihadapkan pada berbagai macam pilihan produk barang
maupun jasa yang sejenis. Hal ini menyebabkan konsumen akan melakukan

pertimbangan yang masak sebelum memutuskan membeli suatu produk barang atau
jasa yang ditawarkan tersebut.
Perilaku konsumen merupakan bagian dari kegiatan manusia, sehingga juga

membahas kegiatan manusia. Menurut James F. Engel perilaku konsumen adalah

kegiatan perorangan maupun kelompok, yang secara langsung terlibat dalam
mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa-jasa termasuk di
dalamnya proses pengambilan keputusan (Dharmmesta dan Handoko, 1987, him. 9).
Dengan jelas terlihat bahwa definisi tersebut mengemukakan dua elemen

penting, yaitu proses keputusan membeli dan kegiatan fisiknya yang itu sama dengan
melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang dan

jasa. Jadi dapat dikatakan, perilaku konsumen tidaklah menyangkut kegiatan-kegiatan
yang tampak jelas dan mudah diamati saja tetapi juga proses-prose yang sulit diamati
yang selalu menyertai setiap pembelian.

2.2.6 Minat Beli

"Minat secara sederhana adalah niat seseorang untuk melakukan perilaku

tertentu"( Fishben dan Ajzen, 2002, hlm.43). Mengartikan minat sebagai suatu
komponen konatif dari sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen konotif ini
berhubungan erat dengan komponen efektif dari sikap. Pada dasarnya minat berkaitan

erat dengan pengetahuan (belief) seseorang terhadap sesuatu hal, sikap (attitude) pada
hal itu serta dengan perilaku itu sendiri sebagai perwujudan nyata dari minatnya.
Menurut konsep Fishben dan Ajzen, minat sebagai predictor perilaku merupakan
fungsi dari 2 determinant dasar setelah mengadopsi teori dari Dr. Dulay, yaitu:
a) Sikap yang merupakan pencerminan dari faktor personal, lebih khusus
adalah seseorang terhadap perilaku yang diniatkannya.

b) Norma-norma subyektif yang merefleksikan pertimbangan seseorang mengenai
sikap kelompok menjadikannya. Dari sinilah kita kemudian orang akan

mengembangkan kepercayaan bahwa ia seharusnya melakukan tindakan yang
diminatkannya itu.

Dalam kenyataannya faktor mana diantara keduanya yang lebih berpengaruh
terhadap minat seseorang akan tergantung pada faktor situasional.

a) Whiterington (1983, hlm.20) mengartikan minat sebagai kesadaran seseorang

bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal dan suatu situasi mengandung sangkut
paut dengan dirinya.

b) Aschen (dalam Mahasari 2001) Minat dapat diartikan sebagai sikap adalah:
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1. Kondisi psikologis yang ditandai oleh pemusatan perhatian terhadap masalahmasalah atau aktivitas tertentu atau sebagai kecenderungan untuk memahami
suatu pengalaman dan akan selalu diulangi.

2. Minat diartikan sebagai suatu rasa senang yang dihasilkan dari adanya perhatian
khusus terhadap tertentu.

Minat merupakan gejala

psikologis yang mendorong individu

cenderung memberikan perhatian dan memusatkan serta

untuk

menuntun seluruh

perhatiannya terhadap siuatu obyek, barang atau aktivitas yang bersangkut paut
dengan dirinya, yang dilakukan secara sadar dan dengan perasaan senang.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minat

merupakan suatu variabel yang menjembatani antara sikap dan perilaku nyata yang
berkaitan dengan motivasi, perasaann dan harapan individu yang ditandai dengan
adanya perhatian secara menyeluruh terhadap suatu obyek atau situasi tertentu

2.2.7. Periklanan

1) Pengertian Iklan

Menurut A. Shimp, (2003:589) periklanan adalah suatu bentuk dari

komunikasi massa atau komunikasi direct-to-consumer yang bersifat nonpersonal dan
didanai oleh perusahaan bisnis, organisai nirlaba, atau individu yang diidentifikasikan

dengan berbagai cara dalam pesan iklan. Pihak pembeli dana tersebut berharap untuk
menginformasikan atau membujuk para anggota dari khalayak tertentu.

2). Tujuan Iklan

Penyusunan tujuan periklanan yang baik merupakan tugas paling sulit dari

manajemen periklanan, namun tujuan-tujuan tersebut menjadi fondasi bagi seluruh

keputusan periklanan yang ditetapkan. Menurut Kotler, (1997:417-418) terdapat tiga
alasan utama dalam menyusun tujuan periklanan yaitu
a. Iklan informatif (informative advertising)

Menjelaskan ke pasar mengenai produk baru, menyakinkan pengguna baru

terhadap produk itu, menginformasikan pasar mengenai perubahan harga,
menjelaskan bagaiman produk berfungsi, membangun citra perusahaan, dan
lebih menekankan pada penjajakan sebuah kategori produk.
b. Iklan persuasif (persuasiveadvertising)

Membangun preferensi merek, mendorong beralih ke merek yang dipakai,
mengubah persepsi pelanggan mengenai atribut produk, meyakinkan

pelanggan untuk membeli pada waktu sekarang, dan meyakinkan pelanggan
untuk menerima panggilan penjualan.

c. Iklan peringatan (reminder advertising)

Merupakan iklan yang sangat penting dalam tahap kematangan dari sebuah

produk untuk memelihara anggapan konsumen mengenai produk itu, dengan
cara mengingatkan konsumen bahwa produk dapat diperoleh pada waktu yang
tidak lama, mengingatkan konsumen dimana membeli
mengingatkan mereka selama musim-musim

produk itu,

sepi (off-season),

mempertahankan daya ingat mereka terhadap suatu produk.

dan

3). Fungsi Iklan

Secara umum, periklanan dihargai karena dikenal sebagai pelaksana beragam

fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organism lainnya.
Menurut A. Shimp, (2003:357-362) fungsi periklanan sebagai berikut:
a. Memberi informasi (Informing)

Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik

mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek serta memfasilitasi

penciptaan citra merek yang positif. Karena merupakan bentuk
komunikasi yang efektif, periklanan memfasilitasi pengenalan merekmerek baru untuk meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek-

merek yang telah ada dan meningkatkan puncak kesadaran dalam benak
konsumen (TOMA-top of mind awareness) untuk merek-merek yang
sudah ada dalam kategori produk yang matang. Periklanan menampilkan

peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan
maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari
merek-merek yang telah ada.

b. Membujuk (Persuading)

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan
untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi
berbentuk mempengaruhi permintaan primer yakm menciptakan permintaan

bagi keseluruhan kategori produk. Selain itu iklan juga berupaya
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membangun permintaan sekunder yaitu permintaan bagi merek perusahaan
yang lebih spesifik
c. Mengingatkan (Reminding)

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para
konsumen. Penklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen

terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin
tidak akan dipilihnya. Periklanan, lebih jauh didemonstrasikan untuk

mempengaruhi pengalihan merek (brand switching) dengan mengingatkan

para konsumen yang belum membeli suatu merek yang tersedia dan
mengandung atribut-atribut yang menguntungkan.
d. Memberikan nilai tambah (Adding value)

Terdapat tiga cara perusahaan memberikan nilai tambah yaitu dengan
inovasi, penyempurnaan kualitas, dan mengubah persepsi konsumen.
Periklanan memberi nilai tambah dengan mempengaruhi persepsi
konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih

elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran
pesaing.

e. Mendampingi (Assisting)

Periklanan dapat juga digunakan sebagai pendampmg yang memfasilitasi
upaya-upaya lain dan perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.

Sebagai contoh, penklanan digunakan sebagai alat komunikasi untuk
meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon dan undian
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serta upaya penarikan perhatian sebagai perangkat promosi penjualan
tersebut.

4). Syarat IklanEfektif

Mendefinisikan periklanan yang efektif mudah menurut suatu pandangan,

yakni iklan dikatakan efektif bila ia mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
pengiklan. Namun pada taraf minimum, iklan yang efektif memuaskan beberapa
pertimbangan berikut:

a. Iklan harus memperpanjang suatu srategi pemasaran. Iklan bisa jadi

efektif hanya bila cocok dengan elemen lain dari srategi komunikasi
pemasaran yang diarahklan dengan baik.

b. Periklanan harus menyertakan sudut pandang konsumen. Iklan harus

dinyatakan dengan cara yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan,
keinginan serta apa yang dinilai oleh konsumen daripada si pemasar.
c. Periklanan harus persuasif. Persuasi biasanya terjadi ketika produk yang
diiklankan dapat memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen.
d. Iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan
iklan.

e. Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa
diberikan. Intinya adalah menerangkan dengan apa adanya, baik dalam

pengertian etika serta dalam pengertian bisnis yang cerdas.
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f. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari srategi yang berlebihan. Tujuan
iklan adalah mempersuasi dan mempengamhi, tujuannya bukan

membagus-baguskan yang bagus dan melucu-lucukan yang lucu.
5). Macam Iklan

Pemimpin perusahaan dapat menggolongkan atas dasar penggunaan, karena

penklanan tersebut tergantung pada tujuan pemsahaan. Periklanan dapat digolongkan
menjadi:

1). Product Advertising (periklanan barang)

Dalam penklanan produk, pemasang iklan menyatakan kepada pasar
tentang produk yang ditawarkan, periklanan ini terbagi:
a. Primari Demand Advertising

Yaitu periklanan yang bemsaha mendorong permintaan untuk satu
tujuan produk secara keselumhan, tanpa menyebut merek atau nama
produsennya.
b. Selective Demand Advertising

Yaitu periklanan yang bemsaha mendorong permintaan untuk suatu

jenis produk secara keselumhan dengan menyebutkan merek barang
yang ditawarkan.

2). Institusional Advertising (periklanan kelembagaan)
Periklanan ini dilakukan untuk menimbulkan rasa simpati terhadap

penjualan dan ditujukan untuk menciptakan goodwill kepada perusahaan.
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Dibagi atas:

a. Patronage Institusional Advertising

Bemsaha memikat konsumen dengan menyatakan suatu motif membeli

kepada penjual tersebut dan bukannya membeli produk tertentu.
b. Public Relation Institusional Advertising

Dipakai untuk membuat pengertian yang baik tentang pemsahaan
kepada karyawan, pemilik pemsahaan atau masyarakat umum.
c. Public Service Institusional Advertising

Menggambarkan tentang suatu dorongan kepada masyarakat untuk
menggunakan produk.

6). Televisi sebagai Media Periklanan

Dalam membuat iklan, pemsahaan dihadapkan pada pemilihan media yang

akan dipakai. Masalah ini sangat penting karena tidak semua media yang ada selalu
cocok digunakan. Menumt A.Shinp (2003:513) media periklanan adalah metode
komunikasi umum yang membawa pesan periklanan yaitu televisi, surat kabar,
majalah, dan sebagainya.

Televisi merupakan media yang paling persuasif saat ini karena adanya
kombinasi unsur warna, cahaya, gambar dan suara. Kombinasi tersebut menjadikan

penayangan iklan di televisi juga bersifat hiburan disamping sebagai alat komumkasi

yang informatif dan persuasif. Menumt Jefkins (1997:109-114) sebagai media iklan,
televisi memiliki:
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1). Keunggulan

a. Kesan realistik. Karena sifatnya yang visual dan merupakan kombinasi

warna-warna, suara dan gerakan, maka iklan-iklan televisi nampak
begitu hidup dan nyata.

b. Masyarakat lebih tanggap. Karena iklan di televisi disiarkan di rumah
rumah dalam suasana yang serba santai, maka masyarakat lebih siap
untuk memberikam perhatian.

c. Repetisi atau pengulangan. Iklan televisi dapat ditayangkan hingga
beberapa kali dalam sehari sampai dipandang cukup bermanfaat yang
memungkinkan sejumlah masyarakat untuk menyaksikan dan dalam
frekuensi yang cukup sehingga pengamh iklan itubangkit.

d. Adanya pemilihan area siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking)
yang mengefektifkan panjang jangkauan masyarakat.

e. Ideal bagi pedagang eceran. Iklan televisi mampu menjangkau pedagang
eceran sebaik ia menjangkau konsumen.
2). Kelemahan

a. Televisi cendemng menjangkau pemirsa secara massal sehingga
segmentasi sulit dilakukan.

b. Data atau informasi yang lengkap tidak bisa didapatkan.
c. Kurang konsentrasi pada pemirsa.
d. Biaya iklan televisi mahal.
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e. Tidak cocok untuk iklan khusus atau iklan damrat, karena pembuatannya
memerlukan waktu lama.

f. Pengulangan iklan yang ditayangkan mudah membosankan pemirsa.

2.2.8.

Selebritis

Selebritis adalah tokoh (aktor, penghibur, atau atlet) yang dikenal

masyarakat karena prestasinya dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan

produk yang didukung (Terence A.Shimp, 2003: 460). Para pengiklan bersedia
membayar harga yang tinggi kepada kaum selebritis tersebut yang disukai dan
dihormati oleh khalayak yang menjadi sasaran dan diharapkan akan mempengamhi

sikap dan perilaku konsumen yang baik terhadap produk yang didukungnya.
Penelitian secara luas menunjukkan bahwa atribut dasar yang berpengaruh

terhadap efektifitas selebritis sebagai pendukung iklan adalah:
1). Keahlian selebritis (expertise)

Ini mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau ketrampilan yang dimiliki
seorang pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya. Seorang

pendukung yang dianggap sebagai seorang ahli dalam subyek tertentu akan lebih
persuasif di dalam mengubah pendapat khalayak yang berhubungan dengan
bidang keahliannya danpada pendukung yang tidak dianggap sebagai memiliki
karateristik yang sama.
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2). Kepercayaan terhadap selebritis (trustworthiness)

Ini mengacu pada kejujuran, integritas, dan dapat dipercayainya seorang sumber.
Keadaan dapat dipercaya seorang pendukung tergantung pada persepsi khalayak
akan motivasi dukungannya. Bila khalayak percaya bahwa seorang pendukung
dimotivasi oleh kepentingan diri, ia akan kurang persuasif daripada orang yang

oleh khalayak dianggap tidak ingin mencapai apa-apa dengan mendukung produk
atau sepenuhnya obyektif.

3). Daya tarik selebritis (attractiveness)

Meliputi keramahan, menyenangkan, kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya

hidup, keatletisan postur tubuh, dan sebagainya. Untuk melihat pentingnya daya
tarik fisik, seseorang cukup dengan hanya melihat televisi atau melihat iklan di
media cetak. Karena sebagian besar iklan di televisi dan media cetak

menggunakan orang yang aktraktif secara fisik, sehingga konsumen cendemng
menciptakan image positifmengenai orang tersebut.
4). Kepercayaan terhadap iklan

Mempakan dimensi penting dalam periklanan yang dimaksudkan untuk
"menduga" persepsi para pemirsa tentang selebritis yang terlibat dalam

periklanan sehingga dengan demikian daapat memprediksi implikasinya
terhadap persepsi publik dari para pemirsa. Kepercayaan terhadap iklan dapat
dipengaruhi oleh frekuensi pengulangan kata-kata tertentu dalam iklan yang
disajikan, periode waktu ketika iklan itu dimuat sangat singkat sehingga
waktu penayangan hams berulang-ulang dan tanpa disadari pesan yang
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disampaikan telah merasuk ke alam bawah sadamya. Pada iklan kata-kata
tertentu yang cukup "khas" adalah "lebih terasa kopinya" yang disampaikan
oleh Mat solar karena ingin menyampaikan bahwa kopi susu Birdy berbeda

dengan yang lain karena memiliki rasa yang berbeda yaitu lebih banyak
susunya sehingga kopi susu Birdy memiliki komposisi susu lebih banyak

daripada kopinya. Iklan ini diharapkan agar para sopir setelah melihat televisi
dan menyaksikan iklan ini dapat terpengaruh dan membelinya. Yang tujuan
utamanya agar minuman kopi susu Birdy menjadi minuman kopi susu pilihan
pertama yang diinginkan oleh para sopir (Bamba, 2001).

2.2.9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku konsumen

Faktor-faktor yang memengamhi konsumen adalah berbeda-beda untuk

masing-masing pembeli, disamping roduk yang dibeli dan saat pembelinya juga
berbeda. Faktor-faktor yang mempengamhi perilaku konsumen tersebut adalah:
a. Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki pengamh yang luas dan mendalam trhadap perilaku.

Peran budaya, sub-budaya,dan kelas social pembeli amatlah penting. Faktor budaya
terdiri dari:

1) Kultur, mempakan determinan utama dari keinginan manusia, dan
memunyai keinginan besar terhadap ola persepsi, penilaian ,dan erilaku
individu (Radiosunu, 1987, hlm.36) Orang yang berasal dari kultur yang

berbeda mempunyai pandangan,emikiran,dan perasaan yang berbeda pula.
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Karena itu,rebelum merencanakan produk dan program emasaran para

pengusaha hams mempelajari perbedaan-erbedaan yang ada.
2) Sub-budaya, terdiri dari Bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah

geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen asar penting, dan
emasar sering merancang produk dan program emasaran yang disesuaokan
dengan kebutuhan mereka.

3) Kelas social, pada dasamya semua masyarakat memiliki strata social.

Strata tersebut kadang-kadang berbentuk sistem kasta dimana anggota
kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak data

merubah keanggotaan kasta mereka. Para pengusaha dapat mengunakan
kelas social sebagai variable untuk mensegmentasikan pasarnya. Produk-

produk pengiklanan , jasa, dan suasana dapat disesuaikan dengan prilaku
dari kelas sosial yang dijadikan sasaran pasar.
b.

Faktor sosial

Sebagai tambahan atas factor budaya, perilaku seorang konsumen dipengamhi
oleh factor-faktor seerti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status.

1) Kelompok acuan seseorang adalah, terdiri dari semua kelomok yang memiliki
pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau
perilaku seseorang (Kotler. 1997. him. 157)

2) Keluarga, adalah organisasi ppembelian konsumen yang paling penting dalam
masyarakat, dan ia telah menjadi obyek penelitian yang ekstentif Anggota

29

keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita
dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli.

3) Peran dan status, seseorang berpartisipansi dalam banyak kelompok sepanjang

hidupnya dalam keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam tiap-tiap
kelompok dapat didefinisikan peran dan status. Peran meliputi kegiatan yamg
diharapkan akan dilakukan oleh seseorang dan setiap peran memiliki status,
c.

Faktor Pribadi

Keputusan pembeli juga dipengamhi oleh karakteristik pribadi. Karakter

tersebut adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup,
pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

1. Usia dan tahap siklus hidup, orang membeli barang dan jasa yang berbeda
sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan bayi dalam tahun-tahun

awal hidupnya, banyak ragam makanan dalam tahun-tahun pertumbuhan
dan dewasa, dan diet khusus dalam tahun-tahun berikutnya, selera orang
terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia.

2. Pekerjaan,

pekerjaan seseorang juga

berpengaruh terhadap pola

konsumsinya. Pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok pekerjaan
yang memiliki minat di atas rata-rata atas jasa dan produk mereka. Sebuah
pemsahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok
pekerjaan tertentu.

3. Keadaan ekonomi, pilihan produk sangat dipengamhi oleh keadaan

ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat

dibelanjakan. Jika indicator ekonomi menandai resesi, pemasar dapat

mengambil

langkah-langkah

untuk merancang ulang, melakukan

penempatan ulang, dan menempatkan kembali harga produk mereka
sehingga mereka dapat terns menawarkan nilai pada pelanggan sasaran.
4. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang
diekspresikan dalam

aktivitas, minat,

dan

opininya.

Gaya

hidup

menggambarkan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya
(Kotler, 1997: 159).

5. Kepribadian dan Konsep Diri
Kepribadian dalam buku karangan Kotler yang berjudul Manajemen

Pemasaran dijelaskan bahwa kepribadian adalah karakteristik psikologis
yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif
konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Kepribadian

biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan
diri, domonasi, otonom, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan

dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat menjadi variabel yang
sangat berguna dalam menganalisa perilaku konsumen, asalkan jenis

kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan akurat dan asalkan
terdapatkorelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu dengan pilihan
produk atau merk.
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d. Faktor Psikologis (Kejiwaan)

Pilihan pembelian seseorang dipengamhi oleh empat factor psikologi utama,
yaitu: Motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian.

1) Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu.

Beberapa kebutuhan bersifat biogems (muncul dan tekanan biologis seperti
lapar, haus, tidak nyaman). Kebutuhan lain bersifat psikogems (mereka
muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan,
penghargaan, atau rasa memiliki). Sebagian besar kebutuhan psikogems tidak
cukup kuat untuk memotivasi orang agar bertindak dengan segera. Suatu

kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat
intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong
seseorang untuk bertindak. Dengan memuaskan kebutuhan tersebut
ketegangan akan berkurang.

2) Persepsi, seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana
seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengamhi oleh persepsmya

terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu
memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasikan masukan-masukan

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti (Kotler,
1997: 164).

3) Pembelanjaan, meliputi perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari
pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar (Kotler,
1997: 165). Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Ahli teori
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pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja
dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan.

4) Keyakinan dan sikap, melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan
keyakinan dan sikap. Hal ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian
mereka. Keyakinan menurut Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran
adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal.

Sedangkan sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecendemngan
tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama
dari seseorang terhadap beberapa obyek atau gagasan.

Para pengusaha dapat mengunakan kelas social sebagai variable untuk
mensegmentasikan pasarnya. Produk-produk pengiklanan, jasa, dan suasana
dapat disesuaikan dengan prilaku dari kelas sosial yang dijadikan sasaran
pasar.

e.

Faktor sosial

Sebagai tambahan atas faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengamhi
oleh faktor-faktor seerti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status.

1) Kelompok acuan seseorang adalah, terdiri dari semua kelomok yang memiliki

pengamh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau
perilaku seseorang (Kotler. 1997. him. 157).

2) Keluarga, adalah organisasi ppembelian konsumen yang paling penting dalam

masyarakat, dan ia telah menjadi obyek penelitian yang ekstentif Anggota
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keluarga mempakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita
dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli.

3) Peran dan status, seseorang berpartisipansi dalam banyak kelompok sepanjang
hidupnya dalam keluarga, club, organisasi. Posisi seseorang dalam tiap-tiap
kelompok dapat didefinisikan peran dan status. Peran meliputi kegiatan yamg
diharapkan akan dilakukan oleh seseorang dan setiap peran memiliki status,
f.

Faktor Pribadi

Keputusan pembeli juga dipengamhi oleh karakteristik pribadi. Karakter

tersebut adalah usia dan tahap siklus hidup., pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup,
pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

6. Usia dan tahap siklus hidup, orang membeli barang dan jasa yang berbeda
sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan bayi dalam tahun-tahun awal

hidupnya, banyak ragam makanan dalam tahun-tahun pertumbuhan dan dewasa,

dan diet khusus dalam tahun-tahun berikutnya, selera orang terhadap pakaian,
perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia.

7. Pekerjaan, pekerjaan seseorang juga berpengaruh terhadap pola konsumsinya.
Pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di

atas rata-rata atas jasa dan produk mereka. Sebuah pemsahaan bahkan dapat
mengkhususkan produknya untuk kelompok pekerjaan tertentu.
8. Keadaan ekonomi, pilihan produk sangat dipengamhi oleh keadaan ekonomi

seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan.

34

Jika indikator ekonomi menandai resesi, pemasar dapat mengambil langkahlangkah

untuk

merancang

ulang,

melakukan

penempatan

ulang,

dan

menempatkan kembali harga produk mereka sehingga mereka dapat terus
menawarkan nilai pada pelanggan sasaran.

9. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan
dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan seseorang
dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Kotler, 1997:159).

10. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian dalam buku karangan Kotler yang berjudul Manajemen Pemasaran

dijelaskan bahwa kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari
seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama

terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan

ciri-ciri seperti kepercayaan diri, domonasi, otonom, ketaatan, kemampuan
bersosialisasi, daya tahan dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat
menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisa perilaku konsumen,
asalkan jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan akurat dan

asalkan terdapatkorelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu dengan
pilihan produk atau merk.
g. Faktor Psikologis (Kejiwaan)

Pilihan pembelian seseorang dipengamhi oleh empat factor psikologi utama,
yaitu: Motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan pendirian.

1) Motivasi, seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu.

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis (muncul dari tekanan biologis seperti
lapar, haus, tidak nyaman). Kebutuhan lain bersifat psikogems (mereka
muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan,
penghargaan, atau rasa memiliki). Sebagian besar kebutuhan psikogems tidak
cukup kuat untuk memotivasi orang agar bertindak dengan segera. Suatu

kebutuhan akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat

intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong
seseorang untuk bertindak. Dengan memuaskan kebutuhan tersebut
ketegangan akan berkurang.

2) Persepsi, seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang
yang termotivasi bertindak akan dipengamhi oleh persepsinya terhadap situasi
tertentu. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu memilih,
mengorganisasi, dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti (Kotler, 1997:164).

3) Pembelanjaan, meliputi pembahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari
pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar (Kotler, 1997:

165). Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Ahli teori

pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja
dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan.

4) Keyakinan dan sikap, melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan
keyakinan dan sikap. Hal ini kemudian mempengamhi perilaku pembelian

36

mereka. Keyakinan menumt Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran adalah
pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sedangkan sikap
adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecendemngan tindakan yang

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang
terhadap beberapa obyek atau gagasan.
2.3. Kerangka Pemikiran

Empat variabel independen yang diteliti meliputi: daya tarik selebritis
(attractiveness), keahlian selebritis (expertise), kepercayaan terhadap selebritis

(thrustworthness), dan kepercayaan terhadap iklan, memiliki dimensi-dimensi yang
menjadi ukuran untuk mengetahui pengamh positif baik secara serempak maupun
secara parsial terhadap variabel dependen (minat beli konsumen). Kerangka

pemikiran penelitian ini dapat disajikan pada gamber berikut:
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Gambar 2.1
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2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah.
Dugaan dalam hipotesis tersebut bersifat sementara yang harus dibuktikan
kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti akan membuktikan kebenaran
hipotesis. Adapun hipotesis tersebut adalah :

a. Diduga variabel daya tarik selebritis, keahlian selebritis,

kepercayaan selebritis, dan kepercayaan pada iklan berpengaruh
positif terhadap minat beli konsumen.

b. Diduga variabel keahlian selebritis yang paling berpengaruh
terhadap minat beli konsumen terhadap produk kopi susu Birdy.

