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2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat

dengan judul skripsi "Pengauih Iklan Sabun Lifeboy di Media Televisi Terhadap

Pengambilan Keputusan Membeli Oleh Konsumen (studi di Kecamatan Ngaglik,

Kabupaten Sleman)".

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui

bagaimana atribut-atribut iklan dapat mempengarulii keputusan membeli oleh

konsumen dan atribut manakah yang paling dominan pengaruhnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu adalah:

2.1.1 Bahwa unsur-unsur iklan yang meliputi tata suara, model, pemeran,

tampilan gambar dan dialog secara bersama-sama mampu mempengarulii

keputusan pembelian.

2.1.2 Diantara empat unsur iklan tersebut yaitu tata suara, model, pemeran,

tampilan gambar dan dialog, yang paling berpengaruh atau dominan

pengaruhnya adalah pemeran.

Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah sebagai berikut:

2.2.1 Penulis meneliti produk kartu prabayar simpati hoki sedangkan penelitian

terdahulu meneliti produk sabun mandi lifeboy.

2.2.2 Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat di Sragen

Kabupaten Sragen Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian terdahulu



sampelnya adalah masyarakat Kecamatan Ngaglik Kabupaten Slemen

Yogyakarta.

2.2.3 Penulis meneliti iklan terhadap minat beli sedangkan penelitian terdahulu

meneliti iklan terhadap keputusan pembelian.

2.2 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan yang sangat

penting dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan

hidupnya, untuk berkembang, dan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Annstrong:

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat
individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan
inginkan lewat penciptaan dan penawaran dan pertukaran produk yang
bernilai dengan pihak lain.(Kotler dan Annstrong, 2001:7)

Pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling

berhubungan, ditujukan untuk meiencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok

pembeli. Kegiatan-kegiatan tersebut beroperasi di dalam suatu lingkungan yang

dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan,

maupun konsekuensi sosial dari perusahaan. Pada umumnya dalam pemasaran,

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa yang diciptakan

untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Namun demikian, pemasaran juga dilakukan

untuk mengembangkan, mempromosikan dan mendistribusikan program-program

dan jasa yang disponsori oleh organisasi non-laba.



2.3 Konsep Pemasaran

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses suatu usaha

dan oleh karena itu perusahaan harus mengetahui adanya cara dan falsafah baru

yang ada didalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran.

Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan

terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Konsep pemasaran

mengajarkan bahwa kegiatan pemasaran suatu perusahaan harus dimulai dengan

usaha mengenai dan merumuskan keinginan dan kebutuhan dari konsumennya.

Menurut William J Stanton seperti yang dikutip oleh Basu Swatha dan T Hani

Handoko konsep pemasaran adalah:

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa
pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi
kelangsungan hidup perusahaan. (Basu Swastha dan Irawan.2003:10)

Menurut Kotler ada lima konsep pemasaran yang mendasari caraorganisasi

melakukan kegiatan pemasarannya. Lima konsep tersebut adalah konsep produksi,

konsep produk, konsep pemasaran, konsep penjualan dan konsep pemasaran

bemiasyarakat.

Ada tiga elemen pokok dalam pemasaran yaitu :(Basu Swasta dan Irawan,

2003: 8)

2.3.1 Orientasi pada konsumen

Perusahaan harus memperhatikan konsumennya dengan:

2.3.1.1 Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan

dipenuhi.

2.3.1.2 Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualan.
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2.3.1.3 Menentukan produk dan program pemasarannya.

2.3.1.4 Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai dan

menafsirkan keinginan, sikap, serta perilaku mereka.

2.3.1.5 Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah

menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model

yang menarik.

2.3.2 Volume penjualan yang menguntungkan

Merupakan tujuan dari konsep pemasaran, artinya laba dapat diperoleh

dengan melelui pemuasan konsumen. Dengan laba tersebut perusahaan dapat

tumbuh dan berkembang, dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar

pada konsumen, serta dapat memperkuat kondisi perekonomian secara

keseluruhan. Untuk dapat memberikan kepuasan tersebut, perusahaan dapat

menyediakan/ menjual barang dan jasa yang paling baik dengan harga yang layak.

2.3.3 Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran

Setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimbung

dalam suatu usaha yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen,

sehingga tujuan perusahaan dapatdirealisir.

2.4 Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Terdapat dua definisi bauran pemasaran yang pada intinya adalah sama,

yaitu:
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menurut Stanton, definisi marketing Mix:

Kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari
sistem pemasaran perusahaan, yaitu: produk, struktur harga, kegiatan
promosi dan sistem distribusi. (Stanton, 1991:34)

bauran pemasaran menurut Kotlerdan Armstong adalah:

Seperangkat alat pemasaran taktis (produk, harga, promosi dan distribusi)
yang terkontrol dan dipadukan untuk menghasilkan respon yang diinginkan
pasar sasaran. (Kotler dan Armstrong, 2001: 71)

Jadi, variabel-variabel dalam bauran pemasaran (marketing mix) ada empat

yaitu: produk (product), harga (price), saluran distribusi (place) dan promosi

(promotion).

Untuk menunjang kegiatan pemasaran atau mengoptimalkan pemasaran,

dibutuhkan suatu upaya promosi atau kegiatan promosi yang baik dan efektif,

sehingga akan dapat tercapai keinganan dan kebutuhan dari perusahaan, yaitu

meningkatkan pemasaran.

2.5 Pengertian Bauran Promosi

Untuk melakukan strategi promosi, dipergunakan alat-alat promosi

sebagaimana terdapat dalam promotional mix, seperti yang dijelaskan oleh

Stanton:

Kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan,
personal selling dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan
untuk mencapai tujuan promosi penjualan.(Stanton, 1991:6)

Dan definisi Stanton tersebut diatas tidak disebutkan secara jelas beberapa

variabel promotional mix selain periklanan danpersonal selling. Menurut Kotler,
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bauran komunikasi pemasaran (juga disebut bauran promosi) terdiri dari empat

perangkat utama yaitu (Kotler dan Armstrong, 2001:77):

2.5.1 Periklanan (advertising)

Segala bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi mengenai gagasan,

barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu

2.5.2 Penjualan pribadi (personal selling)

Penyajian pribadi oleh tenaga penjual perusahaan dengan tujuan menjual

dan membina hubungan dengan pelanggan.

2.5.3 Promosi penjualan (sales promotion)

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari

suatu produk atau jasa.

2.5.4 Hubungan masyarakat (public relation)

Membina hubungan baik dengan berbagai kolompok masyarakat yang

berhubungan dengan perusahaan melalui publisitas yang mendukung, membina

"citra perusahaan" yang baik, dan menangani atau menangkal desas-desus, cerita,

dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.

2.6 Periklanan (Advertising)

Periklanan merupakan bagian yang keputusan yang komplek. Periklanan

dapat memperbesar pangsa pasar maupun mempertahankan posisi pasar atau

pelanggan yang ada. Para pesaing dalam suatu medan pasar harus terus berlomba

secara kompetitif menyakinkan kepada konsumen bahwa produk atau jasa yang

ditawarkan lebih dari yang lain. Jadi iklan tidak hanya sebagai usaha atau kiat
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pemasaran, juga sebagai alat pemasaran untuk menjangkau konsumen. Pengertian

dari periklanan adalah:

Periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk
melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk gagasan,
barang atau jasa. (Kotler dan Armstrong, 2001:153)

Iklan juga merupakan cara yang paling efektif untuk menyebarkan pesan

dari segi biaya dan memotivasi konsumen untuk menggunakan suatu produk.

Menurut masyarakat Indonesia, iklan didefinisikan sebagai:

Segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui
media, dituangkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. (Rhenald
Kashali, 1995:11)

Periklanan dapat dipandang sebagai kegiatan pemasaran terhadap

kelompok masyarakat baik secara lisan ataupun dengan penglihatan (berupa

berita) tentang suatu produk, jasa dan ide. Berita yang disampaikan dinamakan

iklan atau advertising.

2.6.1 Tuj uan periklanan

Tujuan periklanan yang utama adalah menjual atau meningkatkan

penjualan barang, jasa dan ide. Adanya kegiatan periklanan sering mengakibatkan

terjadinya penjualan dengan segera meskipun banyak juga penjualan yang baru

terjadi pada waktu yang akan datang. Dari segi lain tujuan yang riil adalah

mengadakan komunikasi secara efektif. Adapun tujuan dan periklanan adalah

(Kotler dan Amstrong, 2001.155):

2.6.1.1 Memberi infonnasi

1) Menginformasikan pasar tentang produk baru.

2) Mengemukakan kegunaan baru sebuah produk.
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3) Menginformasikan perubahan harga ke pasar.

4) Menjelaskan cara kerja produk.

5) Menggambarkan jasa yang tersedia.

6) Memperbaiki kesan yang salah.

7) Mengurangi keraguan pembeli.

8) Membangun citra perusahaan.

2.6.1.2 Membujuk

1) Membangun preferensi merek.

2) Mendorong agar beralih ke merek yang ditawarkan.

3) Mengubah persepsi pembelian tentang atribut produk.

4) Membujuk pembeli untuk membeli sekarang.

5) Membujuk pembeli untuk menerima kunjungan.

2.6.1.3 Mengingatkan

1) Mengingkatkan pelanggan bahwa produk bisa saja dibutulikan dalam

waktu dekat.

2) Mengingatkan pelanggan dimana hams beli produk.

3) Agar produk tetap diingat pelanggan walaupun penjualan sedang

sepi.

4) Menjaga agar kesadaran akan produk tetap menjadi hal yang utama.

2.6.2 Kegunaan dan fungsi periklanan

Kegunaan periklanan adalah sebagai berikut (Philip Kotler, 1987:142):

2.6.2.1 Pembentukan citra organiasasi jangka panjang (periklanan kelembagaan).

2.6.2.2 Pembentukan merek tertentu jangka panjang (periklanan merek).
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2.6.2.3 Penyebaran informasi tentang adanya obral, mengenai pelayanan tertentu

atau peristiwa khas (perikalanan terkelompok).

2.6.2.4 Anjuran atas suatu maksud tertentu (periklanan anjuran).

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan periklanan adalah memberi

tahu serta menyampaikan informasi pada suatu penawaran produk kepada pembeli

potensial dan untuk meningkatkan penjualan yang menguntungkan. Dalam

periklanan diusahakan agar dapat menarik perhatian, minat, keinginan serta

menimbulkan tindankan pembelian dengan memanfaatkan media yang tersedia

seperti koran, majalah, televisi dan radio.

Program periklanan mempunyai lima fingsi yaitu:

1) Memberi laporan

Periklanan dapat menambah nilai pada suatu barang dengan

memberikan infonnasi kepada konsumen. Iklan dapat memberikan

infonnasi lebih banyak daripada lainnya, baik tentang harga, barang ataupun

infonnasi lain yang berguna bagi konsumen. Nilai yang diciptakan oleh

periklanan tersebut dinamakan faedah infonnasi. Tanpa adanya infonnasi

orang akan segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang.

Disini iklan hanya ditunjukan untuk memberi tahu saja dan bukannya

membujuk. Periklanan menyediakan suatu alat bagi penjual dan pembeli

untuk memberi tahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan keinginan

mereka. Sehingga kebutuhan dan keinginan mereka tersebut dapat terpenuhi

dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan.
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2) Membujuk atau mempengaruhi

Periklanan yang sifatnya membujuk lebih baik dipasang pada media-

media seperti televisi, majalah, ataupun media internet. Umumnya orang

tidak ingin dibujuk atau didorong untuk membeli produk yang sudah jelas

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Tetapi apabila ada dua

produk yang sejenis, penjual akan mengeluarkan lebuh banyak waktu dan

tenaga untuk membujuk orang bahwa produknya lebih baik daripada yang

lainnya. Sebenarnya akan lebih bermanfaat apabila uang yang dikeluarkan

dipakai untuk membuat produk yang lebih baik.

Periklanan yang bersifat membujuk dapat menimbulkan akibat yang

kurang baik pada masyarakat apabila dipakai untuk mempermainkan dan

memanfaatkan konsumen yang tidak bersalah. Sebaliknya periklanan dapat

menimbulkan kesan positif pada masyarakat seperti: mendorong orang

untuk berhenti merokok, mengingatkan orang untuk lebih memperhatikan

gizi.

3) Menciptakan kesan (image)

Dengan sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu

tentang apa yang diiklankan. Kadang-kadang pembelian sebuah barang tidak

dilakukan secara irasional atau memperhatikan nilai ekonomisnya, tetapi

lebih terdorong untuk mempertahankan atau meningkatkan gengsi. Dari segi

lam, perikalanan dapat menciptakan kesan pada masyarakat untuk

melakukan pembelian secara rasional dan ekonomis. Dalam pembedaan

produk (produk differentation) dimana penjual berusaha untuk memberikan
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kesan kepada konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk yang

lainnya.

4) Memuaskan keinginan

Periklanan merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat efisien

bagi para penjual. Mereka harus menggunakannya untuk melayani orang

lain, masyarakat dan mereka sendiri. Dimana, periklanan merupakan suatu

alat yang dipakai untuk mencapai tujuan barupa pertukaran yang saling

memuaskan. Kesalahan dalam periklanan dapat mempengaruhi pertukaran

yang saling memuaskan.

2.6.3 Faktor Iklan

Beberapa faktor yang mempengaruhi iklan adalah sebagai berikut (Frank

Jefkins, 1997: 227 dan 234)

2.6.3.1 Bintang Iklan

Pemilihan bintang iklan untuk suatu iklan adalah keputusan yang penting,

karena bintang iklan yang menarik pada suatu iklan niaga tentu akan mempunyai

respon yang baik terhadap persepsi atau image perusahaan, serta mempengaruhi

penyampaian pesan tersebut.

2.6.3.2 Tema Iklan

Tema iklan dibuat sedemikian rupa untuk menarik perhatian konsumen.

Untuk itu kadang iklan dibuat lucu/ bersifat humor, yang intinya adalah untuk

mengalihkan perhatian konsumen terhadap produk yang diiklankan. Tema dari

sebuah iklan dibuat untuk memberikan motivasi kepada konsumen.
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2.6.3.3 Slogan Iklan

Menurut Alo Liliwery seperti yang dikutip oleh Jefkins, slogan adalah

ungkapan kata atau kalimat yang dirumuskan dalam bentuk ringkasan tetapi

padat, tentang sesuatu produk agar mudah diingat dan mengingatkan emosi

khalayak. Dengan slogan masyarakat akan lebih cepat ingat pada produk yang

diiklankan ketika mendengar slogan tersebut.

2.6.3.4 Ilustrasi Iklan

llustrasi harus menyampaikan janji yang sama dengan judul iklan. Ilustrasi

iklan menunjukkan sesuatu yang hendak disamapaikan oleh pengiklan melalui

gambar dan foto. Ilustrasi iklan merupakan pelengkap selunih variabel iklan.

2.6.4 Sasaran Periklanan

Langkah pertama dalam pengembangan program periklanan ialah

menetapkan sasaran periklanan yang mana dapat diklasifikasikan menjadi: (Philip

Kotler, 1987:216-218)

2.6.4.1 Periklanan infonnatif (bersifat memberitahukan)

Terasa barat pada tahap pionir suatu kategori produk, dimana sasarannya

adalah membangun pennintaan primer (primary demand).

2.6.4.2 Periklanan persuatif (bersifat menyakinkan)

Periklanan ini sangat penting pada tahap persaingan, dimana sasaran

perusahaan adalah membangun pennintaan selektif (selective demand). Bentuk

yang ada kaitannya adalah iklan perbandingan yang berusaha memaparkan

kehebatan suatu merek dengan membandingkan secara langsung dengan satu atau

lebih merek lain misalnya : shampo, sabun mandi.



19

2.6.4.3 Periklanan peringatan (bersifat mengingatkan)

Untuk menjaga agar konsumen selalu membayangkan atau memikirkan

tentang produk yang bersangkutan. Bentuk periklanan yang ada kaitannya adalah

iklan pengutan (bersifat menguatkan) dan bemsalia meyakinkan para pembeli

yang ada bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat

Sasaran periklanan hams dirumuskan secara spesifik. Semakin spesifik

sasaran periklanan maka semakin besar kemampuan untuk menjadi petunjuk bagi

penyusun berita, pemilihan media yang tepat dan penilaian pengaruh iklan.

Keputusan yang hams diambil dalam bidang periklanan adalah mengenai:

1) Besarnya anggaran periklanan.

2) Bentuk dan cara presentasi.

3) Media yang digunakan.

4) Jadwal pemasangan iklan.

5) Cara-cara mengetahui pengaruh iklan.

2.7 Jenis-jenis Iklan

Secara garis besar, iklan dapat digolongkan menjadi tujuh kategori pokok,

yaitu: (Jefkins, 1997:39)

2.7.1 Iklan Konsumen

Dalam suatu pasar terdapat banyak jenis barang konsumen, yaitu barang

yang penjualannya bemlang-ulang atau merupakan kebutulian sehari-hari seperti

makanan, minuman, shampo, sabun, balian pakaian dan Iain-lain.
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Media yang paling sesuai untuk iklan-iklan barang konsumen biasanya

adalah yang diminati secara luas (dibaca oleh banyak lapisan sosial atau

kelompok sosial ekonomi dalam masyarakat), atau bisa juga jumal-jumal yang

cakupannya lebih khusus namun merangkul banyak orang, misalanya seperti

majalah-majalah wanita.

2.7.2 Iklan Antarbisnis

Kegunaan iklan antarbisnis adalah untuk mempromosikan barang-barang

dan jasa non-konsumen. Artinya, baik pemasang maupun sasaran iklan sama-

sama perusahaan dan produk yang diiklankan adalah barang antara yang hams

diolah atau menjadi unsur produksi.

Media yang paling sesuai bagi iklan antarbisnis antara lain adalah jumal-

jumal perdagangan dan teknik, literatur dan katalog teknik, pameran-pameran

dagang, jasa kiriman pos, seminar dan demonstrasi.

2.7.3 Iklan Perdagangan

Iklan perdagangan secara khusus ditujukan kepada kalangan distributor

pedagang-pedagang kulakan besar, para agen, eksportir/ importir, dan para

pedagang besar dan kecil. Barang-barang yang diiklankan adalah barang-barang

untuk dijual kembali.

Media yang paling sesuai untuk iklan perdagangan adalah melalui media

pres atau radio dan televisi.
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2.7.4 Iklan Eceran

Iklan yang dibuat dan disebarluaskan oleh pihak pemasok atau

perusahaan/ pabrik pembuat produk, dan iklan itu biasanya ditempatkan di semua

lokasi (toko, gerai penjualan) yang menjual tadi kepada para konsumen.

Media yang paling sesuai untuk iklan eceran adalah melalui media lokal

seperti koran mingguan dan harian, poster-poster, siaran-siaran iklan ditelevisi

daerah dan Iain-lain.

2.7.5 Iklan Bersama

Iklan bersama biasanya merupakan kerjasama antara perusahaan/ pabrik

dengan para pengecer produk (kerja sama iklan secara vertikal).

2.7.6 Iklan Keuangan

Iklan-iklan keuangan meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa tabungan,

asuransi, dan investasi. Tujuan iklan keuangan biasanya adalah untuk

menghimpun dana pinjaman atau menawarkan modal, baik dalam bentuk

asuransi. penjualan saham, surat obligasi, surat utang atau dana pensiun.

Media yang dipilih tentunya bergantung dari khalayak yang hendak dituju.

2.7.7 Iklan Rekmitmen

Iklan jenis ini bertujuan merekrut calon pegawai. Seni dari iklan-iklan ini

adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin pelamar yang memenuhi segala

persyaratan dengan biaya yang serendah-rendalmya. Bentuknya antara lain iklan

kolom atau iklan selebaran.
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Media yang paling sesuai dengan iklan ini adalah surat kabar nasional,

jumal-jumalperdagangan, pers daerah (harian ataumingguan lokal), dan terbitan-

terbitan yang diberikan secara gratis.

2.8 Pengertian Kreativitas

Kata kreativitas berasal dari kata "kreatif yang dalam kamus bahasa

umum Indonesia mempunyai makna kemampuan untuk mencipta atau bersifat

mencipta misalnya suatu pekerjaan yang menghendaki selain kecerdasan juga

imajinasi. Jika dikaitkan dalam ruang lingkup periklanan akan mempunyai arti

kemampuan untuk menciptakan suatu iklan yang tidak hanya kecerdasan tapi juga

imajinasi dari pekerja kreatif atau dengan kata lain menciptakan suatu iklan yang

belum ada sebelumnya (inovatif) meskipun hanyainovasi kecil.

Iklan yang efektif biasanya kreatif yakni iklan yang tidak biasa dan

berbeda. Iklan yang sama dengan sebagian besar iklan lainnya tidak akan mampu

menerobos kemmunan iklan kompetitif dan tidak akan dapat menarik perhatian

konsumen.

Definisi kreativitas sangat sulit untuk diterjemahkan, berikut adalah

penjelasan mengenai gambaran pengertian kreativitas seperti yang terdapat dalam

bukunya Terence A. Shimp yang dikutip dari Jack Smith, direktur kreatif kepala

perwakilan biro iklan Leo Burnett adalah :

Suatu sensitivitas terhadap sifat alami manusia serta kemampuannya untuk
mengkomunikasikan nya. (Iklan) kreatif yang terbaik hadir dari suatu
pemahaman tentang apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang-
orang. (Shimp, 2003: 419)
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Berbeda dengan gambaran pengertian kreativitas periklanan menurut. John

O' Toole, mantan presiden Asosiasi Perilanan AS seperti yang dikutip dalam

bukunya Terence A. Shimp adalah:

Suatu kombinasi baru dari elemen-elemen familiar yang mendorong
keterlibatan dan kemampuan daya ingat.(Shimp, 2003: 419)

Secara keselumhan, iklan yang efektif, kreatif hams mengliasilkan dampak

abadi secara relatif terhadap konsumen, hal ini berarti meninggalkan dibelakang

kerumunan iklan lainnya, mengaktifkan perhatian, serta memberi sesuatu kepada

para konsumen agar mengingat tentang produk yang diiklankan, dengan kata lain

adalah iklan hams membuat suatu kesan.

Iklan kreatif adalah iklan berhasil mengajak sasarannya melelui stimulus

yang kuat untuk bereaksi atau terlibat dalam satu proses komunikasi dua arah.

Stimuli tersebut adalah segala sesuatu dalam iklan, dari kata-kata, aspek visual

atau pun pilihan musik yang mengusik sasaran iklan.( Uyung Sulaksana, 2003:

175)

Dengan gambaran kreativitas seperti itu, berarti mengembangkan iklan

yang empatis contohnya, iklan yang memahami apa yang dipikirkan dan

dirasakan orang, yakni yang melibatkan diri dan mudah diingat, serta yang

mengesankan simpel.

2.9 Strategi Kreatif dalam Periklanan

Di era teknologi dan infonnatif ini, hampir semua infonnasi dapat masuk

dalam kehidupan manusia. Orang hanya akan memperhatikan infonnasi yang

sesuai dengan kebutuhannya dan akan menutup diri dari berbagai infonnasi yang
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tidak dibutuhkannya. Hal yang sama terjadi pada iklan yang berfungsi sebagai

salah satu sumber infonnasi bagi konsumen. Konsumen akan memperhatikan

iklan suatuprodukjika mempunyai niat untuk membeli produk tersebut atau iklan

yang menarik perhatiannya.

Pemsahaan hams berkompetisi dengan lawan yang umumnya sudah

mempersiapkan diri dengan baik. Ini berarti suatu pemsahaan hams memasuki

dunia periklanan dengan suatu perencanaan yang jelas, untuk itu diperlukan

strategi periklanan. Strategi periklanan adalah apa yang dikatakan pengiklan

tentang merek yang diiklankan. Strategi ini adalah fonnulasi suatu pesan

periklanan yang mengkomunikasikan keuntungan utama dari merek atau

bagaimana merek tersebut bisa memecahkan masalah konsumen.

Fonnulasi strategi periklanan mensyaratkan pengiklan untuk

mengupayakan langkah-langkah fonnal berikut ini, yang disebut program lima

langkah yaitu : (Shimp, 2003: 420 - 424)

2.9.1 Menspesifikasi fakta kunci

Fakta kunci dalam strategi periklanan adalah pernyataan tunggal dari sudut

panadang konsumen, yang mengidentifikasi mengapa para konsumen membeli

atau tidak membeli produk atau tidak mempertimbangkan produk tersebut sebagai

produk yang layak.

2.9.2 Menyatakan masalah pemasaran utama

Masalah pemasaran utama bisa jadi adalah masalah citra, persepsi, produk.
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2.9.3 Menyatakan tujuan komunikasi

Merupakan pernyataan langsung tentang efek periklanan apa yang

diinginkan dari pasar sasaran dan bagaimana iklan tersebut sehamsnya

mempersuasi para konsumen.

2.9.4 Mengimplementasikan strategi pesan yang kreatif

Inti dari keseluruhan strategi periklanan adalah strategi pesan yang kreatif.

mengimplementasikannya perlu:pendefinisian pasar sasaran, identifikasi pesaing

kompetisi utama, pemilihan janji dan penawaran alasan-alasan mengapa harus

memilih produk tersebut, mempakan fakta-fakta yang mendukung janji tersebut.

2.9.5 Membangun persyaratan arus perintah korporat/ divisional

Aspek strategi periklanan ini relatif bersifat teknis dan tidak kreatif.

Pengiklan biasanya menyertakan slogan atau logo korporat.

Secara keseluruhan strategi periklanan menyatakan detail-detail kampanye

periklanan yang akan datang. Strategi periklanan berpatokan pada suatu

pendekatan disiplin guna menganalisis produk/ merek, konsumen serta pesaing.

Istilah strategi kreatif mempunyai beberapa arti tergantung siapa yang

melihatnya. Seorang pengiklan biasanya akan berpikir bahwa strategi kreatif

mempakan orientasi pemasaran yang diberikan kepada orang-orang kreatif

sebagai pedoman dalam membuat suatu iklan. Sedangkan bagi orang-orang

kreatif, strategi kreatif sering dianggap sebagai hasil terjemahan dari berbagai

infonnasi mengenai produk, pasar, dan konsumen sasaran, ke dalam suatu posisi

tertentu di dalam komunikasi yang kemudian dapat dipakai untuk merumuskan
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tujuan iklan. Dengan demikian dilihat dari sudut manapun strategi kreatif iklan

tidak lepas dari pemasaran secara keselumhan.(Rlienald Kasali, 1995:81)

Menurut Gilson dan Berkman seperti yang dikutip oleh Rhenald, terdapat

tiga tahapan proses perumusan suatu strategi kreatif, yaitu: (Rhenald Kasali,

1995:81-82)

2.9.6 Tahap pertama

Mengumpulkan dan mempersiapkan infonnasi pemasaran yang tepat agar

orang-orang kreatif dapat dengan segera menemukan strategi kreatifiiya. Biasanya

infonnasi diperoleh dari rencana pemasaran dan komunikasi, hasil penelitian

tentang konsumen sasaran, data-data tentang produk, persaingan di pasar, serta

rencana dasar tentang stategi media.

2.9.7 Tahap kedua

Orang-orang kreatif mengolah infonnasi-infonnasi tersebut untuk

menetapkan suatu posisi dalam penjualan serta menentukan tujuan iklan yang

akan dihasilkan.

2.9.8 Tahap ketiga

Mempresentasikan dihadapan pengiklan untuk memperoleh persetujuan

sebelum rancangan iklan yang telah dibuat diproduksi dan dipublikasikan melalui

media-media yang telah ditetapkan.
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2.10 Struktur Iklan dan Rumus AIDCA

Dalam perbuatan iklan yang baik penting juga mengunakan elemen-

elemen dalam sebuah minusyang terkenal sebagai AIDCA, yangterdiri (Rhenald

Kasali, 1995:83-86):

2.10.1 Atten(ion (perhatian)

Iklan harus menarik khalayak sasarannya, baik pembaca, pendengar atau

pemirsa. Beberapa penulis naskah iklan mempergunakan trik-trik khusus untuk

menimbulkan calon pembeli, seperti:

2.10.1.1 Menggunakan headline yangmengarahkan.

2.10.1.2 Menggunakan slogan yang mudah diingat.

2.10.1.3 Menonjolkan atau menebalkan humf-humf tentang harga (bila harga

mempakan unsur penting dalam mempengaruhi orang untuk membeli).

2.10.1.4 Penonjolan sellingpoint suatuproduk.

2.10.1.5 Menggunakan sub-sub judul untuk membagi naskah dalam beberapa

paragrafpendek.

2.10.1.6 Menggunkan huruf tebal (bold) untuk menonjolkan kata-kata yang

menjual.

2.10.2 Interest (minat)

Setelah perhatian calon pembeli berhasil direbut, persoalan yang dihadapi

adalah bagaimana agar konsumen benninat ingin tahu lebih lanjut. Untuk itu

mereka dirangsang agar membaca dan mengikuti pesan-pesan yang disampaikan.

Dengan demikian penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat pembuka sebaiknya

dapat merangsang orang untuk tahu lebih lanjut.
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2.10.3 Desire (kebutuhan/ keinginan)

Iklan hams berhasil menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau

menikmati produk. Kebutuhan atau keinginan mereka untuk memiliki, memakai

atau melakukan sesuatu harus dibangkitkan.

2.10.4 Conviction (rasa percaya)

Untuk menimbulkan rasa percaya para calon pembeli, sebuah iklan dapat

ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan seperti testimonial atau pembuktian,

membagi-bagikan contoh produk secara gratis dan menyondongkan pandangan-

pandangan positif dari tokoh-tokoh masyarakat terkemuka serta hasil pengujian

oleh pihak ketiga, misalnya hasil pengujian dari Departemen Kesehatan,

Deepartemen Perindustrian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan laboratorium

swat? terkemuka atau Perguruan Tinggi.

2.10.5 Action (tindakan)

Upaya terakliir untuk membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin

melakukan tindakan pembelian adalah menggunakan kata yang tepat sesuai yang

diharapkan.

Secara umum iklan mempunyai dampak untuk:

2.10.5.1 Menarik calon konsumen menjadi "konsumen yang loyal" selama

jangka waktu tertentu.

2.10.5.2 Mengembangkan sikap positif pada konsumen yang diharapkan dapat

menjadi pembeli yang potensial pada masa yang akan datang.
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2.11 Teknik-teknik Visual dalam Iklan Televisi

Ada beberapa teknik visual yang dapat digunakan untuk membuat naskah

iklan yang dramatis dan mempunyai kemampuan menjual yang kuat. Menumt J

Thomas Russel dan kawan-kawan, seperti yang dikutip Rhenald dalam bukunya

Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, teknik-teknik itu

adalah: (Rhenald Kasali. 1995: 93-95)

2.11.1 Spokesperson

Teknik yang menampilkan seseorang di hadapan kamera yang langsung

membawakan iklan kepada pemirsa televisi.

2.11.2 Testimonial

Teknik yang mengunakan seseorang yang dikenal luas yang mampu

memberikan kesaksian atau jaminan tentang suatu produk.

2.11.3 Demonstration

Teknik yang cukup populer mengingat televisi adalah media yang ideal

untuk memberikan demonstrasi kepada konsumen tentang manfaat suatu produk.

2.11.4 Closeups

Teknik ini juga ideal untuk digunakan oleh televisi , karena mengcloseup

produk yang diiklankan.

2.11.5 Story Line

Teknik yang mirip dengan sebuah film yang sangat pedek.

2.11.6 Direct Product Comparison

Teknik ini adalah membandingkan dua buali produk secara langsung.
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2.11.7 Humor

Gaya ini tennasuk salah satu gaya yang disukai oleh copywriter maupun

konsumen, karena dalam naskahnya dibuat humor atau menggunakan pelawak

yang lucu.

2.11.8 Slice of Life

Teknik ini mengunakan penggalan dari adegan sehari-hari. Rumusnya

adalah dengan menggabungkan "keadaan yang menjengkelkan" + "penyelesaian

masalah" + "kebahagiaan".

2.11.9 Customer Interview

Teknik yang menggunakan seorang reporter untuk mewawancari

seseorang yang mengunakan produk yang diiklankan.

2.11.10 Vignettes dan Situations

Teknik yang dalam gambamya menampilkan sejumlah orang yang sedang

menikmati sesuatu produk seperti menikmati hidup diiringi musik yang liriknya

memberikan suasana yang mendukung.

2.11.11 Animation

Teknik ini biasanya menggunkan gambar atau tokoh kartun sebagai ganti

suasana atau manusia sebenarnya.

2.11.12 Stop Motion

Teknik yang hanya merupakan suatu rangkaian gambar berseri.

2.11.13 Rotoscope

Teknik yang menggabungkan teknik animasi dengan gambaran nyata.
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2.11.14 Combination

Teknik ini pada dasarnya mempakan penggabungan dari dua tau beberapa

teknik dasar lainnya.

2.12 Minat Beli Konsumen

Minat berperilaku adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan,

setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan

dengan kebutuhan yang diinginkannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa minat

mempunyai hubungan erat dengan perilaku. Minat itu sendiri diharapkan dapat

merefleksikan konsumen dimasa yang akan datang untuk membeli. (Sutisna,

2001:197)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada variabel minat ini adalah:

2.12.1 Minat dianggap sebagai "penangkap" atau perantara faktor-faktor

motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku.

2.12.2 Minat menujukkan seberapa keras seseorang berani mencoba.

2.12.3 Minat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan

seseorang untuk dilakukan.

2.12.4 Minat adalah paling dekat berhubungan dengan perilaku selanjutnya.

2.13 Kerangka Teoritis

Iklan cenderung mempengamhi konsumen dalam melakukan pembelian

akan suatu produk. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menjalankan

variabel-variabel kreativitas agar menghasilkan iklan yang baik atau efektif.
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Kerangka teoritis dalam penelitian secara sistematis dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Teoritis

Konsumen

Kartu Prabayar
Simpati Hoki

<=£

Variable-variabel

Kreatifitas Iklan Simpati
Hoki

<- Tata suara (XO
*• Model (X2)
r Dialog (X3)
> Tampilan gambar (X4)
'*• Tema (X5)
*- Slogan (X6)

c=>

Minat beli

konsumen terhadap
kartu prabayar

Simpati Hoki (Y)

Dari gambar di atas dapat dilihat dimana variabel kreativitas iklan yaitu

tata suara (XO, model (X2), dialog (X3), tampilan gambar (X4), tema (X5) dan

slogan (X6) dalam penelitian ini diteliti pengaruhnya terhadap minat beli pada

masyarakat di Kecamatan Sragen.

2.15 Hipotesis

Pengertian hipotesis adalah:

Suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk
menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/ mengarahkan penyelidikan
selanjutnya. (Husein Umar.2001: 104)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Diduga selumh variabel kreativitas iklan kartu prabayar simpati hoki secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

minat beli konsumen masyarakat di Sragen Kabupaten Sragen.
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2. Diduga variabel kreativitas iklan yaitu dialog mempakan faktor yang .paling

dominan pengamhnya terhadap minat beli konsumen masyarakat di Sragen

Kabupaten Sragen.


