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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Periklanan 

2.1.1 Definisi Periklanan 

Menurut Kotler (2002:658), periklanan didefinisikan sebagai bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu 

sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Menurut PPPI dalam situs 

resminya mendefinisikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu 

produk disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang 

dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat [Sumber: 

p3i-pusat.com, 20111].  

Fungsi dari periklanan sendiri ada tiga yaitu : 

a. Informing / Memberikan Informasi, dimana iklan digunakan untuk 

memberikan informasi baik produk maupun mereknya kepada 

khalayak demi membangun brand awareness di benak khalayak. 

b. Persuading / Memberi Rangsangan, dimana iklan digunakan untuk 

memberikan rangsangan kepada khalayak sehingga khalayak akhirnya 

memutuskan untuk membeli produk atau tidak melalui empati dan 

persuasi dalam iklan tersebut. 

c. Reminding / Mengingatkan, iklan juga digunakan untuk membuat 

khalayak terus ingat tentang produk ataupun merek tertentu dengan 

pengulangan ilang secara berkala.  

2.1.2    Bentuk dan Media Iklan  

Periklanan masih dianggap sebagai media yang paling efektif dan 

efisien dalam hal penjangkauan khalayak sehingga memunculkan banyak 

klasifikasi dalam iklan. Menurut PPPI klasifikasi iklan dibedakan menjadi 

lima yaitu  

a. Iklan media massa termasuk iklan luar ruang dan internet, 

b. Advertorial,  
                                                            
1 http://www.p3i-pusat.com/rambu-rambu/buku-pedoman/193-definisi-iklan (diakses 5 Desember 
2012) 

http://www.p3i-pusat.com/rambu-rambu/buku-pedoman/193-definisi-iklan
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c. Built-in,  

d. Poster dan selebaran,  

e. Iklan baris [Sumber: p3i-pusat.com, 20112].  

Iklan media massa sendiri dapat dipisahkan lagi menjadi iklan televisi, 

iklan radio, iklan cetak, iklan luar ruang dan iklan internet. Menurut survei 

Nielsen Company Indonesia pada bulan November 2009 yang lalu 

menyatakan bahwa dari tingkat belanja iklan media massa (televisi, koran 

dan radio) sampai akhir tahun 2009 mencapai Rp 50 triliun. 

2.1.3 Iklan Televisi 

Berkembangnya stasiun televisi swasta, meningkatkan pula iklan 

dengan media televise. Seperti yang dikatakan Mari Pangestu dalam acara 

Asia Pasific Media Forum (APMF) [Sumber: Metronews.com, 2012 3 ], 

dimana dikatakan bahwa pada tahun 2011 pertumbuhan iklan di Indonesia 

mencapai 21 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan ini tidak hanya 

terpatok pada salah satu jenis iklan namun semua jenis iklan yang ada di 

Indonesia.  

Dalam sebuah iklan televisi ada empat unsur yang diperlukan adalah : 

a. Musik atau jingle, seperti penggunaan lagu yang menarik dan mudah 

diingat ataupun menggunakan lagu terkenal. 

b. Endorser, misalnya menggunakan bintang terkenal 

c. Daya tarik yang digunakan, banyak daya tarik yang bisa digunakan 

seperti ketakutan, humor, seksualitas, musik, rasional, emosional, 

kelangkaan, dan kombinasi (menggabungkan lebih dari satu daya 

tarik).  

d. Pesan yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan dapat secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

Keempat unsur ini memang diperlukan karena dengan adanya unsur-

unsur ini maka sebuah iklan televisi akan menjadi lebih menarik. Namun 

keempat unsur ini memerlukan satu hal yang tidak dapat dipungkiri yaitu 

                                                            
2 http://www.p3i-pusat.com/rambu-rambu/buku-pedoman/193-definisi-iklan (diakses 5 Desember 
2012) 
3 http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/05/24/92251/Pertumbuhan-Media-Periklanan-
Meningkat-/2 (diakses 10 Desember 2012) 

http://www.p3i-pusat.com/rambu-rambu/buku-pedoman/193-definisi-iklan
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kreatifitas, tanpa adanya kreatifitas maka iklan-iklan yang ada akan 

monoton dan cenderung tidak menarik. Bagi sebuah perusahaan kreatifitas 

dalam membuat iklan yang menarik merupakan hal yang terpenting sebab 

dari hal yang menarik dalam iklan tersebut merangsang konsumen untuk 

melihat iklan tersebut sehingga pesan tentang produk tersampaikan.  

2.1.4  Iklan yang efektif 

Sebuah iklan dapat dikatakan efektif apabila : 

• Terdapat dampak komunikasi dari suatu iklan, yaitu potensi 

pengaruhnya pada kesadaran (awareness), pengetahuan 

(knowledge), dan preferensi (preference). 

• Terdapat dampak terhadap penjualan, pengukuran ini lebih sulit 

diukur daripada dampak komunikasi karena penjualan dipengaruhi 

oleh banyak faktor selain iklan, seperti tampilan produk, harga, 

ketersediaan, dan tindakan pesaing. 

2.1.5 Iklan Subliminal 

Iklan subliminal atau subliminal advertising merupakan teknik 

periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, 

sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang 

kesadaran. Subliminal dari kata sub-liminal, dari kata latin Limen yang 

berarti ambang.  

Menurut Shrum (2012:vii) subliminal adalah pesan / stimulus yang 

diserap oleh persepsi dan alam bawah sadar melalui gambar yang diulang-

ulang secara cepat sebelum diproses sehingga mengganggu pengolahan 

pesan yang ada dan pesan ini perlahan akan mempengaruhi serta mengubah 

pikiran sadar dari otak seseorang. 

Iklan subliminal sendiri menurut Bertens (2009:273) merupakan 

sebuah teknik periklanan yang menyampaikan suatu pesan dengan begitu 

cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah 

ambang kesadaran manusia.  

Dari definisi iklan subliminal diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sebuah iklan dapat dikatakan iklan subliminal apabila mempunyai 

ciri-ciri yaitu mempunyai konten baik secara visual ataupun audio yang 
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dalam satu durasi iklan secara cepat namun bukan iklan yang diulang-ulang 

dalam satu durasinya. 

2.2.  Efek Periklanan  

 Sebuah iklan dapat memberi 4 efek kepada penontonnya, yaitu : 

a. Mengubah perilaku, dimana sebuah iklan dapat merubah pilihan 

seseorang dari suatu merek terhadap merek lainnya. 

b. Mengedukasi atau mengingatkan, dimana sebuah iklan 

menginformasikan tentang produk dan mengingatkan tentang janji 

produk. 

c. Membangkitkan sebuah respon emosinal, dimana sebuah iklan dapat 

meningkatkan daya tarik terhadap merek dan menciptakan citra yang 

positif. 

d. Meningkatkan pengenalan merek dan mempertahankan merek sebagai 

top of mind diantara kompetitornya, dimana iklan yang lain akan lebih 

menonjol dari yang lain sehingga konsumen teringat akan merek 

tersebut. 

Efektivitas merupakan sebuah tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran tertentu. [Sumber: pengertiandefinisi.com, 2011].  

2.3.  EPIC Model 

Epic Model merupakan pendekatan untuk mengukur efektivitas iklan 

yang dikembangkan oleh AC Nielsen 4  dalam progam AC Nielsen 

ads@work yang mencakup empat dimensi kritis, yaitu: Empathy (empati), 

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

(Rangkuti, 2009;385) 

a. Empathy: Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang 

mengidentifikasi dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama 

dengan orang atau entitas tertentu. Dimensi empati dalam EPIC Model 

menunjukkan bahwa suatu iklan dapat membuat pemirsa 

mengidentifikasikan iklan ke dalam dirinya, karena iklan tersebut 

mencerminkan aspek tertentu dalam kehidupan mereka. Iklan yang 

                                                            
4 AC Nielsen   : sebuah lembaga riset pemasaran dan analisis konsultan. 
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dimaksud menyampaikan pesan tertentu dengan penggunaan kata, 

jingle, tokoh, tata warna, grafika, dan lain sebagainya, yang membuat 

iklan tersebut disukai dan dipersonalisasi oleh pemirsa.  

b. Persuasion: Persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara 

memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Dimensi 

persuasi dalam EPIC Model menunjukkan suatu iklan dapat 

meyakinkan pemirsa bahwa iklan tersebut sesuai dengan aspek tertentu 

dalam kehidupan pemirsa. Iklan yang memiliki muatan persuasi akan 

membentuk apresiasi pemirsa terhadap iklan tersebut dan 

meningkatkan kesan positif terhadap merek produk.  

c. Impact: Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat 

(baik positif maupun negatif). Dimensi dampak dalam EPIC Model 

menunjukkan bahwa iklan yang memberikan pengaruh kuat pada 

permisa akan membuat iklan tersebut mempengaruhi “perilaku” dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Communication: Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan 

pesan untuk membangun suatu hubungan atau kontak. Komunikasi 

dalam EPIC Model menunjukkan bahwa suatu iklan dapat digunakan 

untuk membangun hubungan atau kontak dengan pemirsa, di mana 

pemirsa memiliki kesan kuat yang ditinggalkan iklan. 
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2.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan merupakan salah satu jenis promosi yang dipilih oleh 

perusahaan untuk mengkampanyekan produknya. Iklan subliminal sendiri 

ialah sebuah teknik periklanan yang menyampaikan suatu pesan dengan 

begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di 

bawah ambang kesadaran manusia. Iklan Top Coffee versi Bongkar dan 

Iklan Indomie Cabe Ijo versi Teaser merupakan merupakan contoh dari 

iklan subliminal. Namun yang membedakan dari kedua iklan ini adalah sisi 

pesan subliminalnya, dimana iklan Top Coffee versi Bongkar mempunyai 

pesan subliminal yang disampaikan melalui visualisasi dan audio, 

sedangkan iklan Indomie Cabe Ijo versi Teaser pesan subliminalnya hanya 

disampaikan melalui audio saja. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti guna 

melihat seberapa efektif kedua iklan subliminal tersebut dengan melihat 

kelemahan dan kelebihan dari iklan – iklan tersebut. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Sonti Soraya Sinaga (2008) tentang efektivitas iklan 

televisi sabun Lux dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian 

produk sabun mandi oleh mahasiswi program strata-1 Institut Pertanian 

Bogor, menyimpulkan bahwa iklan televisi sabun Lux sudah cukup efektif 

dalam memperkenalkan sabun tersebut kepada konsumennya menggunakan 

EPIC Model. 

Fezzi Uktolseja (2006), dalam penelitiannya tentang analisis 

keefektifan promosi terhadap jumlah penjualan ponsel merek XYZ oleh PT 

X  dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan cukup efektif 

menggunakan EPIC Model untuk menentukan keefektifannya, dan 

dilakukan analisa korelasi sehingga mendapatkan hasil bahwa promosi yang 

dilakukan oleh PT X sangat mempengaruhi konsumennya. 

 

 


