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BAB II 

KAJIAN TEORI 
Untuk menyampaikan pesan produk, perusahaan akan melakukan kegiatan 

promosi. Media promosi yang paling sering digunakan adalah iklan karena dianggap 

sebagai  media penyampai pesan yang paling efektif. Agar pesan iklan dapat diterima 

oleh masyarakat maka iklan harus memiliki daya tarik yang kuat agar mampu menarik 

perhatian para pemirsanya. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa kajian teoritis 

mengenai promosi, periklanan, dan daya tarik iklan,  

2.1 Promosi 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan baik 

tentang produk, jasa ataupun perusahaan yang memiliki tujuan untuk membantu 

meningkatkan penjualan. Promosi memiliki beberapa definisi, beberapa diantaranya 

Menurut Kotler (1997:142) mendefinisikan promosi sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya.  

Menurut Tjiptono (2002:219), promosi merupakan suatu bentuk aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, 

dan/atau mengingatkan pusat sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yan 

bersangkutan. 

Menurut Swastha (2002:237), “Promosi adalah arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Dari ketiga definisi diatas promosi digunakan sebagai alat komunikasi untuk 

menyampaikan pesan  dari perusahaan kepada pembeli dengan tujuan untuk 

mempengaruhi tingkah laku calon konsumen. Promosi juga digunakan sebagai alat 
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komunikasi baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengonsumsi produk yang 

ditawarkan dan dapat tersebar. 

Adapun fungsi dari promosi adalah mencari dan mendapatan perhatian calon 

pembeli. Karena dengan memperoleh perhatian calon pembeli merupakan langkah 

awal terjadinya pembelian. Yang kedua menciptakan interest dalam diri calon pembeli. 

Perhatian yang diberikan diharapkan memberi rasa tertarik dan rasa tertarik ini yang 

akan menjadi fungsi utama promosi. Selanjutnya pengembangan rasa ingin tahu 

(desire) yang merupakan tahap selanjutnya setelah calon pembeli tertarik pada sesuatu. 

Dari situ maka timbul rasa ingin memiliki. 

 

2.2 Periklanan 

Secara umum iklan dapat diartikan sebagai kegiatan mengkomunikasikan, 

menarik perhatian, dan membujuk sebagian atau seluruh masyarakat untuk mengambil 

tindakan dalam merespon ide, barang, atau jasa yang dipresentasikan. 

Periklanan merupakan salah satu dari empat alat promosi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada sasaran pembeli 

atau publik. Periklanan juga sebagai komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam 

bentuk pesan dan media tertentu. Periklanan menurut Kotler (2002: 658) didefinisikan 

sebagai segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau jasa, oleh 

suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

Periklanan merupakan suatu kegiatan penawaran kepada suatu kelompok 

masyarakat baik secara lisan atau dengan visual. Wright dalam widyatama, 

mengatakan bahwa iklan merupakan bentuk penyampaian pesan sebagaimana kegiatan 

komunikasi lainnya. Iklan merupakan proses komunikasi yang sangat penting sebagai 

alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberi layanan, serta gagasan atau 

ide tertentu dalam bentuk komunikasi yang persuasif (Widyatama, 2009: 15). Iklan 
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yang yang dikemas dengan visualisasi yang menarik akan membuat pesan yang 

disamaikan lebih mengena dibenak khalayak dan khalayak pun juga akan memahami 

pesan dengan baik. 

Tujuan dari peiklanan pada umumnya sebagai misi komunikasi. Periklanan 

merupakan komunikasi massa yang harus dibayar dengan tujuan menciptakan 

kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan sikap, atau adanya tindakan yang 

menguntungkan bagi pengiklan. Menurut Rhenald Kasali dalam (Jaiz, 2014) Tujuan 

periklanan memang seharusnya mampu menunjukkan hubunga langsung terhadap 

peningkatan penjualan. Namun kadang hal itu tak adil, karena iklan bukanlah satu-

satunya alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemasaran. Dan iklan 

memiliki dampak jangka panjang yang baru terasa setelah iklan dimuat. 

2.3 Daya Tarik Iklan 

Iklan yang ditayangkan harus mampu menarik perhatian penonton baik yang 

merupakan target marketnya atau bukan. Menurut Kotler and Amstrong (2006: 157) 

untuk melakukan pendekatan kepada konsumen dan agar pesan iklan mudah di terima 

perlu juga digunakan daya tarik. Daya tarik atau Powerof imoression dari suatu iklan 

adalah seberapa besar iklan mampu menarik perhatian khalayak. Sedangkan menurut 

Russel dalam Effendi (1989) menyebutkan bahwa daya tarik akan menimbulkan 

perhatian, kemudian menimbulkan minat terhadap pesan yang disampaikan. Dari 

kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa daya tarik adalah seberapa 

besar iklan mampu menaarik perhatian dan menimbulkan minat terhaadap pesan yag 

disampaikan. 

2.4 Unsur Iklan 

Televisi sebagai media audio visual menayangkan iklan yang dapat dilihat, 

didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga dapat  menarik perhatian masyarakat. 

Menurut (Kotler, 1994: 343) ada beberapa elemen membawa iklan yang 
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mempengaruhi respon pemirsa terhadap daya tarik iklan terdiri dari 6 variabel iklan 

yaitu: 

1. Pesan iklan, informasi yang disampaikan agar medapat perhatian (Attention), 

menarik (Interest), membangkitkan keinginan dan menghasilkan tindakan 

(action). Indikatornya: Cerita yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. 

2. Audio yaitu dimensi suara dalam iklan terdiri dari musik, suara, dan efek bunyi. 

Indikatornya: Suara yang jernih dan enak di dengar. 

3. Bintang iklan yaitu pembawa pesan yang diharapkan mampu mempengaruhi 

pemirsa untuk meyakinkan apa yang dilakukan. Indikatornya : Keahlian dalam 

berakting dan isi pesan dari bintang iklan dapat kepercayaan (Trust worthiness). 

4. Dialog adalah percakapan yang dilakukan satu orang atau beberapa orang dalam 

iklan tersebut. Indikatornya: Bahasa tubuh dan ekspresi muka sesuai. 

5. Penampilan visual adalah visualisasi atau tampilan gambar yang mendominasi 

iklan untuk  menciptakan persepsi dalam pesan di televisi. Indikatornya: Objek, 

gerakan dan warna yang menarik. 

6. Setting adalah tempat untuk menempatkan tindakan. Indikatornya: Lokasi iklan 

yang menarik dan alur cerita yang jelas. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian yang sebelumnya telah meneliti tentang daya tarik 

iklan, diantaranya Santoso (2009) dengan judul Analisis Daya Tarik Iklan Produk 

Rokok LA Light versi Pacar Posesif di Televisi Menurut Masyarakat Gresik. Metode 

uang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmat Agus Santoso dari Universitas Muhammadiyah Gresik 

menyimpulkan bahwa variabel pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan 

visual, dan setting, memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap daya tarik iklan. Hal  

tersebut dikarenakan pesan iklan yang mudah dipahami, audio yang enak di dengar, 

bintang iklan yang pandai berakting, ekspresi muka yang tepat saat berdialog, alur dan 
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isi cerita yang menarik sehingga membuat keseluruhan iklan menjadi menarik. Dimana 

dialog menjadi varabel yang paling dominan diantara yang lainnya. 

Menurut Jannata (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor 

Pengaruh Daya Tarik Iklan Mie Sedap di Media Televisi dengan metode analisis 

regresi berganda menunjukkan hasil secara parsial variabel pesan iklan, bintang iklan, 

alur cerita iklan, dialog iklan dan ide cerita iklan berpengaruh secara positif terhadap 

daya tarik iklan. Dalam penelitian ini pesan iklan berpengaruh dominan dibandingkan 

dengan faktor lain karena penyampaiannya yang sederhana, mudah dan akan selalu 

diingat. 

Setiyowati (2008) dalam penelitannya yang berjudul Daya Tarik Iklan Produk 

Rokok Gudang Garam Merah di Media Televisi dengan metode penelitian analisis 

deskriptif, menyatakan bahwa adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik 

iklan yakni tentang pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual dan 

pengaturan. Pada iklan produk rokok Gudang Garam di telivisi, terbukti dari jawaban 

responden yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju. Jika dalam penelitian 

sebelumnya yang menajadi indikator daya tarik hanya menarik perhatian, maka dalam 

penelitian kali ini saya menambahkan menimbulkan minat terhadap pesan yang 

disampaikan dalam indikator daya tarik 

2.6 Kerangka Berpikir 

Untuk menjadikan iklan memiliki daya tarik diperlukan 2 indikator  yaitu 

menarik perhatian dan menarik minat terhadap  pesan yang disampaikan. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi daya tarik antara lain pesan iklan, audio, bintang iklan, 

dialog, penampilan visual dan setting yang menarik. Faktor-faktor tersebut dapat 

berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap daya tarik iklan. Agar lebih jelas 

dapat memperhatikan kerangka pikir di bawah ini. 
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Gambar 2. 

Kerangka Pikir 

 

Dari penjelasan diatas maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H1:  Diduga unsur iklan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap daya 

tarik iklan Ramayana sebagai media promosi. 

H0:  Diduga unsur iklan tidak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap 

daya tarik iklan Ramayana ssebagai media promosi. 
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