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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia usaha yang terus berkembang pesat mendorong perusahaan untuk 

menjalankan kegiatannya secara lebih efektif dan efisien, agar mampu menghadapi 

persaingan industri yang semakin ketat. Kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki sangat diperlukan 

guna menghadapi persaingan industri, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Persaingan pasar dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem 

perekonomian Indonesia yang memposisikan pemasar untuk selalu 

mengembangkan produknya dan merebut pangsa pasar (market share) Durianto, et 

al. (2003:1). 

Persaingan yang semakin ketat, limpahan informasi dan semakin banyaknya 

fasilitas untuk mengakses atau mendapatkan informasi dengan mudah membuat 

konsumen semakin selektif dalam memilih produk. Maka agar dapat unggul dalam 

persaingan salah satu jalan yang ditempuh perusahaan adalah dengan kemampuan 

memanfaatkan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan baik kepada 

konsumennya, di mana salah satunya adalah dengan melakukan periklanan. 

Periklanan adalah suatu hal yang penting digunakan oleh perusahaan untuk 

melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat yang 

ditargetkan. Pada dasarnya periklanan salah satu bentuk komunikasi untuk 

memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan dipandang sebagai salah satu media yang 

paling efektif dalam mengkomunikasikan suatu produk dan jasa. Adapun menurut 

Tjiptono dalam Rahman (2012:20) menyatakan, bahwa periklanan adalah bentuk 

komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan suatu 

produk yang disusun sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa menyenangkan 

yang mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Periklanan 

merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan oleh 

perusahaan dalam mempromosikan produknya.  
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Menurut Kustandi dalam Rahman (2012:21), iklan adalah proses 

komunikasi masa yang melibatkan beberapa sponsor tertentu yang membayar jasa 

media massa atas penyiaran iklannya. Kotler (2005) menyatakan, bahwa tujuan 

periklanan dapat digolongkan berdasarkan sasaran yaitu apakah untuk 

menginformasikan, membujuk atau mengingatkan. Namun secara lebih rinci akan 

dijelaskan oleh Durianto, Darmadi, dan Liana (2003), bahwa tujuan perusahaan 

mengiklankan produknya adalah dalam rangka : menciptakan kesadaran pada suatu 

merek di dalam benak konsumen, mengomunikasikan informasi kepada konsumen 

mengenai keunggulan suatu merek, mengasosiasikan suatu merek dengan perasaan 

serta emosi tertentu, membuat perilaku, mengembangkan atau mengubah citra dari 

sebuah merek, mengembangkan persepsi positif calon konsumen yang diharapkan 

kelak menjadi pembeli potensial, dan mengarahkan konsumen untuk membeli 

produk. Adapun Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan tujuan masing-masing : 

Gambar 1.1 

Keputusan Periklanan Utama 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong, 2008:151 

Keberadaan iklan dapat membuat pasar lebih bersaing dan menjadikan 

harga lebih murah, hal ini muncul karena masyarakat lebih menyadari berbagai 

alternatif yang ada di pasar sehingga adanya peningkatan harga suatu produk dapat 

menyebabkan konsumen berpindah keproduk pesaing. Dilihat dari sisi konsumen, 
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Iklan (Advertising) dapat dipandang sebagai suatu media penyedia informasi 

tentang kemampuan, harga dan fungsi produk maupun artibut-atribut lainnya yang 

terkait dengan suatu produk. Sebaik apapun kualitas suatu produk jika tidak di iringi 

dengan informasi yang jelas dan tepat tentang keberadaan produk tersebut dipasar, 

maka peluang bagi produk untuk dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen sangat 

kecil. 

Perencanaan dan pengendalian periklanan yang baik sangat tergantung pada 

ukuran efektivitas periklanan. Iklan yang efektif adalah iklan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan mudah dicerna dan dimengerti 

oleh masyarakat serta mengandung informasi yang benar, sehingga mekanisme 

pasar berhasil bekerja untuk menjadikan pesan suatu iklan tertanam dalam benak 

konsumen serta mencermatinya dengan sudut yang benar (Durianto, Darmadi, dan 

Liana 2003). Dalam periklanan, ada beberapa hal yang penting yaitu di mana iklan 

akan ditempatkan dengan diperlukannya media yang tepat. Menurut Kotler (2005), 

dalam merencanakan media yang akan digunakan, harus mengetahui kapasitas 

jenis-jenis media utama dalam menyampaikan jangkauan, frekuensi, dan dampak. 

Keunggulan dan kendala media iklan utama dijelaskan pada Tabel 1.1 :  

Tabel 1.1 

Jenis Media Iklan Utama Periklanan 

Media Keunggulan Keterbatasan 

Televisi 

 Menggabungkan 

gambar,suara,gerakan 

 Merangsang indera 

 Perhatian tinggi 

 Jangkauan luas 

 Biaya tinggi 

 Kekacauan tinggi 

 Paparan bergerak kilat 

 Pemilihan audiens kurang 

Radio 

 Penggunaan massal 

 Pemilihan geografis 

dan demografis tinggi 

 Biaya rendah 

 Hanya suara 

 Perhatian lebih rendah daripada 

tv 

 Struktur harga tidak standar 
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Telepon 

 Banyak pengguna 

 Memberikan 

sentuhan pribadi 

 Biaya relatif tinggi jika 

digunakan sukarelawan 

Internet 

 Pemilihan audiens 

tinggi 

 Interaktif 

 Biaya relatif rendah 

 Media relatif baru dengan jumlah 

pengguna yang rendah 

Koran 

 Fleksibilitas 

 Ketetapan waktu 

 Jangkauan pasar lokal 

yang baik 

 Penerimaan luas 

 Tingkat kepercayaan 

tinggi 

 Usia penggunaan pendek 

 Mutu reproduksi jelek 

Surat 

Langsung 

(direct 

mail) 

 Audiens terpilih 

 Fleksibilitas 

 Tidak ada persaingan 

iklan dalam media 

yang sama 

 Personalisasi 

 Biaya relatif tinggi 

 Citra "surat sampah" atau junk 

mail 

Majalah 

 Pemilihan geografis 

dan demografis tinggi 

 Penerusan pembacaan 

baik 

 Reproduksi bermutu 

tinggi 

 Usia penggunaan 

panjang 

 

 Perencanaan pembelian iklan 

panjang 

 Sebagian sirkulasi sia-sia 

 Tidak ada jaminan posisi 
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Media 

Luar 

Ruang 

(billboard) 

 Fleksibilitas 

 Pengulangan paparan 

tinggi 

 Pemilihan audiens terbatas 

 Kreativitas terbatas 

Yellow 

Pages 

 Liputan lokal sangat 

bagus 

 Tingkat kepercayaan 

tinggi 

 Jangkauan luas biaya 

rendah 

 Persaingan tinggi 

 Perencanaan pembelian iklan 

panjang 

 Kreativitas terbatas 

Brosur 
 Fleksibilitas 

 Terkendali penuh 

 Produksi berlebibah dapat 

menyebabkan biaya hilang sia-sia 

Sumber: Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran (2007:253). 

Billboard yang dahulu sering disebut dengan istilah outdoor advertising. 

Namun sekarang istilah tersebut telah berubah menjadi out-of-home advertising 

atau dikenal dengan istilah OOH. Sigit Santosa (2009:168), billboard adalah semua 

iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka sedang berada di luar rumah atau 

kantor. Jadi billboard berfungsi untuk membujuk konsumen ketika mereka sedang 

di tempat-tempat umum, dalam perjalanan, ruang tunggu, dan juga di tempat 

terjadinya tranksaksi. 

Adanya media luar ruang (billboard) merupakan peluang bagi perusahaan 

untuk memasarkan atau mempromosikan produk yang akan dijual. Menurut Sigit 

Santosa (2009:178), banyak alasan mengapa perusahaan memilih billboard sebagai 

media penyebaran informasi dan promosi sebagai berikut : 

1. Total Reach, di mana billboard memiliki jangkauan yang luas. 

2. High Frequency, di mana penampilan billboard tidak dapat dihentikan. 

3. Target Potential, billboard tidak hanya meraih massa secara umum tetapi 

dapat menyasar komunitas spesifik, grup etnis, umur, atau masyarakat 

dengan tingkat pendapatan tertentu. 
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4. Constant Exposure, billboard dapat menghasilkan penampilan ulang pesan 

secara terus menerus selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu bahkan 30 

hari dalam sebulan. 

5. Flexibility, di mana billboard dapat diletakkan di tempat yang dapat 

menjangkau setiap orang yang lalu-lalang di lokasi yang dipilih. 

6. Low Cost Per Thousand, di mana billboard dikatakan media yang cukup 

murah karna dapat memberikan dampak, kesan, liputan, jangkauan, dan 

frekuensi yang lama. 

Fenomena pada penelitian ini adalah pada awalnya Alun-Alun Gresik 

menjadi icon dari kota Gresik dan merupakan tempat orang yang lalu lalang 

melewati billboard tersebut. Namun, pada akhirnya icon dari kota Gresik tersebut 

direnovasi sehingga masyarakat kurang tertarik untuk melewati daerah tersebut dan 

mengabaikan saja iklan yang ada di billboard. Iklan yang sering muncul di 

billboard yaitu iklan rokok produk L.A Bold yang berdurasi selama 19 detik dengan 

alur cerita yang berbeda-beda. Produk L.A Bold memasang iklannya di billboard 

Alun-Alun Gresik karena menganggap sebagai tempat yang strategis untuk 

meningkatkan penjualannya. Oleh sebab itu, perusahaan memasang iklan dengan 

alur cerita yang berbeda-beda dan tokoh yang ditampilkan dalam iklan rokok 

tersebut. Dalam hal ini, iklan L.A Bold menarik perhatian untuk menargetkan orang 

yang berjenis kelamin pria di kota Gresik dan mayoritas di sekitar Alun-Alun 

Gresik juga terdapat banyak warung kopi.  Selain itu, adanya hambatan pada saat 

memasang iklan rokok di Indonesia dari segi aspek hukum, dengan dibatasi oleh 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 81 tahun 1999 dan diperbarui 

dengan PP RI No. 38 tahun 2000 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. 

Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah juga melarang pengiklan untuk 

menampilkan rokok dalam bentuk aslinya. Maka dari itu, pengiklan memainkan 

kekuatan gambar, imajinasi serta kreativitas.  

Hal ini berdasarkan asumsi bahwa iklan dapat dikatakan efektif ketika 

mampu mengkomunikasikan pesan dan masuk ke dalam benak konsumen. 

Pengukuran iklan sulit dilakukan jika dihubungkan dengan penjualan maka 

pemasar tertarik untuk mengukur sejauh mana suatu iklan dapat dievaluasi oleh 
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konsumen. EPIC Model adalah model untuk mengukur efektivitas iklan yang 

dikembangkan oleh A.C Nielsen, salah satu perusahaan peneliti pemasaran 

terkemuka di dunia yang mencakup empat dimensi kritis, yaitu empathy, 

persuation, impact, dan communication. Dari keempat dimensi kritis akan 

diperoleh batasan yang akan menentukan posisi suatu iklan (Darmadi Durianto, 

2003:86). Metode ini memungkinkan untuk melihat penilaian pada masing-masing 

dari dimensi empathy, persuation, impact, dan communication secara terpisah 

sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk mengatasi kelemahan pada dimensi 

yang dinilai paling tidak efektif.  

Fenomena strategi pemasaran ini menjadi suatu dasar pemikiran untuk 

meneliti efektivitas iklan melalui media billboard. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang efektif maupun tidak efektif iklan melalui media 

billboard Alun-Alun Gresik diukur dengan menggunakan EPIC Model. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan data preliminary research, maka 

ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

Diantara dimensi empathy, persuation, impact dan communication manakah 

yang paling efektif terhadap efektivitas iklan billboard Alun-Alun Gresik ? 

  

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Mengetahui dimensi empathy, persuation, impact dan communication yang 

paling efektif terhadap efektivitas iklan Billboard Alun-Alun Gresik. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

masukan bagi perusahaan untuk membuat iklan yang efektif bagi produk 

yang dimilikinya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang 

bermanfaat untuk pihak-pihak lainnya mengenai efektivitas iklan media 

billboard dengan EPIC Model. 

 


