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ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS IKLAN ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL AIDA (ATTENTION, INTEREST, DESIRE, ACTION)

( Studi Pengguna Online Shop Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung)

Oleh

KIKI RIZKITA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas iklan online
dengan menggunakan model AIDA. Sampel pada penelitian ini menggunakan
metode accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner
terhadap 100 responden. Teknik analisis data statistik dengan menggunakan
Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa mayoritas
responden yang paling sering berbelanja online shop dengan produk fashion
adalah kaum perempuan dengan jumlah 61 responden, dibandingkan dengan laki-
laki berjumlah 39 responden. Online shop yang paling diminati konsumen
mahasiswa FISIP Universitas Lampung ialah online shop Shopee dengan jumlah
persentase 36%, angka yang paling tinggi dibandingkan dengan jumlah persentase
online shop Lazada, OLX, Tokopedia dan Bukalapak. Media iklan online yang
paling efektif ialah iklan melalui media sosial instagram dengan jumlah
persentase 58% lebih tinggi dibandingkan dengan media sosial youtube dan
facebook. Selanjutnya, pada hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini pada
hipotesis pertama terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas iklan
terhadap attention. Hipotesis kedua terdapat pengaruh yang signifikan antara
efektivitas iklan terhadap interest. Hipotesis ketiga tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara efektivitas iklan terhadap desire. Hipotesis keempat tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas iklan terhadap action.
Hipotesis kelima terdapat pengaruh yang signifikan antara attention terhadap
interest. Hipotesis keenam terdapat pengaruh yang signifikan antara interest
terhadap desire yang. Dan hipotesis ketujuh terdapat pengaruh yang signifikan
antara desire terhadap action. Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa efektivitas
iklan online sudah cukup efektif untuk menarik perhatian dan minat konsumen
mahasiswa FISIP Universitas Lampung.

Kata Kunci : Efektivitas Iklan Online, Iklan Online, Model AIDA



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING ONLINE
USING THE AIDA MODEL (ATTENTION, INTEREST, DESIRE, ACTION)

(Studies Users Of Online Shopping in Faculty Of Social Science and Political
Student in The University Of Lampung)

By

KIKI RIZKITA PUTRI

The study aims to determine analysis of the effectiveness of advertising online
using the AIDA model. Samples in this study using accidental sampling method.
Data collection method uses a questionnaire against 100 respondents. Statistical
data analysis techniques using Partial Least Square (PLS). The results of this
study found that the majority of respondents most often shop online shop with
women's fashion product is the number of 61 respondents, compared with men are
39 respondents. Online shop most popular consumer FISIP Lampung University
students online shop is Shopee on the percentage of 36%, the highest figure
compared to the total percentage of online shop Lazada, OLX, Tokopedia and
bukalapak. Media advertising is the most effective online advertising through
social media instagram on the percentage of 58% higher than the social media
youtube and facebook. Furthermore, thethe results of testing this hypothesis in the
first hypothesis a significant difference between the effectiveness of advertising on
attention.The second hypothesis is a significant difference between the
effectiveness of advertising on interest. The third hypothesis is not a significant
difference between the effectiveness of advertising on desire. The fourth
hypothesis is not a significant difference between the effectiveness of advertising
on the action. The fifth hypothesis is a significant difference between the attention
towards interest. The sixth hypothesis a significant difference between the interest
on that desire. And the seventh hypothesis there is significant influence between
the desire to action. The results of this study revealed that the effectiveness of
online advertising has been effective enough to attract the attention and interest of
consumers student FISIP Lampung University.

Keywords : The Effectiveness Of Advertising Online, Online Advertising, AIDA
Model
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Iklan saat ini sudah berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat penting

bagi produsen barang dan jasa. Berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha eceran

hingga perusahaan multinasional mengandalkan iklan sebagai alat promosi. Iklan

merupakan bentuk komunikasi non personal mengenai suatu organisasi, produk,

servis atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui (Morissan, 2010:

17). Iklan adalah salah satu bentuk promosi yang paling dikenal masyarakat

karena memiliki jangkauan yang sangat luas. Kemampuan jangkauan iklan tidak

terlepas dari perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin canggih

menyebabkan kompetisi dalam kegiatan-kegiatan sejenis semakin tajam.

Memanfaatkan teknologi yang ada adalah salah satu cara dan inovasi guna

mendekatkan pemasar kepada konsumen sehingga konsumen dapat setiap saat

mengakses apa yang diinginkan tanpa mengenal batas ruang dan waktu semua

menjadi mudah akan hadirnya teknologi. Perubahan teknologi dan informasi yang

sangat cepat dan mengglobal telah memberikan kesempatan bagi para pemasar

untuk memasarkan produk maupun jasa yang lebih luas dan efisien. Internet

adalah salah satu bentuk perubahan teknologi dan informasi yang banyak

digunakan oleh masyarakat. Internet telah membawa beberapa dampak
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transformasional terhadap beberapa aspek kehidupan manusia termasuk

perkembangan bisnis online atau e-commerce.

Pada laporan tahun ini, perusahaan riset We Are Social pun mencantumkan data

terkait perkembangan e-commerce di berbagai negara. Dari data yang mereka

ambil dari Statistika, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online di

tanah air disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir,

para pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar US$5,6 miliar (sekitar Rp74,6

triliun) untuk berbelanja di berbagai e-commerce.

Sumber: id.techinasia.com, 2017

Gambar 1.1. Data Jumlah Pengguna Internet yang Berbelanja Secara Online
di Berbagai Negara

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengguna e-

commerce di tanah air membelanjakan sekitar US$228 (sekitar Rp3 juta) per

tahun. Meski diharapkan bisa terus bertumbuh, namun angka tersebut jelas masih

kecil bila dibandingkan dengan para pengguna e-commerce di Inggris dan
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Amerika Serikat yang rata-rata membelanjakan US$2033 (sekitar Rp27 juta) dan

US$1630 (sekitar Rp21 juta) setiap tahunnya.

Transaksi bisnis tidak lagi harus dilakukan tatap muka, akan tetapi cukup melalui

smartphone dan layar komputer yang terkoneksi global dan segala sesuatunya

menjadi mudah untuk diselesaikan. Dengan mengakses internet pada layar

komputer ataupun pada smartphone, perusahaan-perusahaan bisnis memasang

iklan dengan memanfaatkan media sosial seperti youtube, instagram, facebook

dan media sosial lainnya guna memperkenalkan produknya ke masyarakat umum.

Sumber: isparmo.web.id, 2016

Gambar 1.2. Data Konten Media Sosial yang Sering Dikunjungi

Berdasarkan konten yang paling sering dikunjungi, pengguna internet paling

sering mengunjungi web onlineshop sebesar 82,2 juta atau 62%. Konten media

sosial yang paling banyak dikujungi adalah Facebook sebesar 71,6 juta pengguna

atau 54%, urutan kedua adalah Instagram sebesar 19,9 juta pengguna atau 15%

dan urutan ketiga adalah Youtube sebesar 14,5 juta pengguna atau 11%.
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Sumber: isparmo.web.id, 2016

Gambar 1.3. Data Berdasarkan Jenis Perangkat Yang Dipakai

Beradasarkan data tersebut jumlah pengguna perangkat mobile (smartphone) dan

komputer sebesar 67,2 juta atau sekitar 50,7%. Diantara kedua perangkat tersebut,

pengguna internet yang paling banyak menggunakan perangkat mobile

(smartphone) sebesar 63,1 juta atau sekitar 47,6%.

Ketika konsumen mengakses media sosial tersebut akan muncul tampilan-

tampilan iklan yang akan menarik perhatian konsumen. Pemilihan jenis media

yang akan digunakan merupakan salah satu keputusan penting bagi sponsor

(Swastha dan Sukotjo 1993: 224). Konsumen biasanya membeli suatu produk

karena alasan kebutuhan. Namun ada pula alasan lain yang diberikan konsumen

dalam keputusan pembeliannya, seperti keinginan untuk mencoba produk baru

atau penasaran dengan produk yang iklannya sering dimunculkan. Oleh karena itu

perusahaan-perusahaan mulai mendekatkan diri kepada konsumen melalui

promosi berupa pembuatan iklan, baik di media cetak maupun media elektronik.
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Iklan bukan hanya menampilkan mengenai kehebatan produk yang ditawarkan,

tetapi sekaligus menyampaikan pesan agar konsumen mengetahui perusahaan

mana yang memproduksi produk yang ditawarkan.

Banyak sekali toko online yang berkembang di Indonesia dan menjual berbagai

jenis produk ataupun jasa, beberapa memakai media online sebagai media

promosi saja, beberapa memakai media online mulai dari promosi hingga

transaksi. Beberapa toko online seperti OLX, BukaLapak, Shopee, Lazada dan

Tokopedia menjual berbagai macam properti, pakaian, sepatu, hingga accesories

wanita dan pria. Menjelang pertengahan tahun 2016, semakin banyak terlihat di

website baik di youtube video, facebook video, maupun instagram video iklan-

iklan dari perusahaan e-commerce seperti BukaLapak.Com dan Tokopedia.

Sumber: http://trimoffers.com

Gambar 1.4. Tampilan Iklan Online BukaLapak di Media Sosial Facebook

Fitur iklan pada Facebook sudah diperkenalkan sampai sekarang fitur beriklan

lewat media online ini terus berkembang.
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Sumber: Instagram

Gambar 1.5. Tampilan Iklan Online Tokopedia di Media Sosial Instagram

Sama halnya dengan facebook, instagram juga menyediakan fitur untuk

memasang iklan secara online dan mempermudah pemasar untuk mempromosikan

produknya. Tentu sangat menguntungkan sebab bisnis di dunia maya tentu butuh

promosi secara tepat dan efektif untuk menjamin bisnis tersebut berjalan dan terus

berkembang sehingga bisa dijadikan sarana untuk mencapai target penjualan dan

tentunya banyak kelebihan ditawarkan.

(Shimp, 2003: 415) Iklan yang efektif memiliki beberapa pertimbangan sebagai

berikut:

a. Iklan harus memperpanjang suara strategi pemasaran. Iklan bisa jadi

efektif hanya bila cocok dengan elemen lain dari strategi komunikasi

pemasaran yang diarahkan dengan baik dan terintegrasi.

b. Periklanan yang efektif harus menyatakan sudut pandang konsumen. Para

konsumen membeli manfaat-manfaat produk, bukan atribut atau
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lambangnya. Oleh karena itu, iklan harus dinyatakan dengan cara yang

berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan, keinginannya, serta apa yang

dinilai oleh konsumen.

c. Periklanan yang efektif 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. Para pengiklan secara kontinyu berkompetisi dengan para

pesaingnya dalam menarik perhatian konsumennya.

e. Iklan yang baik tidak menjanjikan lebih dari apa yang bisa diberikan.

Intinya adalah menerangkan dengan apa adanya, baik dalam pengertian

etika serta dalam pengertian bisnis yang cerdas.

f. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari strategi yang berlebihan. Tujuan

iklan adalah mempersuasi dan mempengaruhi. Penggunaan humor yang

tidak efektif mengakibatkan orang hanya ingat humornya saja, tetapi

melupakan pesannya.

Menurut studi Baidu, iklan online secara keseluruhan masih menunjukkan

efektivitas yang rendah di Indonesia. Sementara itu iklan di media sosial dan

mesin pencari dinilai memiliki efektivitas yang lebih baik sehubungan dengan

kemampuannya membangun tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan pengguna

perangkat mobile. Dari survei Baidu ditemukan fakta sebanyak 68% responden

mengaku sadar akan kehadiran iklan di media sosial dan 13% mengaku

melakukan pengaksesan terhadap iklan tersebut. Sementara itu, sebanyak 69%

responden menyadari adanya iklan di mesin pencari yang tengah mereka gunakan
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di perangkat mereka dan 12% memutuskan untuk mengklik iklan tersebut. Dan

berikut ini adalah persentase penggunaan iklan online dan traksi pengguna dari

berbagai platform iklan online yang ada di Indonesia:

Sumber: https://dailysocial.id

Gambar 1.6. Persentase Penggunaan Iklan Online dari Berbagai Platform

Video advertising menjadi salah satu iklan yang kehadirannya cukup berhasil

membangun kesadaran pelanggan. Namun tingkat efektivitasnya ternyata masih

rendah mengingat masih sedikit pelanggan yang memutuskan untuk

mengaksesnya. Implikasi atau makna dari fakta ini adalah para pengiklan harus

benar-benar memperhatikan daya tarik konten yang disampaikan agar tingkat

interaksi dengan pelanggan semakin mendalam.

Kemajuan teknologi membuat iklan semakin bervariatif. Iklan yang baik adalah

iklan yang memiliki daya tarik, agar masyarakat yang melihat tertarik dengan isi

dari iklan. Kotler dalam (Durianto dan Liana, 2004: 126) mengatakan bahwa

efektivitas iklan dapat dilihat dari dua sudut pandang hasil atau dampak yaitu

dampak komunikasi dari suatu iklan yang meliputi pengaruhnya pada kesadaran,

pengetahuan dan preferensi serta dampak terhadap penjualan dimana dampak ini
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lebih sulit untuk diukur karena penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor tidak

hanya oleh periklanan. Keputusan konsumen untuk memutuskan membeli atau

mengonsumsi produk tertentu akan diawali oleh langkah-langkah yaitu

pengenalan kebutuhan, waktu, perubahan situasi, kepemilikan produk, konsumsi

produk, perbedaan individu, pengaruh pemasaran, pencarian informasi, pencarian

internal dan pencarian eksternal (Sumarwan, 2004: 294). Schiffman dan Kanuk

dalam (Sumarwan, 2004: 289) mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan

suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang

hendak melakukan pilihan maka harus memiliki pilihan alternatif.

Keputusan untuk membeli merupakan proses hasil akhir yang panjang. Pemasar

berkeinginan untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah

sikap konsumen atau mendorong konsumen untuk bertindak. Setelah menentukan

tanggapan yang diinginkan dari konsumen, selanjutnya komunikator melanjutkan

pesan yang efektif. Idealnya pesan itu harus menarik perhatian (attention),

mempertahankan ketertarikan (interest), membangkitkan keinginan (desire) dan

menggerakkan tindakan (action).

AIDA merupakan tahapan dari tujuan iklan. Tujuan iklan yang utama adalah

keputusan pembelian atau action (tindakan). Model AIDA adalah proses dari

pengambilan keputusan yang terdiri dari perhatian (attention), ketertarikan

(interest), keinginan (desire) dan yang terakhir adalah tindakan dari pengambilan

keputuasan tersebut (action). Perilaku konsumen mempengaruhi keputusan

pembelian yang pada awalnya mempengaruhi tahapan-tahapan dari keputusan

pembelian dan respon konsumen terhadap iklan. Bagian yang tajam dari

instrumen pemasaran adalah pesan (message) yang akan disampaikan kepada
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calon pembeli melalui berbagai unsur yang terdapat dalam program promosi,

karena promosi merupakan salah satu cara yang digunakan produsen untuk

mengadakan komunikasi dengan calon pembeli. Model AIDA merupakan konsep

dari efektivitas iklan, yang saling berkaitan. Iklan yang efektif yaitu iklan bisa

menciptakan AIDA. Berdasarkan model AIDA ini diasumsikan bahwa promosi

melalui tahap ini merupakan faktor penentu keberhasilan suatu iklan online yang

akan meningkatkan perhatian dan minat.

Berdasarkan fenomena diatas yang telah disampaikan, peneliti mengambil 5

pengguna online shop yang berbelanja produk fashion seperti pakaian, sepatu, tas,

hingga accesories yaitu online shop OLX, BukaLapak, Shopee, Lazada dan

Tokopedia sebagai studi. Kemudian peneliti mengambil 3 pengguna media sosial,

berdasarkan pra riset pengguna media sosial terbanyak adalah facebook pada

urutan pertama, instagram urutan kedua dan youtube pada urutan ketiga.

Maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Analisis Efektivitas Iklan

Online Dengan Menggunakan Model AIDA (Attention, Interest, Desire,

Action)” (Studi Pengguna Online Shop pada Mahasiswa FISIP Universitas

Lampung).

1.2. Rumusan  Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan terhadap

attention (perhatian) dari model AIDA?
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2. Apakah efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan terhadap

interest (keinginan) dari model AIDA?

3. Apakah efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan terhadap

desire (ketertarikan) dari model AIDA?

4. Apakah efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan terhadap

action (tindakan) dari model AIDA?

5. Apakah attention (perhatian) mempunyai hubungan signifikan terhadap

interest (ketertarikan)?

6. Apakah interest (ketertarikan) mempunyai hubungan signifikan terhadap

desire (ketertarikan)?

7. Apakah desire (ketertarikan) mempunyai hubungan signifikan terhadap

action (tindakan)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas iklan online mempunyai hubungan

signifikan terhadap attention (perhatian) dari model AIDA.

2. Untuk mengetahui efektivitas iklan online mempunyai hubungan

signifikan terhadap interest (keinginan) dari model AIDA.

3. Untuk mengetahui efektivitas iklan online mempunyai hubungan

signifikan terhadap desire (ketertarikan) dari model AIDA.

4. Untuk mengetahui efektivitas iklan online mempunyai hubungan

signifikan terhadap action (tindakan) dari model AIDA.

5. Untuk mengetahui attention (perhatian) mempunyai hubungan signifikan

terhadap interest (ketertarikan).
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6. Untuk mengetahui interest (ketertarikan) mempunyai hubungan signifikan

terhadap desire (ketertarikan).

7. Untuk mengetahui desire (ketertarikan) mempunyai hubungan signifikan

terhadap action (tindakan).

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak

baik bagi peneliti maupun pihak-pihak lain. Manfaat yang dapat diambil sebagai

berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk berlatih berpikir secara

ilmiah, dapat berguna mengembangkan pengetahuan, dan mencoba

menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang

berkaitan dengan efektivitas iklan, serta untuk merealisasikan  teori-teori

yang  telah diperoleh  selama  berada  dibangku kuliah ke dalam dunia

praktek nyata.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan sebagai gambaran dan acuan bagi peneliti lain yang akan

melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, yaitu

dibidang pemasaran mengenai analisis efektivitas iklan online dengan

menggunakan model AIDA (attention, interest, desire, action). Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh informasi,

masukan dan menambah pengetahuan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pemasaran

Pengertian pemasaran menurut (Kotler, 1997: 8) adalah suatu proses sosial dan

manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran merupakan

suatu faktor yang penting dalam siklus yang bermula dan berakhir dengan

kebutuhan konsumen. Pemasaran harus dapat menafsirkan   kebutuhan-kebutuhan

konsumen   dan   mengkoordinasikan dengan data-data seperti lokasi, jumlah dan

kesukaan konsumen. Informasi tersebut dipakai sebagai dasar untuk mengadakan

pengolahan bagi kegiatan produksi. Suatu  siklus  akan  berakhir  apabila

konsumen  merasa  puas terhadap pemilikan suatu barang atau jasa dan akan

terjadi secara berulang- ulang atau terus-menerus. Pemasaran mencakup usaha

perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang

perlu dipuaskan, menentukan produk yang akan diproduksi, menentukan harga

produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran penjualan,

sehingga semuanya saling berhubungan dan membentuk suatu sistem.
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Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan, secara umum dapat disimpulkan

bahwa pemasaran merupakan suatu  interaksi  yang  berusaha  untuk  menciptakan

hubungan  pertukaran. Hubungan pertukaran dapat berupa pertukaran barang

dengan uang, barang dengan barang (barter), ide dengan uang (pendidikan), jasa

dengan uang, dan semua hubungan pertukaran termasuk transaksi-transaksi

pemerintahan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang

melakukan suatu kegiatan pemasaran.

2.2. Pengertian Iklan

Iklan menurut (Jefkins, 1996: 6) merupakan pesan penjualan paling persuasif yang

diarahkan kepada para calon pembeli paling potensial atas produk barang atau jasa

tertentu dengan biaya yang murah. Sedangkan menurut Kotler dalam (Laksana,

2008: 140) periklanan adalah segala bentuk penyajian nonpersonal dan promosi

ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.

Alasan disebut berbayar adalah karena umumnya ruang maupun waktu bagi

sebuah iklan merupakan sesuatu yang harus dibayar. Alasan sifat dari iklan yang

nonpersonal karena umumnya target dari sebuah iklan adalah orang banyak dan

melibatkan media massa. Periklanan tidak hanya mencakup perusahaan bisnis

tetapi juga organisasi amal dan lembaga pemerintah yang beriklan berbagai target

pasar. Periklanan harus mengalami perkembangan setiap saat mengikuti arus

perkembangan zaman. Apabila iklan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka

akan menimbulkan kejenuhan konsumen dalam melihat suatu iklan.
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Tabel 2.1. Berbagai Kemungkinan Tujuan periklanan

Untuk

Menginformasikan

1. Memberitahukan pasar tentang produk baru,

2. Mengusulkan kegunaan baru tentang suatu produk,

3. Memberitahukan pasar tentang perubahan harga,

4. Menjelaskan cara kerja suatu produk,

5. Menjelaskan pelayanan yang tersedia,

6. Mengoreksi kesan yang salah,

7. Mengurangi kecemasan pembeli,

8. Membangun citra perusahaan.

Untuk Membujuk

1. Membentuk preferensi merek,

2. Mendorong alih merek,

3. Mengubah persepsi tentang atribut produk,

4. Membujuk pembeli untuk membeli sekarang,

5. Membujuk pembeli untuk menerima kunjungan
penjualan.

Untuk Mengingatkan

1. Mengingatkan  pembeli  bahwa  produk  tersebut
mungkin  akan  dibutuhkan kemudian,

2. Mengingatkan pembeli dimana dapat membelinya,

3. Membuat pembeli tetap ingat produk itu walau sedang
tidak musimnya,

4. Mempertahankan kesadaran puncak.

Sumber: (Kotler, 1997: 21)

2.2.1 Jenis-Jenis Iklan

Menurut (Jefkins, 1995: 39) secara garis besar iklan dapat digolongkan menjadi

tujuh kategori pokok yaitu:

1. Iklan Konsumen (Consumer Advertising)

Merupakan iklan yang mempromosikan dua macam barang yang umum

dibeli oleh masyarakat, yang pertama barang konsumen (consumen goods)

adalah barang yang banyak beredar di pasaran dan penjualnya bisa

berulang-ulang. Contohnya seperti bahan makanan, shampo, sabun dan

sebagainya. Kedua yaitu barang tahan lama (durable goods) barang jenis

ini biasanya memiliki harga yang cukup mahal selain itu sifat barang ini
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lebih lama dari pada barang-barang konsumen. Contoh barang tahan lama

bangunan tempat tinggal, mobil, perhisan dan sebagainya.

2. Iklan Antar Bisnis (Business To Business Advertising)

Kegunanan iklan antar bisnis adalah mempromosikan barang-barang dan

jasa non konsumen yang artinya pemasang maupun sasaran iklan sama-

sama perusahaan. Produk yang diiklankan adalah barang yang harus diolah

kembali seperti unsur produksi, bahan-bahan mentah, komponen suku

cadang dan lain-lain.

3. Iklan Perdagangan (Trade Advertising)

Iklan perdagangan secara khusus ditunjukkan kepada kalangan distributor,

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

besar dan kecil.

4. Iklan Eceran (Retail Advertising)

Iklan eceran dibuat dan disebarluaskan oleh pihak pemasok atau

perusahaan pembuat produk dan iklan ditempatkan di toko-toko, gerai

penjualan yang menjual produk tersebut. Contohnya adalah iklan minyak

pelumas disebuah pompa bensin adalah buatan pemasok minyak pelumas

yang tempat tersebut, bukan buatan pihak pompa bensin yang sekedar

memasangnya.

5. Iklan Bersama (Coorperative Advertising)

Iklan Bersama (Coorperative Advertising) merupakan gabungan beberapa

media yang digunakan untuk perdagangan serta dukungan iklan yang

diberikan oleh pihak perusahaan atau pabrik kepada para pengecer produk-

produknya.
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6. Iklan Keuangan (Financial Advertising)

Secara umum iklan uang meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa tabungan,

asuransi dan investasi. Tujuan iklan keuangan adalah untuk menghimpun

dana pinjaman atau menawarkan modal.

7. Iklan Rekrutmen (Recruitment Advertising)

Iklan rekrutmen bertujuan merekrut calon pegawai seperti anggota polisi,

perusahaan swasta, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya.

2.3. Perencanaan Iklan

Formula AIDCA (Attention, Interest, Desire, Conviction, Action) merupakan

formula yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan

secara menyeluruh, dan formula itu dapat diterapkan pada suatu iklan hard-

selling. Formula ini tidak hanya diterapkan pada naskah iklan atau copy iklan,

layout dan tipografi saja, tetapi  juga  diterapkan  pada  pemilihan  media,  ukuran

ruang  iklan,  dan posisi iklan itu dalam media publikasi (Jefkins, 1996: 12).

a. Perhatian (attention)

Iklan berhasil memenangkan perhatian pembaca dari berita editorial atau

iklan lain, iklan kita tidak dapat diperhatikan oleh pembaca. Perhatian

mungkin dapat diraih dengan memanfaatkan posisi dalam publikasi

(apakah itu iklan satu halaman penuh atau iklan sebagian halaman) atau

dengan memanfaatkan ukuran atau bentuk iklan itu sendiri (Jefkins, 1996:

12).
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b. Ketertarikan (interest)

Tidak ada suatu ketertarikan tertentu dalam penggunaan peringkat kreatif

ini juga berhasil meraih rasa ketertarikan mereka. Hal ini mungkin berlaku

secara selektif dan pembaca tertentu akan merasa tertarik pada iklan

tertentu, misalnya iklan kosmetik, makanan, pakaian, perumahan,

kendaraan bermotor atau komputer. Rasa tertarik mungkin dapt

dimunculkan dengan pewarnaan, gambar atau copy iklan yang menarik

dan hal ini pada gilirannya akan semakin diperkuat oleh keorisinilan

penampilan dan penyusunan kalimat dalam copy iklan (Jefkins, 1996: 12).

c. Keinginan (desire)

Konsumen harus dibuat lebih dari sekedar merasa tertarik dan terpikat,

mereka harus didorong untuk menginginkan produk atau jasa yang

diiklankan. Bagaimanakah secara kreatif suatu iklan dapat dibuat sehingga

menimbulkan keinginan konsumen untuk memiliki produk yang

diiklankan? Ada situasi pertukaran: apa yang akan  konsumen peroleh

dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk produk yang akan diiklankan.

Mengapa mereka harus mengorbankan uang yang mereka punyai untuk

mendapatkan barang atau jasa yang diiklankan itu? (Jefkins, 1996: 12).

d. Keyakinan (conviction)

Sudah   sangat   bagus   bila   kita   mampu   menciptakan keinginan untuk

membeli, memiliki atau menikmati produk atau jasa yang  diiklankan.

Namun  kita  juga  perlu  menciptakan  iklan  yang mampu memunculkan

keyakinan bahwa memang layak untuk melakukan pembelian dan hal itu
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akan memberikan kepuasan sebagaimana yang mereka inginkan (Jefkins,

1996: 12).

e. Tindakan (action)

Bagaimana iklan mampu menimbulkan respon? Iklan cetak bersifat statis,

dan tidak mudah membuat pembaca untuk melakukan tindakan sesuai

yang diinginkan.Tentu saja mungkin ada pendekatan yang langsung

memunculkan aksi pada head-line, atau mungkin implisit di keseluruhan

iklan. Namun demikian, perangkat-perangkat tertentu mungkin dapat

digunakan untuk membuat pembaca melakukan tindakan, misalnya dengan

mencantumkan kupon, undangan untuk mencoba sampel, dorongan untuk

menguji dealer atau showroom atau daftar penyimpan produk (stokist)

yang mempermudah untuk mencari penyuplai. Beberapa iklan tertentu

hanya bersifat mengingatkan, yang lainnya membangun ketertarikan dan

keinginan untuk masa yang akan datang ketika pembelian mungkin

dilakukan, tetapi lainnya mengharapkan aksi segera (Jefkins, 1996: 12).

2.4. Media Periklanan Online

Menurut (Monle dan Johnson, 2011: 110) terdapat berbagai media periklanan

melalui online yaitu:

1. Online Social Network

Online Social Network atau jaringan media sosial telah sangat popular di

masyarakat dan perusahaan yang mencari media komunikasi dengan orang

lain atau konsumen. Berdasarkan penelitian Forrester, 75% dari pengguna

internet berpartisipasi di beberapa jenis media sosial. Pertumbuhan
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presentase terhadapat aktvitas konsumen di internet berada pada jaringan

sosial atau blog.

2. Facebook

Facebook adalah media sosial terbesar dengan total lebih dari 310.000.000

pengguna di dunia.

3. Twitter

Blog mini yang mengizinkan individu dan perusahaan untuk mengirim

tweet, dengan maksimal 140 karakter per pesan. Twitter bisa menjadi

metode yang efektif untuk mendapatkan konsumen.

4. Websites

Iklan website lebih kompleks dibanding jenis lain dari iklan online. Para

individu harus memilih sendiri untuk mengunjungi web yang mereka

inginkan, sehingga probabilitas perhatian siapa yang memilih untuk

mengunjungi web tersebut adalah 1,00.

5. Internet dan Periklanan

Menurut (Monle & Johnson 2011: 113) ketika 27 Oktober 1994 dimana

Hot Wired diluncurkan melalui media online yaitu web, Hotwired

meledakkan periklanan via online sejak dimulainya televisi kabel. Hal

tersebut membuat para pemasar berupaya lebih jauh lagi untuk menjadikan

web sebuah alat periklanan mereka di samping majalah, televisi dan radio.

2.4.1. Jenis-Jenis Iklan Online

Iklan online adalah upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs

web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Iklan online juga
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biasa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan produk

atau jasa lewat dunia maya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meraih

keuntungan dari kegiatan penjualan.

1. Direct Advertising

Dimana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan

menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi

lainnya.

2. Self-Service Advertising

Pendekatan iklan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, tampilan

serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan melalui metode proses

yang dilakukan sendiri di online.

3. Ad Networks

Sebuah jaringan (network) iklan yang menghubungkan dan memediasi

antara pemasang iklan dengan pemilik situs web. Jaringan iklan seperti ini

biasanya menargetkan kampanye-kampanye yang tidak mempunyai target

audience khusus, tetapi mengincar sebesar mungkin orang yang melihat

iklan dengan biaya sekecil mungkin.

4. Contextual Advertising

Iklan yang ditargetkan pada content. Iklan tidak ditampilkan secara

random, tetapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan

content yang relevan dengan iklan tersebut.
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5. Twitter Advertising

Iklan yang berfungsi sebagai tweet dari pemasang iklan, yaitu iklan

berbasis keyword yang pendek, yang didistribusikan kepada user yang

membaca content yang sesuai dengan keyword yang dipilih.

6. Rep Ad Agencies

Agen periklanan yang mewakili blog-blog serta situs web tertentu dan

memediasi penjualan mereka untuk kampanye-kampanye besar yang

dilakukan brand-brand besar ataupun agensi iklan besar.

7. In-Text Advertising

Sistem in-text advertising secara otomatis menghubungkan kata-kata

tertentu di dalam website dengan content iklan yang berhubungan.

8. Ad Network Optimization

Jasa optimasi iklan ini mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar

terbanyak untuk ditampilkan dalam halaman web dengan mengevaluasi

semua pilihan serta ukuran iklan yang paling baik, dan karakteristik

visualnya.

9. Social Advertising

Iklan untuk social media. Tidak seperti iklan tradisional, format iklan ini

memanfaatkan dinamika pengaruh sosial seperti pengaruh peer group,

word of mouth, viral marketing dan rekomendasi langsung dari teman ke

teman.

10. Video Advertising

Bentuk iklan yang ditargetkan pada content video. Berbagai format

tersedia, termasuk iklan dinamis yang bisa tampil sebelum, setelah,
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ataupun selama tayangnya content video tertentu. Contoh: Voxant dan

AdSense for Video.

11. RSS Advertising

Iklan ini ditampilkan di dalam RSS Feed, yang bisa disesuaikan dengan

konteks content RSS feed tersebut atau secara manual ditargetkan pada

kebutuhan promosi tertentu.

12. Sponsorship

Bentuk bantuan dana atau bisa juga dalam bentuk produk/layanan sebagai

ganti promosi terhadap suatu brand. Sponsorship online adalah strategi

alternatif yang banyak digunakan dan dianggap lebih efektif daripada

pemasangan iklan online berbentuk banner.

2.5. Pemasaran Online

Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan

manusia, maka dari itu pengguna teknologi harus lebih selektif dalam

memanfaatkan teknologi yang ada. Pertumbuhan pesat teknologi komputer,

telekomunikasi, informasi, transportrasi dan teknologi lain berdampak bagi cara

perusahaan menghantarkan nilai bagi konsumen. Selain itu dengan teknologi kita

dapat saling terhubung dengan orang lain walaupun batas wilayah memisahkan,

namun dengan teknologi wilayah atau jarak tidak menjadi hambatan dalam

berinteraksi.

Teknologi baru yang spektakuler adalah internet, karena dapat menghubungkan

semua tipe manusia dan bisnis serta menginformasikan banyak hal ke seluruh

dunia (Kotler & Amstrong, 2008: 29). Internet dimanfaaatkan oleh perusahaan



24

sebagai alat untuk menjual barang atau jasanya, karena internet dinilai lebih

efektif dan murah. Perdagangan elektronik (electronic commerce) merupakan

istilah untuk proses pembelian dan penjualan yang didukung cara-cara elektronik

(Kotler & Amstrong, 1999: 257). Perdagangan elektronik telah ada di sekeliling

kita, banyak situs-situs online yang menawarkan produknya melalui media sosial.

2.5.1. Manfaat Pemasaran Online

Saat ini produsen dimudahkan dengan hadirnya internet dengan internet produsen

dapat menjual produk atau jasa melalui website perusahaan. Selain itu kelebihan

melakukan pemasaran di internet adalah meminimalkan biaya pada sewa toko,

pengguna internet yang bertambah banyak dan lain sebagainya. Menurut (Kotler

dan Amstrong, 1999: 260) mengklasifikasikan manfaat pemasaran online

berdasarkan manfaat untuk konsumen dan manfaat untuk pemasar sebagai berikut:

a. Manfaat Untuk Konsumen

Pembelian yang dilakukan secara online memberikan rasa kenyamanan

bagi konsumen. Konsumen tidak perlu bergelut dengan lalu lintas, mencari

tempat parkir dan berjalan menyelusuri lorong-lorong di toko untuk

memilih produk. Konsumen dapat membandingkan merek, memeriksa

harga dan memesan barang dalam waktu yang disukai konsumen.

Hadirnya internet konsumen dapat mengakses melalui smartphone untuk

memilih barang-barang yang dicari tanpa meninggalkan pekerjaannya di

kantor.
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b. Manfaat Untuk Pemasar

Pemasaran online dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Pemasaran online dapat menjadi alternatif menghindari pengeluaran

perawatan dan sewa toko, biaya asuransi, serta biaya listrik dan air.

Manfaat yang lain adalah pemasar dengan konsumen lebih akrab karena

interaksi yang dilakukan akan memberikan data pribadi kepada produsen

dan data tersebut oleh produsen dapat digunakan sebagai analisis

keinginan konsumen. Media masa juga dapat dimanfaatkan sebagai

customer service perusahaan.

2.6. Efektivitas Iklan

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya, maka efektivitas dapat didefinisikan dengan melakukan

pekerjaan yang benar (Drucker, 1986: 14). Efektivitas berasal dari kata

effectiveness yang berarti taraf sampai sejauh mana suatu kelompok dapat

mencapai tujuannya. Sedangkan menurut (Stephen, 2010: 135) efektivitas adalah

menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi

mencapai sasaran. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka efektivitas dapat didefinisikan

dengan melakukan pekerjaan yang benar (Drucker, 1986: 14). Menurut (Fredy

Rangkuti, 1997: 136) efektivitas iklan adalah pengukuran iklan dalam arti

tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut

(Effendy, 2002: 32-33) mengatakan bahwa efektifitas iklan adalah kondisi sejauh

mana efek pesan iklan yang disampaikan itu dapat menarik perhatian, dimengerti,
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dipahami, membangkitkan emosi dan menggerakkan sasarannya untuk

memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Secara umum, dikenal tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur

efektivitas periklanan (Durianto, 2003: 15) yaitu:

1. Penjualan

Efektivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan dapat diketahui

melalui riset pemasaran yang berkaitan dengan dampak penjualan, namun

hal itu akan cukup sulit dilakukan karena banyaknya faktor-faktor di luar

iklan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen

dalam mengambil keputusan pembelian sebuah produk.

2. Persuasi

Pada kriteria kedua, yaitu persuasi lebih menekankan dengan mengukur

dampak pemahaman konsumen terhadap suatu iklan, terhadap perubahan

kepercayaan konsumen pada ciri atau konsekuensi produk, sikap terhadap

merek, serta keinginan untuk membeli produk, apakah suatu iklan dapat

menciptakan rantai akhir suatu pengetahuan produk sebagaimana yang

diinginkan, yaitu menemukan apakah konsumen membentuk pengasosiasi

yang tepat antara merek dengan pribadi konsumen.

3. Pengingatan

Kriteria pengingatan yang umum dipakai sebagai ukuran adalah

kemampuan konsumen dalam mengingat iklan tersebut. Hal apa sajakah

yang mereka tangkap dari iklan yang ditayangkan. Konsep ini menjadi

penting untuk iklan yang ditujukan untuk memperkuat kesadaran akan

merek. Misalnya, dalam suatu telaah daya ingat konsumen pada hari
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setelah iklan ditayangkan, maka para peneliti dapat menggali informasi

dari konsumen dengan mengajukan pertayaan kepada pemirsa, apakah

mereka menonton program tersebut, apakah mereka mengingat adanya

iklan yang ditayangkan, dan hal apa saja yang mereka ingat sehubungan

dengan iklan yang ditayangkan.

Untuk mengukur efektivitas periklanan yang berkaitan dengan penjualan dapat

dilihat dari penelitian terhadap dampak penjualan sebelum dan sesudah

melakukan iklan. Hal tersebut sulit dilakukan mengingat adanya faktor-faktor lain

diluar iklan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan

penjualan produk. Adapun selain menggunakan pendekatan penjualan, efektivitas

iklan dapat diukur dengan pendekatan komunikasi (pengingatan dan persuasi).

Kemampuan audiens untuk mengingat pesan dalam iklan, terutama bagi iklan

yang ditujukan untuk memperkuat kesadaran audiens terhadap suatu merek dapat

dianggap sebagai alat ukur efektivitas iklan tersebut (Durianto, 2003: 16).

2.7. Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

Salah satu model yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh iklan

terhadap perilaku konsumen adalah model AIDA. Menurut (Kotler dan Keller,

2009: 186) formula AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) merupakan formula

yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan secara

menyeluruh dan formula itu dapat diterapkan pada suatu iklan. Model AIDA

(Attention, Interest, Desire, Action) dikenal sebagaimana seorang pemasar

merancang pesan yang disampaikan dengan kata yang tepat sehingga terjadinya
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pengambilan keputusan akan pembelian produk. Tetapi tidak semua pemasar

dapat menyampaikan pesannya dengan baik sehingga terjadinya keraguan pembeli

dalam memilih kebutuhan dan keinginannya. Teori AIDA (Attention, Interest,

Desire and Action) merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian,

menjadi ketertarikan, menjadi minat dan mengambil tindakan. Teori ini

menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik (Kotler dan Keller, 2009: 179).

Dengan menggunakan model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) akan

memperjelas konsep perubahan, sikap dan perilaku dalam kaitannya dengan

sebuah kerangka tindakan. Model hirarki tanggapan tersebut dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:

Tabel 2.2. Bentuk Model Hierarki Tanggapan

Model
AIDA

Model Hirarki-efek Model Inovasi-adopsi
Model

Komunikasi

Tingkat
Kognitif

Perhatian

Pengenalan
(kesadaran)
Pengetahuan

(tahu)

Kesadaran

Penampilan
Penerimaan
Tanggapan

Kognitif

Tingkat
Afektif

Tertarik

Ingin

Suka

Memilih

Menyakini

Tertarik

Evaluasi

Sikap
Maksud

Tingkat
Keperilakuan

Tindakan Membeli
Mencoba
Adopsi

Perilaku

Sumber: (Kotler dan Keller, 2009:178)

Dalam komunikasi pemasaran perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari

proses komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. AIDA merupakan sebuah

konsep yang dimana dalam sebuah pemasaran sangatlah memegang peranan

penting.
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1. Attention

Dalam attention ini seorang pemasar haruslah mampu membuat sebuah

media informasi agar mengandung daya tarik bagi konsumen. Membuat

suatu pernyataan yang mengungkap perhatian orang, membuat kata atau

gambar yang powerful yang bisa menarik perhatian hingga orang berhenti

dan memperhatikan isi pesan berikutnya.

(Kotler & Amstrong, 2000: 106) mengemukakan bahwasannya daya tarik

(attention) haruslah mempunyai tiga sifat: (1) Harus bermakna

(meaningful), menunjukkan manfaat-manfaat yang membuat produk lebih

diinginkan atau lebih menarik bagi konsumen, (2) Pesan harus dapat

dipercaya (believable), konsumen percaya bahwa produk tersebut akan

memberikan manfaat seperti yang dijanjikan dalam pesan, (3) Distinctive,

bahwa pesan iklan lebih baik dibanding iklan merek pesaing.

2. Interest

Interest adalah langkah setelah seorang pemasar mampu untuk membuat

sebuah media informasi tersebut agar dapat mengandung daya tarik bagi

konsumen, seorang pemasar haruslah memikirkan sebuah media

informasi agar dapat mengandung minat bagi calon pelanggan atau

konsumennya tersebut. Kebanyakan media informasi yang buruk

melalaikan dalam melakukan tahapan ini, ditahap inilah sebenarnya target

atau konsumen bersedia memberikan waktunya untuk membaca pesan

dari pemasar lebih detail. Bangun minat pembaca dengan memberikan

janji solusi atas masalah atau harapan mereka. Cara yang baik adalah

dengan menjelaskan fitur dan benefit. Jangan hanya memberikan fakta
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dan fitur saja, dan merasa pembaca akan berpikir sendiri benefit yang

akan didapat, tetapi menjelaskan dengan sejelasnya benefitnya tersebut

untuk meningkatkan interest. (Assael, 2002: 60) menjelaskan mengenai

Interest yaitu munculnya minat beli konsumen tertarik terhadap objek

yang dikenalkan oleh suatu pemasar.

3. Desire

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemasar ialah

memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki, dimana dalam

tahapan ini pemasar haruslah jeli atau pintar membaca target atau

konsumen dalam tahapan ini. Hal ini di mana motif rasional

mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang

didapatkan, sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan

pembelian produk (Kotler dan Keller, 2009: 178). Langkah ini untuk

membuktikan bahwa seorang pemasar mampu memberikan solusi yang

tepat dalam melakukan sebuah keputusan bagi konsumen. Dalam tahap

ini khalayak telah mempunyai motivasi untuk memiliki produk. Sampai

pada tahap ini, seorang pemasar telah berhasil menciptakan kebutuhan

calon pembeli. Sejumlah calon pembeli sudah mulai goyah dan emosinya

mulai tersentuh. Namun demikian timbul perlawanan dalam diri calon

pembeli berupa keraguan, benarkah produk atau jasa yang bersangkutan

memberikan sesuatu seperti yang dijanjikan iklannya.

4. Action

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga

terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang
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ditawarkan (Kotler dan Keller, 2009: 178). Dalam tahapan yang paling

pusat ini seorang pemasar haruslah sudah mengarah pada tindakan untuk

membeli. Dalam tahapan action ini menjelaskan langkah apa yang

dilakukan oleh seorang pemasar dalam menginginkan untuk pembaca atau

target melakukan keputusan untuk membeli. Membimbing pembaca atau

target karena pembaca atau target akan bertindak jika seorang pemasar

menjelaskan langkah-langkahnya dan kadang juga perlu diinformasikan

masalah harga untuk tindakan tersebut.

Dalam tindakan action ini yaitu yang salah satu upaya terakhir untuk

membujuk calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan tindakan

pembelian atau bagian dari proses itu juga dengan memilih kata yang

tepat agar calon pembeli atau target melakukan respon sesuai dengan

yang diharapkan adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Harus

digunakan kata perintah agar calon pembeli bergerak.

2.8. Hubungan Efektivitas Iklan dengan Model AIDA

Berdasarkan hierarchy of effect model, dari melihat iklan sampai dengan

melakukan tindakan pembelian, konsumen selalu mengikuti alur proses yang

sangat teratur. Pengambilan keputusan konsumen dalam membeli dan

mengkonsumsi produk diawali oleh perhatian (attention) terhadap pengenalan

produk yang diiklankan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan ketertarikan

(interest) terhadap produk serta keinginan (desire) untuk membeli produk

tersebut, selanjutnya konsumen memutuskan untuk melakukan tindakan (action)
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dengan mengkonsumsi produk tersebut. Dari model ini disebutkan bahwa proses

ini selalu berurutan dan berawal dari proses pengenalan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan enam penelitian terdahulu yang digunakan sebagai

referensi karena dirasa relevan dan dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini

adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

Nama (tahun) Judul Penelitian Metodelogi Hasil Penelitian

Abdul Rofiq,
Zainul Arifin,
Wilopo
(2015)

Pengaruh
Penerapan AIDA
(Attention, Interest,
Desire, Action)
Terhadap
Keputusan
Pembelian

Metode penelitian
eksplanatori
(explanatory
research)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
variabel AIDA
mempunyai pengaruh
yang simultan terhadap
Sktruktur Keputusan
Pembelian pada produk
Indosat IM3.

Diah Syafita
Johar,
Srikandi Kumadji,
M.Kholid
Mawardi
(2015)

Pengaruh AIDA
(Attention, Interest,
Desire, Action)
Terhadap
Efektifitas Iklan
Online

Jenis penelitian yang
digunakan adalah
explanatoy research
dengan menggunakan
analisis faktor dan
analisis regresi linear
berganda

hasil analisis regresi
linear berganda secara
parsial ketiga faktor
interest, desire, action
berpengaruh signifikan
terhadap efektifitas iklan
online sedangkan faktor
attention tidak
berpengaruh signifikan
terhadap efektifitas iklan
online, dan attention,
interest, desire, action
berpengaruh secara
signifikan berdasarkan
pengujian secara
bersama-sama.
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Fitrohhana
Shofian
(2015)

Efektivitas Metode
Attention, Interest,
Desire, Action
(AIDA) Dalam
Advertising
Terhadap
Keputusan
Pembelian Pada
Produk PT. Djarum
(Djarum Super)

Metode penelitian
dianalisis dengan
menggunakan
analisis regresi linear
berganda.

Pada hasil penelitian ini
attention adalah variabel,
pengaruh paling besar
terhadap keputusan
pembelian. Dengan
indikator pesan yang
disampaikan dalam iklan,
kepercayaan terhadap
produk, penampilan iklan
yang menarik. Sehingga
konsumen terdorong
untuk membeli produk
Djarum Super.

Ida Ayu Pradnya
Maha Dewi
(2016)

Efektivitas Iklan
Dengan Analisis
AIDA (Attention,
Interest, Desire,
dan Action)

Jenis penelitian ini
adalah deskriptif
kuantitatif, sumber
data penelitian ini
adalah data primer

Berdasarkan hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
total nilai dengan
analisis AIDA (Attention,
interest, desire,
dan action) pada
pengguna sepeda motor
Yamaha berada pada
kategori istimewa.

Faisal Avrizal
(2017)

Analisis Efektivitas
Iklan Online Media
Sosial Facebook
Dan Pengaruhnya
Terhadap
Keputusan
Pembelian Kaos
Dakwah Ana
Muslim

Jenis penelitian yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
explanatory
Research

Berdasarkan hasil
penelitian dan
pembahasan mengenai
pengaruh desain ikan,
pesan iklan, gambar
iklan dan warna iklan
terhadap keputusan
pembelian berpengaruh
signifikan.

Sahar Gharibi,
Dr.Seyed Yahya
Seyed Danesh,
Dr.Kambiz
Shahrodi
(2012)

Explain The
Effectiveness Of
Advertising Using
The AIDA Model

Jenis penelitian ini
adalah penelitian
kuantitatif dilakukan
untuk menguji
hipotesis.

Hasil penelitian dengan
melakukan pengujian
hipotesis, memiliki
pengaruh signifikan antar
variabel lainnya.

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi, Oktober 2017

2.10. Kerangka Pemikiran

Seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

penyelesaiannya harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh

menuju kepada satu tujuan, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan yang

diajukan dalam perumusan masalah. Dalam kerangka berfikir penelitian ini
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terdapat 5 (lima) variabel yang terdiri dari variabel X yaitu independen (variabel

bebas) dan variabel Y yaitu dependen (variabel terikat). Efektivitas iklan online

(X ) dan variabel yang berdasarkan dari konsep model AIDA yaitu: attention (Y ),

interest (Y ), desire (Y ) dan action (Y ). Variabel model AIDA bersifat hierarki

dan saling berhubungan antar variabel lainnya. Model AIDA difungsikan untuk

mengevaluasi periklanan yang paling efektif. Model ini digunakan untuk

perencanaan pesan iklan dengan cara yang menunjukkan empat tujuan yaitu untuk

menarik perhatian, membuat ketertarikan, merangsang keinginan dan mendorong

orang untuk melakukan pembelian.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.11. Hipotesis

Sesuai dengan prosedur penelitian seorang peneliti setelah mengadakan

penelaahan yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan

anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Menurut
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(Gay, Milla, & Airasian 2009: 71), “a hypothesis is a researcher’s prediction of

the research findings, statement of the research expectations about the relation

among the variables in the research topic”. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai

jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan

secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka (Nanang Martono 2010:

57).

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa

hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 : Variabel efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel attention (perhatian).

2. H2 : Variabel efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel interest (keinginan).

3. H3 : Variabel efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel desire (ketertarikan).

4. H4 : Variabel efektivitas iklan online mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel action (tindakan).

5. H5 : Variabel attention (perhatian) mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel interest (ketertarikan).

6. H6 : Variabel interest (ketertarikan) mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel desire (ketertarikan).

7. H7 : Variabel desire (ketertarikan) mempunyai hubungan signifikan

terhadap variabel action (tindakan).



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research

dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research merupakan penelitian yang

dilakukan guna menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui

pengujian hipotesis yang dirumuskan atau sering kali disebut penelitian

penjelasan (Singarbun & Effendi, 1995: 4). Penelitian kuantitatif adalah penelitian

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang

diangkatkan (Sugiyono, 2003: 14). Pada penelitian ini penulis menjelaskan

hubungan antar variabel-variabel yang bersifat hierarki dan saling berhubungan

antar variabel lainnya.

3.2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga

memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep tersebut di lapangan

(Silalahi, 2009: 118). Definisi konseptual didalam penelitian ini yaitu:

a. Efektivitas iklan adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas

usaha bersama (Gibson, 2010: 210).
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b. Attention (perhatian) adalah proses awal dimana seseorang mulai memilih,

mengetahui dan memahami suatu informasi yang diterimanya, menjadi

sadar dan tahu akan adanya suatu produk tertentu (Peter & Olson, 2005:

545).

c. Interest (ketertarikan) adalah tahap dimana seseorang mulai tertarik untuk

mengetahui lebih jauh lagi tentang suatu produk, keunggulannya sampai

manfaat apa yang diperoleh dari produk tersebut, apakah sesuai dengan

kebutuhan mereka. (Kotler dan Keller, 2012: 503).

d. Desire (keinginan) adalah tahap dimana seseorang sudah mulai

menentukan sikapnya terhadap suatu produk yang disukainya, mulai

timbul kecocokan dengan kebutuhannya, keharusan dan keyakinan untuk

menggunakan produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya

(Kotler dan Keller, 2012: 503).

e. Action (tindakan) adalah tahap akhir dimana seseorang mulai mencari dan

membeli produk tersebut (Duncan, 2005: 49).

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut (Sarwono, 2006: 27) adalah suatu definisi yang

menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional

dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Fungsi

definisi operasional untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep. Dalam

penelitian ini definisi operasional akan dijelaskan sebagai berikut:



38

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Indikator

Efektivitas Iklan
OnlineX

Promosi yang dilakukan untuk
mencapai keberhasilan yang
menarik perhatian konsumen
online shop.

 Promosi berhasil
diketahui oleh
konsumen.

 Promosi berhasil
menarik perhatian
konsumen.

 Promosi berhasil
mendorong keinginan
untuk membeli.

 Promosi berhasil
membuat konsumen
menggunakan produk
tersebut.

Attention
(perhatian)Y Tingkat pemilihan, pengetahuan

konsumen terhadap produk iklan
online shop.

 Memilih.
 Mengetahui.
 Pesan iklan yang

disampaikan.

Interest
(ketertarikan)Y

Daya tarik konsumen terhadap
produk yang dikenalkan oleh
pemasar pada suatu iklan online
shop.

 Persepsi konsumen
mengenai produk.

 Produk inovasi.
 Ketertarikan.

Desire
(keinginan)Y

Keinginan konsumen untuk
menggunakan dan mencoba
produk yang disampaikan
melalui iklan online shop.

 Keinginan melakukan
pembelian.

 Iklan membangkitkan
keinginan untuk
mengkonsumsi
produk.

 Mencari informasi
mengenai produk.

Action
(Tindakan)Y

Tingkat akhir konsumen mulai
melakukan pembelian dan
mengkonsumsi produk yang di
iklankan melalui online.

 Keyakinan untuk
membeli produk.

 Tindakan pembelian.
 Mengkonsumsi

produk.

Sumber: Data Diolah, 2017
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3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek mempunyai

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 55). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FISIP Universitas Lampung. Data yang

diperoleh dari bidang kemahasiswaan dan kerjasama FISIP Universitas Lampung,

bahwa jumlah mahasiswa S1 dan Diploma FISIP yang aktif tercatat berjumlah

3.302 mahasiswa.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2007: 56). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan jenis Nonprobability Sampling dengan metode Accidental Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan

karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel (Juliansyah, 2011:

155). Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100

responden. Adapun kriteria yang dimaksud adalah responden merupakan

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tabel 3.2. Data Mahasiswa FISIP Universitas Lampung

No Nama Jurusan Jumlah
1 Sosiologi 503
2 Ilmu Pemerintahan 595
\3 Ilmu Komunikasi 653
4 Ilmu Administrasi Negara 471
5 Ilmu Administrasi Bisnis 463
6 Hubungan Internasional 253
7 Sekretari 107
8 Hubungan Masyarakat 163
9 Perpustakaan 89

Total 3.302
Sumber: Dekanat FISIP
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Untuk menentukan sampel perjurusan maka dapat dihitung menggunakan rumus

perhitungan sebagai berikut:

Jumlah mahasiswa Jurusan (/) Total mahasiswa (X) Sampel = Responden

Sosiologi = 503 / 3302 X 100 = 15,23 = 15 Responden
Ilmu Pemerintahan = 595 / 3302 X 100 = 18,01 = 18 Responden
Ilmu Komunikasi = 653 / 3302 X 100 = 19,77 = 20 Responden
Ilmu Administrasi Negara = 471 / 3302 X 100 = 14,26 = 14 Responden
Ilmu Administrasi Bisnis = 463 / 3302 X 100 = 14,02 = 14 Responden
Hubungan Internasional = 253 / 3302 X 100 = 7,66 = 8 Responden
Sekretari = 107 / 3302 X 100 = 3, 24 = 3 Responden
Hubungan Masyarakat = 163 / 3302 X 100 = 4,93 = 5 Responden
Perpustakaan = 83 / 3302 X 100 = 2,69 = 3 Responden

3.5. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai

data. Sumber data ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber

data sekunder (Silalahi, 2006: 265).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli. Data primer adalah data yang didapat dari jawaban responden terhadap

kuesioner (Indriantoro, 2002: 146).

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah

pengumpulan data primer menggunakan sejumlah item pernyataan dengan format

tertentu (Jogiyanto, 2015: 52). Peneliti menggunakan daftar pertanyaan secara

tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini digunakan skala

likert sebagai skala pengukurannya. Skala likert, jawaban dari setiap indikator
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instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari nilai yang

tertinggi sampai nilai yang terendah. Dalam penelitian ini juga akan dimulai

dengan menghimpun sejumlah pertanyaan berupa pernyataan yang diberikan

kepada responden untuk memberikan respon dengan memilih antara beberapa

kategori jawaban yang menandakan beberapa tindakan. Kategori jawabannya

antara lain:

a. Untuk jawaban sangat setuju (SS) mendapat skor 5

b. Untuk jawaban setuju (S) mendapat skor 4

c. Untuk jawaban cukup setuju (CS) mendapat skor 3

d. Untuk jawaban tidak setuju (TS) mendapat skor 2

e. Untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) mendapat skor 1

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Patton, 1980: 268). Penelitian

ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software smartPLS

versi 2.0.m3 karena penelitian ini menggunakan teknik statistika multivarian

dengan melakukan empat variabel yaitu variabel independen. Analisis Partial

Least Squares (PLS) adalah teknik statistika multivariat yang melakukan

pembandingan antara variabel dependen bergandan dan variabel independen

berganda. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang di

desain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik

pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang

(missing values) dan multikolinearitas (Jogiyanto, 2015: 161).
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Lebih lanjut, PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak

mengasumsikan data dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah

sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang

merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis

kovarian adalah tujuan penggunaanya (Ghozali, 2005: 98).

Keunggulan-keunggulan dari PLS (Jogiyanto, 2015: 165):

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen

(model kompleks).

2. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen.

3. Hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang.

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross-

product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan

prediksi.

5. Dapat digunakan pada kontruk reflektif dan formatif.

6. Dapat digunakan pada sampel kecil.

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal.

8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu: nominal,

ordinal dan kontinus.

PLS menggunakan metode principle componen analysis dalam model

pengukuranya, yaitu blok ekstrasi varian untuk melihat hubungan indikator

dengan konstruk latennya dengan menghitng total varian yang terdiri dari varian

umum (common varance), varian spesifik (specific variance) dan varian error

(error variance). Sehingga total varian menjadi tinggi.
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3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis yang digunakan pada perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan

dan hanya memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara

menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut (Umar, 2005: 36).

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran (deskripsi)

tentang suatu data. Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas

item-item yang terdapat dalam kuesioner dan akan diperoleh dengan cara

dikelompokan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.

3.7.2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial (statistic induktif) adalah teknik statistik yang digunakan

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi

(Sugiyono 2008: 53). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam

penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan

software SmartPLS mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model

(inner model) dan pengujian hipotesis. Berikut adalah gambar 3.1. menjelaskan

model analisis persamaan struktural:
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Gambar 3.1. Model Persamaan Struktural

3.7.2.1. Pengukuran Model (Outer Model)

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement model) yang

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel

latennya. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai

berikut: = ⋀ + ...................................(3.1)

= ⋀ + ...................................(3.2)
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Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten eksogen dan

endogen dan , sedanagkan ⋀ dan ⋀ merupakan matrix loading yang

menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten

dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan dan dapat

diintrepresentasikan sebagai kesalahan pengukuran.

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan

reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan

instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan

Schindler, 2006: 76). Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur

konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan

untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam

kuesioner atau instrument penelitian. Convergent validity dari measurement model

dapat dilihat dari kolerasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator

dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh

outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 sehingga dapat

disimpulkan bahwa pengukuran tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen

(Chin, 1995: 35). Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan

sebagai berikut:

AVE =
∑

...................................................(3.3)

Keterangan:

AVE adalah persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat variabel laten

yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam proses iterasi

alogaritma dalam PLS.
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melambangkan standardize loading factor dan i adalah jumlah indikator.

Uji yang dilakukan pada outer model menurut (Vincenzo, 2010: 73):

a. Convergent Validity. Nilai convergen validity adalah nilai loading faktor

pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan

>0.5.

b. Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor yang

berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang

memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk

yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan

konstruk yang lain.

c. Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability >0.7

mempunyai reliabilitas yang tinggi.

d. Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan >0.5.

e. Cronbach Alpha. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha atau

Composite Reliability. Nilai diharapkan >0.7 untuk semua konstruk.

Dengan menggunakan output yang dihasilkan SmartPLS maka composite

reliability dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:= ( )( ) ( ) ...................................................(3.4)

Dimana adalah component loading ke indikator dan ( ) = 1 -

Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengansumsikan

tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi

bobot sama. Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate
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reliability, sedangkan Composite Reliability merupakan closer

approximation dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat.

3.7.2.2. Model Struktural (Inner Model)

Inner model menggambarkan hubungan kasualitas antar variabel laten yang

dibangun berdasarkan substansi teori. Model persamaan inner model dapat

disusun sebagai berikut:= + | + ┌ + ζ ...................................................(3.5)

η adalah vektor variabel independen, ξ adalah vektor variabel dependen dan ζ
adalah vektor residual (unexplained variance). Karena PLS didesain untuk model

recursive, maka hubungan antar variabel laten disebut juga causal chain system.

Adapun bentuk persamaan causal chain system dapat disusun sebagai berikut:

= | + + + ....................................(3.6)

β dan γ adalah koefisien jalur yang menghubungkan variabel independen ξ danη dengan variabel dependen sepanjang rentang indeks i dan b, ζ adalah tingkat

kesalahan pengukuran (inner residual error) (Jogiyanto, 2015: 188).

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R untuk konstruk

dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar

konstruk dalam model struktural (Jogiyanto & Abdillah, 2009: 62). Nilai R
digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen

terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R berarti semakin baik model

prediksi dari model penelitian yang diajukan. Namun, R bukanlah parameter

absolut dalam mengukur ketepatan model prediksi karena dasar hubungan
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teoritikal adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan

kausalitas tersebut (Jogiyanto & Abdillah, 2009: 63).

Predictive Relevance

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square predictive

relevance untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai

observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model

mempunyai nilai predictive relvance, sedangkan nilai Q-square kurang

dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive

relevance. Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-square

lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan memiliki nilai prediktif

yang relevan, dengan rumus sebagai berikut:= − ( − ) ( − )......( − ) ............................(3.7)

3.7.2.3. Pengujian Hipotesis

Ketentuan untuk dapat menerima atau menolak Ho dapat didasarkan pada

perbandingan t dan t . Jika nilai t lebih besar dari t , maka

hubungan antar variabelnya signifikan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis

PLS yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan program SmartPLS

versi 2.0.M3 yang dijalankan dengan media komputer. Kemudian untuk menguji

hipotesis secara parsial digunakan Uji t dengan rumus, yaitu:

= √
....................................................(3.8)

(Ghozali, 2005: 67)
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Ho : r = 0; Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel

Ha : r ≠ 0; Ada pengaruh yang signifikan

Kriteria pengujian signifikansi:

Jika t ≥ t , maka signifikan, dengan kata lain tolak Ho terima Ha.

Jika t < t , maka tidak signifikan, artinya terima Ho, tolak Ha.

Taraf signifikansi yang digunakan alfa = 0,05 atau 5%.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis

Efektivitas Iklan Online dengan Menggunakan Model AIDA (Attention, Interest,

Desire, Action), peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan sesuai dengan

rumusan masalah yang telah ditentukan secara keseluruhan, maka kesimpulan

akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa mayoritas responden yang paling

sering berbelanja online shop dengan produk fashion ialah kaum

perempuan dengan jumlah persentase 61% dibandingkan dengan laki\laki

dengan jumlah persentase 39%. Online shop yang paling diminati

konsumen Mahasiswa FISIP Universitas Lampung ialah online shop

Shopee dengan jumlah persentase 36%, angka yang paling tinggi

dibandingkan dengan jumlah persentase online shop lainnya. Media iklan

online yang paling efektif ialah iklan melalui media sosial instagram

dengan angka paling tinggi 58%, dibandingkan dengan jumlah persentase

media sosial youtube 32% dan facebook 10%.

2. Efektivitas iklan online memiliki hubungan yang signifikan terhadap

Attention (Perhatian) pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung dengan

menghasilkan nilai t > t (5.873 > 1.96) dan koefisien path 0.484.
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Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Iklan mampu

mempengaruhi Perhatian konsumen terhadap iklan online yang di

tampilkan di Media Sosial.

3. Efektivitas iklan online memiliki hubungan yang signifikan terhadap

Interest (Ketertarikan) pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung

dengan menghasilkan nilai t > t (3.357 > 1.96) dan koefisien

path 0.157. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Iklan mampu

mempengaruhi Ketertarikan konsumen terhadap iklan online yang

ditampilkan di Media Sosial.

4. Efektivitas iklan online tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap

Desire (Keinginan) pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung dengan

menghasilkan nilai t < t (1.550 < 1.96) dan koefisien path 0.151.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Iklan kurang mampu

mempengaruhi Keinginan konsumen untuk mencoba produk di iklan

online yang ditampilkan di Media Sosial.

5. Efektivitas iklan online tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap

Action (Tindakan) pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung dengan

menghasilkan nilai t < t (1.276 < 1.96) dan koefisien path 0.130.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Iklan kurang mampu

mempengaruhi Tindakan konsumen untuk melakukan keputusan

pembelian terhadap produk di iklan online yang ditampilkan di Media

Sosial.

6. Attention (Perhatian) memiliki hubungan yang signifikan terhadap Interest

(Ketertarikan) pada mahaasiswa FISIP Universitas Lampung dengan
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menghasilkan nilai t > t (19.339 > 1.96) dan koefisien path

0.795. Hal ini menunjukkan bahwa Perhatian konsumen pada iklan online

yang ditampilkan di Media Sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap

Ketertarikan konsumen pada iklan online tersebut.

7. Interest (Ketertarikan) memiliki hubungan yang signifikan terhadap Desire

(Keinginan) pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung dengan

menghasilkan nilai t > t (4.627 > 1.96) dan koefisien path 0.464.

Hal ini menunjukkan bahwa Ketertarikan konsumen pada iklan online

yang ditampilkan di Media Sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap

Keinginan konsumen untuk mencoba produk di iklan online tersebut.

8. Desire (Keinginan) memiliki hubungan yang signifikan terhadap Action

(Tindakan) pada mahasiswa FISIP Universitas Lampung dengan

menghasilkan nilai t > t (5.048 > 1.96) dan koefisien path 0.448.

Hal ini menunjukkan bahwa Keinginan konsumen untuk mencoba produk

di iklan online yang ditampilkan di Media Sosial memiliki pengaruh yang

besar terhadap Tindakan konsumen untuk melakukan pembelian pada

produk di iklan online tersebut.

9. Hasil pada penelitian ini dinyatakan bahwa efektivitas iklan online sudah

cukup efektif untuk menarik perhatian dan minat konsumen mahasiswa

FISIP Universitas Lampung.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka

ada saran yang dapat diberikan dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan

penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dengan tidak adanya hubungan antara efektivitas iklan terhadap desire

(keinginan) dan tidak adanya hubungan antara efektivitas iklan terhadap action

(tindakan), memiliki nilai yang rendah. Konsumen rata-rata memilih cukup setuju

dan tidak setuju, keinginan untuk mencoba produk dan melakukan tindakan

pembelian terhadap produk yang di iklankan di media sosial.

a. Disarankan pada perusahaan toko online shop agar menggencarkan iklan

lebih spesifik dan bagus lagi menginovasikan cara beriklan di media sosial

serta iklan yang berbeda dari yang lain seperti mengambil tema yang unik

agar konsumen lebih tertarik dan beranggapan bahwa iklan tersebut

tampak lebih elegan dan mewah dengan iklan-iklan yang sebelumnya,

dengan asumsi elegan dan mewah dalam artian hasil kualitas iklan yang

lebih bagus dari iklan-iklan sebelumnya.

b. Disarankan pada perusahaan toko online shop untuk memberikan identitas

lebih detail lagi mengenai produk dan produk yang dipromosikan harus

menjamin kualitasnya agar konsumen merasa yakin pada produk yang di

iklankan tersebut.

c. Disarankan pada perusahaan toko online shop untuk menggunakan gambar

produk yang sesungguhnya dengan estimasi harga yang sesuai, untuk

memenuhi ekspetasi konsumen dan menghindari kesan penipuan terhadap
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barang yang dijual oleh produsen, sehingga konsumen tidak merasa

kecewa dan merasa takut untuk membeli barang online kembali.

d. Disarankan pada perusahaan toko online shop agar memberikan garansi

setiap pembelian produk agar meyakinkan konsumen untuk menghindari

dari kata penipuan. Dengan garansi, sangat efektif untuk meyakinkan

calon pelanggan yang masih kurang yakin dengan segala aktivitas belanja

online. Garansi akan membuat konsumen yakin akan keraguan-keraguan

seperti ketakutan ditipu, takut barang tidak sesuai dengan foto-foto pada

iklan online, takut akan kerusakan dan berbagai bentuk ketakutan lainnya.

Sertakan ketentuan mengenai garansi yang produsen maksud secara detail

agar konsumen tidak salah paham.

e. Disarankan pada perusahaan toko online shop memilih kata-kata yang

tepat untuk menarik calon pelanggan. Hendaknya pemilihan kata-kata

yang efektif dalam bahasa marketing juga dibarengi dengan inovasi yang

unik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Bagi peneliti selanjutnya terutama di bidang yang sama, diharapkan

kedepannya untuk mampu mengembangkan kembali pada variabel bebas

lain dengan memperluas objek penelitian.

b. Memperbanyak instrumen dengan bahasa yang mudah dipahami, hal ini

dapat mengurangi ketidak mampuan responden dalam mengartikan

pernyataan-pernyataan pada saat pengisian kuesioner.

c. Menambah teknik analisis data yang dirasa mampu memberikan hasil yang

akurat pada setiap variabel penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W. dan Jogiyanto, H. M. 2009. Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least
Square) Untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi

Dan Bisnis UGM.

Angelucci, Manuela dan Vincenzo. 2010. Program Evaluation and Spillover
Effects. Washington DC: IDB.

Assael. 2002. Consumer Behavior. Edisi Bahasa Indonesia. New Jersey: Prentice-
Hall Inc.

Augusty, Ferdinand. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian
untuk Skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas
Diponegoro.

Cooper, Donald R., dan Pamela, S. Schindler. 2006. Metode Riset Bisnis. Vol. 1
Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Chin, W.C. dan Todd, P.A. 1995. On the Use, Usefulness and Ease of Use of
Structural Equation Modelling in MIS Research: A Note of Caution. MIS
Quarterly, Vol. 19 No. 2, pp. 237-46.

Duncan, Tom. 2005. Principle of Advertising and IMC. International Edition.
Edisi ke 2. New York: McGrawHill.

Durianto, Darmadi. 2003. Invasi Pasar dengan Iklan Yang Efektif. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

Drucker, Peter, F. 1986. Innovation And Enterpreneurship. London: Heinemann.
Edisi Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Effendy, Onong Uchjana. 2002. Hubungan Masyarakat Suatu Studi.
Komunikologis. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Effendy, Onong Uchjana. 2005. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Gibson, David. 2010. The Wayfinding Handbook. New York: Princeton
Architectural Press.



Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, Nur. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan
Manajemen. Yogyakarta: BPFE

Jefkins, Frank. 1995. Public Relations.  Jakarta: Erlangga.

Jefkins, Frank. 1996. Periklanan. Penerjemah Haris Munandar. Buku asli
diterbitkan tahun 1985. Jakarta: Erlangga.

Jogiyanto. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.

Jogiyanto. 2015. Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation
Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: ANDI

J. Paul Peter and Jerry C. Olson. 2005. Consumer Behaviour, Perilaku Konsumen
dan Strategi Pemasaran. Edisi ke 4 Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Kasali, Rhenald. 1995. Manajemen Periklanan – Konsep dan Aplikasinya di
Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kotler, Philip. 1997. Marketing: An introduction. New Jersey : Prentice Hall.

Kotler, Philip. Amstrong, Gary. 1997. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi ke 3.
Jilid I. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip. Amstrong, Gary. 1999. Manajemen Pemasaran Analisis,
Perencanaan, dan Pengendalian. Edisi ke 6. Jakarta: Erlangga.

Kotler, Philip. 2000. Marketing Management: Millenium Edition. Upper Sadle
River, New Jersey: Prentice – Hall, Inc.

Kotler, Philip. Amstrong, Gary. 2008. Prinsip-prinsip pemasaran. Edisi ke 12.
Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Kotler & Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta:
Erlangga.

Kotler, Amstrong. 2010. Principles Of Marketing. 13 Edition. New Jersey. Upper
Saddle River: Pearson Printice Hall.

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller.  2012. Marketing Management. Edisi ke 14.
New Jersey: Prentice-Hall Published.

Laksana, Fajar. 2008. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.



L.R, Gay, Milla E, and Airasian, Peter W. 2009. Educational Research:
Competencies for analysis and applications. New Jersey. Pearson
Education Inc.

Lee, Monle and Carla Johnson. 2011. Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan dalam
Perspektif Global. Edisi pertama. Terjemah oleh Haris Munandar dan
Dudi Priatna. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif: Analisa isi dan Analisis
data sekunder. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Morissan. 2010. Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Edisi Pertama.
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan
Karya Ilmiah. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Grup.

Pattton, M.Q. 1980. Qualitative Evaluation Methods. California: Sage
Publication.

Rangkuti, Freddy. 1997. Riset Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Robbins, Stephen P. & Coulter, Marry. 2010. Manajemen. Edisi ke 10. Jakarta:
Erlangga.

Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha
Ilmu.

Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Singarbun dan Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Edisi ke 1. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Statiska Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Edisi ke 10. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Sumarwan, Ujang. 2004. Perilaku Konsumen. Edisi ke 2. Bogor Selatan: Ghalia
Indonesia.

Schiffman, Leon G and Leslie Kanuk. 2004. Perilaku Konsumen. Edisi ke 7.
Jakarta: PT. Indeks.



Shimp, Terence. 2003. Periklanan Promosi & Aspek Tambahan Komunikasi
Pemasaran Terpadu. Edisi ke 5. Jakarta: Erlangga.

Swastha, Basu & Sukotjo, Ibnu. 1993. Pengantar Bisnis Moderen. Yogyakarta:
Liberty.

Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Edisi
baru. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Abdul, Zainul & Wilopo. 2013. Pengaruh Penerapan AIDA Terhadap Keputusan
Pembelian. Jurnal Universitas Brawijaya.

Ayu, Ida. 2016. Efektivitas Iklan dengan Analisis AIDA (Attention, Interest,
Desire, Action) Studi Pada Pengguna Sepeda Motor Merek Yamaha di
Kota Singaraja. Jurnal Vol.8 No. 3. Singaraja.

Avrizal, Faisal. 2017. Analisis Efektivitas Iklan Online Media Sosial Facebook
dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Kaos Dakwah Ana
Muslim. Tidak Diterbitkan

Diah, Srikandi & Kholid. 2015. Pengaruh AIDA (Attention, Interest, Desire,
Action) Terhadap Efektifitas Iklan Online. Jurnal Vol.26, No. 1,
September. Malang.

Durianto, Darmadi. Cicilia Liana, 2004. Analisis Efektivitas Iklan Televisi
Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan menggunakan
Consumer Decision Model. Jurnal Vol.11, No. 1, Maret.

Sahar, Seyed & Kambiz. 2012. Explain The Effectiveness Of Advertising Using
The AIDA Model. Journal Islamic Azad University Vol.4, No. 2. June
2012. Rasht Iran.

Shofian, Fitrohhana. 2015. Efektivitas Metode Attention, Interest, Desire, Action
(AIDA) Dalam Advertising Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk
PT. Djarum (Djarum Super). Semarang. Tidak Diterbitkan

Internet

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
http://isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-

2016/. (Diakses 23 September 2017. Pukul 07.12 WIB)



https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-
2016. (Diakses 23 September 2017. Pukul 07.46 WIB)

http://trimoffers.com/wp/2017/08/15/facebook-ads-menawarkan-sistem-pasang-
iklan-dengan-mudah-dan-gratis-untuk-anda/. (Diakses 30 Oktober 2017.
Pukul 07.16 WIB)

https://rizkyanda55.wordpress.com/2015/01/15/pengertian-dan-jenis-jenis-iklan-
online/. (Diakses 2 Januari 2018. Pukul 08.04 WIB)

https://dailysocial.id/post/survei-baidu-efektivitas-iklan-online-di-indonesia-
masih-rendah. (Diakses 10 Januari 2018. Pukul 05.00 WIB)

https://Strategi-OLX-Mendominasi-Iklan-Baris-Daring-Indonesia-
SWA.co.id.html. (Diakses 25 Februari2018. Pukul 08.40 WIB)

www.shopee.co.id. (Diakses 25 Februari2018. Pukul 17.47 WIB)

www.Lazada.co.id. (Diakses 25 Februari2018. Pukul 17.47 WIB)

www.OLX.co.id. (Diakses 25 Februari2018. Pukul 17.47 WIB)

www.Tokopedia.com. (Diakses 25 Februari2018. Pukul 17.55 WIB)

www.Bukalapak.com (Diakses 25 Februari2018. Pukul 08.15 WIB)


	1. Cover.pdf
	2. Riyawat, persembahan, motto, sanwacana.pdf
	3. Daftar isi....pdf
	4. Kiki Rizkita (Skripsi bab 1 sd bab 5).pdf
	Dapus .pdf

