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tanpa komunikasi pemasaran konsumen maupun
masyarakat secara keseluruhan tidak akan
mengetahui keberadaan produk di pasar. 

kehati-hatian dan perhitungan sangat diperlukan
dalam menyusun rencana komunikasi
perusahaanan. dengan penentuan sasaran yang 
tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan
efisien.







source | sumber
sumber komunikasi adalah produsen yang menjadi

pemilik produk/jasa/ide yang akan ditawarkan. 
produk/jasa/ide merupakan sesuatu yang 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan
memuaskan konsumen.

 produk | barang berwujud (tangible) yang 
bernilai ekonomis yang diperlukan oleh

konsumen.

 jasa | layanan yang dapat memuaskan
kebutuhan konsumen. misalnya jasa angkutan
transportasi, jasa pendidikan, jasa perbankan, 
dsb. jasa sering disebut sebagai produk tidak

berwujud (intangible).

 ide | hasil pemikiran yang dapat memuaskan
kebutuhan konsumen.

produk
jasa
ide

segmentasi
targeting
Positioning

tujuan
periklanan



encoding | penyandian
proses selanjutnya yaitu menentukan bagaimana

pesan itu disusun agar bisa dipahami dan
direspons secara positif oleh penerima dalam hal

ini konsumen. 

pada proses tersebut ditentukan pula jenis
komunikasi apa yang akan digunakan. proses

enconding ini juga disebut sebagai proses
menerjemahkan tujuan-tujuan komunikasi ke dalam
bentuk-bentuk pesan yang akan dikirimkan kepada

penerima.

strategi

gaya iklan

daya tarik
pesan
iklan



strategi
merancang
gaya iklan

1) menjual langsung (straight sell)
Salah satu gaya dasar yang paling banyak dipakai

dalam eksekusi pesan adalah menjual langsung
atau pesan faktual. Gaya menjual langsung tertuju

langsung pada pada informasi produk atau jasa. 
Gaya eksekusi ini sering digunakan bersama daya

tarik rasional, yang memfokuskan pesan pada
produk atau jasa dan manfaat dan/ atau atribut

spesifiknya. 



2) potongan 
kehidupan (slice of 
life)
Potongan kehidupan
umumnya didasarkan pada
pendekatan pemecahan
masalah sehari-hari. 
Kemudian pengiklan
menunjukkan bahwa produk
yang diiklankan sebagai
pemecah masalah. Pengiklan
menyukai gaya ini , karena
percaya bahwa gaya ini efektif
untuk menyajikan situasi yang 
sebagian besar konsumen
mendapatkan manfaat dari
kelebihan produk tersebut.



3) Gaya hidup (life 
style)

Gaya ini menekankan 
bagaimana suatu produk sesuai 

dengan suatu gaya hidup.



4) Fantasi (fantasy)
Gaya ini menggunakan
pendekatan dengan
menciptakan fantasi di sekitar
produk tersebut atau
penggunaannya. Produk
menjadi bagian pusat dari
situasi yang diciptakan oleh
pengiklan. Dengan menguasai
teknologi digital (multimedia), 
orang-orang kreatif di
periklanan sekarang dapat
menghasilkan urutan fantasi
yang seolah-olah nyata Iklan
kosmetik biasanya
menggunakan gaya fantasi
untuk menarik konsumen.



5) Suasana atau citra 
(mood or image)
Gaya ini menggunakan

pendekatan yang 
membangkitkan suasana atau

citra di sekitar produk tersebut, 
seperti kecantikan, cinta, atau

ketenangan. Tidak ada
pengakuan atas produk
tersebut kecuali melalui

sugesti., berbagai kategori
produk lain mulai bertindak

demikian pula, terutama yang 
sedang mencari citra “canggih” 

dan “global”.



6) simbol kepribadian 
(personality symbol)
gaya ini menggunakan
pendekatan dengan
menciptakan suatu karakter
yang menjadi personifikasi
produk tersebut.  karakter
tersebut dapat berupa orang, 
binatang atau animasi.



7) keahlian teknis 
(technical expertise)
gaya ini menggunakan
pendekatan dengan
menunjukkan keahlian, 
pengalaman, dan kebanggaan
perusahaan dalam membuat
produk tersebut.



8) Bukti ilmiah 
(scientivic evidence)
Gaya ini menggunakan
pendekatan dengan
menyajikan bukti survey atau
bukti ilmiah atau laboratorium
bahwa merek tersebut lebih
disukai atau mengungguli
merek lain. Gaya ini umum
dalam kategori obat bebas.



9) Bukti kesaksian 
(testimonial evidence)

Banyak pengiklan lebih
menyukai gaya ini, jika orang

menghargai produk berdasarkan
penglaman personalnya telah

menggunakan merek atau manfaat
selama menggunkannya. Bukti
kesaksian sangat efektif, ketika

seseorang memberikan kesaksian
kepada orang yang merupakan
target pasarnya dan kesaksian

tersebut menarik untuk diceritakan. 
Bukti kesaksian harus berdasarkan

penggunaan nyata suatu produk
untuk menghindari masalah yang 

berkait dengan hukum. Gaya ini
lebih efektif jika datangnya dari

sumber yang dikenal atau sumber
yang populer yaitu seorang sumber

yang sangat terpercaya, disukai, 
atau ahli yang  mendukung produk

tersebut mungkin orang terkenal



10) Demonstrasi (demonstration)
Gaya demonstrasi dirancang untuk
mengilustrasikan keunggulan kunci dari suatu
produk. Gaya ini dapat sangat efektif dalam
meyakinkan konsumen terhadap kualitas suatu
produk dan manfatnya setelah memiliki atau
menggunakan merek tersebut. 



daya tarik selebritis
memanfaatkan daya tarik public figure. selebritis

adalah pribadi (tokoh, aktor, aktris, intertainer, atlet) 
yang dikenal masyarakat untuk mendukung suatu

produk. selebritis merupakan juru bicara produk. 
pertimbangan lain menggunakan selebritis berkait
dengan popularitasnya, kemenarikan secara fisik, 

kredibilitasnya, profesinya, status kepemilikan
terhadap perusahaan tersebut, pemakai merek

tersebut, nilai-nilainya dan resiko kontroversinya. 

daya tarik
pesan
iklan



daya tarik humor
politisi, aktor, aktris, juru bicara
masyarakat, profesor dan yang 

lainnya pada suatu waktu
menggunakan humor untuk

menciptakan reaksi yang 
diinginkan. pengiklan juga

menggunakan humor untuk
mencapai sasaran komunikasi
yang bervariasi untuk memicu

perhatian, memandu konsumen
secara menyeluruh terhadap

tuntutan produk, mempengruhi
sikap, menyempurnakan

kemampuan ‘recall’ dari tuntutan
pengiklan dan pada akhirnya

menciptakan tindakan konsumen
untuk membeli produk.



daya tarik kesalahan
orang merasa salah ketika 
melanggar peraturan, 
menyimpang dengan nilai 
standar atau kepercayaan, atau 
tidak bertanggungjawab. daya 
tarik kesalahan dapat berjalan 
baik karena  memotivasi individu 
dewasa secara emosi mengabil 
alih tanggungjawab tindakan 
terdepan untuk mengurangi 
tingkat kesalahan. pengiklan 
menggunakan daya tarik 
kesalahan dan berusaha 
membujuk calon konsumen 
dengan menerapkan perasaan 
bersalah dapat diganti dengan 
menggunakan produk yang 
diiklankan atau ditunjukkan 
kesalahan agar konsumen tidak 
mengulangi kesalahan.



daya tarik komparatif
praktek dalam periklanan, 
komparatif langsung atau tidak
langsung suatu produk dengan
produk pesaing, yang 
mempromosikan bahwa produk
tersebut superior dibanding
produk pesaing dalam
pertimbangan pembelian disebut
iklan komparatif.



daya tarik rasional
daya tarik rasional berfokus pada praktek, fungsi

atau kebutuhan konsumen secara optimal terhadap
suatu produk, yang memberikan tekanan pada

manfaat atau alasan untuk mempunyai atau
menggunakan suatu merek. isi dari pesan

menekankan pada fakta, belajar dan persuasi logis. 
daya tarik rasional cenderung informatif dan

pengiklan menggunakan daya tarik ini umumnya
mencoba untuk meyakinkan konsumen bahwa

produk mempunyai manfaat khusus yang 
memuaskan konsumen.



daya tarik emosional
daya tarik emosional
berhubungan dengan kebutuhan
psikologis konsumen untuk
membeli suatu produk. banyak
konsumen termotivasi untuk
mengambil keputusan dan
membeli suatu produk karena
emosional dan perasaaan
terhadap merek dapat menjadi
lebih penting daripada
pengetahuan terhadap atribut
dan pernik-pernik produk
tersebut. secara umum daya tarik
emosional itu menyangkut
kebahagiaan, keterkejutan, 
ketakutan, kesedihan, 
kemarahan dan kemuakan.



daya tarik spiritual
daya tarik spiritual adalah daya

tarik yang berkaitan dengan
makna dan nilai, yaitu untuk
menempatkan perilaku dan 

hidup seseorang dalam konteks
makna yang lebih luas dan 
kaya, untuk menilai bahwa

tindakan atau jalan hidup
seseorang mempunyai makna

dibandingkan dengan orang
lain. nilai-nilai spritual spiritual 

yang umum, antara lain : 
kebenaran, kejujuran, ikhlas, 
kesederhanaan, kepedulian, 

kedamaian, amal baik, 
kebersihan hati, dll. nilai spiritual 

tertinggi adalah pelayanan
kepada tuhan atau ibadah

kepada allah.  



daya tarik kombinasi
daya tarik kombinasi adalah daya tarik perpaduan dari

berbagai daya tarik yang telah dibahas sebelumnya.

daya tarik ini diharapkan dapat mensinergikan dari
berbagai daya tarik sehingga dapat menghasilkan efek

eksekusi pesan iklan yang lebih baik dibandingkan
dengan hanya menggunakan satu daya tarik saja.



message | pesan
isi pesan bisa terdiri dari 3 jenis yang berbeda, 

yaitu :

• rasional | pesan berisi tentang keunggulan
produk dalam memberikan manfaat tertentu. 
misalnya pesan yang berisi tentang kualitas

produk, kehematan, value atau performance.

• emosional | isi pesan berusaha
membangkitkan emosi negatif atau positif yang 

akan memberikan dorongan untuk membeli. 
emosi negatif seperti rasa bersalah, takut, dan
malu akan mendorong orang untuk melakukan

sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu.

• moral | isi pesan mengarahkan pikiran para
konsumen tentang apa yang benar dan apa yang 

patut. pemasar dapat memberikan dorongan-
dorongan agar konsumen peduli terhadap

masalah-masalah sosial. pesan yang bertemakan
tentang moral sangat jarang digunakan untuk

produk kebutuhan sehari-hari.

rasional
emosional
Moral



advertising adalah salah satu bentuk dari mix-marketing, 
dimana produk-produk advertisemet akan terintegrasi

dengan alat pemasaran yang lain. Secara keseluruhan, 
tools dalam marketing-mix tersebut, yaitu :

• advertising | semua bentuk penyajian pesan
penjualan yang bersifat non-personal, berupa persuasi

dan penawaran barang atau jasa.

• sales promotion | berbagai bentuk insentif jangka
pendek oleh produsen untuk mendorong keinginan

konsumen agar tertarik dan mencoba atau membeli
suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

• publicity/public relations | berbagai macam
program yang dibuat untuk memelihara, menciptakan, 
dan mengembangkan image perusahaan atau brand.

• personal selling | interaksi langsung dengan satu
atau beberapa calon pembeli dengan melakukan
presentasi dan menerima pesanan dari pembeli.

• direct marketing | interaksi langsung dengan
konsumen melalui penggunaan surat, telepon, fax, e-
mail, dll, untuk melakukan komunikasi dan tanggapan

langsung dari calon konsumen.

advertising

sales 
promotion

publicity

personal 
selling

direct 
marketing



budaya
sosial
pribadi
psikologis

decoding | penafsiran
dalam komunikasi periklanan audience yang menjadi

sasaran, sering disebut khayalak konsumen. ketika
pesan diterima, penerima akan memberikan respons. 

respon positif identik dengan terjadinya keserasian
antara harapan pengirim pesan dengan tanggapan

penerima pesan. Respon positif ini diharapkan terjadi, 
karena akan mempengaruhi perilaku konsumen

selanjutnya. proses memberikan respons dan
menginterprestasikan pesan yang diterima disebut

sebagai proses decoding.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran pesan : 
budaya, sosial, pribadi, dan psikologis dari audience 



kognitif
afektif
konatif

effect | efek
efek adalah pengaruh yang diharapkan oleh
komunikasi periklanan. bisa juga dikatakan

sebagai tindakan konsumen sebagai penerima
pesan, jika pesan yang sampai diterima secara

positif, maka hal ini akan mempengaruhi sikap dan
perilaku konsumen. yang pada akhirnya
diharapkan mendorong konsumen untuk

melakukan tindakan pembelian. 

efek psikologis yang timbul pada audience dari
proses komunikasi seringkali di klasifikasikan

sebagai berikut:

• kognifit (beliefs) | adalah yang terkait dengan
pikiran nalar atau rasio. (tidak tahu menjadi tahu).

• afektif (feelings) | adalah efek yang berkaitan
dengan perasaan (senang, sedih, gembira, dll).

• konatif (behavior tendencies) | adalah efek
yang berkaitan timbulnya keyakinan dalam diri

komunikan untuk melakukan sesuatu sesuai
dengan apa yang dikehendaki oleh pesan yang 

ditransmisikan. efek konatif inilah yang kemudian
membentuk sikap dan prilaku komunikan pasca

proses komunikasi.



tindakan membeli adalah hasil akhir dari proses
yang panjang dalam pengambilan keputusan oleh
konsumen. komunikator pemasaran perlu
mengetahui bagaimana target audience bergerak
dalam tahap-tahap menuju kesiapan untuk
membeli. 

pemasar mungkin ingin menempatkan sesuatu
dalam benak konsumen (cognitive), merubah sikap
konsumen (affective), atau mendorong konsumen
untuk bertindak (conative-behavioral).





modelhierarchy_effect
Dari ke-empat model tersebut diatas yang paling 

sering digunakan adalah "Hierarchy of effect 
model" (learn-feel-do), terdiri dari tahap-tahap

yang merupakan tujuan bertahap dari komunikasi, 
sebagai berikut :

• awareness | jika sebagian besar dari target 
audience belum sadar akan objek , maka tugas

komunikator adalah membangun kesadaran
konsumen akan keberadaan produk.

• knowledge | setelah audience sadar akan
keberadaan produk, mungkin mereka tidak

mempunyai pengetahuan yang lebih akan produk.
sehingga tugas pemasaran berikutnya adalah

memberikan pengetahuan yang cukup mengenai
produk.

• liking | ketika konsumen sudah mengetahui
tentang produk tersebut, lalu bagaiman perasaan

mereka? komunikator pemasaran harus berusaha
agar konsumen menyukai produk tersebut, lebih

dari produk-produk lain sejenis (preferensi). 

awarenes
s
knowledg
e
liking
conviction
purchase



• conviction | konsumen mungkin sudah lebih
menyukai produk yang ditawarkan tapi tidak
membangun keyakinan untuk membelinya . 

karena itu tugas pemasar adalah membangun
keyakinan konsumen untuk melakukan tindakan

yang terbaik, yaitu membeli.

• purchase | terakhir, sebagian dari konsumen
mungkin memiliki keyakinan tetapi belum juga

membeli produk itu. mungkin mereka menunggu
informasi tambahan atau masih merencanakan

tindakan selanjutnya. pemasar harus mendorong
konsumen untuk melakukan langkah akhir

dengan cara menawarkan produk dengan harga
yang lebih rendah, atau menawarkan hadiah.


