
STRATEGI PEMASARAN 

PRODUK MELALUI MEDIA 

PERIKLANAN



Persaingan antar produk di pasaran mendorong 

produsen gencar berpromosi untuk menarik perhatian 

konsumen.

Promosi melalui periklanan sangatlah efektif karena 

dapat memberikan informasi yang jelas terhadap 

produk pada segmen tertentu.



FUNGSI IKLAN DALAM 

PEMASARAN
Fungsi iklan dalam pemasaran adalah harus memenuhi 
kriteria AIDCDA yaitu:

Attention : mengandung daya tarik

Interest : mengandung perhatian dan minat

Desire : memunculkan keinginan untuk mencoba

atau memiliki

Conviction : menimbulkan keyakinan terhadap produk

Decision : menghasilkan kepuasan terhadap produk

Action : mengarah tindakan untuk membeli



pengertian periklanan dapat ditinjau dari 

media, proses, gaya komunikasi, dan 

reaksi konsumen:

• Media informasi: Iklan merupakan suatu media 
informasi produk/jasa yang disampaikan kepada 
konsumen.

• Proses iklan: Penyampaian informasi produk/jasa 
yang diprakarsai produsen untuk disampaikan melalui 
iklan ditujukan kepada konsumen sebagai penerima 
pesan.

• Komunikasi persuasif: Daya bujuk rayunya 
(persuasi) yang diterapkan pada iklan mengakibatkan 
konsumen terbius masuk lingkaran konotasi positif 
terhadap produk yang diinformasikan.

• Reaksi Konsumen: Informasi yang jelas melalui iklan 
akan membuahkan reaksi atau tindakan pembelian 
berdasarkan kebutuhan dan keinginan.



Tujuan iklan biasanya dibangun 

atas empat komponen:

• Aspek perilaku, merupakan tindakan-tindakan yang 

diharapkan pada calon pembeli.

• Sikap yang diharapkan, yang menyangkut sikap atau 

keistimewaan produk.

• Kesadaran, dalam mengembangkan produk-produk 

baru di pasaran merebut calon pembeli.

• Positioning, sasaran benak konsumen.



Maksud produsen terhadap tampilan 

produk yang dipublikasikan melalui 

periklanan, antara lain:
• Memperkenalkan identitas produk yang diinformasikan

• Menjelaskan perbedaan produk dengan yang lain.

• Mengkomunikasikan konsep produk, dari segi manfaat, 
segi fungsional, psikologis, dan nilai pasar sasaran.

• Mengarahkan pemakain produk kepada pasar sasaran.

• Memberitahukan tempat penjualan atau pembelian untuk 
merangsang ditribusi yang lebih luas.

• Meningkatkan penjualan yang berarti pula produk 
meningkat.

• Membangun citra produk dan menjaga kemampuan 
posisi produk dalam pandangan pasar sasaran

• Menghadapi dan mengatasi masalah saingan antar 
produk





STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN

Strategi komunikasi yang sering dipergunakan dalam 

membidik pasar sasaran adalah adanya 

pengelompokan pasar/segmen sebagai wilayah calon 

pembeli/pemakai.

• Segmen pasar berdasarkan faktor geografi

• Segmen pasar berdasarkan faktor demografi

• Segmen pasar berdasar faktor psikologi

• Segmen pasar berdasarkan faktor behavioristik



Segmen pasar berdasarkan 

faktor Geografi

Segmen pasar berdasarkan faktor geografi 

merupakan tujuan pasar dalam unit geografis yang 

berbeda



• Beroperasinya produk ke dalam satu atau beberapa 

wilayah geografis, seperti iklan pasta gigi Closeup 

ditujukan kepada masyarakat wilayah Asean yang 

kepingin gigi kuat.

• Beroperasinya produk ke dalam semua wilayah 

dengan memperhatikan variasi-variasi kebutuhan 

dan pilihan geografis, seperti Indomi rasa 

kedaerahan, ada rasa Rawon Surabaya, Sate 

Madura, Rendang Padang dan lain-lain.





Segmen pasar berdasarkan 

faktor Demografi

Segmen pasar berdasarkan faktor demografi merupakan 

pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok variabel 

demografi (kependudukan). Pemilihan variabel pada 

segmen pasar ini yaitu tingkat usia dan daur hidup, dan 

jenis kelamin.



1. Tingkat usia dan daur hidup

a. Golongan anak-anak

• Masa perkembangan anak-anak merupakan masa perkembangan, 
seperti perkembangan fisik, motorik,bicara, emosi, bermain, 
kreativitas, moral, kepribadian, dan lainnya.

• Produk yang mengarah pada segmen pendidikan anak antara lain 
iklan Pepsodent fersi “yuk bermain” dengan misinya “bagaimana 
cara merawat gigi yang sehat”, susu Bendera 123 yang 
menginformasikan bagaimana ibu muda mendidik anaknya dalam 
berkomunikasi dan bermain.

• Iklan yang mengarah ke segmen hiburan atau permainan anak, 
antara lain boneka, mobil-mobilan, jenis makanan ringan anak-anak 
yang ditunjang dengan hadiah didalamnya. 

• Segmen anak-anak yang diarahkan pada khayalan atau meniru 
tokoh-tokoh “Super” seperti, iklan susu Bendera yang menampilkan 
tokoh “Kapten Bendera yang mengajak terbang ke Roma” sebagai 
hadiah bagi anak-anak yang mengkonsusinya.





b. Golongan remaja

• Masa remaja sebagai masa peralihan antara masa kanak-kanak ke 
masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar 
dan esensial mengenai kematangan psikologis dalam menemukan 
dirinya dan mencari nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, keindahan, 
senang terhadap tokoh idola (terkenal), tertarik lawan jenis, dan lain-
lain.

• Penginformasian produk melalui iklan yang mengarah ke segmen 
pasar remaja perempuan antara lain; 

– iklan Lux “sabun kecantikan bintang-bintang film” yang 
diperuntukan bagi perempuan beridola bintang-bintang film, 

– Iklan Sunsilk Ginseng “memiliki rambut panjang hitam yang 
menggoda”, yang ditujukan pada perempuan penuh percaya diri 
terhadap rambutnya yang dapat menarik lawan jenisnya, 

– Iklan produk Pon’s White Beauty yang membuat kaum pria 
tertarik pada yang memakaianya

• Iklan produk yang mengarah ke segmen remaja laki-laki agar lebih 
dekat pada perempuan, antara lain EXTRA JOSS sebagai kekuatan 
otot lelaki yang menjadi 



c. Golongan dewasa

• Segmen pasar yang diarahkan ke kelompok orang 
dewasa yang berorientasi pada ciri-cirinya, pemantapan 
letak kedudukan, orientasi tugas kebersamaan, 
hubungan sosial yang tinggi dan sebagainya. 

• Hubungan sosial dalam bermasyarakat, dilakukan 
dengan cara bertamu, membantu yang membutuhkan 
ataupun yang lain. Produk yang diarahkan ke segmen 
pasar ini antara lain kopi Torabika yang “siap 
dihidangkan sewaktu-waktu”.





2. Jenis kelamin 
• Segmen pasar jenis kelamin merupakan pelemparan 

produk ke pasaran dengan memperhatikan kesempatan 
kebutuhan pria, wanita atau kedua-duanya. 

• Segmen ke arah wanita remaja yang lebih cenderung 
untuk melihat sesuatu yang lemah lembut, anggun, dan 
harmonis, seperti produk jamu Hayping, sebagai “jamu 
pelansing tubuh merupakan dambaan setiap wanita”.

• Segmen yang diarahkan pada pria remaja yang 
mempunyai sifat gagah. Pemberani, dan penuh percaya 
diri, sperti pada iklan kemeja Arrow, rokok Marlboro, dan 
rokok Jarum Super. 





Segmen pasar berdasar faktor 

Psikografis
Segmen pasar berdasarkan faktor psikologi 

merupakan jangkauan pasar berdasarkan unsur 

kejiwaan dalam diri manusia. Pada segmen pasar ini 

para pembeli dibagi ke dalam kelompok yang 

berbeda-beda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, 

dan ciri-ciri kepribadian.



1. Kelas sosial

• Kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif abadi dalam suatu 
masyarakat yang tersusun secara hirarkis dan para anggota 
masyarakatnya mempunyai nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. 
Produk yang ditujukan pada kelas sosial sangat melekat dengan status 
si pembeli (konsumen). Seperti produk jamu yang dikemas kapsul, 
dengan harapan agar si pembeli lebih cepat menelannya dan kelihatan 
lebih modern (seperti obat).

2. Gaya hidup

• Gaya hidup tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi 
yang tinggi, melainkan suatu gejala yang timbul dari diri manusia untuk 
mencapai kepuasan batin terhadap benturan tuntutan di masyarakat. 
Misalnya, Hand Pone merupakan alat komunikasi langsung, juga 
adanya kepuasan batin agar tidak dikatakan ketinggalan jaman, begitu 
juga Mc. Donald’s yang mengangkat tuntutan spikologis bagi yang 
membelinya.

3. Kepribadian

• Kepribadian bisa berguna untuk menganalisis tingkah laku konsumen 
jika terdapat hubungan antara jenis kepribadian tertentu dengan produk. 
Sifat kepribadian, seperti lemah lembut, ceria, suka bergaul, ingin tampil 
beda dan sebagainya, yang kesemuanya dapat ditangkap sebagai 
pengguna produk yang akhirnya muncul desain kemasan rokok yang 
berjiwa muda, seperti rokok Stard Mile, dan make up Putri yang dibuat 
warna-warni penuh keceriaan.





Segmen pasar berdasarkan 

faktor behavioristik

Segmen pasar berdasarkan faktor behavioristik merupakan 
jangkauan pasar yang mengarah pada perilaku konsumen 

dengan memperhatikan kelompok-kelompok tertetu 
berdasarkan pengetahuan, sikap, kegunan atau tanggapan 

terhadap produk yang dijual. Dalam Segmen pasar ini 
terdiri dari faktor kesempatan, manfaat yang dicari, status 

pemakai, dan tingkat pemakai.



1. Kesempatan

Para pembeli bisa membedakan menurut kesempatan 
dan pemakaian produk. Penciptaan iklan berdasarkan 
kesempatan sebagai contoh produk Energent yang 
“dikonsumsikan bagi orang yang tidak sempat sarapan 
pagi”.

2. Manfaat yang dicari

Bentuk segmen pasar berdasarkan perbedaan manfaat 
produk yang dipasarkan. Konsumen mencari produk 
yang memberikan manfaat-manfaat tertentu bagi si 
pemakai. Produk yang dimaksud antara lain susu Anlene 
untuk “membantu mencegah osteoporosis”.



3. Status pemakai

Status pemakai merupakan segmen penerapan produk 
berdasarkan pada kelompok tertentu, seperti non pembeli, 
eks pemakai, calon pemakai, pemakai pertama, dan 
pemakai tetap sebuah produk. Cara ini sebagai pengenalan  
mengingatan produk yang telah lama ditinggalkan, seperti 
jasa asuransi.

4. Tingkat pemakaian

Tingkat pemakaian merupakan bentuk segmen pasar 
berdasarkan pengelompokan pemakai produk baik ringan, 
menengah, dan berat. Untuk menentukan pengelompokan 
berdasarkan tingkat ekonomi dan selera. Sebagai contoh 
masyarakat berekonomi tinggi dan mempunyai selera yang 
tinggi akan membeli mobil ”BMW” atau ”Marcedes-Bend”, 
begitu juga sabun colek ”Ekonomi” yang ditujukan 
masyarakat ekonomi rendah di masa krisis.





ANGGAPAN KONSUMEN PADA 

IKLAN
Perilaku pembuatan keputusan konsumen dapat 

didasarkan atas prinsip ploblem solving (pemenuhan 

kebutuhan), rasional (pertimbangan akal sehat tentang 

fungsi dan kegunaannya), atau hedonic benefits 

(pertimbangan emosional / afektif, cita rasa, dan 

estetika). 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal dan internal.



• Faktor eksternal meliputi lingkungan budaya, kelas 
sosial, pengaruh personal, keluarga dan situasi 
setempat. 

• Faktor internal mencakup sumber daya yang dimiliki 
setiap individu konsumen (waktu, uang, perhatian, 
dll), motivasi dan keterlibatan diri, pengetahuan, 
sikap.



PENDAPAT RESPONDEN TENTANG IKLAN (%)

PENDAPAT TENTANG IKLAN ORANG TUA ANAK

YA TIDAK TIDAK 

TAHU

YA TIDAK TIDAK 

TAHU

Iklan memberi informasi terhadap 

produk baru yang ada dipasaran

94,56 3,77 1,67 92 3 5

Iklan menginformasikan terhadap  

kualitas dan ciri-ciri produk

70,71 22,18 7,11 75 20 5

Iklan menaikkan belanja keluarga/ 

menaikkan harga produk

30,96 66,53 2,51 51 28 21



PERSENTASE RATA-RATA FAKTOR 

KEPUTUSAN MEMBELI PADA ANAK

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSENTASE

Produk memang diperlukan 37 %

Menyukai produk yang diiklankan 32 %

Iklan yang menarik 21 %

Model di iklan 13 %

Merek langsung (pilihan merek) 13 %

Pengaruh teman sebaya 11 %

Iklan yang berulang-ulang 8 %

Kemungkinan menang undian 2 %

Penawaran hadiah langsung yang 

menarik

3 %

Status simbol (gengsi) 3 %

Lainnya 12 %



KESIMPULAN

1. Periklanan merupakan salah satu media promosi dalam 
memasarkan produk yang ditujukan pada konsumen 
agar bereaksi mengkonsumsi produk yang ditawarkan. 

2. Strategi yang sering dilakukan produsen dalam 
memasarkan produknya melalui media periklanan adalh 
membidik segmen pasar tertentu. 

3. Dalam menghadapi pasar bebas di era global tentunya 
strategi ini sangat efisien dan tepat, karena sesuai faktor 
pasar, seperti; geografis, demografis, spikologis, dan 
behavioristik. Bila informasi yang disampaikan jelas 
sesuai dengan segmen dan target tentunya akan 
mendapat tanggapan positif di pihak konsumen yang 
akhirnya membeli produk yang ditawarkan.



SEKIAN, TERIMA KASIH


