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Inform 

Fungsi iklan sebagai media informasi 
merupakan langkah/capaian awal 
sebelum menuju ke fungsi 
berikutnya. Jadi iklan yang memiliki 
fungsi ini lebih menonjolkan aspek 
informasi 

IKLAN KOMERSIAL 

FUNGSI IKLAN 

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 



Influence 

Fungsi influence merupakan 
langkah/capaian kedua setelah 
pesan iklan tersebut sudah 
diinformasikan terlebih dahulu 
atau sudah pernah ditayangkan 
sebelumnya. Jadi iklan yang 
memiliki fungsi 
menginformasikan dan 
mempengaruhi 

FUNGSI IKLAN 

IKLAN KOMERSIAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 



Reminds 

Fungsi reminds merupakan 
langkah/capaian ketiga setelah 
pesan iklan tersebut sudah 
diinformasikan dan 
berpengaruh terhadap 
konsumen. Jadi iklan yang 
memiliki fungsi 
menginformasikan,mempengar
uhi, dan mengingatkan 

FUNGSI IKLAN 

IKLAN KOMERSIAL IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 



Alters 
Perceptions 

Fungsi alters 
perceptions 
merupakan 
langkah/capaia
n setelah pesan 
dalam iklan 
bisa 
menyampaikan 
informasi, 
mempengaruhi, 
mengingatkan, 
hingga 
mengubah 
persepsi 
konsumen 
terhadap suatu 
produk 
(barang/jasa) 
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Alters 
Perceptions 

Fungsi alters 
perceptions 
merupakan 
langkah/capaia
n setelah pesan 
dalam iklan 
bisa 
menyampaikan 
informasi, 
mempengaruhi, 
mengingatkan, 
hingga 
mengubah 
persepsi 
konsumen 
terhadap suatu 
produk 
(barang/jasa) 

FUNGSI IKLAN 
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KHALAYAK 
STUDI 

(AUDIENS) 



APA BEDANYA 
TARGET MARKET (pasar sasaran) 

Dengan 
TARGET AUDIENS (khalayak sasaran)? 



TARGET MARKET? 

sasaran pasar yg hendak dituju, sasaran yg ditentukan  
dan dipilih oleh produsen sesuai dengan konsep 

segmentasi pasarnya 

TARGET AUDIENS? 

pasar sasaran  ditambah dengan faktor-faktor di 
sekelilingnya yang mempengaruhi pasar sasaran untuk 

mengambil keputusan 

KESIMPULAN? 

Pemasar (marketers) lebih melihat manusia sebagai 
konsumen yg akan membeli produk, sementara 

Pengiklan (advertiser) melihat manusia sebagai  khalayak 
iklan. 



CONTOH: 
Target market majalah Bobo 
adalah anak-anak 



CONTOH: 
Target market majalah Bobo 
adalah anak-anak khususnya 
Sekolah Dasar 

Jika iklan majalah Bobo 
ditayangkan di koran Kompas 
dan majalah Ayah Bunda, 
maka target audiensnya 
menjadi ibu, bapak, atau kakak 
dari si kecil (anak SD) pembaca 
Bobo 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

GEOGRAFI 
DEMOGRA

FI 
PSIKOGRA

FI 
PERILAKU 

STATIC ATTRIBUTE 
SEGMENTATION 

DYNAMIC ATTRIBUTE 
SEGMENTATION 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

GEOGRAFI 
DEMOGRA

FI 
PSIKOGRA

FI 
PERILAKU 

meliputi hal-hal yang berkaitan dengan wilayah di 
mana target audience tinggal. Di pantai, 

pegunungan, pulau Jawa, luar Jawa, kota kecil, 
sedang, besar,  Asia, Eropa, dan sebagainya 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

GEOGRAFI 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

GEOGRAFI 
DEMOGRA

FI 
PSIKOGRA

FI 
PERILAKU 

semua data statistik mengenai status ekonomi dan 
sosial target audience. Meliputi usia, jenis kelamin, 

agama, suku bangsa, status perkawinan, jumlah 
keluarga, siklus daur hidup keluarga,  penghasilan 

perbulan, pekerjaan, tingkat pendidikan, 
kewarganegaraan, dan lain sebagainya 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

DEMOGRA
FI 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

GEOGRAFI 
DEMOGRA

FI 
PSIKOGRA

FI 
PERILAKU 

meliputi gabungan berbagai kegiatan (activities), 
minat (interests), dan pendapat (opinions) konsumen 

yang dapat diukur. Lebih spesifik yakni mencakup 
aspek yang relevan mengenai kepribadian, motif 

membeli, minat, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai 
konsumen 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

PSIKOGRA
FI 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

GEOGRAFI 
DEMOGRA

FI 
PSIKOGRA

FI 
PERILAKU 

meliputi occasion (peristiwa/kejadian), benefit 
(keuntungan yang dicari konsumen), usage 

(status/tingkat penggunaan), dan loyalty status 
(tingkat loyalitas) 



- SEGMENTASI - 

Penentuan target audiens dalam lingkup yang lebih luas namun 
berdasarkan batasan/kriteria tertentu: 

PERILAKU 



CONTOH: 

Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan geografi, 
demografi, psikografi, dan behaviour! 



CONTOH: 

Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan geografi, 
demografi, psikografi, dan behaviour! 

GEOGRAFI 

Garuda Indonesia melayani penerbangan 
1. LOKAL  : antar kota besar – antar provinsi – antar pulau 
2. REGIONAL  : ASIA TENGGARA – ASIA BARAT – ASIA TIMUR 
3. INTERNASIONAL : EROPA – AMERIKA - AUSTRALIA 



CONTOH: 

Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan geografi, 
demografi, psikografi, dan behaviour! 

DEMOGRA
FI 

Jasa Garuda Indonesia dipilih oleh konsumen dengan kriteria: 
1. Gender  : semua 
2. Usia   : semua (kecuali ibu hamil) 
3. Ukuran keluarga : semua (single, pasangan muda, anak 1, keluarga besar, dsb) 
4. Pendapatan  : di atas rata-rata 
5. Pekerjaan  : jenis pekerjaan yang bergaji di atas rata-rata 
6. Pendidikan  : umum (asal pendapatan mendukung) 
7. dsb 

 



CONTOH: 

Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan geografi, 
demografi, psikografi, dan behaviour! 

PSIKOGRA
FI 

Jasa Garuda Indonesia dipilih oleh konsumen dengan kriteria: 
1. Kelas sosial : menengah ke atas 
2. Gaya hidup : mewah tetapi pekerja keras 
3. Kepribadian : umum (tidak didefinisikan) 



CONTOH: 

Tentukan segmentasi iklan Garuda Indonesia berdasarkan geografi, 
demografi, psikografi, dan behaviour! 

PERILAKU 

Jasa Garuda Indonesia dipilih oleh konsumen dengan kriteria: 
1. Peristiwa/kejadian : untuk berbisnis, sekedar wisata, atau tugas akademisi 
2. Keuntungan yang dicari : kualitas pelayanan 
3. Status pengguna : regular user 
4. Loyalitas  : strong ke absolut (loyal sekali hingga tak bisa ke lain hati) 
5. Tahap kesiapan  : berniat (interested) dan berminat menggunakan jasa ini  

     (intending to buy ticket) 



TERIMA KASIH 


