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BAB II 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu 

 Kajian mengenai penelitian terdahulu menjadi penting untuk dijadikan 

bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis dalam Review 

hasil penelitian terdahulu ini berusaha menjelaskan secara singkat tentang 

bagaimana penelitian terdahulu dilakukan dan bagaimana hasilnya. Sudah banyak 

sekali penelitian yang mengangkat judul efektivitas iklan dalam beberapa kasus, 

Namun pada penelitian ini penulis hanya mengambil tiga kasus penelitian yang 

pernah ada untuk dijadikan penelitian terdahulu serta pedoman penelitian penulis. 

Penelitian tersebut antara lain; 

1. Susanta, “Respon Konsumen Terhadap Iklan Mie Sedaap versi Titi 

Kamal”, tesis, Ilmu administrasi Bisnis FISIP UPN Veteran Yogyakarta, 

2008. 

Dari penelitian itu didapatkan hasil keseluruhan menggunakan metode 

CRI sebesar 75%, yang menyimpulkan bahwa iklan Mie Sedaap versi Titi 

Kamal di televisi adalah efektif. 

2. Tania Yosephine Aiwan, “Efektivitas Pesan Iklan Televisi Tresemme 

menggunakan Customer Response Index (CRI) pada Perempuan di 

Surabaya”, tesis, Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya, 

2013.  
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No Tahun Peneliti Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil / Temuan 

Teori 

yang 

dipakai  

1. 2008 

Susanta 

(UPN 

Veteran 

Yogyakarta) 

Respon Konsumen 

Terhadap Iklan 

Mie Sedaap versi: 

Titi Kamal 

Penelitian 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

Deskriptif 

Semua tahapan 

Respon 

(awareness, 

comprehend, 

interest, intentions, 

action) 

menujukkan angka 

positive, yakni, 

efektif 

Customer 

Response 

Index  

2. 2013 

Tania 

Yosephine 

Aiwan 

(universitas 

kristen petra) 

Efektivitas Pesan 

Iklan Televisi 

Tresemme 

menggunakan 

Customer Response 

Index 

Metode 

Penelitian 

Survey 

Semua tahapan 

Respon 

(awareness, 

comprehend, 

interest, intentions, 

action) 

menujukkan angka 

positive, yakni, 

efektif 

Customer 

Response 

Index  

3. 2016 Delta Arianda 

Tanggapan 

Mahasiswa Fikom 

Unisba mengenai 

Iklan Media Luar 

Ruang Provider xl 

di Bandung 

Penelitian 

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Tidak semua tahap 

respon berhasil, 

yakni hanya 

sampai pada tahap 

interest saja yang 

dapat dikatakan 

Customer 

Response 

Index 
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efektif, pada tahap 

intentions tahap 

respon tidak efektif 

 

Tabel 2.1. Perbandingan penelitian terdahulu dan terbaru 

Menurut Kerlinger, teori dapat didefinisikan sebagai serangkaian asumsi 

konsep konstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena 

social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep 

(Singarimbun, 1995:37). 

 Dalam suatu penelitian diperlukan kejelasan suatu landasan berfikir dalam 

memecahkan atau menyoroti suatu permasalahan. Untuk itu perlu disusun sebuah 

landasan teori untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti melihat masalah 

yang akan diteliti (Nawawi, 1995:39). 

 Pada penelitian ini ada beberapa teori yang dipandang relevan untuk 

menggambarkan penelitian peneliti. Antara lain; (1) Komunikasi dan Komunikasi 

Massa, (2) Periklanan, (3) Respon (4) Media Luar Ruang (MLR), (5) Teori CRI 
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2.2 Tinjauan Pustaka  

2.2.1 Komunikasi  

Komunikasi berasal dari bahasa inggris yang memiliki asal usul kata 

dari bahasa latin yaitu communis, communicatio, atau communicare yang 

berarti “sama” atau membagi yang merupakan sebuah proses untuk 

membangun kebersamaan dan pengertian. Kemudian secara terminologi, 

komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh satu pihak 

kepada pihak yang lainnya atau banyak pihak supaya bisa terhubung dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya. 

Secara mendasar, untuk membuat mengerti seseorang maka 

diperlukan komunikasi verbal karena komunikasi bisa terjadi jika ada 

kesamaan antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Walaupun 

demikian, ternyata kita masih berkomunikasi antara kedua belah pihak 

dengan menggunakan bahasa tubuh, semisal mengangguk-angguk, 

menggeleng-geleng dan tersenyum. Dalam mendefinisikan komunikasi, 

begitu banyak ahli yang mencoba mengartikan komunikasi. Definisi 

Komunikasi menurut para ahli : (dalam mulyana, 2011:68) 

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner. Komunikasi merupakan 
transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, 
dengan menggunakan simbol-simbol—kata-kata, gambar, figur, grafik, 
dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya 
disebut komunikasi. 

Theodore M. Newcomb. Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai 
suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, 
dari sumber ke penerima. 
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Carl I. Hovland. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan 
seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambing-
lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). 

Gerald R. Miller. Komunikasi terjadi ketika suatu sumber 
menyampaikan suatu pesan kepada penerimadengan niat yang disadari 
untuk mempengaruhi perilaku penerima. 

Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide 
dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud 
untuk mengubah tingkah laku mereka.  

Raymond S. Ross. Komunikasi (intensional) adalah suatu proses 
menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa 
sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 
pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. 

Mary B. Casata dan Molefi K. Asante. Komunikasi adalah transmisi 
informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak. 

Harold Lasswell. Komunikasi dapat digambarkan dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan “Who Says What In Which Channel to Whom 
With What Effect?” 

Berdasarkan definisi Lasswell tersebut dapat diturunkan menjadi 
lima unsur yang saling terikat satu sama lain, yakni : 

1. Sumber (source) atau pengirim (sender), seorang yang meng-awali 
pembicaraan.   

2. Pesan (message), yakni apa yang dikomunikasikan oleh sumber 
kepada penerima.  

3. Saluran atau media (channel), yakni alat atau wahana yang 
digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada 
penerima.  

4. Penerima (receiver) atau juga sasaran, komunikate, khalayak, 
yakni orang yang menerima pesan dari sumber.  

5. Efek (effect), yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah 
menerima pesan tersebut. (Mulyana, 2011:68) 

 

Wilbur Schram menampilkan apa yang ia sebut “The Condition of 

Success in Communication”, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika kita 

menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita 

kehendaki. Kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :  
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1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat menarik perhatian komunikan.  

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, 

sehingga sama-sama mengerti.  

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

4. Pesan harus menyampaikan suatu jalan untuk memperoleh 

kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana 

komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan 

tanggapan yang dikehendaki.  

 

2.2.2  Komunikasi Massa 

Pengertian komunikasi massa merujuk, kepada pendapat Tan dan Wright, 

merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam 

menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, 

bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen, dan menimbulkan efek 

tertentu.  

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner (Ardianto, 2004:3), yakni: komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass 
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communication is messages communicated through a mass medium to a large 

number of people).  

Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus 

menggunakan media massa.  

Menurut Mulyana komunikasi massa (mass communication) adalah :  

“Komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, 
majalah) atau elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga 
atau orang yang tersebar yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 
sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan 
heterogen”. (Mulyana, 2011:75) 

Selain pengertian di atas, beberapa ahli komunikasi juga mengemukakan 

pendapatnya tentang pengertian komunikasi massa.  

Joseph A. Devito merumuskan komunikasi massa menjadi dua hal, 
yaitu: “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan 
kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini berarti 
bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang 
membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak 
berarti pula bahwa khalayak itu besar pada umumnya agak sukar untuk 
didefenisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 
disalurkan oleh pemancar-pemancar yang bersifat audio atau visual. 
Komunikasi massa menjadi lebih logis jika didefenisikan menurut 
bentuknya seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, tabloid, film, 
dan pita” (Ardianto, 2004:6).  

Definisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli 

komunikasi lain, yaitu Gebner, menurutnya komunikasi massa adalah produksi 

dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang 

berkesinambungan serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri 

(Ardianto, 2004:4).  
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Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat mendefenisikan komunikasi 

massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen dan anonim, melalui media cetak atau elektronis, sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. (rakhmat, 2003: 152) 

Menurut Jay Black dan Frederick C  

“Komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang 
diproduksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa 
penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Luas di sini berarti 
lebih besar daripada sekadar kumpulan orang yang berdekatan secara fisik, 
sedangkan anonim berarti individu yang menerima pesan cenderung asing 
satu sama lain, dan heterogen berarti pesan dikirimkan kepada orang-orang 
dari berbagai macam status, pekerjaan, dan jabatan dengan karakteristik 
yang berbeda satu sama lain dan bukan penerima pesan yang homogeny”. 
(dalam Nuruddin, 2004:12) 

Berdasarkan pengertian tentang komunikasi massa yang sudah 

dikemukakan oleh para ahli komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa modern 

(media cetak dan elektronik) dalam penyampaian informasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak (komunikan) heterogen dan anonim sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak.  

Menurut Wright (Severin dan Tankard, 2007:4), perubahan teknologi baru 
menyebabkan perubahan dalam defenisi komunikasi yang mempunyai tiga ciri 
yaitu:  

1. Komunikasi massa yang diarahkan kepada audience yang relatif 
besar, heterogen dan anonim.  

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan 
untuk bisa mencapai sebanyak mungkin anggota audience secara 
serempak dan sifatnya sementara.  

3. Komunikator cenderung berada atau beropersi dalam sebuah 
organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang 
besar.  
(Severin dan Tankard, 2007:4), 
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Komunikasi massa pada dasarnya merupakan komunikasi satu arah, 

artinya komunikasi berlangsung dari komunikator (sumber) melalui media kepada 

komunikan (khalayak). Walaupun komunikasi massa dalam prosesnya bersifat 

satu arah, namun dalam operasionalnya memerlukan komponen lain yang 

menentukan lancarnya proses komunikasi.  

Komponen dalam komunikasi massa ternyata tidak sesederhana 
komponen komunikasi yang lainnya. Proses komunikasi massa 
lebih kompleks, karena setiap komponennya mempunyai 
karakteristik tertentu adalah sebagai berikut;  

1. Komunikator Dalam komunikasi massa produknya bukan 
merupakan karya langsung seseorang, tetapi dibuat melalui 
usaha-usaha yang terorganisasikan dari beberapa partisipan, 
diproduksi secara massal, dan didistribusikan kepada massa.  

2. Pesan Sesuai dengan karakteristik dari pesan komunikasi massa 
yaitu bersifat umum, maka pesan harus diketahui oleh setiap 
orang. Penataan pesan bergantung pada sifat media yang 
berbeda antara satu sama lainnya.  

3. Media Media yang dimaksud dalam proses komunikasi massa 
yaitu media massa yang memiliki ciri khas, mempunyai 
kemampuan untuk memikat perhatian khalayak secara 
serempak (simultaneous) dan serentak (instananeous).  

4. Khalayak Khalayak yang dituju oleh komunikasi massa adalah 
massa atau sejumlah besar khalayak. Karena banyaknya jumlah 
khalayak serta sifatnya yang anonim dan heterogen, maka 
sangat penting bagi media untuk memperhatikan khalayak.  

5. Filter dan Regulator Komunikasi Massa Dalam komunikasi 
massa pesan yang disampaikan media pada umumnya 
ditujukan kepada massa (khalayak) yang heterogen. Khalayak 
yang heterogen ini akan menerima pesan melalui media sesuai 
dengan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, agama, 
usia, budaya. Oleh karena itu, pesan tersebut akan di – filter 
(disaring) oleh khalayak yang menerimanya.  

6. Gatekeeper (Penjaga Gawang) Dalam proses perjalanannya 
sebuah pesan dari sumber media massa kepada penerimanya, 
gatekeeper ikut terlibat di dalamnya. Gatekeeper dapat berupa 
seseorang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam 
perjalanannya dari sumber kepada penerima. (Ardianto, 
2004:36-42). 
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2.2.3 Periklanan 

Periklanan membuat konsumen tidak kehilangan informasi dan 

menyadari adanya produk baru. Membujuk dan mempengaruhi konsumen agar 

mencoba produk baru tersebut.  

Perusahaan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat social 

maupun bisnis, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba 

atau keuntungan . Untuk mendapat laba atu keuntungan tersebut perusahaan 

dapat memperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa, didalam penjulan 

produk inilah,peran periklanan akan menjadi sangat penting bagi perusahaan 

mengingat semakin ketatnya persaingan antar paerusahaan Menurut Kotler 

yang diterjemahkan oleh Hendra Teguh,Ronny A Rusli,dan Benyamin Molan 

dalam bukunya manajemen pemasaran menyatakan bahwa “Periklanan adalah 

segala bentuk penyajian dan promosi ide,barang atau jasa secara non personal 

oleh sutu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran “(Kotler 2002:642)  

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya menejemen periklanan 
mengatakan bahwa secara sederhana definisi iklan adalah :”Iklan itu 
adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 
masyarakat melalui suatu media”. Agar berguna bagi perusahaan dalam 
pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran, maka suatu periklanan harus 
fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana serta mudah untuk 
dipahami. Hal ini memerlukan analisa, peramalan dan pengembangan 
usaha periklanan dengan mempertimbangkan segala sesuatu pembuatan 
iklan sebagai proses yang berkesinambungan. Kegiatan iklan harus 
dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, mudah dipahami, akurat dan 
tepat pada sasarannya. Berbagai keputusan dan kegiatan perusahaan hanya 
efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. Periklanan juga perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (comprehensiveness), 
kepaduan (unity) dan konsistensi. Efektifitas biaya menyangkut masalah 
waktu, usaha dan aliran emosional dari pencapaian iklan tersebut. 
Kemudian periklanan juga harus memperhatikan aspek tanggung-jawab 
atas pelaksanaan iklan tersebut dan tanggung-jawab atas implementasi 
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kegiatan periklanan tersebut. Sehingga segala kegiatan periklanan yang 
telah dilakukan akan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. 
Apabila tujuan periklanan tersebut dapat tercapai, dengan terlebih dahulu 
mengadakan pemilihan media yang sesuai serta mengadakan penyusunan 
anggaran untuk kegiatan periklanan tersebut, maka suatu iklan dapat 
dikatakan efektif.  (Kasali, 1995:9) 

 

2.2.4 Respon/ Tanggapan 

Respon berasal dari kata response, yang berarti balasan atau tanggapan 
(reaction) Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan 
reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra. Hal yang menunjang 
dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi dan partisipasi. 
Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan 
kecendrungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi 
suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon 
terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku 
atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, 
pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu 
fenomena tertentu. (Sobur, 2003)  

Menurut Kartono (1996: 58) “Respon bisa diidentifikasi sebagai gambaran 

ingatan dari pengamatan” sedangkan Ahmadi (1992:64) menyatakan respon 

adalah “gambaran ingatan dan pengamatan yang mana objek yang telah diamati 

tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan”. Berdasarkan pendapat 

tersebut terjadinya respon itu harus melalui pengamatan terlebih dahulu. 

Pada proses pengamatan, respon tidak terikat oleh tempat dan waktu. 

Selain itu, yang menjadi objek dari respon itu masih kabur dan tidak mendetail 

dan juga tidak memerlukan adanya perangsang dan bersifat imajiner. Respon 

bermula dari adanya suatu tindakan pengamatan yang menghasilkan suatu kesan 

sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan pada masa sekarang 

ataupun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang. 
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2.2.4.1 Proses Terjadinya Respon 

Dalam hal ini ada beberapa gejala terjadinya respon mulai dari yang  

memperagakan, bermula dari pengamatan sampai yang tidak memperagakan, 

yakni berfikir. Gejala tersebut menurut Suryabrata (2006: 38) adalah sebagai 

berikut: 

Pengamatan yaitu kesan yang diterima sewaktu perangsang 
mengenai indera dan perangsangnya masih ada. Pengamatan ini 
adalah produk dari kesdaran dan pikiran yang merupakan abstraksi 
yang dikeluarkan dari arus kesadaran. 
Bayangan pengiring, yaitu bayangan yang timbul setelah kita 
melihat suatu warna. Bayangan pengiring itu terbagi menjadi dua 
macam, yaitu bayangan pengiring positive yakni bayangan 
pengiring yang sama dengan warna objeknya, serta bayangan 
pengiring negative adalah bayangan pengiring yang tidak sama 
dengan warna objeknya, melainkan seperti warna komplemen dari 
warna objek.  
Bayangan eiditik, yaitu bayangan yang sangat jelas dan hidup 
sehingga menyerupai pengamatan.  
Respon, yaitu bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari 
pengamatan. Respon diperoleh dari penginderaan dan pengamatan.  
 

Dari apa yang dijelaskan Suryabrata diatas proses terjadinya respon berawal dari 

indera mengamati suatu objek lalu muncul bayangan pengiring yang berlangsung 

sangat singkat sesaat sesudah perangsang berlalu. Setelah bayangan perangsang 

muncul kemudian muncul bayangan eiditik, bayangan yang sifatnya tahan lama 

bila dibanding dengan bayangan perangsang. Setelah itu muncul tanggapan dan 

kemudian pengertian pada suatu objek. 
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2.2.4.2 Macam – Macam Respon 

Menurut Soemanto Wasty (1990: 23) terdapat 3 macam respon yaitu : 

a. Respon masa lampau disebut juga respon ingatan  
b. Respon masa sekarang yang sering disebut imajinatif 
c. Respon masa mendatang yang disebut sebagai respon antisipatif 

 

Menurut Sujanto (1995: 32) mengemukakan macam-macam respon secara 

lebih lengkap yaitu sebagai berikut: 

a. Respon menurut indera yang mengamati, yaitu: 

1. Respon auditif, yaitu respon terhadap apa-apa yang telah 
didengarnya baik berupa suara ketukan dan lain-lain.  

2. Respon visual, yaitu respon terhadap segala sesuatu yang 
dilihatnya.  

3. Respon perasaan adalah respon terhadap sesuatu yang dialami 
oleh dirinya. 

b. Respon menurut terjadinya, yaitu: 
1. Respon ingatan atau respon masa lampau, yakni respon 

terhadap kejadian yang telah lalu. 
2. Respon fantasi, yaitu tanggapan masa kini yakni respon 

terhadap sesuatu yang sedang terjadi. 
3. Respon pikiran atau respon masa datang yakni respon terhadap 

sesuatu yang akan datang 
c. Respon menurut lingkungannya, yaitu: 

1. Respon benda, yakni respon terhadap benda-benda yang ada di 
sekitarnya. 

2. Respon kata-kata yaitu respon terhadap ucapan atau kata-kata 
yang dilontarkan oleh lawan bicara. 
 

Selain dari panca indera, respon juga akan didasari oleh adanya perasaan 

yang mendalam atau sesuatu pengetahuan dan ingatan serta cara respon 

tersebut diungkapkan dalam kata-kata. Oleh karena itu respon menjadi 

suatu yang perlu dilihat dan diukur guna mengetahui gambaran atau 

pengamatan seseorang terhadap sesuatu objek. 
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2.2.5 Media Luar Ruang (MLR) 

Pengertian Iklan Media Luar Ruang (Outdoor Adv) Menurut Sugeng 

Supriyanto (dalam Supriyanto, 2010:10), adalah bentuk iklan yang paling tua. 

Meski hanya menampilkan bentuk visual, namun saat ini iklan outdoor 

mengalami banyak perubahan.  

Berbagai inovasi dilakukan para penyedia media, selain gambar juga 

dilengkapi efek gerakan, hiasan, dan efek mencolok. Ada beberapa yang mencoba 

memanfaatkan media luar ruang dengan cara seunik mungkin dengan harapan 

setiap orang melewatinya bisa tersenyum, tertawa, dan ingat akan pesan iklan 

tersebut. Iklan luar ruang adalah iklan yang ditempatkan di udara terbuka 

misalnya papan reklame yang dipasang ditepi atau di persimpangan jalan. 

Biasanya dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelintas jalan.  

Hal ini dikatakan Sugeng Supriyanto (dalam Supriyanto 2010:30) dengan 

tujuan untuk menginformasikan tentang suatu produk kepada konsumen dengan 

menggunakan media luar ruang yaitu billboard, baliho, neon box, spanduk, barner, 

acrylic, colybrigt, rontek,umbul-umbul dan lain-lain.  

2.2.5.1 Kelebihan dan kekurangan media luar ruang 

Menurut Sugeng Supriyanto (dalam Supriyanto, 2010:18)  

“Sebuah iklan luar ruang (outdoor) memiliki kelebihan dan kekurangan 
pada pengguna iklan tersebut.  
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Kelebihan : 

1. Jangkauan local atau setempat tidak terukur. 
2. Baik untuk membangun frekuensi local atau setempat. 
3. Dampak visual yang tinggi (full colour) di area local. 
4. Berumur panjang. 
5. Pemilihan letak geografis bisa diterapkan dalam penempatannya. 
6. Biaya produksi relative murah. 
7. Saingan terbatas.  

Kekurangan : 

1. Pesan iklan dan copy iklan akan terlalu pendek dan pada jarak yang 
jauh iklan terlalu kecil untuk dibaca dan pada jarak yang dekat 
iklan akan terlalu besar untuk dibaca. 

2. Visualisasi dapat dikenai perubahan arah, rusak dan tertutup.  
3. Dampak dalam penyampaian pesan kurang efisien dan kurang 

terukur”. 
 

2.2.5.2 Karakteristik dan Proses Penyelenggaraan Media Luar Ruang  

Sebagai media alternative untuk beriklan, media iklan luar ruang 

memiliki beberapa kualitas khusus yang tidak dimiliki media lain. iklan 

outdoor menjangkau semua lapisan masyarakat dan penontonnya tidak terbagi 

bagi seperti masyarakat media lainya. Efektivitasnya sangat tinggi khususnya 

dalam menjangkau kalangan muda dan usia dewasa yang berdaya beli tinggi.  

Menurut Frank Jefkins (1997:130)  

Karakteristik iklan luar ruang adalah:  

1. Ukuran dan dominasi. Dengan ukuran yang umumnya cukup besar, 
maka iklan ini mampu mendominasi pemandangan dan mudah 
menarik perhatian.  

2. Warna. Kebanyakan iklan outdoor dihiasi dengan aneka warna 
dengan gambar visual yang realistis sehingga memudahkan 
khalayak untuk mengingat produk yang diwakilinya. 

3. Pesan-pesan singkat. Pesan-pesan yang tertulis biasanya terbatas 
pada slogan singkat dan dicetak besar serta mencolok karena 
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dimaksudkan untuk menarik perhatian orang yang sedang bergerak 
dan dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan.  

4. Zoning. Penempatan iklan outdoor secara strategis dapat 
menciptakan suatu kampanye iklan yang sangat ekonomis.  

5. Efek mencolok. Merupakan karakteristik yang paling penting, 
yaitu kemampuan iklan outdoor dalam menciptakan kesan atau 
memori pemirsa melaui penebalan, warna, ukuran, pengulangan.  
 

Adapun efek-efek yang menunjang dalam iklan luar ruang menurut 

Sugeng Supriyanto (2010:31) :  

1. Tata Cahaya. Dibutuhkan pencahayaan yang cukup atraktif untuk 
menimbulkan minat orang melihat iklan media luar ruang ini.  

2. Lampu Latar. Beberapa pengiklan melakukan eksperimen dengan 
holografi yang dapat memproyeksi efek tiga dimensi dari suatu 
panel atau pada panel yang lain.  

3. Bentuk. Dibutuhkan eksperimen dalam membuat sudut-sudut segi 
empat agar tidak menjadi kaku. Antara lain dengan menggunakan 
efek tiga dimensi, teknik cutting dan sebagainya.  

4. Inflatables. Menggunakan benda-benda yang digantungkan pada 
papan reklame sehingga efek tiga dimensi lebih terlihat.  

8. Gerakan. Panel-panel yang bergerak disebut kinetic board, satu 
panel terdiri dari dua atau tiga sisi yang dapat digunakan untuk 
menyajikan pesan-pesan yang berbeda-beda sesuai dengan 
bergesernya khalayak sasaran yang lalu lalang di jalan raya.  

Dalam proses penyelenggaraan media luar ruang Sugeng 

Supriyanto (2010:80) mengatakan, suatu order iklan harus melalui 

beberapa tahapan yaitu:  

1. Proses dengan klien. Perencanaan media dan lokasi iklan yang 

akan digunakan sesuai kehendak dan pemesanan klien, Penyusunan 

studi kelayakan, Perencanaan lokasi dan bentuk reklame, Negosiasi 

harga.  

2. Proses perizinan. Pengurusan perizinan dalam menempatkan media 

iklan dari Dinas Tata Kota atau Dinas Pendapatan Daerah, 
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Pengurusan titik lokasi, Pengurusan persetujuan konstruksi, 

Pengurusan persetujuan desain, Pelaksanaan kewajiban 

pembayaran pada izin.  

3. Proses produksi. Proses persiapan desain dan bahan serta 

pembuatan media yang akan digunakan : Penyiapan bahan-bahan, 

Pekerjaan artistic, Pelaksanaan pekerjaan kerangka konstruksi. 

4. Proses pemasangan. Proses pemasangan iklan pada tempat-tempat 

yang strategis dengan persetujuan klien, Pemasangan iklan luar 

ruang (out door), Pengawasan dan pemeliharaan.  

 

2.2.5.3  Struktur dan Jenis Iklan Media Luar Ruang  

Iklan luar ruang memiliki berbagai struktur dan jenis, menurut 

Sugeng Supriyanto (2010:46) antara lain :  

Struktur Iklan Media Luar Ruang :  

1. Judul (Headline) 
Bagian terpenting dari sebuah iklan, merupakan kalimat pendek yang 
ditempatkan secara mencolok pada sebuah iklan dengan menggunakan 
huruf yang menonjol. Letaknya tidak harus diawal tulisan tapi 
merupakan bagian yang pertama dibaca orang, karena itu judul harus 
menarik perhatian dan mempertahankan self interest pembaca agar 
mudah membaca pesan.  

2. Sub judul (Sub headline) 
Jika headline terlalu panjang maka fungsi dari Sub headline adalah 
menggabarkan lebih rinci. Dapat diartikan untuk menjaga kesan 
gerakan sehingga mata pembaca diarahkan untuk tetap mengikuti dan 
membaca teks iklan.  

3. Naskah iklan  
Berisi mengenai daya tarik tentang keunggulan, keindahan, manfaat, 
produk atau jasa dari yang diiklankan dan berisi tentang penjelasan 
pesan yang disampaikan.  
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4. Ilustrasi (Slogan)  
Salah satu unsur penting yang sering digunakan dalam komunikasi 
periklanan dan sering disebut sebagai “bahasa universal” yang dapat 
menembus rintangan yang ditimbulkan oleh perbedaan kata-kata. 
Ilustrasi dapat mengungkapkan sesuatu secara lebih cepat dan lebih 
berhasil daripada teks dan diyakini memperkuat calon konsumen untuk 
memilaih produksi yang ditawarkan.  
 
 

Jenis – Jenis Media Luar Ruang 

Menurut Sugeng Supriyanto (2010:48) :  

a) Poster panels  
Merupakan lembaran kertas besar atau digital printing yang dicetak sesuai 
dengan keinginan pemesan dan dicetak dengan jumlah yang banyak untuk 
menghemat biaya kemudian ditempelkan pada panel besar yang dilengkapi 
kerangka dan bantuan cahaya lampu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 contoh Poster Panel 

Sumber : http://www.media-brokers.com/out-of-home/digital-out-of-home/rest-
room-poster-panels-all-11670-2.aspx 
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b) Baliho 

Merupakan sarana alternative promosi iklan media luar ruang (Outdoor) 
yang cepat, murah dan dapat dengan mudah dimengerti oleh para 
konsumen. Biasanya untuk keperluan suatu event (expo, seminar, 
tournament, launching produk), iklan suatu produk dan digunakan dalam 
kurun waktu yang lebih singkat dibanding billboard. Baliho merupakan 
jalan keluar yang cepat dan tepat dalam proses pengerjaanya hampir sama 
sepeti billboard dan neon box.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Media Luar Ruang Baliho 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/-9vxt1u-
2qMg/VQuPNbJM7HI/AAAAAAAABMk/M5g6XCLXJvc/s1600/baliho-

pro-xl-lok-gor-pahlawan-sda.jpg 
 

c) Billboard  

Adalah salah satu jenis promosi iklan media luar ruang yang berbentuk 
besar dan penempatannya harus strategis terutama di jalan-jalan arteri 
yang memungkinkan para pengguna jalan untuk mengenali dan 
mencermati secara langsung produk yang ditawarkan dengan sekali 
pandang (eye catching) yang bermaterikan berupa nama, logo, ilustrasi 
produk maupun perusahaan dengan menggunakan media digital printing. 
Jenis-jenis billboard tersebut antara lain premiere billboard, bulletin 
billboard, digital billboard, kinetic (mechanical) billboard.  
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Gambar 2.3 Media Luar Ruang Billboard 
Sumber : dokumentasi penulis 

 

d) Neon Sign  

Sebagai salah satu promosi yang dapat di tempatkan di dalam ruang 
(Indoor) maupun di luar ruang (Outdoor). Berbahan dasar dari lampu neon 
yang dipasang atau ditekuk mengikuti media datar (frame) dari neon 
tersebut. Neon sign kurang begitu jelas pada siang hari karena terkena 
terangnya sinar matahari, namun akan lebih jelas dan menarik pada saat 
menyala dimalam hari. Dan media ini dikatakan lebih menarik karena 
memiliki pencahayaan yang bergerak dan berkedip-kedip serta permainan 
warna yang dapat diatur dan disesuaikan dengan keinginan. Media jenis ini 
jarang kita temui, biasanya berada ditempat-tempat yang menawarkan 
hiburan malam. 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Media Luar Ruang Neon Sign 

Sumber : 
https://www.google.co.id/search?q=neon+sign+bandung&biw=1280&bih=672&n
oj=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC2u6wsKLLAhVQv44K

HT8jC-wQ_AUIBygB 
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e) NeonBox  

Merupakan jenis media promosi iklan yang dapat juga di tempatkan di 
dalam ruang (Indoor) atau di luar ruang (Outdoor). Neonbox ini akan 
terlihat menarik pencahayaannya pada malam hari karena secara teknis 
adalah kotak yang mempunyai sejumlah neon yang ditutupi dengan cover 
yang tembus pandang sehingga disebut juga teknik pencahayaan dari 
belakang cover (back light). Neon Box ini dengan menggunakan media-
media antara lain digital printing pada colleybrite, panaflek, transparansy 
film atau dengan sticker.  
 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Media Luar Ruang Neon Box 

f) Towersign atau Phylon  

Merupakan media promosi yang menampilkan nama toko atau perusahaan. 
Dan biasanya dipasang didepan area bangunan dengan menggunakan tiang 
atau pipa penyangga yang mempunyai ketinggian yang cukup dan 
menmpel tanah sehingga berfungsi agar konsumen dapat mengetahui pasti 
keberadaan lokasi toko atau perusahaan tersebut karena dapat dilihat jelas 
dari jauh.  
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 contoh Media Luar Ruang Tower Sign 
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g) Spanduk atau Banner  

Media promosi yang pemasanganya hanya bersifat insidentil atau 
sementara. Media berbentuk berupa persegi empat dengan pemasangannya 
harus mengikat keempat ujungnya dan biasanya pemasanganya hanya satu 
untuk tiap titik lokasi. Secara umum media ini dibuat dengan cara sablon 
atau bisa juga dengan digital printing. Sedangkan terdapat pula media tipe 
spanduk yang pemasangannya dengan menggunakan tiang penyangga 
yang biasanya disebut standing banner dan cara pembuatanya dengan 
digital printing.  
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 contoh Media Luar spanduk 

h) Mobile Branding  

Media promosi luar ruang yang cukup efektif yang biasanya menempel 
pada badan kendaraan pribadi perusahaan atau kendaraan umum yang 
mempromosikan iklan tersebut. Materi produk atau perusahaan langsung 
ditampilkan pada badan kendaraan yang mobile sehingga dapat dengan 
jelas dilihat oleh para konsumen. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 contoh Media Mobile Branding 
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Media Luar Ruang Lain : 

i) Painted Walls 
j) Umbul-umbul 
k) Videotron 
l) Kiosk 

(dalam Supriyanto 2010:48) 

 

2.2.6 Teori CRI (Customer Response Index) 

CRI merupakan singkatan dari Customer Response Index adalah 

hasil perkalian antara awareness (kesadaran), comprehend (pemahaman 

konsumen), Interest (ketertarikan konsumen), intentions (maksud untuk 

membeli/minat) action (bertindak membeli). Menurut Durianto (2003: 48) 

CRI menampilkan proses pembelian yang berawal dari munculnya 

awareness (kesadaran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Bagan CRI (Customer Response Index) 

Sumber : Susanta, 2008 
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Customer Response Index (CRI) menghasilkan persentase efektivitas iklan 
melalui beberapa tahapan. Tahapan efektivitas iklan diukur melalui tahap-tahap 
CRI. Rumus perhitungan CRI, sebagai berikut: (Utama, Andadari, dan Matrutty, 
2009): 

7. Unawareness 
8. No Comprehend = Awareness x No comprehend 
9. No Interest = awareness x comprehend x No interest 
10. No Intentions = awareness x comprehend x interest x no intentions 
11. No action = awareness x comprehend x interest x intentions x no 

action. 
12. Action = awareness x comprehend x interest x intentions x action 

 Berdasarkan rumus perhitungan CRI diatas, tahap pertama adalah tahap 

unawareness atau tidak sadar terhadap keberadaan suatu iklan. Tahap selanjutnya 

ialah tingkat no comprehend (tidak paham) dimana jumlahnya akan didapat dari 

perkalian persentase audiens yang awareness (sadar) dan no comprehend (tidak 

paham) terhadap iklan. Tahap berikutnya ialah tahap no interest (tidak tertarik) 

berupa perkalian antara persentase audiens yang awareness (sadar) dengan yang 

comprehend (paham) dan no interest (tidak tertarik) Selanjutnya, tahap no 

intentions (tidak berminat) dimana merupakan hasil perkalian antara persentase 

audiens yang awareness (sadar), comprehend (paham) dengan interest (tertarik) 

dan yang no intentions (tidak berminat). Tahap berikutnya ialah tahap no action 

dimana merupakan hasil perkalian antara persentase audiens yang awareness 

(sadar), comprehend (paham), interest (tertarik), intentions (minat) dan no action 

(tidak bertindak). Tahap terakhir ialah tahap action (tindakan) diperoleh melalui 

hasil perkalian antara persentase audiens yang awareness (sadar), comprehend 

(paham), interest (tertarik), intentions (minat), dan action (tindakan). Hasil akhir 

CRI berbentuk persentase jumlah audiens yang telah melewati tahapan-tahapan 

dalam CRI, mulai dari awareness hingga action. 
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