
I. PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Setiap saat konsumen distimulasi oleh banyak iklan di berbagai media. 

Begitu banyak stimulus yang tersaji di hadapan konsumen dan terpapar pada 

pancainderanya, namun tidak semua stimulus yang dipaparkan tersebut dapat 

menarik perhatian konsumen. Di lain pihak, perusahaan tidak menginginkan dana 

yang dikeluarkan untuk membiayai iklan dan promosi menjadi sia-sia. Oleh 

karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan dan pengendalian iklan yang 

baik, yang bergantung pada pengukuran efektivitas komunikasi periklanan.  

Dalam komunikasi periklanan, dikenal teori SOR (Stimulus-Organism-

Response). Teori ini menunjukkan suatu konsentrasi terhadap perkembangan 

psikis yang terjadi pada konsumen, yaitu bagaimana konsumen menangkap dan 

menyeleksi objek yang ada di sekitarnya, kemudian mengorganisasinya dan 

memberikan reaksi terhadap objek atau stimulus tersebut dengan menunjukkan 

adanya perubahan sikap (Kennedy dan Soemanagara, 2006), yaitu respons suka-

tidak suka, mendukung-tidak mendukung, atau setuju-tidak setuju terhadap iklan 

yang dipaparkan (Solomon, 2002).  

Peranan sikap ini sangat penting di dalam komunikasi pemasaran, baik 

untuk mengembangkan produk maupun meningkatkan ekuitas merek. Sikap 

positif merupakan basis konsumen dalam memilih produk. Di sisi lain, dengan 

adanya pemahaman mengenai sikap konsumen, maka produsen mempunyai nilai 

tambah dalam menawarkan produk, salah satu caranya adalah melalui iklan 

(Subroto, 2004). Lutz dalam Subroto (2004) menyatakan bahwa sikap konsumen 
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terhadap iklan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada sikap terhadap merek 

dan minat untuk membeli.  

Iklan adalah salah satu artefak budaya urban yang paling signifikan 

terefleksi dan mempengaruhi kehidupan konsumen (Williamson, 1978). Pada era 

posmodern yaitu antara tahun 1960-1970, iklan media cetak memperlihatkan 

adanya peningkatan penggunaan suatu citra visual (Campbell, 1998), khususnya 

untuk produk high fashion atau label desainer1. Media cetak bagi industri fashion 

merupakan media yang paling kuat (Campbell, 1998). Selain didukung oleh 

kemampuannya untuk menjangkau ceruk pasar, majalah fashion juga media yang 

paling cepat untuk memamerkan hasil karya para desainer, yang disebabkan 

karena konsumen dapat dengan mudah membelinya di berbagai toko dan kios, 

memiliki kualitas visual yang prima, dan dapat dibaca berulang. 

Para peneliti posmodern seperti Baudrillard (1988) dan Featherstone 

(1991) melihat bahwa fashion dan pakaian adalah subjek utama dari kegiatan 

konsumsi posmodern. Salah satu ciri khas iklan label desainer di majalah fashion 

adalah penggunaan gambar-gambar visual yang kompleks tanpa sedikit pun 

penjelasan verbal mengenai informasi manfaat utilitarian dari produk. Informasi 

pada iklan label desainer sangat mengandalkan pada pose tubuh model (person), 

style dari pakaian yang dikenakan model (product), serta gambar latar (setting).  

Format iklan semacam itu akan menyebabkan konsumen lebih berfokus 

kepada proses mentalnya ketika mengevaluasi iklan (Thompson dan Hamilton, 

2006), yaitu konsumen mengimajinasikan bagaimana dirinya terlihat jika 

mengenakan produk yang diiklankan (cara pencitraan atau imagery modes), 

                                                 
1 Seperti Gucci, Hermes, Birkin, Louis Vuitton, dan lain-lain. 
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dibandingkan dengan fokus kepada atribut fungsi produk (cara analitis atau 

analytical modes). Terlebih lagi karena produk label desainer merupakan produk 

simbolik yang berhubungan dengan citra, manfaat hedonik, dan manfaat 

emosional lainnya, hal ini semakin mendukung konsumen untuk mengolah 

informasi yang ditangkapnya dengan cara pencitraan.  

Pemaparan iklan yang menginstruksikan agar informasi diolah secara 

pencitraan telah terbukti dapat mempengaruhi konsumen (Rossiter, 1982 dalam 

Babin, 1993). Pencitraan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap merek dan produk, meningkatkan retensi (konsumen dapat 

mengingat iklan), dan mempengaruhi tindakan konsumen untuk membeli produk 

atau jasa (Lutz dan Lutz, 1977). Tidak hanya itu, pencitraan memiliki potensi 

untuk secara personal terhubung dengan konsumen, karena memang didasarkan 

pada pengalaman dan dihasilkan oleh proses mental konsumen itu sendiri. 

Keterhubungan personal seperti ini dipercaya sebagai suatu komunikasi yang 

persuasif (MacInnis dan Jaworski, 1989).  

Salah satu pencitraan yang paling mempengaruhi dan paling banyak 

digunakan adalah pencitraan visual. Sebesar 60% dari otak manusia dikuasai oleh 

penglihatan (Clark, 1978 dalam Lukošius, 2003). Menurut Kosslyn, Segar, Pani, 

dan Hillger (1990) dalam Lukošious (2003), sistem visual adalah alat penganalisis 

informasi yang sangat kuat. Dalam mencerna dan mengkomunikasikan informasi, 

pada banyak kasus, format visual dibuktikan lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan format lain (penciuman, pendengaran, peraba, perasa).  

Pencitraan visual, seperti juga pencitraan lainnya, memiliki kualitas 

embodied dan kualitas static, dimana masing-masing tipe kualitas ini akan 
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menghasilkan pengaruh yang berbeda pada sikap konsumen. Maka dari itu, 

menjadi sangat penting untuk melihat kualitas mana dari pencitraan visual yang 

lebih mempengaruhi sikap konsumen. Hal ini disebutkan juga oleh MacInnis dan 

Price (1987), bahwa hasil dari pencitraan yang banyak diminati dan terus menerus 

dipelajari pada bidang pemasaran baik oleh akademisi maupun praktisi yaitu 

meliputi sikap dan pembelajaran konsumen terhadap informasi yang dipaparkan 

perusahaan.  

Dengan mengidentifikasi tipe kualitas pencitraan yang lebih dapat 

menstimulasi konsumen, suatu perusahaan akan memiliki kemampuan untuk 

memprediksi respons konsumen. Perkembangan industri di dunia yang begitu 

pesat tidak terlepas dari adanya teori stimulus dan respons. Konsumen yang 

melakukan tindakan seperti pembelian disebabkan konsumen menangkap dan 

memproses stimulus. Dilengkapi dengan informasi yang dihasilkan dari 

identifikasi tersebut, praktisi label desainer dapat mengembangkan serta 

mengimplementasikan strategi branding dan komunikasi periklanan yang efektif, 

yang membawa konsumen kepada pembelian. 

1.2. Rumusan Masalah 

Suatu iklan pada dasarnya harus memiliki komponen kognitif, afektif, dan 

konatif. Kognitif bekerja pada tataran perubahan pengetahuan, afektif pada 

perubahan sikap, dan konatif pada tindakan. Untuk mempengaruhi preferensi 

produk, sikap menyukai iklan dapat menjadi acuan terhadap keberhasilan sebuah 

iklan. Ini disebabkan karena hanya iklan yang disukai oleh khalayaklah yang 

memiliki peluang untuk mempengaruhi hasrat atau niat konsumen untuk membeli 
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produk yang ditawarkan (Engel, Blackwell, dan Miniard, 1995). Adanya hasrat 

atau niat beli ini yang kemudian membawa konsumen dekat kepada pembelian. 

Dalam kerangka teori SOR (Stimulus-Organism-Response), respons 

ditentukan oleh seberapa besar stimulus dapat ditangkap dan diproses oleh 

konsumen. Menurut Kisselius dan Sternthal (1984), tipe pencitraan yang dapat 

menghasilkan respons hedonik (berhubungan dengan sensai, emosi, dan fantasi) 

dan behavioral intention adalah pencitraan pengguna dengan kualitas embodied, 

yaitu pencitraan yang memungkinkan seseorang untuk membayangkan dirinya 

dalam keadaan bergerak (actions, flow, moving, motions). Selain itu, kualitas 

embodied dapat digunakan seseorang untuk membayangkan dirinya berada pada 

situasi yang sama dengan figur orang lain yang ditangkap oleh sensor visualnya. 

Pencitraan embodied juga ditandai dengan adanya kualitas gambar mental yang 

jelas (vivid) dan mengalir (continuous) seperti potongan gambar film, sehingga 

menurut Schmitt (1997), orang yang mengalami kualitas pencitraan ini akan 

meningkatkan emosi positifnya, seperti perasaan senang (enjoyment), bergairah, 

dan antusias.  

Pada kenyataannya, iklan label desainer yang berkembang pada majalah 

fashion biasanya menampilkan pencitraan pengguna dengan kualitas static 

(Maulana dan Syahrial, wawancara langsung, 2008), yaitu adanya pose model 

yang direpresentasikan dengan ciri kepribadian yang stabil dan tidak bergerak. 

Sebagian praktisi pemasaran label desainer percaya bahwa pose tubuh model yang 

static akan lebih tampak seperti manekin hidup, sehingga produk dapat terlihat 

lebih jelas dan konsumen akan lebih fokus kepada produk yang dikenakan model 

tersebut. Namun belakangan, banyak bermunculan iklan cetak label desainer yang 
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dihadirkan dengan kualitas embodied. Beberapa diantara label desainer yang 

memulai konsep iklan media cetak dengan kualitas embodied tersebut adalah 

Chanel versi iklan Daria Werbowy Fall 2005, DKNY, Burberry, dan Kate Spade. 

Iklan dengan kualitas pengguna static dan kualitas pengguna embodied disajikan 

pada Gambar 1.  

 
 
Keterangan :  Gambar kiri adalah iklan dengan kualitas static 
       Gambar kanan adalah iklan dengan kualitas embodied 
Sumber       : www.vogue.com 
 
Gambar 1. Iklan Dengan Kualitas Pengguna Static dan Embodied 

Bermunculannya iklan-iklan dengan konsep berbeda tersebut merupakan 

cara yang ditempuh para praktisi pemasaran dan periklanan label desainer akibat 

kesan kaku yang diciptakan oleh konsep iklan yang ada selama ini, karena 

seharusnya fashion berasosiasi dengan hal-hal yang dinamis (Wawancara 

langsung dengan beberapa marketing communication label desainer, 2008). Kesan 

kaku ini bukan hanya dilihat dari pose tubuh model pada iklan, namun juga 

disebabkan oleh tidak adanya perbedaan antara iklan-iklan dari setiap label 

desainer (Killgren, 1998). Dengan pose tubuh yang statis dan tanpa latar belakang, 

sangat sulit bagi pemasar untuk menyampaikan citra yang dimiliki suatu merek. 
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Dari perbedaan pemikiran para praktisi tersebut tidak ada yang melakukan 

pendekatan dari sudut pandang konsumen, namun masih dari kepentingan 

pemasar. Jika pendekatan melalui sudut pandang konsumen, pemasar dapat 

mengetahui apa yang terjadi pada diri konsumen ketika melihat iklan dan dapat 

memprediksi niat pembelian terhadap suatu produk, dimana dengan niat 

pembelian, pembelian aktual sangat mungkin dilakukan. Oleh karena itu, 

penelitian ini berfokus pada pengujian untuk mengetahui apakah iklan dengan 

pencitraan pengguna embodied ataukah static yang lebih mempengaruhi sikap 

menyukai iklan dan niat beli. Selain itu, atribut pencitraan lainnya yang juga perlu 

diuji pengaruhnya adalah pencitraan penggunaan, dimana pencitraan penggunaan 

ini memberikan informasi mengenai aktivitas dalam pemakaian produk. 

Jika pada iklan label desainer ditambahkan penggambaran aktivitas dalam 

pemakaian produk, maka konsumen yang melihat iklan dapat melibatkan aspek 

multisensor (kelima panca indera). Alat-alat sensor ini tidak hanya menangkap 

kesan dari rangsangan luar, tapi juga menangkap gambaran-gambaran internal lain 

yang berasal dari pengalaman (Hirschman dan Holbrook, 1982), contohnya jika 

pada iklan digunakan setting laut, maka konsumen akan mengingat kenangannya 

ketika berada di laut, juga suara ombak, hangatnya matahari, dan lain-lain. 

Keterlibatan multisensor ini berkaitan dengan konsumsi hedonik, yang menurut 

Mowen dan Minor (1998), merupakan kebutuhan konsumen untuk merasakan 

fantasi, sensasi, dan emosi.  

Efek yang diinginkan dari penciptaan pengalaman-pengalaman fantasi, 

sensasi, dan emosi positif ini yang kemudian menciptakan peluang bagi iklan agar 

dapat disukai konsumen (Kennedy dan Soemanagara, 2006). Sehingga, jika 



 8

konsumen merasakan emosi yang positif, akan lebih besar kemungkinan suatu 

iklan akan disukai dan akhirnya membawa konsumen pada hasrat (niat) untuk 

membeli produk. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mempelajari pengaruh dari tipe-tipe kualitas pencitraan visual pada iklan 

dalam menghasilkan sikap konsumen, yang dikaji berdasarkan kerangka teori 

Stimulus-Organism-Response (SOR).  

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a.  Tipe pencitraan pengguna static atau embodied yang berpengaruh lebih 

besar terhadap sikap menyukai iklan dan niat beli?  

b. Apakah pencitraan penggunaan dapat mempengaruhi sikap menyukai iklan 

dan niat beli? 

c. Strategi apa saja yang dapat dilakukan agar komunikasi periklanan label 

desainer di majalah fashion efektif? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pengaruh pencitraan pengguna terhadap sikap menyukai 

iklan dan niat beli  

b. Menganalisis pengaruh pencitraan penggunaan terhadap sikap menyukai 

iklan dan niat beli 

c.  Merumuskan rekomendasi strategi komunikasi periklanan label desainer 

yang efektif di majalah fashion  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk: 

a. Manfaat Praktis: Praktisi pemasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam bisnis ritel fashion, khususnya label desainer, dapat menjadikan perumusan 

strategi dari hasil penelitian ini sebagai bahan acuan yang bermanfaat sebagai 

alternatif materi komunikasi periklanan di media cetak.  

b. Manfaat Teoritis: Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dari segi keilmuan dan menjadi studi literatur yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat mendukung eksistensi ataupun mengembangkan temuan-

temuan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pencitraan dan 

komunikasi periklanan, sehingga bermanfaat bagi perkembangan teori-teori di 

bidang pemasaran, khususnya perilaku konsumen. 

1.5. Ruang Lingkup  

a. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan pengkajian mengenai 

komunikasi periklanan label desainer yang dibatasi hanya pada iklan di majalah 

fashion. 

b. Stimulus yang dikaji pada penelitian ini dibatasi pada pencitraan visual 

dan tidak melibatkan pencitraan lainnya seperti pencitraan multi-sensori dan non-

visual (penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa). 

c. Populasi penelitian ini adalah konsumen majalah fashion dan label 

desainer yang berjenis kelamin perempuan. 
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