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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan 

mengimpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia (Kotler, 2008). Persepsi dalam pengertian psikologi 

menurut Sarwono (2009) adalah proses pencarian informasi untuk 

dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan 

(penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk 

memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. 

Menurut  Walgito (2010) Persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui melalui alat indera atau juga disebut proses 

sensori. Sedangkan menurut Leon & Leslie (2007) persepsi didefinisikan 

sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan 

menafsirkan stimuli ke dalam gambaran yang berarti dan masuk akal 

mengenai dunia. 

Dari bebrapa definisi tentang persepsi dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses pemahaman terhadap suatu objek dengan 

menggunakan panca indra. Persepsi seseorang berbeda antara individu 

7 
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yang satu dengan yang lainnya. Menurut Walgito (2010) persepsi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri 

individu, yang mencakup beberapa hal antara lain : 

1) Fisiologis. 

  Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya 

informasiyang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi 

usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda 

sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. 

2) Perhatian. 

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan 

untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan 

fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang 

berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga 

berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu 

obyek. 

3) Minat.  

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada 

seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan 
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untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan 

kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari 

stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. 

4) Kebutuhan yang searah.  

Dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu 

mencari obyek/ pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai 

dengan dirinya. 

5) Pengalaman dan ingatan. 

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam 

arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian 

lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. 

6) Suasana hati.  

Keadaanemosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini 

menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang 

dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, 

bereaksi dan mengingat. 

b. Faktor eksternal 

Merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek 

yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah 

sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi 
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bagaimana seseoarang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu 

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah : 

1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.  

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besrnya hubungan 

suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini 

akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk 

ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada 

gilirannya membentuk persepsi. 

2) Warna dari obyek-obyek. 

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan 

lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang 

sedikit. 

3) Keunikan dan kekontrasan stimulus.  

Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakang 

dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang 

lain akan banyak menarik perhatian. 

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. 

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih 

sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. 

Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa 

mempengaruhi persepsi. 

Persepsi Masyarakat Terhadap …, Dewi Jayanti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

5) Motion atau gerakan.  

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap 

obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan 

dibandingkan obyek yang diam. 

2.1.2 Promosi 

Promosi memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan. Promosi merupakan salah satu faktor penentu dari 

keberhasilan sebuah program pemasaran yang telah dirancang oleh 

perusahaan. Promosi berperan untuk menginformasikan, mempengaruhi, 

membujuk, serta mengingatkan seseorang dari sebuah produk. Fungsi 

promosi lain adalah dapat menaikan reputasi sebuah perusahaan di 

masyarakat/konsumen. Sebagus apapun kualitas produk dan pelayanan 

sebuah perusahaan jika konsumen belum mengenal dan mengetahui 

produk tersebut maka mereka tidak akan membelinya dan menggunakan 

produk tersebut. 

Menurut Tjiptono (2008) pada hakikatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruh/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 
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Menurut Kotler dan Keller (2008) promosi penjualan (sales 

promotion), bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari alat 

koleksi, alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk 

menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau 

jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Perencanaan promosi harus 

memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosipenjualan, kondisi 

persaingan, dan efektifitas biaya setiap alat. 

Dari berbagai pengertian promosi diatas dapat disimpulkan bahwa 

promosi adalah sebuah cara untuk memberikan informasi, membujuk serta 

mengingatkan konsumen tentang sebuah produk. Menurut Rossiter dan 

Percy dalam Tjiptono (2008) mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai 

efek dari komunikasi sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category 

need). 

b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

kepada konsumen (brand awareness). 

c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (bran attitude). 

d. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand purchase 

intention). 

e. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (purchase 

facilitation). 

f. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning). 
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Dari sekian banayak alternatif  mengenai promosi sebuah produk 

dan/atau jasa  kini tugas perusahaanlah yang harus mementukan mengenai 

media yang paling tepat, serta efektif dan efisien untuk memasarkan 

produk dan/atau jasanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

maksimal. Promosi penjuualan tampaknya akan sangat efektif jika 

digabungkan dengan iklan.  

2.1.3 Iklan 

Menuru Kotler dan Keller (2009) periklanan adalah semua bentuk 

terbayar atas presentasi  nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh 

sponsor yang  jelas. Iklan dapat menjadi cara yang efektif dari segi biaya 

untuk mendistribusikan pesan, baik  dengan tujuan membangun preferensi 

merek atau mendidik orang. Bahkan dalam lingkungan media yang penuh 

tantangan saat ini iklan yang baik akan menghasilkan hasil yang 

memuaskan.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2008) iklan adalah bentuk komunikasi 

tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau 

keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang 

untuk melakukan pembelian. AMA (American Marketing Association) 

dalam Tjiptono (2008) mendefinisikan iklan sebagai semua bentuk 

bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang, atau 

jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi 

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. 

Dari sekian banayak definisi tentang iklan dapat disimpulkan bahwa 

iklan adalah salah satu bentuk promosi sebuah barang atau jasa yang 

dirancang oleh sebuah perusahaan guna menginformasikan, 

menarik/membujuk, serta mengingatkan konsumen/masyarakat tentang 

sebuah produk. 

Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan baik yang bergerak dibidang produk maupun jasa. Karena 

sebuah iklan memiliki sebuah sifat sebagai berikut: 

a. Public presentation 

Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang 

produk yang diiklankan. 

b. Pervasiveness 

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan 

penerimaan informasi. 

c. Amplified expressiveness 

Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya melalui 

gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi perasaan 

khalayak. 
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d. Impersonality 

Iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk memperhatikan dan 

menanggapinya, karena merupakan komunikasi yang monolog (satu 

arah). 

Menurut Tjiptana dan Chandra (2012) tujuan periklanan bisa 

diklasifikasikan ke dalam delapan jenis pokok yang bisa dikombinasikan 

satu sama lain, yaitu: 

a. Menciptakan pengalaman atau kesadaran (awareness) atas nama 

merek, konsep produk atau informasimengenai tempat dan cara 

membeli produk. 

b. Mengingatkan kembali para pembeli agar menggunakan atau membeli 

lagi (restok) produk. 

c. Mengubah sikap terhadap penggunaan bentuk produk (product form). 

d. Mengubah persepsi terhadap tingkat kepentingan (importance) atribut 

merek. 

e. Mengubah keyakinan (beliefs) terhadap merek. 

f. Memperkuat sikap pelanggan. 

g. Membangun citra korporat dan lini produk. 

h. Mendapatkan respon langsung. 

Dari sekian banayak alternatif  mengenai promosi sebuah produk 

dan/atau jasa  kini tugas perusahaanlah yang harus mementukan mengenai 

Persepsi Masyarakat Terhadap …, Dewi Jayanti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2016



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 

media yang paling tepat, serta efektif dan efisien untuk memasarkan 

produk dan/atau jasanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

maksimal. Promosi penjuualan tampaknya akan sangat efektif jika 

digabungkan dengan iklan.  

2.1.4 Videotron 

Dahulu perusahaan menggunakan media konvesional dalam 

mengiklankan produk mereka. Pada iklan konvensional biasanya 

membutuhkan banyak tempat, terkesan tidak rapih dan tertata. Hal tersebut 

terjadi karena billboard konvensional tidak memiliki ukuran yang sama 

antara satu sama lain serta sifatnya dari billboard konvensional hanya 

mampu mengiklankan satu jenis produk saja. Seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi yang sedang berjalan di Indonesia akhir-akhir ini  

tidak menuntut kemungkinan  pula kemajuan dalam bidang promosi 

khususnya dalam bidang periklanan. 

Dengan kedatangan teknologi digital yang semakin berkembang 

media periklanan yang bersifat konvensional  semakin ditinggalkan 

perusahaan kini beralih ke media periklanan yang bersifat digital seperti 

billboard  elektronik atau yang biasa disebut dengan videotron.  Videotron 

merupakan media luar ruangan yang berbentuk display atau digital yang 

berfungsi untuk melengkapi kekuranagn papan reklame. Dengan 

menggunakan videotron tayangan iklan menjadi lebih fleksibel dan dapat 

disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Dengan adanya media luar 
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ruangan ini perusahaan dapat mempromosikan produknya lebih luas serta 

mengenai banyak kalangan(mirzubolgfree.blogspot.com). 

Menurut Sukarno (2011) videotron adalah benda raksasaatau 

perangkat keras teknologielektronika yang berfungsi sebagai media 

informasi yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas 

informasi. Videotron sebagai media audio visual sangat efektif untuk 

penyebar luasan informasi, karena kelebihannya inilah dimanfaatkan oleh 

pemerintah ataupun pihak swasta seperti perguruan tinggi untuk 

mempromosikan perusahaannya terhadap masyarakat. 

Videotron merupakan media iklan yang relatif baru di Indonesia, 

mulai masuk tahun 2006 dan diadobsi dari amerika yang telah 

menggunakannya sejak tahun 90 an. Ukuran videotron berbeda-beda, 

tetapi pada dasarnya prinsip kerja sign dan videotron relatif sama karena 

menggunakan slide statis  yang menggunakan serial animasi atau video.  

Di Indonesia, Keberadaan videotron perlu dipertimbangkan 

karena  memiliki keunggulan dari pada billboard konvensional.  Menurut 

Majalah B&B Majalah Outdoor Ad, ada 7 alasan menggunakan 

videotronyaitu : 

1. Dari segi biaya relatif lebih murah 

2. Dari segi pasar, billboard elektronik dan sign elektronik mendekati 

kebutuhan pasar 

3. Hemat Waktu 
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4. Fleksibilitas tinggi 

5. Sign elektronik merupakan penyedia berbagai pesan  

6. Media iklan dengan tingkat visibilitas tinggi   

7. Penentuan lokasi 

Media ini mengaplikasikan teknologi yang yang memiliki visual 

impact tinggi dengan biaya relatif murah dan hemat listrik serta pengiklan 

dapat mengontrol tampilan iklan dan menyesuaikan masyarakat yang 

diinginkan. Kemampuan menampilkan gambar gerak dan audio, animasi, 

memungkinkan adanya cerita yang menarik. Teknologi ini juga 

memungkinkan penyesuan secara otomatis terhadap semua kondisi 

pencahayaan sehingga akan tetap terlihat dalam semua cuaca baik pagi, 

siang atau malam. 

Videotron merupakan media iklan luar ruang yang didesain untuk 

dilihat banyak orang baik yang menaiki kendaraan sekalipun. Dengan 

adanya media luar ruangan ini  perusahaan  dapat mempromosikan 

produknya  lebih luas tanpa dibatasi  waktu dengan sasaran jangkauan 

yang lebih luas serta mengenai banyak kalangan. Peletakan 

videotron   sebagai media luar  mempertimbangkan efek penerimaan bagi 

konsumen, antara lain : 

1. Arus perjalanan 

2. Jenis produk 
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3. Jangkauan 

4. Kecepatan arus lalu lintas 

5. Persepsi orang terhadap lokasi 

6. Keserasian dengan bangunan di sekitarnya. 

Lokasi yang dipilih hendaknya memperhatikan  jarak tempuh, luas 

tempat sehingga  memudahkan dilihat oleh pengguna jalan. Selain itu 

billboard elektronik terlihat istimewa diantara papan reklame konvensional 

lain disekitarnya. 

Videotron  tidak hanya digunakan  untuk mencapai tujuan 

pemasaran   sederhana, melainkan juga untuk membangun citra. Videotron 

sebagai media  iklan digital tampil istimewa, besar, modern, inovatif dan 

kreatif sehingga  menimbulkan persepsi  bahwa pemasangnya adalah 

perusahaan besar dan bonafid. Publik yang melewati videotron 

secara  rutin akan mendapatkan terpaan iklan dari media iklan yang 

dilewatinya. Iklan tersebut mampu memberikan pengetahuan baru  bahkan 

bila terus menerus direspon akan mempengaruhi perilaku bagi yang 

melihatnya.. 

Terpaan media merupakan  usaha mencari data publik  tentang 

penggunan  media baik  tentang penggunaan  media baik itu jenis media, 

frekuensi penggunan maupun  tentang durasi penggunaan, intensitas, dan 

pemahaman. MenurutWalgito (2010), Frekuensi yaitu proses keseringan 

seseorang  dalam mengadakan hubungan dengan obyek benda atau orang. 
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Sedangkan  dampak atau efek terpaan pesan iklan, menurut Effendy 

(2007), dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  menurut kadarnya yaitu : 

1. Dampak kognitif, yaitu dampak yang tibul pada komunikan  yang 

menyebabkan  dia menjadi tahu atau meningkatkan intelektualitasnya. 

2. Dampak afektif, yaitu dampak dimana tujuan komunikator bukan 

hanya sekedar  supaya komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya 

sehingga menimbulkan  perasaan tertentu. 

3. Dampak behavioral, yaitu dampak yang timbul pada 

komunikan  dalam bentuk perilaku,  tindakan, atau kegiatan.  

Videotron menjadi solusi yang terbaik  karena media iklan yang satu 

ini memiliki banyak kelebihan dibanding media iklan outdoor yang lain, 

dan hanya satu kekurangannya, yakni butuh budget yang besar pada awal 

pembuatan. Kelebihan yang paling menyolok dari iklan videotron ini 

adalah kemampuannya dalam menayangkan beberapa iklan sekaligus 

sehingga tidak menghabiskan banyak ruang dan tempat. Dalam waktu 

singkat materi iklan dapat diganti, dan tampilannya lebih memikat karena 

tidak monoton, bisa bergerak, serta kaya akan variasi. Kemewahan yang 

disuguhkan videotron ini secara tidak langsung dapat membangun citra 

dari perusahaan yang produknya menghiasi layar videotron. 

Dengan ukurannya yang besar, nuansa modern yang disuguhkan, 

juga inovasi dan kreatifitas yang ditampilkan akan memunculkan persepsi 
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dari publik bahwa pemasang iklan di videotron adalah perusahaan yang 

besar dan bonafid.Namun demikian, serangkaian kelebihan yang ada pada 

videotron tersebut menjadi tidak berarti, jika salah dalam 

menempatkannya. Kekeliruan dalam pemilihan lokasi, akan membuat 

videotron tidak ubahnya seperti spanduk dan baliho biasa. Di sinilah 

dibutuhkan orang-orang yang mengetahui benar titik-titik strategis untuk 

menempatkan videotron (tiangbillboard.com). 

Videotron sendiri termasuk dalam media luar ruang. Media luar 

ruang merupakan media iklan yang ditempatkan di luar ruang. Biasanya 

lebih banyak diletakan di ruang kota, dengan mempertimbangkan 

kepadatan orang yang melalui ruang tersebut (Mulyana, 2010).

 Adapun karakteristik dari media luar ruang menurut Mulyana 

(2010) yaitu: 

1. Ukuran dan dominasi, karena iklan dalam bentuk yang besar dapat 

mendominasi pemandangan yang ada disekitarnya dan menjadikan 

iklan tersebut pusat perhatian 

2. Warna, iklan luar ruang dirancang sedemikian rupa untuk memancing 

orang melihatnya. Pemilihan aneka warna biasanya digunakan dalam 

iklan ini dengan dipadukan dengan gambar-gambar visual yang realistis 

untuk memudahkan orang mengingat produk yang diiklankan.  
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3. Pesan-pesan singkat, karena dimaksudkan untuk menarik perhatian 

orang-orang yang sedang berlalu lalang, pesan yang disampaikan hanya 

slogan singkat. 

4. Zoning, Penempatan iklan secara strategis yang dapat menciptakan 

suatu kampanye yang ekonomis.  

5. Efek Mencolok, kemampuannya dalam menciptakan kesan atau ingatan 

pemirsa melalui penebalan, warna, ukuran, dan pengulangan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Videotron adalah televisi berukuran besar berukuran 2 X 4 meter. Layar 

videotron terbuat dari sekian banyak susunan lampu LED (Light Emitting 

Diode) dan memiliki warna yang sangat banyak sehingga gambar yang 

dihasilkan seperti gambar yang sering dijumpai di dalam televisi 

(singgihadvert.blogspot.com). 

Keberadaan videotron di Universitas Muhammadiyan Purwokerto 

menimbulkan persepsi masyarakat. Menurut Rakhmat (2003) persepsi 

merupakan faktor yang sangat menentukan sikap atau perilaku manusia yang 

menunjukan adanya aktifitas alat indra, dalam menginterpretasikan dan 

memberikan penilaian terhadap obyek-obyek fisik serta stimulus sosial yang 

ada di lingkungan sosial.Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi 

masyarakat baik yang ada pada diri seorang itu sendiri maupun dari kondisi 
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lingkngan. Seorang akan  melakukan pengamatan terhadap sebuah objek 

melalui panca indranya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

metode analisis data. Pada penelitian Sukarno (2011) metode analisis data 

menggunakan analisis model interaktif yang diperoleh dari hasil wawancara, 

sedangkan penelitian ini menggunkan metode analisis data dengan analisi 

tabulasi sederhana dan skor rata-rata.Pada penelitian Noviandy (2014) 

penggunaan media luar ruang secara keseluruhan sedang pada penelitian ini 

hanya menggunakan videotron. 

Berdasarkan uraian diatas maka kerangaka pemikiran dari penelitian ini 

dapat ditarik kerangka pemikiran sebagai beikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah, persepsi masyarakat Purwokerto 

terhadap keberadaan videotron sebagai media promosi di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto baik. 

 

Videotron 

1. Ukuran 

a. Ukuran sudah tepat 

b. Ukuran videotron besar 

c. Dapat dilihat dari kejauhan 

d. Mampu mendominasi pemandangan 

disekitarnya 

e. Menjadi pusat perhatian mayarakat 

2. Warna 

a. Warna terang 

b. Warna jelas 

c. Pilihan warna tepat dan sesuai 

d. Warna bervariasi 

3. Pesan 

a. Pesan singkat 

b. Pesan jelas 

c. Pesan menarik 

d. Pesan mudah diingat 

e. Pesan informatif 

4. Zoning/ penempatan 

a. Ketepatan lokasi 

b. Keserasian dengan bangunan 

disekitarnya 

c. Memperindah pemandangan 

disekitarntya 

5. Efek pada videotron 

a. Tema tayangan 

b. Suara 

c. Kontras 

d. Tayangan yang sering diganti, 

sehingga tidak membosankan 

Tangapan 

Masyarakat 

Tingkat 

Kinerja 

Tingkat 

Harapan/Persepsi 

 

Persepsi 

Masyarakat 
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