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ABSTRACT
So many manufacturers of products ads appeared in various media, whether in the form of print media or
broadcast media such as radio and television. Certainly the ads are aired can be measured how much the
effectiveness of those ads. The parameters measured are four critical dimensions is the dimension of
Emphaty, Persuasion, Impact and Communication. The outcome of which can be depicted in diagram form of
Cartesian Product.
The average total value generated from the analysis result obtained is 4.149. This value indicated that the
broadcast media advertising of Sunsilk products is efective.
Each dimension of EPIC model has provided a clear picture of the acquisition results of the analysis. The
value of each of these dimensions includes dimensions that inform Emphaty that succeeded in giving a good
attraction for consumers to weigh the value is 4.143. Persuasion dimension that provides information that is
able to create a positive impact on the use of Sunsilk products is 4.090 value weights. Impact dimension that
provides information that can improve consumer understanding of ad products from Sunsilk good thing is
non-abstract up to things that are abstract, Impact score is 4.195. Dimensional Communications provides
information that advertising messages are delivered to consumers is acceptable inside consumers
communication score is 4.168.

1. Pendahuluan
Dengan kemajuan teknologi komunikasi yang
sangat pesat dan beranekaragam seperti saat ini,
penyampaian pesan dari satu individu/kelompok
ke individu/kelompok lainnya sangat mudah
dilakukan. Seperti yang sering digunakan adalah
penggunaan media masa berupa media siar seperti
televisi maupun radio. Televisi merupakan salah
satu media above the line. Televisi memiliki
jangkauan yang sangat jauh, dengan alasan
tersebut, maka apakah televisi sangat efektif
digunakan
oleh
para
pengiklan
untuk
menyampaikan pesan iklannya dalam hal ini
adalah pemasaran produk berupa barang atau jasa.
Komunikasi adalah penyampaian suatu pesan
oleh seseorang untuk memberitahu atau
mengubah sikap pendapat atau prilaku baik
langsung secara lisan, maupun tidak langsung
disalurkan melalui suatu media. (Effendy, 2000:
5). Beriklan juga merupakan salah satu bentuk
komunikasi terapan untuk menyampaikan sebuah
pesan tertentu.
Dengan cara beriklan artinya produsen tidak
hanya memperkenalkan produknya kepada
khalayak tetapi juga menginformasikan bahkan
sampai mempengaruhi konsumen terhadap
produk tersebut. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa semakin banyak iklan yang
ditanyangkan oleh produsen, akan semakin tinggi

tingkat biaya iklan dari suatu negara yang
mengakibatkan tingkat perekonomian bangsa juga
akan berbanding lurus menjadi semakin tinggi
pula.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan
Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Harris
Thajeb mengatakan selama 2010 nilai belanja
iklan se-Indonesia total mencapai sekitar Rp 65
triliun.
Iklan televisi merupakan salah satu media yang
digunakan untuk menyampaiakan pesan iklan
yang mungkin dikatakan efektif dalam
mempengaruhi tindakan para konsumen untuk
mau mencoba dan menggunakan produk yang
diiklankan. Salah satu iklan televisi yang akan
diteliti dan dianalisa terhadap efektivitasnya
adalah iklan Sunsilk versi cool commercials.
Proses analisa yang akan dilakukan adalah dengan
menggunakan sebuah model, adapun model yang
akan digunakan adalah EPIC Model. EPIC model
merupakan salah satu model yang dikembangkan
oleh ACNielsen Media Research. Dengan EPIC
Model, maka sejauh mana tingkat efektivitas
iklan Sunsilk versi cool commnercials tersebut
dapat diukur.
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2. Metode penelitian
Perluasan skala yang digunakan adalah skala
likert menggunakan tujuh skala bobot, meminta
responden menunjukan tingkat persetujuan
terhadap pernyataan sesuatu objek, sedangkan
pemakaian sampling yang digunakan adalah
convenience sampling, dimana periset mengambil
anggota populasi berdasarkan kemudahannya
ditemui atau ketersediaan anggota populasi
tertentu saja (Istijanto, 2009: 124), adapun jumlah
responden sebanyak 200 orang sebagai sample
yang diperoleh dari dua sekolah MAN di Jakarta,
karena produk sasarannya untuk wanita yang
menggunakan penutup kepala. Desain riset
terhadap data yang akan diolah meliputi
awareness dan empat dimensi kritis, yaitu
variabel emphaty, persuation, impact, dan
communication
sebagai
variabel
analisis,
sedangkan indikator yang digunakan adalah
masing-masing dua indikator untuk dimensi
variabel emphaty, persuation, dan impact,
sedangkan tiga indikator untuk dimensi variabel
communication.

3. Tinjauan Pustaka
Komunikasi yang baik menurut pandangan
Laswell (Effendy, 2002:10) mampu menjawab
pertanyaan berikut Who Says What in Which
Chanel to Whom with What Effect? Hal ini
mengartikan bahwa komunikasi adalah proses
penyampaian pesan oleh komunikator kepada
komunikan melalui media yang menimbulkan
efek tertentu.
Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi,
adapun bentuk komunikasi yang sederhana
menurut Effendy (2002: 12) meliputi empat
fungsi yaitu to inform, to educate, to entertaint,
dan to influence. Sedangkan Periklanan adalah
seluruh proses yang meliputi penyaiapan,
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
(Fandy Tjiptono, 1997:229). Dalam hal
penyampaian pesan tersebut seorang komunikator
harus pandai menyampaikannya terutama dalam
mengkodekan pesan, agar komunikan dapat dan
mampu untuk memahami apa sebenarya yang
disampaikan melalui sebuah media tertentu
seperti dalam bentuk iklan dan lebih jauh lagi
komunikan dipastikan dapat mengartikan pesan
yang disampaikan (secure understanding).
Kemampuan suatu iklan untuk menciptakan suatu
sikap yang mendukung terhadap suatu produk,
dimana pesan suatu iklan dapat tertanam di benak
konsumen secara mendalam dan konsumen
diharapkan dapat mencermati dalam sudut
pandang yang tepat (Durianto, 2003:10).
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Efektifitas merupakan suatu pengukuran dalam
arti tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan
dengan melakukan pekerjaan yang benar (Bram,
2005:4).
Sedangkan
menurut
Rangkuti
(1997:136) efektitas iklan adalah pengukuran
iklan dalam arti tercapainya sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya.
EPIC model merupakan salah satu model yang
digunakan untuk mengukur efektifitas sebuah
iklan yang dilihat dari beberapa dimensi kritis
antara lain Empathy, Persuasion, Impact dan
Communication, model ini dikembangkan oleh
ACNielsen Media Research yang merupakan
salah satu perusahaan peneliti yang terkemuka di
dunia (Durianto, 2003:86).
Secara operasional dapat didefinisikan variablevariabel yang terlibat didalamnya, hal ini sebagai
bahan yang akan dianalisa lebih lanjut khususnya
dalam
perhitungan-perhitungan
untuk
menentukan nilai dari hasil analisa data, yang
meliputi antara lain variable pemberi informasi
mengenai produk dan merk, dimensi ini dapat
ditinjau dari dimensi pengenalan merek yang
menunjukan apakah suatu merek tertentu terlihat
lebih menonjol dibanding dengan merek lainnya
pada ketegori yang sama dan apakah iklan dapat
menarik perhatian terhadap komsumen mengenai
pesan yang disampaikannya (Durianto, 2003: 88).
Kemudian pengetahuan konsumen terhadap
sebuah produk (product knowledge). Pengetahuan
akan produk menggambarkan keterlibatan
konsumen sampai sejaumana dapat mengetahui
produk tertentu, hal ini dapat dilihat dan diukur
dari hal-hal yang bersifat lebih absrak hingga hal
yang bersifat kurang abstrak. Hal ini dapat dilihat
dari kelas produk, bentuk produk, merek dan
model produk.
EPIC Model dilihat dari masing-masing
dimensinya:
A. Emphaty, menggambarkan keterlibatan atau
hubungan antara sebuah iklan dengan
kepribadian secara individu dalam arti yang
dalam dapat dikatakan sebagai suatu keadaan
mental yang seseorang mengidentifikasi
dirinya atau merasa dirinya pada keadaan
perasaan
atau pikirian yang sama dengan orang atau
kelompok lain (kamus bahasa Indonesia,
1988: 228). Emphaty melibatkan afeksi
(affect) dan kognisi (cognition) konsumen.
Menurut Peter dan Olson (Durianto, 2003:
86) afeksi dan kognisi mengacu pada dua tipe
tanggapan internal psikologi yang dimiliki
konsumen terhadap rangsangan lingkungan
dan kejadian yang berlangsung. Dalam
bahasa yang lebih sederhana afeksi
melibatkan perasaan, sementara koginisi
melibatkan pemikiran.
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Variasi tanggapan afeksi dapat berupa
penilaian positif, negatif, menyenangkan atau
tidak menyenangkan. Konsumen dapat
merasakan empat jenis tanggapan afeksi
meliputi emosi, perasaan khusus, suasana
hati, dan evaluasi yang berbeda dalam tingkat
intensitas dan daya improvisasinya.
Kognisi mengacu pada proses mental dan
struktur pengetahuan yang dilibatkan dalam
tanggapan
seseorang
terhadap
lingkungannya. Termasuk juga pengetahuan
yang diperoleh seseorang dari pengalaman
serta tertanam dalam ingatan mereka. Proses
psikologi berkaitan dengan pemberian
perhatian pada aspek-aspek lingkungan,
memori dimasa lalu, pembentukan evaluasi
dan pembuatan keputusan pembelian,
sedangkan aspek kognisi meliputi proses
berpikir sadar, tak sadar, dan respek yang
bersifat otomatis.
B. Persuation (persuasif), menginformasikan
apa yang dapat diberikan suatu iklan untuk
peningkatan atau penguatan karakter dari
suatu merek, sehingga pemasangan iklan
memberikan pemahaman tentang dampak
iklan terhadap keinginan konsumen untuk
membeli serta memperoleh gambaran
kemampuan
suatu
iklan
dalam
mengembangkan daya tarik suatu merek.
Persuasi adalah perubahan kepercayaan,
sikap, dan keiginan berprilaku yang
disebabkan suatu komunikasi promosi.
Komunikasi promosi, seperti periklanan yang
dapat mempengaruhi konsumen dapat
menggunakan dua proses koginitif, yaitu
jalur sentral dan jalur peripheral menuju
persuasi. Menurut Olson (Durianto, 2003: 87)
Proses persuasi yang akan dipakai ditentukan
dengan tingkat keterlibatan konsumen dalam
pesan produk. Jalur sentral menuju persuasi
cendrung muncul ketika tingkat keterlibatan

konsumen meningkat. Pada jalur sentral,
konsumen memfokuskan dari pada pesan
produk
dalam
iklan.
Konsumen
menerjemahkan pesan produk dalam iklan
tersebut, lalu membentuk kepercayaan
tentang ciri-ciri dan konsekuensi produk,
serta mengintegrasikan makna tersebut untuk
membentuk sikap dan keinginan. Jalur
peripheral menuju persuasi cendrung muncul
ketika tingkat keterlibatan konsumen lebih
rendah. Dalam jalur peripheral konsumen
tidak memfokuskan diri pada pesan produk
dalam sebuah iklan, tetapi pada perangsang
peripheral, seperti selebriti atau musik yang
populer dan menarik. Perasaan konsumen
yang berkenaan dengan perangsang lainnya
ini akan mempengaruhi kepercayaan dan
sikap mereka terhadap suatu produk.
C. Impact (dampak), menunjukan apakah suatu
merek dapat terlihat menonjol dibandingkan
merek lain pada kategori yang serupa dan
apakah suatu iklan mampu melibatkan
konsumen
dalam
pesan
yang
disampaikannya. Dampak impact yang
diinginkan dari hasil iklan adalah jumlah
pengetahuan produk (product knowledge)
yang dicapai konsumen melalui tingkat
keterlibatan (involvement) konsumen dengan
produk dan atau proses pemilihan. Konsumen
memiliki tingkat pengetahuan produk (level
of produk knowledge) yang berbeda-beda,
yang dapat digunakan untuk menerjemahkan
informasi baru dan membuat pilihan
pembelian. Konsumen dapat memiliki empat
tingkat pengetahuan produk seperti kelas
produk, bentuk produk, merek dan model.

Gambar 1
Tingkatan Pengetahuan Produk
Selain itu, konsumen juga dapat memiliki
tiga jensi pengetahuan produk, yaitu
pengetahuan tentang ciri atau kerakter
produk, konsekuensi atau manfaat positif
menggunakan produk, dan nilai yang akan
dipuaskan atau dicapai suatu produk.

Keterlibatan (involvement) mengacu pada
persepsi konsumen tentang pentingnya atau
relevansi personel suatu objek, kejadian atau
aktivitas. Konsumen yang melihat bahwa
suatu produk memiliki konsekuensi yang
relevan secara pribadi, maka konsumen
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dikatakan terlibat dengan produk tersebut dan
memiliki hubungan dengan produk tersebut.
Secara kognitif, yang termasuk dalam
keterlibatan adalah pengetahuan arti akhir
tentang konsekuensi penting yang disebabkan
oleh penggunaan produk. Jika keterlibatan
suatu produk tinggi, maka orang akan
mengalami tanggapan pengaruh yang lebih
kuat, seperti emosi dan perasaan yang kuat.
D. Communication (komunikasi), memberikan
informasi tentang kemampuan konsumen
dalam mengingat pesan utama yang
disampaikan, pemahaman konsumen, serta
kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan
tersebut. Perspektif pemrosesan kognitif
adalah inti untuk mengembangkan strategi
pemasaran
yang
berhasil
merupakan
permasalahan komunikasi. Proses dimulai
ketika
sumber
komunikasi
promosi
menentukan informasi apa yang harus
dikomunikasikan, kemudian meng- end
codding pesan tersebut dalam bentuk

4. Pembahasan
Dalam proses perhitungan penentuan tingkat
efektifitas naskah iklan yang terdapat dalam EPIC
Model, dapat dilakukan dengan analisis tabulasi
sederhana dan Perhitungan rata-rata terbobot.
4.1. Analisa tabulasi sederhana.

Keterlibatan dapat berkisar dari tingkat yang
rendah, sedikit atau tidak ada relevansinya,
ketingkat moderat, ada relevansi yang
dirasakan, hingga ketingkat yang tinggi,
relevansinya sangat dirasakan. Keterlibatan
adalah status motivasi yang menggerakan
proses kognitif dan prilaku konsumen pada
saat mereka membuat keputusan.
symbol-simbol
yang
paling
tepat
(menggunakan kata, gambar, atau tindakan).
Kemudian, pesan ditransmisikan ke sebuah
penerima melalui berbagai media seperti
penunjukan televisi, penawaran via post,
billboard, atau majalah. Penerimaan atau
konsumen, jika digiring kesuatu promosi,
harus men-decoding maknanya. Kemudian
konsumen dapat mengambil tindakan seperti
pergi ke toko untuk atau melakukan
pembelian terhadap suatu produk.

Proses yang dilakukan pertama kali adalah
menentukan tabulasi sederhana yang diolah
kedalam bentuk prosentase masing-masing
responden sesuai dengan setiap dimensi EPIC
model. Adapun rumus yang digunakan adalah
yang tertulis pada (rumus 1).

………………..(1)
4.2. Skor rata-rata.
Setiap responden yang memilih kategori tertentu
masing-masing diberikan bobot, yang diperoleh

berdasarkan hasil kali nilai masing-masing bobot
dibagi dengan jumlah total frekuensi pemilih.
Adapun rumus yang digunakan mencari skor ratarata adalah yang tertulis pada (rumus 2).

…………………………(2)
4.3. Rentang skala.
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Rentang skala digunakan untuk penilaian dalam
menentukan posisi terhadap tanggapan responden
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dengan menggunakan nilai skor setiap dimensi.
Untuk menentukan skala peringkat tersebut
tentunya memiliki kisaran 0 sampai dengan 6
yang telah ditetapkan oleh AC Nielsen. Adapun

rumus yang digunakan untuk menentukan rentang
skala adalah yang tertulis pada (rumus 3) dan
analisa tabulasi sederhana menggunakan (rumus
4).

………….….……………………..(3)

……………………..…..…. (4)

4.4. Total rata-rata dimensi area sampling.
Proses perhitungan total rata-rata tergantung dari
jumlah sampling yang dilakukan, apakah
menggunakan beberapa tempat sampling dari
beberapa tempat, atau hanya satu tempat
penentuan area sampling. Area sampling dari
setiap dimensi dapat dilakukan dibeberapa
tempat, jika area sampling yang digunakan hanya
satu tempat saja, maka hasil total rata-ratanya
adalah nilai rata-rata tersebut. Jika menggunakan

area sampling yang jumlahnya lebih dari satu
tempat, maka harus diproses penentuan area
sampling yang menggunakan perhitungan jumlah
dari total masing-masing area dibagi dengan
banyaknya area sampling. Adapun rumus yang
digunakan unuk menentukan total rata-rata area
sampling adalah dapat dirumuskan dalam formula
yang tertera pada (rumus 5) dan total rata-rata
setiap dimensi area sampling menggunakan
formula pada (rumus 6).

…………………….(5)

………………………(6)

4.5. Paparan hasil.

Skala yang digunakan dalam proses pemaparan
hasil denga EPIC Model menggunakan skala
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likert, skala ini meminta responden menunjukan
tingkap
persetujuan
atau
ketidaksetujuan
terhadapa rangkaian pernyataan tentang suatu
objek. Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert
dan biasanya menggunakan besaran lima atau
tujuh kategori, mulai dari sangat tidak setuju
hingga sangat setuju. (Istijanto, 2009: 90).
Teknik
pengumpulan
sampling
dengan
menggunakan metode convenience sampling,
yaitu salah satu bentuk pengambilan sampling
yang
menggunakan
kemudahan
dalam
memperoleh sampling terhadap ketersediaan
anggota populasi tertentu saja. Responden
sering kali dipilih karena keberadaan mereka pada
waktu dan tempat tertentu dimana riset sedang
dilakukan. Dalam penulisan ini, langsung
mengacu kepada hasil penentuan tabulasi
sederhana kedalam bentuk gambar yang

menggunakan sebanyak dua ratus responden yang
meliputi setiap dimensi EPIC Model yang terdiri
dari (Emphaty, Persuation, Impact, dan
Communication) degan bahasannya adalah
sebagai berikut:
Berikut ini informasi hasil riset yang berkaitan
dengan profile responden, mayoritas responden
(100%) siswa dua sekolah MAN di Jakarta, lakilaki (32%) dan perempuan (68%) pekerjaan
sebagai pelajar. Sebagian besar responden
termasuk golongan menengah kebawah dengan
pengeluaran dibawah Rp. 500.000 sasaran
utamanya adalah perempuan yang mengenakan
tutup kepala.
Sedangkan hasil perolehan setiap dimensi EPIC
Model dapat digambarkan dalam (tabel 1) atas
perolehan hasil penelitian yang dilakukan dengan
skala likert.

Faktor responden terhadap Emphaty

Faktor responden terhadap Persuasion

Faktor responden terhadap Impact

Faktor responden terhadap Communication

Tabel 1
Perolehan dimensi EPIC Model dari responden

4.6. Proses analisa data.
Proses analisis data yang dilalukan adalah dengan
menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan
oleh EPIC Model yang telah digambarkan
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sebelumnya dalam point pembahasan dari setiap
dimensi berupa proses perhitungan dan
penggambaran posisi dalam diagram tertera pada
(gambar 2).
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a.Hasil analisa terhadap dimensi Emphaty

Graphic terhadap dimensi Emphaty

b.Hasil analisa terhadap dimensi Persuasion

Graphic terhadap dimensi Persuasion

c.Hasil analisa terhadap dimensi Impact

Graphic terhadap dimensi Impact

d.Hasil analisa terhadap dimensi Communication

Graphic terhadap dimensi Commnunication

Gambar 2
Hasil analisa dimensi EPIC Model
a.

Analisis Dimensi Emphaty, menggunakan
dua area sampling.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dimensi
Emphaty terhadap iklan siar produk Sunsilk
diperoleh dengan nilai 4,143, hal ini menandakan

bahwa dalam skala yang telah ditetapkan
berdasarkan perhitungan rentang skala dapat
dikatakan Efektif. Hal ini menginformasikan
bahwa iklan Sunsilk dapat memberikan daya tarik
yang menarik dimata konsumen.

b.

berdasarkan perhitungan rentang skala dapat
dikatakan Efektif. Hal ini menginformasikan
bahwa iklan Sunsilk dapat melibatkan konsumen
untuk mengetahui produk Sunsilk jauh lebih
mendalam.
d. .Analisis
Dimensi
Communication,
menggunakan dua area sampling.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dimensi
Communication terhadap iklan siar produk
Sunsilk diperoleh dengan nilai 4,168, hal ini
menandakan bahwa dalam skala yang telah
ditetapkan berdasarkan perhitungan rentang skala
dapat
dikatakan
Efektif.
Hal
ini
menginformasikan
bahwa
iklan
Sunsilk
memberikan pesan utama yang dapat diterima dan
meninggalkan kesan yang baik dibenak penilaian
konsumen.

Analisis Dimensi Persuation, menggunakan
satu area sampling.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dimensi
Persuation terhadap iklan siar produk Sunsilk
diperoleh dengan nilai 4,090, hal ini menandakan
bahwa dalam skala yang telah ditetapkan
berdasarkan perhitungan rentang skala dapat
dikatakan Efektif. Hal ini menginformasikan
bahwa iklan Sunsilk dapat memberikan dampak
yang positif kepada konsumen untuk mau
mencoba menggunakan produk Sunsilk.
c. Analisis Dimensi Impact, menggunakan dua
area sampling.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dimensi
Impact terhadap iklan siar produk Sunsilk
diperoleh dengan nilai 4,195, hal ini menandakan
bahwa dalam skala yang telah ditetapkan
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Secara agregat perolehan hasil total rata-rata yang
didapat dari empat dimensi utama EPIC Model
memperoleh nilai 4,149. Hal ini menggambarkan
bahwa usaha yang dilakukan terhadap produk
iklan Sunsilk belumlah maksimal, tetapi sudah
dikatakan Efektif, jika dilihat dari rentang skala
yang diperoleh dalam EPIC Model.
Sehingga, secara keseluruhan diagram EPIC
Model dapat dituangkan dalam penggabungan
empat dimensi tersebut kedalam sebuah grafik

Cartesian Product yang menggambarkan nilai
dari masing-masing perolehan setiap variabel
menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena masingmasing dimensi dimulai dengan nilai skal terkecil
sama dengan nol, maka grafik yang dihasilkan
berupa layang-layang seperti yang tertera pada
Gambar 3.

Gambar 3
Grapik Dimensi EPIC Model

5. Simpulan
Dimensi EPIC Model meliputi Emphaty,
Persuasion, Impact, dan Communication
merupakan barometer terhadap variabel yang
digunakan untuk mengetahui seberapa efektifnya
iklan siar produk Sunsilk dapat diketahui.
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh secara
total dari empat dimensi EPIC Model dapat
diketahui dengan keterangan hasil yang diperoleh
bernilai efektif, hal ini diukur dengan nilai yang
diperoleh dari rentang skala yang telah ditetapkan
dalam rumus perolehan nilainya adalah 4.149.
Dengan perolehan masing-masing dimensi
variablenya adalah sebagai berikut. Untuk
Variebel Emphaty mendapatkan score nilai 4.143,
variabel Persuation mendapatkan score nilai
4.090, varieabel Impact mendapatkan score nilai
4.195, dan variabel Communication mendapatkan
score 4.168. Hal ini menandakan nilai tersebut
belumlah dikatakan optimal walaupun sudah
dapat dikatakan efektif seperti apa yang
diharapkan, karena rentang dimensi skala yang
digunakan memiliki nilai jangkauan terbesar
adalah 6.000, ini artinya iklan siar produk Sunsilk
masih bisa dan perlu meningkatkan kearah yang
lebih baik lagi kepada penyempurnaan, walaupun
sudah dikatakan efektif.
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