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ABSTRAK
Peranan pemerintah khusunya Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian
berusaha mencanangkan Gerakan Kewirausahaan yang bertujuan mengefektifkan iklan layanan masyarakat yang
bertujuan untuk menumbuhkan sikap positif kepada mahasiswa. Harapan pemerintah untuk program ini supaya
meminimalisasikan tingkat pengangguran.
Populasi pada penelitian sebanyak 333 responden mahasiswa di Indonesia. Jumlah sampel ditentukan
dengan menggunakan rumus Snow Ball sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah simple probability
sampling.
Pada perhitungan regresi linier bergandadenganmenggunakan program AMOS didapat kannilai koefisen
regresi (standardize regression weight) sebagai berikut: 1 (koefisien variable Empathy) = 0.38; 2 (koefisien
variable Impact)= 0.77; 3 (koefisien variable Persuasive) = 0.72; 4 (koefisien variable Comunication)= 0.07.
Dapat disimpulkan bahwa dari keempat komponen yang digunakan pada EPIC Model, variable impact memiliki
pengaruh sangat positif kepada sikap responden terhadap sikap untuk berwirausaha, kedua adalah persuasive,
ketiga adalah empathy dan communication memiliki pengaruh terkecil terhadap sikap responden.
Kata Kunci : Empathy, Persuasive, Impact, Communication, Sikap

I.

PENDAHULUAN
Kemajuan suatu negara salah satunya dapat
dilihat daripersentasi lulusan tenaga terdidik yang siap
untuk bekerja. DisisilainLapangan kerja yang semakin
sulit dapatmeningkatkanangka pengangguran terdidik.
Berdasarkan fenomena ini Direktorat Jendral Industri
Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian
berusaha
untuk
mencanangkan
“Gerakan
Kewirausahaan
Nasional
(GKN)”
yangmulaidicanangkan pada tanggal 8 Maret 2011.
GKN merupakan titik kebangkitan untukmelahirkan
banyakpewirausaha. Ekonomi bangsa yang kuat
dapatditopang oleh wirausahawan yang tangguh, hal
ini dapat dibuktikanolehnegara Cina dimana 20
persen dari penduduknya menjadi wirausahawan .
Selain itu didukung oleh riset yang mengatakan
bahwa suatu negara bisa maju bila wirausahanya
minimal mencapai 2 persen sedangkan Indonesia
sendiri masih 0,7 % (Juwono, 2011). Direktorat
Jendral Industri Kecil dan Menengah Kementerian
Perindustrian adalah salah satu instansi yang turut
membuka jalan bagi penumbuhan wirausahawan baru.
Ada tiga track yang sedang dilakukan oleh Dirjen
Industri ini adalah untuk mengukur efektivitas iklan
layanan masyarakat Gerakan Kewirausahaan Nasional
yang dikeluarkan oleh Departemen Selain itu apakah
efektivitas iklan tersebut mempengaruhi minat
Mahasiswa untuk berwirausaha
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengukur efektivitas iklan layanan masyarakat

Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian. Selain itu apakah
efektivitas iklan tersebut mempengaruhi sikap
mahasiswa untuk berwirausaha.
II. TINJAUAN TEORI
2.1 Efektivitas iklan
Perencanaan dan pengendalian periklanan
yang baik diukur dengan efektifitas iklan.
Umumnya pengiklan mengukur pengaruh
komunikasi dngan menilai potensi pengaaruhnya
terhadap penjualan [5]
Iklan yang efektif adalah iklan yang
memikirkan dan memahami kebutuha pelanggan,
iklan yang mengkomunikasikan keuntungankeuntungan spesifik, iklan yang menekankan
pada tindakan spesifik yang harus diambil oleh
konsumen.
Terdapat beberapa metode yang dapat
digunakan untuk melihat efektifitas suatu iklan
televisi berdasarkan dampak komunikasi yang
ditimbulkan yaitu dengan EPIC Model
(Consumer Dicition Model) [7]
Pengukuran efektifitas iklan yang mencakup
empat dimensi kritis yaitu empati, persuasi,
dampak dan komunikasi.
1.
Dimensi
empati
adalah
menginformasikan
apakah
konsumen
menyukai suatu iklan dan menggambarkan
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2.

3.

4.

bagaimana konsumen melihat hubungan
antara suatu iklan dengan pribadi mereka
Dimensi
persuasi
adalah
menginformasikan apa yang dapat diberikan
suatu iklan untuk peningkatan atau
penguatan karakter suatu merek sehingga
pemasang iklan memperoleh pemahaman
tentang dampak iklan terhadap keinginan
konsumen untuk membeli serta memperoleh
gambaran kemampuan suatu iklan dalam
mengembangkan daya tarik suatu merek.
Dimensi
impact
adalah
menunjukkan suatu merek dapat terlihat
menonjol dibandingkan merek lain pada
kategori yang serupa dan apakah suatu iklan
mampu melibatkan konsumen dalam pesan
yang disampaikan
Dimensi
komunikasi
adalah
memberikan informasi tentang kemampuan
konsumen dalam mengingat pesan utama
yang disampaikan, pemahaman konsumen,
serta kekuatan kesan yang ditinggalkan
pesan tersebut

2.2 Komunikasi Dalam Periklanan
Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai
pesan yang ditujukan kepada masyarakat melalui
media[8]. Terdapat lima keputusan utama yang
harus diambil dalam program periklanan yaitu
mengenai tujuan periklanan (mission),uang yang
dapat dibelanjakan (money), pesan yang di
sampaikan (message), media yang akan
digunakan
(media)
dan
evaluasi
hasil
(measurement) [5]
2.3 Iklan Televisi
Salah satu media yang sering digunakan
dalam periklanan adalah televisi. Menurut
Mittal[1] televisi mempunyai kemampuan kuat
untuk mempengaruhi, bahkan membangun
persepsi khalayak sasaran dan konsumen lebih
percaya pada perusahaan yang mengiklankan
produknya ditelevisi daripada yang tidak sama
sekali.

Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang
mempromosikan kegiatan organisasi publik
maupunorganisasi non profit dimana iklan
tersebut tidak dikenakan biayadan untuk
mempromosikan program, aktivitas, atau
pelayanan dari negara, atau pemerintah lokal
beserta program-program dan kegiatannya atau
pelayanan
organisasi
non
profit
dan
pemberitahuan lainnya yang ditujukan sebagai
pelayanan kepentingan komunitas/masyarakat
sekitar, tidak termasuk sinyal-sinyal bunyi,
pemberitahuan rutin tentang cuaca dan
pemberitahuan promosi [8]
2.5 Sikap
Sikap adalah pernyataan-pernyataan atau
penilaian evaluatif berkaitan dengan objek, orang
atau suatu peristiwa. Struktur sikap terdiri atas 3
komponen yang saling menunjang, yaitu : [2]
a. Kognitif
Komponen kognitif merupakan representasi
apa yang dipercaya oleh individu pemilik
sikap.
Komponen
kognitif
berisi
kepercayaan stereotipe yang dimiliki
individu mengenai sesuatu yang dapat
disamakan penangannya (opini) terutama
apabila menyangkut masalah isu atau
problem yang kontroversial.
b. Afektif
Komponen afektif merupakan perasaan yang
menyangkut aspek emosional. Aspek
emosional inilah yang biasanya beraka
paling dalam sebagai komponen sikap dan
merupakan aspek yang paling bertahan
terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin
mengubah sikap seseorang. Komponen
Afektif disamakan dengan perasaan yang
dimilki seseorang terhadap sesuatu
c. Konatif
Komponen konatif merupakan aspek
kecenderungan berperilaku tertentu sesuai
dengan sikap yang dimilki oleh seseorang
dan berisi tendensi atau kecenderungan
untuk bertindak atau bereaksi terhadap
sesuatu dengan cara tertentu.

2.4 Iklan Layanan Masyarakat
2.6 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti

Aryo Sudiantoro

Judul Penelitian
Analisis FaktorFaktor Yang
Memepengaruhi
Efektifitas Iklan
Layanan Masyarakat
Bank Indonesia Versi
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Model
Penelitian

Hasil Penelitian

AMOS

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
Iklan Layanan Masyarakat Dapat
Mempengaruhi sikap kognitif. Hal ini
sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan
durasi iklan layanan masyarakat
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Mohammad Afiek
Ismail

Ingat 3D Dan
Pengaruhnya
Terhadap Sikap
Khalayak DiKota
Semarang Pada
Periode Januari
Hingga Oktober 2010
Analisisi Efektifitas
Iklan Televisi Produk
Rokok X-MILD
"Ekspresikan
Aksimu" Edisi Band
Netral Menggunakan
EPIC Model (Studi
Pada Konsumen
Coffe Holic AGP)

Regresi Linier
Berganda

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
MetodePenelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis
adalah survey dengan menggunakan kuesioner.
Berikut adalah uraian mengenai metode penelitian
yang digunakan oleh penulis.
A. Perumusan Masalah
Pada penelitian ini diharapkan bahwa efektivitas iklan
GKN dapat berpengaruh secara positif terhadap sikap
mahasiswa untuk berwirausaha.
B. Model Penelitian
Model penelitian yang digunakan oleh penulis
ditunjukkan pada gambar1

Hasil penelitia menunjukkan bahwa
iklan televisi produk rokok X-MILD
"Ekspresikan Aksimu" Edisi Band
Netral dari empat dimensi EPIC
(Empathy, Persuasion, Impact, dan
Communication) adalah sangat
efektif sekali.

Dalam penelitian ini diharapkan efektifitas iklan
layanan masyarakat Gerakan Kewirausahaan Nasional
yang diukur menggunakan EPIC Model dapat
mempengaruhi secara positif terhadap sikap
mahasiswa dalam berwirausaha. Empat komponen
pada EPIC model yang digunakan yaitu Empathy,
Persuasive, Impact dan Comunication. Dimensi
operasional yang digunakan untuk mengukur
efektivitas iklan GKN ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1 Dimensi Operasional Penelitian

Variabel
Empathy
Persuasive
Impact

-

Comunication -

DimensiOperasional
Iklan GKN bagus
SayamenyukaiIklan GKN
Sayatertarikdenganiklan GKN
Sayainginberwirausaha
Sayatahubetulmengenaiberwirausaha
Iklan GKN
lebihkreatifdibandingkandenganiklanlayananmasyarakat
yang lain
Iklan
GKNlebihjelasdibandingkandenganiklanlayananmasyara
kat yang lain
Iklan GKN mampumenampilkankelebihanberwirausaha
Sayamengertikonsekwensiberwirausaha
Iklan GKN sudahmencerminkantentangwirausaha
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Sikap

- Kognitif
- Afektif
- Konatif

C. Hipotesa
Dalam penelitianini, dibentuk lima hipotesa yaitu:
H1: Empati berpengaruh secara positif terhadap
efektivitas iklan Gerakan Kewirausahaan
Nasional
dalam
meningkatkan
sikap
mahasiswa untuk berwirausaha
H2: Persuasi berpengaruh secara positif terhadap
efektivitasi iklan Gerakan Kewirausahaan
Nasional
dalam
meningkatkan
sikap
mahasiswa untuk berwirausaha
H3: Impact berpengaruh secara positif terhadap
efektivitas iklan Gerakan Kewirausahaan
D. Perancangan Instrument Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah Kuesioner yang
menggunakan skala Likert dengan interval 1
sampai 5.
Penilaian efektivitas iklan berdasarkan EPIC
model adalah dengan memberikan skor rata-rata
pada setiap jawaban responden. Range untuk
skor yang diberikan didapat dengan rumus
sebagaiberikut:

Dimana: x = skor rata-rata;
f=jumlah responden dengan indicator
tertentu;
w=bobot jawaban responden.
Setelah setiap indicator diberikan skor,
digunakan rentang tertentu untuk menentukan
tanggapan responden. Range yang akan
digunakan memiliki interval sebesar 0.8, yaitu
didapat dengan rumus:

Sehingga
range
untukpenilaianakhirditunjukkanpadatabel 2.
Tabel 2. Range PenilaianTanggapanAkhir
pada EPIC Model
Range
KeteranganPenilaianTanggapan
0
sampai Sangat Tidak Efektif
0.80
0.81 sampai Tidak Efektif
1.60
1.61 sampai Netral
2.40
2.41 sampai Efektif
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Nasional
dalam
meningkatkan
sikap
mahasiswa untuk berwirausaha
H4: Komunikasi (Comunication) berpengaruh
secara positif terhadap efektivitas iklan
Gerakan Kewirausahaan Nasional dalam
meningkatkan sikap mahasiswa untuk
berwirausaha
H5: Efektivitas iklan berpengaruh secara positif
terhadap
minat
mahasiswa
untuk
berwirausaha.

3.20
3.21 sampai
4.00

SangatEfektif

E.Perancangan Sampel.
Populasipadapenelitianadalahmahasiswadi
Indonesia.Jumlahsampelditentukandenganmenggun
akanrumus Snow Ball sampling. Teknik sampling
yang digunakanadalah simple probability sampling.
F. Uji Kualitas Data
Untuk mengetahui apakah instrument yang
dirancang layak digunakan atau tidak, penulis
melakukan beberapa uji, sebagai berikut :
(1). Uji Validitas
Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila
skala tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang seharusnya diukur [6].
Untuk menguji validitas dari instrument
penelitian, penulis menggunakan Pearson
Correlation [6]
(2) Uji Reliabilitas
Selainuji validitas, penulis juga melakukan uji
reliabilita terhadap instrument penelitian.
Reliabilitas merupakan salah satu cara yang
dapat dilakukan untuk menguji sejauh
manapengukuran memberikan hasil yang
relative stabil bila dilakukan pengukuran
kembali. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau
handal jika jawaban responden terhadap
pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke
waktu.. Suatu variable dikatakan reliable jika
memiliki nilai croanbach alpha kurang dari 0.6
[3]
(3) Uji Normalitas
Ujinor malitas bertujuan untuk menguji apakah
data penelitian berdistribusi normal atau tidak.
Untuk uji t dan uji F, mensyaratkan data harus
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berdistribusi
normal.
Dalam
penelitian
inipenulis menggunakan uji assessment of
normality dan mahalanobis distance yang ada
pada AMOS untuk menguji normalitas dari
distribusi data penelitian [3]
G.Analisa Regresi Linier Berganda
Analisa regresi berganda digunakan
menganalisa pengaruh beberapa variable
X terhadap variable tidak bebas Y,
penelitian ini bentuk persamaan regresi
bergandanya adalah:
Y = 1X1 + 2X2 +3X3 +4X4;
dimana Y = variable sikap,
X = variable pada EPIC Model
= koefisien korelasi variable bebas

untuk
bebas
pada
linier

I.HASIL PENELITIAN
Dari hasil penyebaran kuesioner yang
dilakukan secara online didapat 345 respon dengan
berpartisipasi mengisi kuesioner, namun hanya 333
responden yang memenuhi kriteria sebagai
Mahasiswa. Dengan ringkasan seperti pada tabel 3
dan tabel 4
Tabel 3.RespondenBerdasarkanJenisKelamin

Frequency
172
161

Tabel 4 RespondenBerdasarkanUsia

Usia
17 sampai 20 Tahun
21 Sampai 25 Tahun
25 Tahun 30 Tahun
Diatas 30 Tahun

- 3.69
E

H. UjiKecocokan Model (Goodness of Fit)
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir
nilai yang sebenarnya dapat dinilai melalui uji
Goodnes of Fit. Yang terdapat pada AMOS

JenisKelamin
Laki-Laki
Perempuan

P

Frequency
23
109
184
17

Dari hasil pengolahan data, didapat skor ratarata untuk masing-masing komponen pada
EPIC Model adalah: Emphati =3.94 ;
Persuasive = 3.69; Impact = 3.51; dan = 3.64.
Efektivitas iklan GKN dengan menggunakan
EPIC model secara keseluruhan dapat dilihat
pada gambar 2.

1

3.94

1

1

1

1

1

-

1

1

1

3.51

I

C

3.64

Gambar 2.Hasil Pengolahan EPIC Model

Semua skor pada komponen EPIC model berada
pada interval sangat efektif, sehingga dapat
disimpulkan bahwa iklan GKN yang ditayangkan di
media televisi pada periode bulan Januari sampai
Maret 2012 bernilai sangat efektif diukur dengan
menggukan EPIC Model.
Hasil pengujian yang dilakukan dengan
menggunakan AMOS, didapat keempat variable
EPIC model tidak memiliki nilai signifikan
dibawah 0.05,[3] sehingga dapa disimpulkan
walaupun iklan GKN bernilai sangat efektif (diukur
melalui EPIC Model), namun tidak berpengaruh
terhadap sikap mahasiswa untuk berwirausaha
Pada perhitaungan regresi linier berganda
dengan menggunakan program AMOS didapatkan
nilai koefisen regresi (standardize regression
weight) sebagai berikut: 1 (koefisien variable
Empathy) = 0.38; 2 (koefisien variable Impact)=
0.77; 3 (koefisien variable Persuasive) = 0.72;
4(koefisien variable Comunication)= 0.07. Dapat
disimpulkan bahwa dari keempat komponen yang
digunakan pada EPIC Model, variable impact
memiliki pengaruh sangat positif kepada sikap
responden terhadap sikap untuk berwirausaha,
kedua adalah persuasive, ketiga adalah empathy dan
communication memiliki pengaruh terkecil
terhadap sikap responden.
IV. Kesimpulan
Iklan
layanan
masyarakat
Gerakan
Kewirausahaan Nasional yang dikeluarkan oleh
dengan menggunakan EPIC Model dinilai sangat
efektif. Namun ternyata keefektifan iklan ini belum
mampu. Faktor yang paling tidak berpengaruh
adalah Comunication. Pesan yang disampaikan
dalam
iklan
tersebut
belum
mampu
mengkomunikasikan mengenai kewirausaahan
kepada mahasiswa Diharapkan untuk selanjutnya
iklan dibuat dengan menggunakan pesan-pesan
yang lebih jelas agar dapat diterima oleh kalangan
mahasiswa.
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Proceedings SNIT 2012: Hal. E - 7

