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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penilitian ini bukan merupakan penelitian pertama yang membahas topik 

sejenis dengan penelitian penulis. Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan 

beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi perbandingan dan mengetahui 

persamaan dan perbedaan dari topik penelitian penulis sebagai berikut : 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Bayu Aji Bisoko, 2013, Universitas 

Islam Negeri. Dengan judul “Pengaruh Terpaan Pemberitaan 

Kecelakaan Lalu Lintas Bis Sumber Kencono di Media Terhadap 

Citra Bis Sumber Kencono di Mata Masyarakat Desa Ngale 

Kabupaten Ngawi Tahun 2013”. 

Penelitian pertama memiliki variabel independen yaitu Terpaan 

Pemberitaan Media (X) dan variabel dependen penelitian yaitu Citra atau Image 

(Y). Kesamaan penelitian penulis dan penelitian pertama adalah kesamaan dalam 

pembahasan mengenai terpaan berita yang berpengaruh terhadap image 

perusahaan.   

Tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui adakah untuk 

mengetahui pengaruh terpaan pemberitaan kecelakaan di media terhadap citra bis 

sumber kencono di mata masyarakat. Landasan teori Peneliti pertama yaitu Teori 

Jarum Hipodermik dan Teori S – R.  
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Penelitian pertama menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif 

dengan metode survey. Kuesioner pada penelitian digunakan untuk 

memperoleh data, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah KK 

(Kepala Keluarga) warga Desa ngale Kecamatan Paron kota Ngawi dengan 

jumlah pertanyaan sebanyak 21 butir.  

Hasil penelitian pertama memperoleh bahwa : 

a. Dari adanya pemberitaan kecelakaan di media massa bahwa citra 

Bis Sumber Kencono dinilai negatif di mata masyarakat yang 

melihat media massa.  

b. Diperoleh dari nilai konstanta, R sebesar 0.461 artinya 46.1%, 

artinya bahwa terpaan media berpengaruh terhadap 

pembentukkan citra. 

c. Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear sederhana 

diperoleh nilai t hitung > t tabel ( - 9.155 > 1.980 ) pada taraf 

signifikan 5%. Artinya setiap terjadi peningkatan terpaan media, 

maka akan berpengaruh signifikan terhadap citra. Dalam hal ini 

nilai negatif menunjukkan pengaruh negatif.  

 

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Putri Atikah Lellyana, 2015, 

Universitas Islam Negeri. Dengan judul “Pengaruh Berita 

Kecelakaan Pesawat Maskapai Penerbangan AirAsia di Media 

Online terhadap Citra Jasa Penerbangan” 
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Penelitian kedua memiliki variabel independen yaitu Terpaan Berita (X). 

Dan variabel dependen penelitian yaitu Citra Merek (Y). Kesamaan penelitian 

penulis dan penelitian kedua adalah kesamaan dalam pembahasan terpaan berita 

sebagai variabel independen dalam penelitian. 

Tujuan dari penelitian kedua adalah untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa besar pengaruh berita kecelakaan maskapai penerbangan AirAsia di media 

online terhadap citra jasa penerbangan pada mahasiswa pengguna maskapai 

penerbangan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Penelitian kedua menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

metode survey. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data, dalam penelitian ini 

kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden sebesar 100 orang dengan 

jumlah pertanyaan sebanyak 38 butir.  

Hasil dari penelitian kedua memperoleh pengaruh antara berita kecelakaan 

dengan citra maskapai sebesar 36,7%. Dapat disimpulkan bahwa berita kecelakaan 

pesawat maskapai penerbangan AirAsia di media online memiliki pengaruh kecil 

terhadap citra penerbangan pada mahasiswa pengguna maskapai penerbangan di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1 Penelitian 2 

INDIKATOR 

(Bayu Aji Bismoko, 2013, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) 
 
Pengaruh Terpaan Pemberitaan Kecelakaan Lalu Lintas Bis 
Sumber Kencono Di Media Terhadap Citra Bis Sumber 
Kencono di Mata Masyarakat Desa Ngale Kabupaten 
Ngawi Tahun 2013 

(Putri Atikah Lellyana, 2015, Universitas Islam Negeri) 
 
Pengaruh Berita Kecelakaan Pesawat Maskapai 
Penerbangan AirAsia di Media Online terhadap Citra 
Jasa Penerbangan 

VARIABEL 

Variabel Independen 
Terpaan Pemberitaan Meda 
Variabel Dependen 
Citra atau Image Bis Sumber Kencono 

Variabel Independen 
Berita kecelakaan pesawat AirAsia 
Variabel Dependen 
Citra jasa penerbangan AirAsia 

METODOLOGI 
PENELITIAN 

1. Pendekatan Kuantitatif metode asosiatif 
2. Metode kuesioner, survei dan kepustakaan 
3. Probability sampling dengan sistem random sampling 

1. Pendekatan Deskriptif Kuantitatif 
2. Field Research menggunakan metode kuesioner, 

survei dan kepustakaan 
3. Purposive sampling 

HASIL 
PENELITIAN 

1. Citra Bis Sumber Kencono dinilai negatif oleh 
responden yang mengkonsumsi berita dari media massa 

2. Hasil regresi diketahui bahwa terpaan media 
berpengaruh terhadap pembentukan citra yaitu R 
sebesar 0.461 artinya 46.1 % variasi citra dipengaruhi 
oleh terpaan media.  

3. Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear 
sederhana diperoleh nilai t hitung > t tabel ( -9.155 > 
1.980 ) pada taraf signifikan 5%. Terpaan media 
berpengaruh signifikan terhadap pembentukan citra. 

1. Berita kecelakaan maskapai penerbangan AirAsia di 
media online berpengaruh kecil sebesar 36.7% 
terhadap citra maskapai AirAsia 

2. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran variabel berita 
dinyatakan normal. 

3. Sedangkan uji normalitas variabel citra (Y) 
menunjukkan nilai sebesar 0,73 (p>0,05) dan 
kolmogorov smirnov Z 1.287. dari hasil pengujian 
di atas menunjukkan p > 0,05 sehingga distribusi 
data dinyatakan normal. 
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2.2  Teori dan Konsep 

2.2.1 Teori SOR 

Model teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori 

S-O-R, sebagai singkatan dari Stimulus – Organism - Response. Obyek materialnya 

adalah manusia yang komponen dalam jiwanya meliputi, sikap, opini, perilaku, 

kognisi, afeksi dan konasi. Dalam model ini, menjelaskan bahwa organism 

berperilaku tertentu jika ada sesuatu kondisi yang dimaksud adalah stimulus, efek 

yang dihasilkan adalah respon atau reaksi terhadap stimulus khusus, sehingga 

individu dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan 

reaksi komunikan. Teori SOR berasal dari psikologi, kemudian menjadi teori 

komunikasi karena objek materialnya sama dengan psikologi, yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afektif dan konasi. 

Teori SOR berasumsi dasar dari media massa yang dapat menimbulkan efek yang 

terarah, cepat dan langsung menuju komunikan. Model ini menekankan bahwa 

komunikasi merupakan proses aksi dan reaksi terhadap kata-kata verbal, non 

verbal, maupun simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

atau reaksi tertentu. Sifatnya dan pola model teori ini dapat berjalan secara positif 

atau negatif (Effendy, 2003, h. 225).  

Dalam sosiologi komunikasi, teori SOR ini berprinsip dasar dari teori jarum 

suntik atau hypodermic theory yang sama-sama membahas mengenai efek yang 

ditimbulkan dari media massa. Dengan perkembangan jaman teknologi ini, media 

secara sengaja menyiapkan pesan informasi dan didistibusikan secara sistematis 
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Stimulus
• Pesan

Organism
•Perhatian
•Pengertian
•Pemahaman

Response
• Perubahan Sikap

secara luas. Tujuan ini supaya pesan diterima oleh individu dalam jumlah besar 

bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja (Bungin, 2008, h. 227). 

Pendekatan model teori SOR berasumsi bahwa perilaku sosial dapat 

dipahami melalui sebuah analisis dari stimulus yang diberikan, kemudian akan 

mempengaruhi suatu reaksi yang spesifik dan didukung oleh harapan  sesuai  

dengan reaksi yang terjadi. Penggunaan teori SOR dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Sumber : Effendy, 2003, h. 255 

 
 

Model dari teori SOR menurut Effendy di atas, berasumsi bahwa sebuah 

stimulus yang diberikan dapat berupa pesan verbal, non-verbal, simbol tertentu 

yang akan merangsang orang lain untuk memberikan respon atau sikap tertentu, 

respon tersebut dapat dipengaruhi oleh aspek perhatian, pengertian, atau 

pemahaman individu tersebut.  

 
 
 
 
 
 

Bagan 2. 1 Teori SOR 
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2.2.2 Media Online 

Teori Media Online�Pada tahun 1990, Mark Potes meluncurkan buku besar 

The second Media Age yang menandai periode baru dimana teknologi interaktif dan 

komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Pierre 

Levy adalah pengembang Teori Media Online, menurut Levy bahwa teori ini yang 

membahas terkait perkembangan media yang mana merupakan sebuah konsep 

pemahaman dari perkembangan jaman di bidang teknologi dan sains. Semua akan 

bersifat ringkas dan otomatis yang awalnya bersifat rumit dan manual. Metode 

digitalisasi dianggap kompleks dan fleksibel dan yang akan menjadikannya sesuatu 

kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia (Ilhami, Santoso, dan Setiabudi, 2014, 

h. 5).  

Dengan seiring munculnya internet dalam perkembangan jaman ini, 

membuat media terus berkembang pesat. Awal mula media menggunakan internet 

pada tahun 1990. Tim Berners Lee merupakan pencetus lahirnya World Wide Web 

atau disebut WWW. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan media sangat meningkat 

pesat, faktor yang mempengaruhinya adalah persebaran teknologi dan infrastruktur 

yang tergolong besar di masyarakat khususnya telepon dan komputer. Selain itu 

faktor multifungsi dari web yang meluas dan mudah diakses oleh seluruh orang di 

dunia yang sudah memiliki jaringan internet yang memadai (Ansara, 2015, para. 1). 

Perpindahan informasi dari satu pihak ke pihak lain yang sangat cepat berkat 

adanya media komunikasi baru ini yaitu internet sebagai media online. Penyebaran 

media online sangat luas, tidak seperti media massa jaman dahulu seperti, radio dan 

televisi yang disiarkan di satu daerah di sekitarnya. Internet merupakan singkatan 
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dari inter-networking yang merupakan channel yang mampu mengkoneksikan 

antara satu komputer dengan komputer lain, sebagai broadcaster dan receiver 

(Lellyana, 2015, h. 16). 

Pengaruh dari media online begitu dahsyat bagi umat manusia dan mulai 

berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Media online digunakan sebagai 

wadah masyarakat dalam berekspresi mengenai opini atau observasi, wadah untuk 

menghasilkan pendapatan dengan berjualan atau semacamnya, hiburan, membagi 

momen pribadi dan sebagainya. Media online juga membantu dalam penyebaran 

informasi dari belahan dunia mengenai apapun seperti perkembangan situasi yang 

sedang terjadi, pendidikan, fashion, dan hal lainnya. Informasi tersebut mudah 

diakses publik dengan bebas dan cepat (Lellyana, 2015, h. 17). 

Menurut Ardianto (2012 dalam Lellyana, 2015, h. 18) di Indonesia sudah 

banyak jenis media online yang berkemampuan khusus yang dibuat sedemikian 

rupa agar konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya. Media online saat ini 

dianggap dominan jaringan internet dengan menjangkau seluruh dunia dan 

menyediakan fasilitas berkomunikasi dan informasi yang interaktif. Hal ini 

membuat media lama dianggap media tradisional jika tidak mengikuti 

perkembangan jaman khususnya dalam jaringan cyberspace. Hal itu merupakan 

pra-syarat sebuah media mampu menjadi bagian dari sistem jaringan global.  
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2.2.3 Terpaan Berita 

Berita merupakan sebuah informasi yang sifatnya faktual dari sebuah 

peristiwa yang sudah atau sedang terjadi. Kata berita berasal dari bahasa 

sansekertas Vrit yang berarti “ada” atau “terjadi”. Sedangkan dalam bahasa inggris, 

istilah news di ambil dari kata new (baru) yang artinya hal-hal yang baru 

(Tambaruka, 2013, h. 87). Menurut Prof. Mitchel V. Charnley dalam Nasution 

(2012) berita merupakan laporan berisi fakta atau opini yang cepat pergerakannya 

dan mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi 

sejumlah besar penduduk. 

Sedangkan menurut Walter Lippman (1992, dalam Lestari, 2015, h. 488) 

mengungkapkan “hakikat berita adalah proses pengumpulan berita yang 

dipandangnya sebagai upaya menemukan isyarat jelas yang obyektif yang 

memberartikan suatu peristiwa”.  

Terdapat beberapa definisi berita menurut para ahli, yaitu: 

1. Menurut Bleyer, berita adalah segala sesuatu yang hangat dan menarik 

perhatian pembaca, dan berita yang terbaik adalah berita yang mampu 

menarik perhatian bagi jumlah pembaca paling besar. 

2. Menurut J,B Wahyudi berita adalah laporan tentang peristiwa atau 

pendapat yang menarik bagi sebagaian khalayak, memiliki nilai 

penting, dan dapat dipublikasikan di media massa secara konsisten. 

3. Menurut Suhandang berita (news) merupakan laporan tentang suatu 

peristiwa yang aktual dan menarik perhatian orang banyak. 
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Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa berita merupakan 

suatu pesan yang dianggap memiliki nilai penting yang disajikan oleh media dirasa 

dapat menarik sebagian khalayak untuk mendapatkan perhatian. Terpaan berita dari 

media massa tidak hanya dilihat secara fisik bahwa mereka dekat dengan pesan 

yang disampaikan, tetapi seseorang yang mengkonsumsi pesan tersebut juga harus 

terbuka dengan pesan-pesan yang muncul atau dikonsumsi. 

Terpaan media merupakan suatu kegiatan menyimak secara mendalam 

terhadap suatu pesan media ataupun pesan tersebut memiliki suatu kesamaan akan 

pengalaman dan perhatian yang dapat terjadi pada individu atau organisasi.  

Terpaan media atau media exposure menurut Rosengren (1974) yaitu 

pengkonsumsian suatu pesan dengan menggunakan media yang terdiri dari durasi 

yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi dan 

hubungan suatu individu dengan isi pesan media yang dikonsumsi secara 

keseluruhan (Kriyantono, 2014, h. 207). 

Menurut Bovee dan Arens, media exposure berkaitan dengan berapa banyak 

orang melihat program yang ditayangkan di suatu media. Kendala dalam media 

exposure biasanya hanya sejumlah orang atau kelompok yang mengonsumsi 

(melihat, mendengar dan membaca) isi pesan yang disajikan oleh media tersebut 

(Kriyantono, 2008, h. 209). 

Dapat disimpulkan dari beberapa ahli tersebut bahwa terpaan media 

merupakan suatu pesan yang seharusnya diterima oleh individu atau kelompok 

publik secara terbuka secara mendalam (melihat, mendengar dan membaca), 

terpaan tersebut disajikan secara intens kepada publik dan pengaruh terpaan dilihat 
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dari durasi, frekuensi dan atensi dalam mengkonsumsi media tersebut secara 

keseluruhan. 

2.2.3.1 News Value 

Jika diperhatikan, tidak semua isu atau peristiwa diangkat oleh media 

untuk dikonsumsi oleh publik sebagai berita. Berbagai media mempunyai 

beberapa kriteria dalam melihat sebuah peristiwa apakah layak dan 

mempunyai nilai berita (news value).  

News Value merupakan sebuah acuan yang digunakan bagi para 

jurnalis dalam memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita yang layak 

diliput. Dengan acuan tersebut merupakan sebuah pegangan yang 

memudahkan para jurnalis memilah peristiwa mana yang layak diliput dan 

tidak perlu (Sumadiria, 2005, h. 80). 

Faktor – faktor yang membuat sebuah kejadian memiliki news value 

menurut Sumadiria (2005, h. 81) adalah sebagai berikut: 

a. Keluarbiaaan (Unusualness) 

Jurnalis melihat berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dengan 

demikian, nilai berita dari suatu peristiwa luar biasa dapat dilihat dari 

asplek lokasi, waktu, jumlah korban, tidak terduga, dan dampak yang 

ditimbulkan peristiwa tersebut.  

b. Kebaruan (Newness) 

Sifatnya yang baru terjadi menjadikan peristiwa tersebut mempunyai 

nilai berita dan selalu akan muncul perubahan baru, pandangan baru 

dan peristiwa baru.  
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c. Akibat (Impact) 

Berita yang mempunyai dampak yang signifikan dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam hal sosial, budaya, ekonomi dan politik 

mempunyai nilai berita yang tinggi.  

d. Aktual (Timelines) 

Merupakan sebuah peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi, 

semakin aktual berita yang dimuat di media, semakin tinggi pula nilai 

beritanya. Aktual dapat dlihat dari 3 kategori, aktualitas kalender, 

aktualitas waktu dan aktualitas masalah.  

e. Kedekatan (Proximity) 

Merupakan berita yang mengandur sebuah kedekatan geografis atau 

kedekatan psikologis. Kedekatan geografis merujuk pada lokasi 

peristiwa kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Kedekatan 

psikologis merujuk pada kedekatan perasaan, pikiran kebutuhan 

sesorang terhadap objek berita tersebut.  

f. Informasi (Information) 

Merupakan berita yang mengandung informasi dan memberi manfaat 

kepada khalayak patut mendapatkan perhatian media.  

g. Konflik (Conflict) 

Berita yang mengandung unsur pertentangan atau konflik. 

h. Orang Penting (Public Figure, Government) 

Dalam jurnalistik, ditegaskan bahwa nama menciptakan berita (names 

makes news). Seseorang yang dikenal oleh masyarakat luas dimana 
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pun akan selalu membuat berita. Seperti, orang penting, orang 

terkemuka, artis, perbuatan dan perkataannya akan diperhatikan oleh 

masyarakat.  

i. Kejutan (surprising) 

Berita yang datang secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak direncakan, 

tidak diketahui sebelumnya yang bersifat kejadian, perbuatan ataupun 

ucapan.  

j. Ketertarikan Manusiawi (Human Interest) 

Dapat mengembangkan rasa emosional (rasa haru, marah, tertawa dan 

lain-lain) dalam diri seseorang, sekelompok orang atau bahkan 

masyarakat. Unsur ini dalam jurnalistik dikategorikan sebagai berita 

ringan.  

 

2.2.3.2 Karakteristik Media Exposure 

Menurut Rosengren (1974 dalam Rakhmat, 2003, h. 66) bahwa 

pengonsumsian media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media,  jenis isi media yang dikonsumsi dan berbagai hubungan 

antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi secara 

keseluruhan. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh 

melalui media, yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada 

setiap jenis media yang digunakan. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa terpaan media dapat diukur melalui frekuensi, durasi dan 

atensi. Berdasarkan pengertian terpaan media yang telah dijelaskan oleh 
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Rosengren, maka cara mengukur terpaan media dari berita terkait dengan 

melihat dari frekuensi, durasi dan atensi.  

1. Frekuensi 

Frekuensi meliputi rutinitas mengonsumsi acara. Melalui 

frekuensi melihat  tayangan berita di media. 

2. Durasi 

Durasi diartikan dengan waktu yang dihabiskan untuk menonton 

acara tersebut. Lama atau durasi menyimak berita terkait 

perusahaan. 

3. Atensi 

Atensi adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah (Rakhmat, 2003)  

 

2.2.4 Citra Merek 

2.2.4.1 Pengertian Citra Merek 

Menurut Kotler (2002), Brand Image adalah seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. 

Karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat 

ditentukan oleh image merek tersebut.  Citra merupakan persepsi yang 

relatif konsisten dalam jangka panjang dan citra merek menjadi faktor 

penunjang dari merek yang kuat (Riadi, 2012, para. 1).  
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“Brand image can be defined as a perception about brand as 

reflected by the brand association held in consumer memory”. 

(Keller, 1998). 

Dari kutipan Keller di atas dalam Riadi (2012, para. 2) bahwa 

“Brand image dapat digambarkan pada sebuah persepsi terhadap merek 

melalu asosiasi merek yang disampaikan kemudian diingat oleh 

konsumen”.  

Brand Image menurut Setiadi (2003 dalam Ratri, 2007, h. 24) 

merupakan keadaan yang mewakili seluruh persepsi terhadap suatu 

merek yang dibentuk dari pengalaman dan informasi masa lalu yang 

didapat oleh publik terhadap merek tersebut. 

Kerangka yang sudah terbentuk didalam memori terhadap sebuah 

merek terbentuk dari interpretasi konsumen atas atribut, keunggulan, 

fungsi, kondisi atau situasi dan karakteristik yang dikomunikasikan dari 

merek tersebut. Brand image merupakan keseluruhan pikiran dan rasa 

konsumen ketika nama sebuah merek dilihat atau didengar. (Hawkins, 

Best & Coney, 1998 dalam Ratri, 2007, h. 46) 

Selain itu, dalam konsep pemasaran, brand image sering 

direferensikan sebagai aspek psikologis, yaitu citra yang dibangun dalam 

alam bawah sadar konsumen melalui informasi dan ekspektasi yang 

diharapkan melalui produk atau jasa (Setiawan dalam Pradipta, 2012, h. 

18). 
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Untuk itulah pembangunan sebuah brand image, terutama image 

yang positif menjadi salah satu hal yang penting. Sebab tanpa image yang  

kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada, dan pada saat yang 

sama meminta mereka membayar harga yang tinggi (Susanto dalam 

Pradipta, 2012, h. 18). 

Image yang terbentuk dari asosiasi inilah yang mendasari dari 

keputusan pembelian bahkan loyalitas merek dari konsumen, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Barnett dan Grewal (dalam 

Prabowo, 2007, h. 6). 

 

2.2.4.2 Faktor Citra Merek 

Faktor-faktor yang membentuk brand image  menurut Glenn 

Walters (1974 dalam Ratri, 2007, h. 49) adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Lingkungan yang dapat mempengaruhi adalah atribut-

atribut teknis yang ada pada suatu produk dimana faktor ini dapat 

dikontrol oleh produsen, atribut sosial budaya juga termasuk 

dalam faktor ini.  

2. Faktor Personal adalah kesiapan mental konsumen untuk 

melakukan proses persepsi, pengalaman konsumen sendiri, 

mood, kebutuhan serta motivasi konsumen.  
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Menurut Timmerman (dalam Ratri, 2007, h. 50) brand image sering 

terkonseptualisasi sebagai sebuah koleksi dari semua asosiasi yang 

berhubungan dengan sebuah merek. Brand image  terdiri dari:� 

1. Faktor fisik: karakteristik dari merek tersebut, seperti desain 

kemasan, logo, nama merek, fungsi dan kegunaan produk dari 

merek itu.  

2. Faktor psikologis: di bentuk oleh emosi, kepercayaan, nilai, 

kepribadian yang dianggap oleh konsumen menggambarkan 

produk dari merek tersebut.  

Schiffman dan Kanuk dalam Pradipta (2012, h. 19) menyebutkan faktor-

faktor pembentuk brand image adalah sebagai berikut:  

1. Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang 

yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk 

yang dikonsumsi.  

3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu 

produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam 

melayani konsumennya.  

5. Resiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan 

rugi yang mungkin dialami oleh konsumen. 
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6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen 

untuk mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi 

citra jangka panjang. � 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa 

pandangan, kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan 

suatu merek dari produk tertentu. � 

2.2.4.3 Komponen Citra Merek 

Menurut Hogan (2005 dalam Wijaya, 2013, h. 60) mengatakan citra 

merek atau brand image  merupakan asosiasi dari semua informasi yang 

tersedia mengenai produk, jasa dan perusahaan dari merek yang 

dimaksud.  

Informasi ini didapat dari dua cara, pertama melalui pengalaman 

konsumen secara langsung, yang terdiri dari kepuasan fungsional dan 

kepuasan emosional. Merek tersebut tidak cuma dapat bekerja maksimal 

dan memberikan performansi yang dijanjikan tapi juga harus dapat 

memahami kebutuhan konsumen, mengusung nilai-nilai yang diinginkan 

oleh konsumen dan juga memenuhi kebutuhan individual konsumen 

yang akan mengkontribusi atas hubungan dengan merek tersebut.  

Kedua, persepsi yang dibentuk oleh perusahaan dari merek tersebut 

melalui berbagai macam bentuk komunikasi, seperti iklan, promosi, 

hubungan masyarakat (Public Relations), logo, fasilitas retail, sikap 
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karyawan dalam melayani penjualan, dan performa pelayanan. Bagi 

banyak merek, media dan lingkungan dimana merek tersebut dijual dapat 

mengkomunikasikan atribut- atribut yang berbeda. Setiap alat pencitraan 

ini dapat berperan dalam membina hubungan dengan konsumen.  

Penting demi kesuksesan sebuah merek, jika semua faktor ini dapat 

berjalan sejajar atau seimbang, ketika nantinya akan membentuk 

gambaran total dari merek tersebut. Gambaran inilah yang disebut citra 

merek atau reputasi merek, dan citra ini bisa berupa citra yang positif 

atau negatif atau bahkan diantaranya.  

Menurut Joseph Plummer (dalam Ratri, h. 54), citra merek terdiri 

dari tiga komponen yaitu:  

1. Product attributes (Atribut produk) yang merupakan hal-hal yang 

berkaitan dengan merek tersebut sendiri, seperti kemasan, isi 

produk, harga, rasa, dan lain-lain. � 

2. Consumer benefits (Keuntungan konsumen) yang merupakan 

kegunaan produk dari merek tersebut. � 

3. Brand personality (Kepribadian merek) merupakan asosiasi yang 

mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut 

adalah manusia. ��

�

�
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2.2.4.4 Proses Pembentukan Citra  

Berikut merupakan model proses pembentukan Image menurut John 

Nimpoena dalam Ardianto & Machfudz (2011, h. 107) menggambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dalam buku dasar – dasar Public Relations 

Berdasarkan model pembentukan image, menunjukan bahwa pengaruh 

berasal dari luar organisasi dan menghasilkan respon berupa persepsi 

ataupun perilaku. Stimulus awal diberikan suatu individu yang bersifat 

diterima ataupun ditolak. Jika stimulus mendapat attention dari individu, 

mereka akan berusaha untuk mengerti stimulus tersebut. Setiap individu 

akan mempunyai pemikiran yang berbeda, karena dipengaruhi oleh 

persepsi, kognisi, motivasi dan sikap. Empat komponen, yakni persepsi, 

kognisi, motivasi, dan sikap diartikan sebagai image individu terhadap 

rangsang, oleh Walter Lipman disebut juga sebagai ”Picture Our Head”.  

 

Stimulus 

Rangsangan 

Respon 

Perilaku 

Kognisi

Sikap

Motivasi

Persepsi

Bagan 2. 2 Proses Pembentukan Image 
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2.2.4.5 Dimensi Citra Merek 

Menurut Soemirat dan Ardianto (2012, h. 116) dalam buku Dasar-Dasar 

Public Relations citra memiliki dimensi pengukuran sebagai berikut : 

1. Persepsi  

Persepsi yang dimaksud adalah mengenai pemaknaan atau 

mengartikan suatu rangsangan berdasarkan pengaamannya 

terhadap rangsangan itu sendiri. 

2. Kognisi 

Setelah suatu individu sudah mengartikan suatu rangsangan 

berdasarkan pengalamannya, selanjutnya terjadilah kognisi 

dimana individu akan merasa yakin terhadap stimulus. 

3. Motif 

Motif disini dapat diartikan sebagai dorongan atau pacuan 

seorang individu untuk melakukan suatu hal tertentu untuk 

memenuhi tujuannya. 

4. Sikap 

Sikap yang dimaksud disini adalah sebuah kecondongan dalam 

diri untuk berpikir, bertindak dalam menghadapi sebuah masalah, 

mengeluarkan suatu ide, pendapat atau nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. 
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2.3 Hipotesis Teoretis 

Sugiyono (2016, h. 159), hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan teoretis dan penjelasan 

konseptual di atas, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis teoritis yang ditetapkan 

dalam penelitian ini antara lain:  

 

H0 :  Tidak terdapat pengaruh terpaan berita Pilot Mabuk Citilink di media online 

terhadap Brand Image Maskapai Citilink pada Anggota Jalan2.com 

 

X     Y 

 

 

H1 :  Terdapat pengaruh terpaan berita Pilot Mabuk Citilink di media online 

terhadap Brand Image Maskapai Citilink pada Anggota Jalan2.com 

 

X     Y 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model konseptual dari yang telah 

diidentifikasikan dalam penelitian, melihat bagaimana teori berhubungan dengan 

faktor yang ada. Kerangka pemikan harus mampu menjelaskan secara teoritis 

kaitan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2016, h. 60). Dengan demikian kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
 

Berita Pilot Mabuk Citillink 
di Media Online 

Terpaan Berita /  
Media Exposure (X) 

 
• Frekuensi 
• Durasi dan Intensitas 
• Atensi  

Citra Merek /  
Brand Image (Y) 

 
• Persepsi 
• Kognisi 
• Motif  
• Sikap 

MEDIA EXPOSURE 
(Variabel X) 

BRAND IMAGE 
(Variabel Y) 

TEORI S-O-R 

Bagan 2. 3 Kerangka Pemikiran 
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