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EXPOSUREEXPOSUREEXPOSUREEXPOSURE

Exposure di bagi dua cara, yaitu :

� Selective Exposure

Sifat dimana konsumen sangat selektif dalam 
memilih stimulus yang mau dilihat.memilih stimulus yang mau dilihat.



lanjut…

� Voluntary Exposure

Sifat dimana konsumen sengaja untuk melihat 

secara aktif.secara aktif.



ATTENTION

Attention dipengaruhi oleh :

1. Faktor stimulus

2. Faktor individu2. Faktor individu

3. Faktor situasi



Faktor stimulus

Adalah karakteristik fisik dari stimulus itu

sendiri, seperti:

1. Ukuran1. Ukuran

stimulus yang lebih besar cenderung lebih 
diperhatikan daripada stimulus yang lebih 
kecil

2. Intensitas

stimulus yang sering diulang dapat 
meningkatkan perhatian.
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3. Visual yang menarik

individu cenderung tertarik dengan stimulus 
yang menyenangkan dan menolak stimulus 
yang tidak menyenangkan.yang tidak menyenangkan.

4. Warna dan gerakan

warna dan gerakan berguna untuk menarik 
perhatian dimana barang-barang yang 
berwarna lebih terang dan barang-barang 
bergerak lebih dapat diperhatikan.



lanjut..

5. Posisi

posisi mengarah pada penempatan suatu 
obyek dalam ruang fisik atau waktu.

6. Pemisahan

memisahkan sebuah obyek stimulus dari 
obyek-obyek lainnya.



lanjut…

7. Format

mengarah pada cara penyajian pesan.

8. Kontras dan Harapan8. Kontras dan Harapan

konsumen memberikan lebih banyak 

perhatian kepada stimulus yang berbeda 

dengan latar belakang mereka dibanding 

stimulus yang bercampur dengan latar 

belakang tersebut.
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9. Daya tarik

berdasarkan karakteristik individu, 

karakteristik pesan.karakteristik pesan.

10. Kuantitas informasi

jumlah isyarat dalam stimulus. 



Faktor individual

1. Motivasi

suatu keadaan pendorong yang diciptakan 

oleh minat dan kebutuhan konsumen. oleh minat dan kebutuhan konsumen. 

2. Kemampuan

kemampuan mengarahkan pada kapasitas 

individu untuk mengikuti dan mengolah 

informasi.



Faktor situasional

1. Kekacauan

Mengarah pada kepadatan stimulus di dalam 
lingkungan

2. Keterlibatan program

Mengarah pada seberapa tertariknya 
konsumen pada program atau isi editorial 
yang mengelilingi iklan.



Nonfocused Attention

1. Hemispheric Lateralization

bagian-bagian yang berbeda dari  otak kita lebih 
sesuai untuk perhatian berfokus.

2. Subliminal Stimuli2. Subliminal Stimuli

Pesan yang diberikan sangat cepat, sangat 
lemah, atau sangat tertutup oleh pesan-pesan lain 
yang tidak disadari dilihat atau didengar 
seseorang.



INTERPRETASI

� Adalah penetapan arti terhadap sensasi.

� Aspek-aspek interpretasi:

1. Pada umumnya merupakan suatu proses 1. Pada umumnya merupakan suatu proses 

relatif, bukan absolut atau sering disebut 

relativitas perseptual.

2. Interpretasi cenderung subyektif dan terbuka 

terhadap bias psikologis
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3. Interpretasi dapat berupa proses “pemikiran” 

kognitif atau proses “emosional” afektif.



INTERPRETASI

Karakteristik dalam menginterpretasi stimulus,

yaitu:

1. Karakteristik individual1. Karakteristik individual

2. Karakteristik Situasional

3. Karakteristik Stimulus



Karakteristik Individual

Individu secara aktif menetapkan arti

berdasarkan :

1. SifatSifat

sifat psikologis dan fisiologis yang melekat, 
yang menggerakkan kebutuhan serta 
keinginan kita, mempengaruhi bagaimana 
stimulus diinterpretasikan.
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2. Pembelajaran dan pengetahuan

konsumen belajar tentang stimulus yang 

diciptakan pemasar seperti merek dan diciptakan pemasar seperti merek dan 

promosi melalui pengalaman.

3. Harapan

sesuatu yang telah ditetapkan, harapan ini 

dapat memberi pengaruh yang besar dan sulit 

diubah.



Karakteristik Situasional

Berbagai macam karakteristik situasional

mempengaruhi interpretasi, seperti jumlah dan

karakteristik kehadiran orang lain, sifat materialkarakteristik kehadiran orang lain, sifat material

yang ada di sekeliling pesan yang dibicarakan.



Karakteristik Stimulus

Stimulus adalah hal dasar yang direspon oleh

seseorang dan ini menyertakan produk, kemasan,

iklan, dll.iklan, dll.

Ciri-ciri dasar dari karakteristik stimulus, yaitu :

1. Sifat

sifat spesifik stimulus seperti ukuran, bentuk 

dan warna mempengaruhi interpretasi.
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2. Organisasi

mengarah pada peraturan fisik pada obyek-

obyek stimulus. Organisasi sangat 

mempengaruhi interpretasi dan mempengaruhi interpretasi dan 

pengelompokan konsumen.

3. Kedekatan

Mengarah pada fakta bahwa stimulus yang 

ditempatkan berdekatan bersama-sama 

dirasakan ada dalam kategori yang sama.



Lanjut…

4. Penutupan

meliputi penyajian sebuah stimulus yang tidak 

lengkap dengan tujuan membuat konsumen 

melengkapinya sehingga menjadi lebih terlibat.melengkapinya sehingga menjadi lebih terlibat.

5. Dasar gambar

meliputi penyajian stimulus dalam suatu cara 

sehingga stimulus dirasakan obyek utama yang 

diikuti dan semua stimulus lainnya dirasakan 

sebagai latar belakang
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6. Perubahan

untuk menginterpretasikan perubahan 

stimulus, konsumen harus mampu stimulus, konsumen harus mampu 

mengelompokan dan menginterpretasikan 

stimulus baru terhadap stimulus lama.
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3. Informasi yang hilang dan perhatian etis

ketika data hilang, maka konsumen mungkin 

memberinya sebuah nilai berdasarkan memberinya sebuah nilai berdasarkan 

hubungan sebelumnya antara sifat tersebut 

dengan sifat yang datanya tersedia.



Consumer Inferences

1. Sinyal kualitas

dimana konsumen mengambil kesimpulan 
tentang kualitas yang dilihat dari harga-
kualitas, intensitas iklan, garansi, dan negara kualitas, intensitas iklan, garansi, dan negara 
asal.

2. Menginterpretasikan gambar

kesimpulan dari gambar visual menjadi 
semakin penting karena pengiklan 
meningkatkan penggunaan gambar visual.



Perception and Marketing 

Strategy

1. Strategi eceran

2. Nama merek dan pengembangan logo

3. Pertimbangan bahasa3. Pertimbangan bahasa

4. Strategi pemberian merek

5. Desain logo dan tipografi

6. Strategi media

7. Iklan

8. Desain kemasan dan pemberian label




