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Abstrack 

Promotion almost every day strikes everyday life. This promotion is done not only on profit sector but also 

in the library sector. The image of libraries in Indonesia is being worse then to improve the paradigm of 

society is needed promotion of libraries, as is done by the library Salatiga conducting promotional activities 

by using the print media and on line that is with the promotion over the web, facebook, instagram, youtube, 

brochures, and also with promotions with special activities. This is to introduce to the public library 

Salatiga.. The purpose of this study was to measure the effectiveness of library promotion Salatiga city 

using EPIC models namely empathy, persuasion, impact, and communication. This research method using 

descriptive method quantitative sampling using purposive sampling with the terms of library visitors 

Salatiga and also have seen Salatiga city library promotion program. The analytical methods used in this 

research is to use a Likert scale fairing and with an average score. The results of the analysis EPIC models 

on the effectiveness of program promotion city library Salatiag and produce that the four dimensions of 

empathy, persuasion, impact, and communication to get an average score of 3,778, 3,668, 3922 and 3,996 

so that the fourth dimension was included in scale effective and most prominent is the dimension of 

communication with an average score of 3,996. so it can be concluded that the promotion of Salatiga city 

library that is effective 
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Abstrak 

Promosi hampir setiap hari menerpa kehidupan sehari-hari. Promosi ini dilakukan tidak hanya pada sektor 

profit tapi juga pada sektor perpustakaan. Citra perpustakan di Indonesia memang sedang buruk maka 

untuk meningkatkan paradigm masyarakat diperlukan promosi perpustakaan, seperti yang dilakukan oleh 

perpustakaan kota Salatiga yang melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan media cetak dan on 

line yaitu dengan promosi melalui web, facebook, instagram, youtube, brosur, dan juga dengan melakukan 

promosi dengan kegiatan khusus . Hal ini dilakukan untuk mengenalkan perpustakaan kota Salatiga kepada 

masyarakat kota Salatiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas promosi perpustakaan 

kota Salatiga dengan menggunakan EPIC model yaitu emphaty, persuasion, impact, dan communication. 

Metode penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel mengunakan 

purposive  sampling dengan syarat pengunjung perpustakaan kota Salatiga dan juga telah melihat progam 

promosi perpustakaan kota Salatiga. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan sakal skala Likert dan dengan skor rata-rata. Hasil dari analisi EPIC model terhadap 

efektivitas progam promosi perpustakaan kota Salatiag dan menghasilkan bahwa keempat dimensi yaitu 

emphaty, persuasion, impact, dan communication mendapatkan skor rata-rata 3.778 ,3.668, 3.922 dan 



3.996 sehingga keempat dimensi itu masuk dalam skala efektif dan yang paling menonjol adalah dimensi 

communication dengan skor rata-rata 3.996.  jadi dapat disimpukan bahwa promosi perpustakaan kota 

Salatiga yaitu efektif. 

Kata Kunci : Empati, Persuasion, Impact, Komunikasi Dan Promosi 

 

1. PENDAHULUAN  

Promosi hampir setiap hari berada dalam kehidupan dan pola pikir masyarakat. Promosi mampu 

merekonstruksi pesan sampai kepada konsumen sehingga menjadi sebuah pemikiran dan  perubahan 

tingkah laku yang berdampak pada perubahan perilaku konsumen. Promosi merupakan pertukaran 

informasi antara organisasi dengan konsumen dan memiliki tujuan utama memberi informasi tentang 

produk atau jasa yang disediakan oleh organisasi, sekaligus membujuk konsumen untuk memberikan 

kontribusi terhadap produk atau jasa tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan 

promosi mulai dengan memanfaatkan media- media yang ada sampai dengan melakukan kegiatan 

sosial dan kegiatan-kegiatan lainya. Kegiatan promosi ini banyak dilakukan oleh organisasi atau 

perusahan yang beorientasi pada keuntungan. Perusahan memanfaatkan kegiatan promosi untuk 

mengenalkan produk mereka ke konsumen dan pasar.  

Tidak hanya organisasi profit oriented yang melakukan kegiatan promosi tapi juga organisasi 

non profit oriented juga mengunakan kegiatan promosi untuk mngenalkan organisasi mereka kepada 

masyarakat. Salah satunya adalah perpustakaan yang mulai memanfaatkan kegiatan promosi untuk 

mengenalkan kegiatan perpustakaan kepada masyarakat luas,  terlebih lagi melihat perkembangan 

perpustakaan yang masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Lembaga non profit yang menggunakan promosi adalah perpustakaan. Dalam kasus ini 

perpustakaan memanfaatkan program promosi ke pengguna. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota 

Salatiga melihat celah ini untuk mengenalkan perpustakaan melalui kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Salatiga dalam melakukan promosi perpustakaan dengan 

memanfaatkan media sosial seperti menggunakan facebook. Selain itu, Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Kota Salatiga juga memanfaatkan situs berita seperti termuat dalam kompassiana pada tanggal 29 april 

2013 dengan judul “Ayo berkunjung ke Perpustakaan Kota Salatiga”.  Tidak hanya itu perpustakaan 

juga melakukan kegiatan pengenalan dengan program kegiatan salah satunya seperti di muat dalam 

web resmi perpustakaan kota Salatiga adalah kegiatan festival seni yang bertemakan “Salatiga how art 

you?” yang merupakan ruang kreatifitas seniman muda Salatiga.    

Perpustakaan Kota Salatiga juga memanfaatkan keadaan  alam untuk melakukan kegiatan 

program promosi, yaitu Perpustakaan Kota Salatiga melihat celah dari keadaan kota Salatiga itu sendiri 

salah satunya adalah tidak adanya toko buku, dari celah itu perpustakaan kota Salatiga menawarkan 

celah - celah yang kosong dengan melakukan kegiatan pameran buku yang di adakan secara rutin. 

Program ini juga di tujukan untuk mengenalkan perpustakaan ke masyarakat kota Salatiga.  Dengan 

berjalannya program pameran maka secara tidak langsung masyarakat paling tidak lebih mengenal 

perpustakaan dan mengetahui bahwa kota Salatiga mempuyai perpustakaan yang dapat digunakan. 

Dengan program pameran itu akan mengenalkan  perpustakaan kota Salatiga lebih baik dari 

sebelumnya. 

Perpustakaan kota Salatiga dalam meningkatkan kualitas perpustakaan adalah dengan cara 

melakukan kegiatan promosi. Kegiatan itu meliputi kegitan promosi melalui web perpustakaan, media 

sosial, serta melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat 

seperti kegiatan pameran buku, kegiatan lomba untuk masyarakat kota Salatiga.  

Promosi erat kaitannya dengan pemasaran. Kotler (1996) menjelaskan pemasaran sebagai suatu 

organisasi pengelolaan yang menganut pandangan bahwa tugas atau kunci organisasi adalah 

menetapkan kebutuhan dan keinginan pasar yang menjadi sasaran dengan tujuan memberikan kepuasan 

yang diinginkan. Sedangkan Sudarmini (2001:6) mendefinisikan pemasaran dengan penerapan 



terhadap perpustakaan sebagai suatu pendekatan terencana untuk mengidentifikasi dan mendapatkan  

dukungan masyarakat pengguna, selanjutnya perpustakaan mengembangkan jasa yang tepat dan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pemustaka dan perpustakaan sebagai pemberi jasa 

informasi. Jadi, dengan diadakan promosi perpustakaan, pemustaka tahu bahan  pustaka apa yang 

dimiliki oleh perpustakaan, fasilitas apa yang dapat dimanfaatkan, dan jasa apa yang bisa diperoleh 

pemustaka.  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di 

dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip 

Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa  “Efektivitas adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Sedangkan Georgopolous dan 

Tannembaum (1985:50), mengemukakan “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana 

keberhasilan suatu  organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 

mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus 

berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.  

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui  konsep efektivitas. 

Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara 

signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan 

pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber  daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau 

dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya 

meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu 

kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan 

dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat. Model EPIC adalah salah satu alat analisis untuk mengukur efektivitas promosi. EPIC 

Model menurut Durianto (2003:86) adalah salah satu alat ukur efektifitas iklan dengan pendekatan 

komunikasi yang dikembangkan oleh AC Nielsen salah satu perusahaan peneliti pemasaran terkemuka 

yang mencakup empat dimensi kritis yaitu : dimensi empati, dimensi persuasi, dimensi dampak dan 

dimensi komunikasi.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena saat penelitian 

dilaksanakan. Penelitian deskriptif dilaksanakan untuk memperlihatkan fenomena baik fenomena 

alamiah atau fenomena yang sengaja dilakukan oleh manusia. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

pengunjung perpustakaan kota Salatiga dan telah melihat promosi perpustakaan kota Salatiga. Dalam 

pengambilan ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive  

sampling. Purposive sampling  merupakan tehnik pengambilan sampel dengan memperhatikan 

pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti (Hadi, 2004).  

Kriteria inklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel 

penelitian yang mempunyai syarat menjadi sampel (Hidayat, 2007). Kriteria tersebut adalah sampel 

adalah orang yang datang ke perpustakaan kota Salatiga dan sudah melihat program promosi 

perpustakaan kota Salatiga. 

Pertimbangan bahwa populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan 

untuk meneliti seluruh populasi yang ada, maka dilakukan pengambilan sampel. Sampel adalah subset 

dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Maka untuk pengambilan sampelnya sebanyak 

100 responden dengan kriteria penggunjung perpustakaan kota Salatiga dan telah melihat promosi 

perpustakaan Kota Salatiga.  

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara untuk memperoleh data di lapangan. Selain itu 

pengumpulan data mengunakan observasi lapangan. Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian. 



Teknik Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian mendapatkan 

data dari lapangan. Pengolahan data dapat digunakan untuk mendapatkan data yang lebih matang. 

Teknik ini dilakukan  dengan cara : editing, coding dan tabulating. Dalam penelitian ini, skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan 

seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban dari 

lima pilihan jawaban, di mana masing- masing jawaban memiliki nilai yang berbeda.  

 

 

Rumusan Masalah  

 

1. Bagaimana gambaran efektivitas promosi perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota 

Salatiga dengan menggunakan EPIC Model?  

2. Dimensi manakah yang paling besar tingkat efektivitas promosi perpustakaan di Kantor Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Kota Salatiga? 

 

2. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dan  penyebaran kuesioner di 

lapangan , maka selanjutnya pada bab ini akan dilakukan analisa terhadap data. jumlah responden laki 

laki sebanyak 59 orang dengan persentase sebanyak 49%. Sedangkan jumah responden wanita sejumlah 

51 orang responden dengan persentase sebanyak 51%. Dari data karakteristik umur responden dapat 

disimpulkan bahwa sebaran umur responden cukup merata dengan reponden terbanyak berumur 15-17 

sebanyak  34% dengan frekuensi sebanyak 34 orang responden. Sedangkan responden dengan jumlah 

frekuensi terkecil adalah umur 12-14 sebanyak 13% dengan frekunsi 13 orang responden. 

Dari data reponden pada pendidikan dapat diketahui bahwa sebaran pendidikan responden masih 

merata dengan responden paling banyak pada jumlah 33% dengan frekunsi 33 orang yaitu responden 

yang berpendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan responden terkecil ada pada jumlah 10% 

dengan dengan frekuensi 10 orang responden yaitu responden dengan pendidikan sarjana/diploma.  

Data yang diperoleh dari frekuensi promosi perpustakaan kota salatiga maka dapat disimpulkan 

bahwa promosi paling banyak adalah melalui instagram dengan jumlah 64 orang dari 100 orang 

responden sedangkan data paling sedikit adalah melalui facebook dengan jumlah 21 orang dari 100 

orang responden. 

  Berdasarkan hasil analisis dimensi empati, hasil perhitungan skor rata- rata didapatkan sebesar 

7,778 dapat dikatakan bahwa promosi perpustakaan kota Salatiga masuk dalam kategori efektif. 

Berdasarkan nilai yang didapat dari perhitungan dimensi persuasion didapatkan nilai 3,668 sehingga 

dapat dikatakan bahwa dimensi persuasi masuk dalam kategori efektif. Dalam kasus ini persuasi 

merupakan perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku yang disebabkan suatu program 

promosi. Dimensi Persuasi menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu program untuk 

peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang promosi memperoleh 

pemahaman tentang dampak promosi terhadap keinginan konsumen untuk membeli serta memperoleh 

gambaran kemampuan suatu promosi dalam mengembangkan daya tarik suatu merek.  

  Berdasarkan nilai yang didapat dari perhitungan dimensi impact didapatkan skor sebesar 3,992 

sehingga  masuk dalam kategori efektif. Dimensi dampak merupakan dampak (impact) yang diinginkan 

dari hasil iklan adalah jumlah pengetahuan produk (product knowledge) yang dicapai konsumen 

melalui tingkat keterlibatan (involvement) konsumen dengan produk atau proses pemilihan. 

Berdasarkan nilai perhitungan yang didapat dari dimensi communication didapatkan hasil 3,996 yang 

masuk dalam kategori efektif. Dalam permasalahan ini dimensi komunikasi memberikan informasi 

tentang kemampuan konsumen dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, pemahaman 

konsumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan dan jika dilihat dari masing-masing indikator 

dalam dimensi komunikasi.  

 

 



3. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan pada pengunjung perpustakaan kota 

Salatiga dengan jumlah sampel 100 responden terhadap promosi perpustakaan kota Salatiga yang 

diukur dengan menggunakan EPIC Model telah menghasilkan skor rata- rata yang bisa dilihat 

dalam skala penilaian. Berdasarkan pembahasan pada bab IVdapat disimpulkan bahwa:   

1. Dimensi Empathy  

Berdasarkan hasil perhitungan skor rata- rata didapatkan sebesar 3,778 sehingga promosi 

perpustakaan Kota Salatiga dikatakan efektif. 

2. Dimensi Persuasion   

Berdasarkan nilai yang didapat dari perhitungan dimensi persuasion didapatkan nilai 3,668 

sehingga masuk dalam kategori efektif. Untuk item pernyataan yang mengukur perubahan 

kepercayaan (P1,P2), mendapat skor rata-rata 3.45 dan 4.21 sehingga dapat dikatakan efektif. 

Sedangkan item yang mengukur perubahan niat berkunjung (P3) mendapatkan skor rata-rata 

3.63 sehingga dapat dikatakan efektif. Untuk item yang mengukur perubahan motivasi 

mendapat skor rata-rata 3.56, sehingga dapat dikatakan efektif. Sedangkan untuk item yang 

mengukur perubahan tingkat kunjungan mendapat skor rata-rata 3.49 sehingga dapat dikatakan 

efektif. 

3. Dimensi Impact   

Berdasarkan nilai yang didapat dari perhitungan dimensi impact yaitu sebesar 3,922 masuk 

dalam kategori efektif. Jika dilihat dari skor rata-rata dari  masing masing indikator dimensi 

impact I1, I2, I3, I4, dan I5 yaitu 3.87, 4.48, 3.48, 4,18, 3.72, hal ini masuk dalam skala efektif 

kecuali indikator I2 yang menunjukkan bahwa nilainya masuk dalam skala sangat efektif.  

4. Dimensi Communication  

Berdasarkan nilai perhitungan yang didapat dari dimensi communication didapatkan hasil 

3.996 yang masuk dalam kategori efektif. Untuk dimensi yang mengukur tingkat pemahaman 

terhadap pesan dalam promosi mendapat skor 4.01 sehingga masuk dalam skala efektif. Dan 

item yang mengukur kesesuaian isi pesan mendapatkan skor 4.28 sehingga masuk dalam skala 

sangat efektif. Dan untuk item yang mengukur isi pesan  promosi mudah dipahami mendapat 

skor rata-rata 4.25 sehingga masuk dalam skala sangat efektif. Sedangkan item yang mengukur 

promosi mudah diingat mendapatkan nilai 3.82 dan masuk skala efektif. Dan item yang 

mengukur pemilihan kata dalam promosi mendapatkan skor 4.28 sehingga masuk dalam skala 

sangat efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar grafik EPIC Model 

Efektivitas Promosi Perpustakaan Kota Salatiga 

               Empathy 

      5 

      4        3.778 

      3  

   3.996   2     3. 668 

1 

Communication               Persuation 

        5     4      3     2     1   1     2     3     4      5  

        2 

        3 

        4      3.922 

        5  

 

        Impact 

Dari grafik di atas dapat diketahui bahawa dari keempat dimensi  EPIC Model (Empathy, 

Persuation, Impact, dan Communication) dalam mengukur tingkat efektivitas promosi 

perpustakaan di Perpustakaan Kota Salatiga dapat dikatakan bahwa keempat dimensi EPIC sebaran 

datanya cukup seimbang. Yaitu dimensi communication yang paling menonjol diantara dimensi 

yang lain dengan nilai 3.996 yang masuk dalam kategori efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

promosi perpustakaan kota Salatiga mampu mengkomunikasikan atau menyampaikan maksud dan 

tujuan promosi perpustakaan Kota Salatiga dengan baik dan menginformasikan bahwa responden 

dapat  memahami apa yang ingin disampaikan promosi tersebut.   

Dimensi impact mendapatkan skor rata-rata 3.922 yang masuk dalam skala efektif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan memberikan dampak terhadap citra 

perpustakaan, kepercayaan terhadap keberadaan dan eksistensi perpustakaan dan memberikan 

dampak yang efektif dari intensitas kunjungan reponden ke perpustakaan.   

Dalam grafik dimensi empathy medapatkan skor rata-rata 3.778 sehingga dapat 

dikategorikan dalam skala efektif. Dapat disimpulkan bahwa promosi perpustakaan kota Salatiga 

efektif. Sedangkan dimensi persuation mendapatkan skor rata-rata 3.668 sehingga masuk dalam 

skala efektif. dimensi persuation dapat dikatakan efektif dalam merubah niat, kepercayaan, sikap, 

dan keinginan untuk berprilaku terhadap perpustakaan kota Salatiga.  

 

 

 



Dapat disimpulkan bahwa masing masing dimensi masuk dalam skala efektif, dan yang 

paling menonjol adalah dimensi komunikasi. Dari semua nilai yang diperoleh dapat dikatakan 

bahwa program promosi perpustakaan kota Salatiga masuk dalam skala efektif. 

 

4. Saran  

Berdasarkan  kesimpulan di atas yang menyatakan bahwa promosi perpustakaan kota Salatiga 

efektif maka untuk saran bagi promosi perpustakaan kota Salatiga kedepannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Dimensi Empathy  

Untuk meningkatkan empati yang disebabkan oleh promosi perpustakaan sebaiknya 

perpustakaan mengganti konten promosi yang lebih bisa mewakili perasaan pengguna yang 

melihat promosi tersebut. 

2. Dimensi Persuasion   

Untuk meningkatkan keinginan pengguna sehingga saat melihat program promosi  

kemudian terjadi perubahan pada diri pengguna, yaitu dengan cara merubah kalimat dengan 

yang lebih persuatif sehingga akan lebih efektif dibandingkan dengan promosi yang sudah ada. 

3. Dimensi Impact   

Untuk meningkatkan dampak yang ditimbulkan dari program promosi yang telah 

dijalankan, perpustakaan diharapkan mampu lebih inovatif dalam memanfaatkan dan 

menggunakan media-media promosi. Dengan memanfaatkan media yang sedang up to date 

dikalangan remaja karena kebanyakan penggunanya adalah anak remaja atau pelajar 

4. Dimensi Communication   

Agar tidak terjadi tingkat kejenuhan maka isi pesan yang disampaikan sebaiknya lebih 

beragam. Kalimat dan gambar yang ditampilkan sebaiknya mampu menyampaikan maksud dan 

tujuan promosi sesuai dengan tujuan dan sebaiknya menggunakan pesan promosi yang mudah 

diingat. 
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