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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dari tugas akhir ini 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Televisi bukan lagi barang yang mewah untuk sebagian penduduk di dunia 

karena hampir seluruh masyarakat setidaknya memiliki satu televisi di dalam 

rumahnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pemilik televisi pada tahun 

2010 meningkat menjadi 60% dari total jumlah rumah tangga dibandingkan dengan 

tahun 1995 yang hanya mencapai 45% dari jumlah rumah tangga. Jumlah penonton 

di Indonesia sendiri sangat banyak, yaitu mencapai 88% dari jumlah rumah tangga 

(Asrul, 2010). Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi para pemasar untuk 

menggunakan media televisi untuk mengkomunikasikan produk atau jasa mereka. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Pembagian Porsi Iklan pada Media Iklan Tradisional 
Sumber: P3I (Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia) 
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Gambar 1.1 merupakan data dari P3I (Perhimpunan Perusahaan Periklanan 

Indonesia) mengenai porsi pembagian iklan pada media tradisional pada tahun 2003. 

Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa stasiun televisi merupakan media 

iklan favorit pilihan pemasar didalam mengkomunikasikan produk dan jasanya. 

Sebanyak 61,1% dari total porsi belanja iklan nasional di Indonesia diambil oleh 

media televisi. Tentu ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh televisi 

dibandingkan dengan media lainnya, yaitu dapat menampilkan visual sekaligus 

audio secara bersamaan. Sedangkan media iklan favorit urutan kedua pilihan 

pemasar adalah koran, yaitu 25,9% dan sisanya 13% diambil oleh media radio, 

billboard, majalah, dan tabloid. 

Tidaklah heran bila saat ini puluhan bahkan ratusan iklan telah memenuhi 

acara-acara di televisi, terutama program yang banyak ditonton atau tayang pada 

waktu prime time. Shenk (1998) dan Marsden (2006) menyatakan bahwa konsumen 

disuguhi lebih dari 1000 buah iklan setiap harinya. Di Indonesia sendiri, menurut 

penelitian dari lembaga ACNielsen, tingkat kepadatan iklan televisi mencapai angka 

kurang lebih 1000 buah iklan per minggu dan rata-rata orang Indonesia menonton 

iklan televisi sebanyak 850 buah iklan per minggu (Kuswati, 2007). Dampak yang 

akhirnya ditimbukan dari menonton iklan yang terlalu banyak adalah timbulnya rasa 

bosan dan terganggu.  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh LOWE Indonesia, sebanyak 53,7% 

penonton televisi akan menggunakan jeda iklan untuk melakukan aktifitas lain dan 

53% penonton akan mengganti saluran televisi begitu memasuki tayangan iklan 

(Tempo, 2005).  Angka tersebut menunjukkan bahwa khalayak di Indonesia 
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berusaha menghindar dari iklan dengan cara zipping, yaitu penonton mempercepat 

bagian iklan ketika menyaksikan tayangan ulang film atau televisi melalui rekaman 

video dan zapping, yaitu penonton mengganti saluran televisi untuk menghindari 

iklan (Graw & Hill 2007, 284). Oleh karena itu, perusahaan pengiklan melirik cara-

cara lain dalam mempromosikan produk atau jasanya di luar dari iklan televisi 

tradisional, salah satunya adalah melalui praktek Product Placement.   

Product placement atau disebut juga dengan brand placement merupakan 

sebuah praktek pemasaran di mana nama merek, produk, paket, jasa dan lainnya 

ditampilkan dan digunakan secara kontekstual dalam sebuah film ataupun acara 

televisi untuk suatu tujuan komersial (Rumambi, 2007). Pengiklan berupaya agar 

promosi product placement yang dilakukan dengan cara menempatkan logo, merek, 

dan produk di acara-acara tertentu dan membuatnya seolah-olah bagian dari alur 

cerita mampu menarik perhatian dari penontonnya, mengingatkan penonton 

terhadap merek, dan merangsang terciptanya pembelian.  

Alasan banyak perusahaan menggunakan praktek product placement juga 

terjadi karena permasalahan yang dihadapi oleh iklan (Gupta & Lord 1998), yaitu 

adanya kecenderungan penonton untuk menghindari iklan dengan zipping dan 

zapping dimana penonton memilih untuk mempercepat bagian iklan atau mengganti 

saluran saat iklan muncul di layar kaca,  selain itu terjadinya audience fragmentation 

yaitu semakin banyaknya media vehicle yang ada karena meningkatnya jumlah 

penyedia TV kabel seperti First Media dan Indovision sehingga penonton lebih 

tertarik untuk menonton TV kabel karena jumlah dan program yang lebih banyak 

dan juga beragam, dan yang terkhir karena terjadinya clutter yaitu jumlah iklan yang 
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terlalu banyak dalam satu segmen iklan dan berkurangnya durasi iklan –iklan 

tersebut yang akhirnya membuat penonton terekspos pada iklan yang begitu banyak 

setiap kali jeda iklan, sehingga membuat penonton sangat sulit untuk mengingat satu 

iklan tertentu. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Film banyak berperan dan mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari, 

film turut mempengaruhi pikiran maupun perilaku penontonnya, hal tersebut dapat 

dilihat dari banyak orang yang mengikuti cara berpakaian, gaya berbicara, dialog, 

bahkan membeli apa yang dikonsumsi para aktor atau aktris di suatu film (Mary Lou 

2006, 21). Kelebihan film yang bisa menembus berbagai lapisan masyarakat dan 

bisa mempengaruhi penontonnya dilirik oleh para pemasar sebagai media yang 

dapat digunakan untuk mengkomunikasi produk mereka. Berdasarkan data yang 

diperoleh, tiket film di Indonesia terjual mencapai 190 juta tiket pertahun (Vivian 

2008, 533).  Lebih lagi, berdasarkan hasil survei dari Forrester Research 

bekerjasama dengan ANA (Association of National Advertisers) didapatkan hasil 

bahwa 78% pengiklan merasakan kalau iklan televisi sudah semakin tidak efektif 

sejak dua tahun terakhir sejak tahun 2006. Karena itulah, banyak pemasar yang 

akhirnya mulai menempatkan produk mereka di dalam sebuah film, program 

televisi, maupun video musik. 

Untuk memaksimalkan keefektifitas product placement dalam film, biasanya 

para pemasar lebih memilih film-film yang dibintangi oleh selebriti terkenal atau 

film yang diprediksi akan sukses (Mary Lou 2006, 11). Salah satu film yang dipilih 
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untuk memasarkan produk adalah film “Twilight” karya Catherine Hardwicke yang 

diadaptasi dari novel sangat laris berjudul sama karya Stephenie Meyer. Film ini 

berkisah mengenai percintaan seorang gadis berusia 17 tahun Isabella Swan dengan 

seorang vampir tampan yang selamanya berumur 17 tahun sejak tahun 1918 Edward 

Cullen. Film ini menjadi fenomena yang sangat menarik sehingga telah menghiasi 

banyak media massa dalam pemberitaannya. Bahkan sebelum kemunculan film ini 

di bioskop, Twilight telah menyita perhatian banyak orang dikarenakan kepopuleran 

novelnya yang terjual sebanyak 40 juta kopi di seluruh dunia (selebrity.com). 

Mengingat bahwa novel tersebut sudah tersebar di banyak negara, akhirnya buku ini 

diterjemahkan ke dalam 37 bahasa yang berbeda-beda, tidak ketinggalan bahasa 

Indonesia. Menurut situs Flick Magazine film Twilight berhasil meraih pemasukan 

sebanyak US$70,6 juta pada hari pertama. Dengan penjualan tiketnya yang sangat 

banyak, film ini telah menduduki posisi kelima penjualan tiket presale di Amerika 

Serikat.  

Ketenarannya pun tidak hanya sampai di Amerika Serikat saja namun para 

penggemar Twilight di Indonesia pun membuat sebuah komunitas atau kelompok 

pecinta Twilight dan menyebut diri mereka Twilighters Indonesia. Fans twilightpun 

menyebar diberbagai macam media sosial seperti facebook dan twitter, Facebook 

Fan Page telah disukai oleh lebih dari 34.000.000 orang, dan folowernya di twitter 

@twilight mencapai satu juta follower. (Aditya, 2012) 

Ketenaran novel ini membuat Summit Entertainment ingin menjadikan 

Twilight menjadi sebuah film yang spesial didedikasikan untuk para penggemarnya. 
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Film ini telah menembus box office di seluruh dunia dengan pendapatan 

internasional US$ 392.600.000 (Twilight Saga: Breaking the Bank, 2012) 

Fenomena film Twilight tidak berhenti begitu saja, berdasarkan hasil polling 

di beberapa situs internet seperti www.4tnz.com, www.yahoo.com, twicon forums 

menyatakan bahwa banyak Twilighters yang menonton Twilight lebih dari satu kali, 

sebanyak 23% menonton lebih dari tiga kali, dan jumlah terbanyak menonton 

sebanyak 15 kali. Frekuensi menonton inilah yang dicari oleh para pemasar, karena 

dengan banyak menonton film maka penonton semakin banyak diterpa oleh produk-

produk yang ada di dalam film tersebut.  

Sesuai dengan tema dan jalan ceritanya, target audience dari film Twilight 

adalah remaja. Menurut Santrock (2003) remaja adalah masa perkembangan transisi 

antara masa anak dan masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis, kognitif, 

dan sosial-emosional serta bersifat aktif dalam melakukan setiap aktivitasnya. 

Remaja cenderung ingin mengikuti apa yang digunakan oleh orang yang dikagumi 

atau disukai. Keinginan remaja untuk tampil seperti orang yang mereka idolakan 

membuat remaja cenderung memilih merek yang sama dengan orang yang mereka 

idolakan tersebut. Hal ini pula yang membuat produsen dari Volvo dan Apple 

memilih film Twilight sebagai salah satu tempat untuk memasarkan produknya. 

Menurut Abe Sauer (Brandchannel, 2010):  

“Ketika berbicara soal penempatan produk (product placement), kesamaan 
yang dimiliki oleh Twilight dan Sex and the City sangat mencolok, dimana 
kedua pemeran protagonis dalam film tersebut (Carrie dan Bella) sangat 
sering dilihat menggunakan laptop Apple mereka.” 
 

Dan menurut Doug Speck, Presiden dan CEO mobil Volvo (Volvo in The News) 

dan Oliver Engling, Project Manager Promotion Volvo (Prasetya, Okezone): 
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"Kesempatan untuk berpartisipasi dalam film yang sukses seperti ini 
merupakan kesempatan bagus apalagi kita sudah dimunculkan dalam 
novel sebagai mobil Edward Cullen, Edward dan Volvo sangat cocok 
dimana Edward itu pelindung, dan disaat yang sama juga sangat suka style 
dan kecepatan" 

  
Dari kalimat diatas, dapat disimpulkan bahwa produsen Volvo dan Apple 

menganggap tepat product placementnya dalam film Twilight. Kepopuleritasan 

Edward Cullen (Robert Pattinson) dan Bella Swan (Kristen Stewart) pun dalam 

film Twilight ini diharapkan mampu mendongkrak merek Volvo dan Apple. 

Pada umumnya, penonton yang melihat atau mendengar product 

placement dalam suatu film akan memunculkan sebuah sikap (Wilson & Wilson, 

2003). Pengertian sikap menurut Schiffman dan Kanuk (2004) adalah proses 

pembelajaran untuk menanggapi suatu objek dengan cara menyukai atau tidak 

menyukai objek tersebut. Sikap merupakan suatu reaksi, bisa positif atau negatif 

terhadap objek – objek tertentu. Sikap penonton remaja yang dihasilkan pada 

setiap product placement dalam sebuah film tentu saja akan berbeda-beda. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nebehnzahl dan Scunda 

(1993) disimpulkan bahwa pada umumnya penonton memiliki respon yang positif  

dan sikap suka terhadap product placement karena membuat film terlihat menjadi 

lebih nyata, namun berdasarkan beberapa sumber yang peneliti temukan, tidak 

jarang pula penonton memberikan respon negatif dan sikap tidak suka terhadap 

product placement karena dianggap terlalu kelihatan mencolok, contohnya pada 

program acara Korea yang berjudul we got married yang terlalu terang-terangan 

menunjukkan produk-produk dan akhirnya membuat penonton mengkritiknya. 

(Vin, 2012) 
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Menurut Solomon dan Englis (2002) konsumen merasa bahwa 

penggunaan produk-produk dengan merek-merek tertentu dalam sebuah film 

merupakan hal yang biasa yang ditujukan untuk membuat film semakin terlihat 

nyaata, sehingga penonton cenderung lebih bisa menerima dan lebih terbuka 

terhadap komunikasi merek yang mereka lihat dari sebuah film dibandingkan 

dengan iklan. Jika pada sebuah iklan di televisi, penonton bisa mengganti channel 

televisi, tidak demikian ketika penonton sedang menonton film. Penonton merasa 

bahwa produk yang muncul dalam sebuah film adalah wajar, sehingga tanpa 

disadari mereka terkespos pada sebuah merek produk dengan cara yang sealami 

mungkin.   

Peneliti memilih film Twilight karena film ini mampu menarik perhatian 

seluruh remaja di dunia, tidak ketinggalan remaja di Indonesia. Dengan hadirnya 

komunitas pecinta Twilight di Indonesia (http://indotwilighters.webs.com/), 

komunitas fans Indonesia Robert Pattinson dan Kristen Stewart 

(http://robertpattinsonindonesia.com) membuktikan bahwa film ini berhasil 

mengambil perhatian banyak khalayak. Dan peneliti memilih komunitas 

Twilighters Indonesia yang menyebut diri mereka Twilight Nusantara sebagai 

populasi dalam penelitian ini agar respondennya tepat yaitu remaja-remaja yang 

menyukai film Twilight. Sehingga diharapkan penelitian ini akan memperoleh 

kecocokan responden.  

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Product Placement pada film 

Twilight Terhadap Sikap Remaja Twilight Nusantara”, dimana hasil dari 
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penelitian ini adalah semakin baik dan disukai suatu product placement oleh 

penontonnya, maka sikap yang dihasilkan oleh penonton juga akan semakin baik 

terhadap merek yang ditampilkan.  

 

I.3 Rumusan Masalah 

  Permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah mencari tahu seberapa 

kuat pengaruh product placement Volvo dan Apple dalam film Twilight terhadap 

sikap remaja Twilight Nusantara? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Peran product placement begitu luas dalam berbagai media partisipasinya, 

secara khusus peneliti membatasi penelitian ini hanya untuk meneliti pengaruh 

product placement terhadap sikap penonton remaja atas merek dalam film saja. 

Peneliti hanya mengambil dua merek yaitu Volvo dan Apple karena merek 

tersebut paling ditonjolkan di dalam film Twilight serta dipakai oleh kedua 

pemeran utamanya. Pada penelitian ini, peneliti membatasi responden pada remaja 

pecinta Twilight di Indonesia, yaitu Twilight Nusantara sehingga diharapkan 

cerita dan product placement yang terdapat dalam film tersebut lebih bisa 

mempengaruhi sikap penontonnya. Peneliti mengambil sampel remaja umur 18 – 

22 yang sudah menonton film Twilight. Sehingga peneliti mengharapkan 

penonton yang sudah menonton film Twilight sudah sadar (aware) terlebih dahulu 

akan produk-produk yang digunakan oleh kedua pemeran utamanya, sehingga 
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peneliti bisa melihat sikap yang dihasilkan penonton terhadap product placement 

tersebut. 

 

I.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa kuat pengaruh 

product placement Volvo dan Apple dalam film Twilight terhadap sikap remaja 

Twilight Nusantara. 

 

I.6 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi 

berberapa pihak: 

• Kegunaan Akademis: penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

wawasan keilmuan, khususnya Ilmu Komunikasi Pemasaran mengenai 

penggunaan product placement dalam sebuah film. 

 

• Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan berguna bagi pengiklan agar 

bisa memanfaatkan film sebagai salah satu wadah untuk beriklan, dan juga 

diharapkan menjadi masukan bagi pengiklan untuk bisa menempatkan 

produk yang sesuai dengan filmnya. 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini, 

sistematika digunakan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai 
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hal-hal yang akan dibahas pada masing- masing bab. Peneliti 

mengelompokkannya ke dalam enam bab dengan isi sebagai berikut: 

 

1) BAB I: Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang 

diharapkan, serta sistematika penulisan. 

 

2) BAB II: Objek Penelitian 

Bab ini akan menguraikan tentang objek/ benda dari penelitian yang 

dilakukan, mencangkup tentang sinopsis dalam film Twilight, 

bagaimana product placement Volvo dan Apple dalam film tersebut, 

serta penjelasan mengenai komunitas Twilight Nusantara. 

 

3) BAB III: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep yang peneliti gunakan 

sebagai dasar penelitian dan juga penjabaran yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 
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4) BAB IV: Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian, pendekatan yang digunakan selama penelitian, dan analisis 

data di dalam penelitian. 

 

5) BAB V: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti, yaitu berupa hasil pengumpulan data dari permasalahan yang 

dibahas, pengolahan data, dan analisis pembahasan secara mendalam 

mengenai objek penelitian. Di dalam bab ini juga akan terlihat hasil 

akhir yang sudah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian tersebut 

akan dijadikan bahan pembahasan untuk jawaban masalah pokok 

penelitian. 

 

6) BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

oleh peneliti. Saran diberikan sebagai bentuk masukan dan 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan 

dengan pengaruh product placement terhadap penontonnya.  

 

 




