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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Kaum remaja sering kali dijadikan target dan segmen pasar oleh ragam 

produk para produsen. Karena pada masa remajalah seseorang masih ingin 

mencari jati diri untuk mendapat perhatian lebih, dan tampil sempurna. Sehingga 

dapat diterima di dalam lingkungan pergaulannya. Maka dari itu kebutuhannya 

untuk tampil beda begitu beragam, baik dari kebutuhan untuk kecantikan  hingga 

life style dari para remaja tersebut. 

 Oleh karena itu beragam produk remaja berebut pasar untuk memenuhi 

kebutuhan para remaja, sehingga dapat mendukung penampilan mereka dengan 

mengikuti trend masa kini. Terlebih lagi saat ini informasi begitu luas dan sangat 

mudah untuk diakses. Sehingga para remaja dapat meniru public figure dengan 

cepat, baik melalui radio, televisi dan internet (social media). Para public figure 

ini sering kali memberikan influence baik positif maupun negatif  bagi para 

fansnya baik melalui tingkah laku ataupun life style. Sering kali pola tingkah laku 

public figure ini sering membuat suatu hal yang kontroversi, sehingga mendapat 

proporsi yang lebih didalam media.  Atas dasar life style public figure tersebut. 

Maka para produsen, sadar betul bahwa public figure memiliki tempat yang lebih 

di hati para pemirsanya dan menjadikan public figure ini idola yang patut ditiru 

oleh para pengemarnya atau fans.  
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Sehingga banyak kasus dimana public figure yang dikontrak secara 

exclusive oleh suatu produk untuk jangka waktu tertentu harus mampu menjaga 

citra diri selama kurun waktu tertentu dapat menjaga konsistensi image produk 

yang diwakilkannya. Jika dalam kurun waktu tersebut seorang public figure tidak 

mampu menjaga citra dirinya, maka akan berdampak negatif bagi produk tersebut. 

Public figure dalam sebuah iklan yang diendorse sangat penting artinya, terlebih 

lagi jika public figure tersebut memiliki banyak follower atau fans yang 

mengidolakannnya, sehingga informasi iklan yang disampaikan akan dengan 

mudah tersampaikan kepada audience yang mencintai public figure tersebut. 

Sehinga apapun yang digunakan oleh para public figure ini biasanya akan menjadi 

trend bagi kalangan komunitas yang di wakilkannya dalam sebuah iklan. 

Melalui strategi promosinya Pond’s mencoba mengaktifkan pengenalan 

masalah kepada remaja putri mengenai pentingnya menjaga dan merawat 

kecantikan kulit sejak dini. Karena dengan berawal dari memiliki kulit yang 

cantik, dianggap akan menambah rasa  percaya diri remaja sehingga mereka 

merasa bahwa eksistensi mereka diakui, contohnya seperti diterima dan lebih  

percaya diri dalam pergaulan, lebih optimis dalam mencapai prestasi gemilang, 

serta yang paling indah di masa remaja adalah dapat menarik perhatian lawan 

jenis dan mendapatkan cinta (www.unilever.co.id). Pond’s kembali meluncurkan 

produk kecantikannya dengan menggaet  artis cantik Indonesia. Untuk episode 

kecantikan wanita diusia remaja dengan segudang prestasi dan penuh percaya diri 

sebagai Pond’s Beautiful Women. Antara lain, Gita Gutawa 
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(http://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/indonesia/ponds-beautiful-

women.html). 

Mengapa Pond’s memilih Gita Gutawa sebagai bintang produknya. Karena 

Aluna Sagita Gutawa atau lebih dikenal dengan Gita Gutawa yang lahir di Jakarta, 

11 Agustus 1993; umur 19 tahun adalah penyanyi remaja Indonesia yang memiliki 

suara sopran dan memiliki segudang prestasi tarik suara, serta sangat diidolakan 

sebagai remaja putri yang berprestasi dengan citra baik dan dirasa sangat cocok 

untuk mendongkrak citra Pond’s sebagai produk kecantikan remaja. 

Atas dasar Uraian diatas maka penelitian ini ingin mengkaji mengenai 

“EFEKTIFITAS IKLAN POND’S YANG DIBINTANGI OLEH GITA 

GUTAWA TERHADAP MAHASISWI UPH” 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Saat ini banyak perusahaan yang ingin memperkenalkan produknya 

dengan menggunakan public figure, karena dianggap sebagai salah satu cara 

promosi yang efektif dalam mendongkrak awareness dari audience ataupun target 

market suatu produk. Hal ini diiringi juga oleh persaingan promosi yang semakin 

gencar dilakukan para marketer guna memenangkan hati audience agar memilih 

produk mereka dibandingkan produk kompetitor.  

 Oleh karenanya produk Pond’s, menggunakan Gita Gutawa sebagai 

bintang yang memiliki image sebagai remaja putri yang memiliki percaya diri dan 

cantik, serta segudang prestasi dalam tarik suara. Pond’s memilih Gita Gutawa 

karena popularitas dan pencitraan yang baik dari sang selebriti, dia juga 

diharapkan dapat memperkuat citra Pond’s sebagai produk yang berkualitas, dan 
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merangkul pasar baru yaitu remaja putri yang ingin tampil cantik dan penuh 

percaya diri.  

I.3 Perumusan Masalah 

 Dari uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1) Sejauh mana efektifitas iklan Pond’s yang dibintangi oleh Gita Gutawa 

terhadap Mahasiswi UPH? 

I.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1) Mengetahui sejauh mana efektifitas iklan Pond’s yang dibintangi oleh Gita 

Gutawa terhadap Mahasiswi UPH. 

I.5  Manfaat Penelitian 

   Adapaun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Akademis                                                                                                                                      

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi  

bagi ilmu komunikasi khususnya untuk menambah pengetahuan Mahasiswi 

UPH Jurusan Ilmu Komunikasi dalam rangka memperkaya bahan referensi 

penelitian dan sebagai bahan sumber bacaan. 

1.5.2 Praktis 

        1.       Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukkan kepada 

para perusahaan Pond’s agar dapat digunakan untuk mengambil 

kebijakan selanjutnya yang ingin melakukan promosi dengan beriklan 

khususnya dengan menggunakan bintang iklan agar dapat 

mempertimbangkan kredibilitas dari bintang iklan tersebut. 
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        2.    Sebagai bahan acuan guna penyusunan proses komunikasi strategis 

pemasaran efektif, yang mampu memancing terjadinya keputusan 

pembelian pembeli terhadap produk Pond’s yang dibintangi oleh Gita 

Gutawa. 

1.5.3 Sosial  

           Dapat digunakan sebagai sumber referensi baik secara umum maupun 

personality sehingga memambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang 

Integrated Marketing Communication (IMC) in advertising and promotion, 

khususnya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas iklan yang dibintangi 

oleh public figure. 

 

I.6  Sistematika Laporan Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut:  

1) Bab I Pendahuluan 

Secara garis besar, bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.  

2) Bab II Objek Penelitian 

Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran yang jelas mengenai sejarah 

dan perkembangan objek penelitian, yaitu Pond’s, Gita Gutawa, dan Iklan 

Pond’s versi Gita Gutawa. 
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3) Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori atau konsep-konsep yang 

terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sehingga diperoleh suatu 

landasan teori yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam 

memecahkan masalah. 

4) Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab empat akan berisi mengenai penjelasan metode penelitian, perspektif 

penelitian, teknik pengumpulan data, rencana analisis data dan kerangka 

penelitian. 

5) Bab V Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan sejumlah data-data hasil penelitian 

yang kemudian akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan dan 

bagaimana hasil penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian diatas. 

6) Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang peneliti ambil dari analisis 

penelitian. Yang kemudian dari kesimpulan tersebut, peneliti akan 

mengemukakan saran yang dapat diaplikasikan oleh pihak lain, terutama 

pada marketer. 

 

 

 




