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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia marketing terdapat konsep yang disebut four Ps of marketing 

- product, price, place, and promotion (Duncan 2008, 7).  Empat hal tersebut 

berkaitan dengan brand dan dalam bagian promotion, terdapat fungsi-fungsi 

komunikasi pemasaran atau marketing communication (Duncan 2008, 7). 

Marketing communication adalah tentang bagaimana menciptakan, 

menyampaikan, mengatur, dan mengevaluasi brand message (Duncan 2008, 6). 

Brand message sangat berpengaruh dalam persepsi konsumen mengenai suatu 

brand. Hal ini berdasarkan pernyataan Duncan (2008), brand message is all the 

information and experiences that impact  how customers and other stakeholders 

perceive a brand. Salah satu prinsip dari Integrated Marketing Communication 

adalah apapun yang suatu perusahaan lakukan, dan terkadang apa yang mereka 

tidak lakukan, dapat mengirimkan brand message yang kuat (Duncan 2008, 110).  

Marketing communication atau komunikasi pemasaran memiliki tujuan 

untuk membangun merek atau brand (Duncan 2008, 7). Brand sendiri terdapat di 

dalam benak konsumen. Menurut Duncan (2008), brand adalah persepsi yang 

terbentuk sebagai hasil dari pengalaman dengan dan informasi tentang, suatu 

perusahaan atau lini produk. Oleh karena itu, membangun brand berarti 

merupakan membangun persepsi dari konsumen tentang suatu perusahaan atau 

produk.  

 



 

2 
 

Dalam buku Principle of Integrated Marketing Communication oleh 

Duncan (2008) terdapat salah satu contoh bisnis yang terbangun dengan baik 

berkat pembangunan brand yang baik adalah HB Ice Cream, brand es krim nomor 

satu di Irlandia. HB Ice Cream meminta McCann-Erickson Dublin untuk 

mengembangkan program komunikasi untuk memperkenalkan identitas brand 

yang baru dari HB Ice Cream. Tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana 

mengembangkan kategorinya dengan meningkatkan konsumsi es krim. McCann 

memutuskan bahwa strategi yang tepat adalah dengan bergerak melewati target 

audiences HB sebelumnya yaitu ibu rumah tangga dengan anak dan usia dewasa 

muda dari 15 – 34 tahun. Hal ini dikarenakan HB ingin menciptakan identitas 

brand yang lebih kontemporer. Untuk mencapai hal itu, usaha komunikasi yang 

dilakukan perlu menyentuh sisi emosional dari penonton. Cara yang digunakan 

adalah dengan memperkenalkan logo baru yang menggunakan bentuk hati. Logo 

tersebut mengkomunikasikan nilai-nilai kebersamaan dan cinta yang alami – 

“natural togetherness and love”. Brand message  yang diangkat adalah “Natural 

togetherness”. Pesan tersebut mengkomunikasikan benefit emosional kunci 

dengan memfokuskan pada orang-orang menikmati es krim dalam lingkungan 

sosial dan interaktif. Pesan tersebut kemudian disampaikan kepada audiens 

dengan menggunakan event-based plan yang didaulat sebagai “The Love 

Weekend”. Hasilnya, hampir separuh atau seluruh masyarakat Irlandia mengenali 

simbol baru dari HB dengan 70 persen dari kelompok usia 15 sampai 24 sadar 

akan logo tersebut dan 75 persen dari mereka mengasosiasikan logo tersebut 

dengan HB Ice Cream. Penjualan pada bulan Februari, saat diadakannya “The 
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Love Weekend” juga mengalami peningkatan, yang merupakan suatu kejutan 

karena biasanya penjualan es krim di Irlandia cenderung baik pada musim panas. 

Berdasarkan contoh di atas, untuk membangun brand yang baik, 

diperlukan brand message yang baik. Brand message merupakan salah satu kunci 

dalam pembangunan brand. Sesuai pernyataan Duncan (2008), a brand message 

can originate from anywhere inside or outside a company,  pesan mengenai suatu 

brand dapat berasal dari berbagai sumber. Perilaku perusahaan, desain dan 

perawatan fasilitas fisik, praktik perekrutan kerja, harga saham, apa yang orang 

lain katakan atau tulis mengenai perusahaan tersebut, sampai pesan marketing 

communication, semuanya mengatakan sesuatu tentang suatu brand atau 

perusahaan (Duncan 2008, 109). 

Selama bertahun-tahun, salah satu fungsi dari komunikasi pemasaran yang 

sangat dominan digunakan adalah iklan televisi (Duncan 2008, 9). Salah satu 

industri yang memiliki kegiatan beriklan yang besar adalah industri 

telekomunikasi. Bersama produk konsumsi harian dan perbankan, perusahaan 

telekomunikasi merupakan perusahaan yang paling banyak melakukan belanja 

iklan (Tempo 2012).  Besarnya belanja iklan perusahaan telekomunikasi juga 

dapat dilihat dari pengeluaran masing-masing operator pada tahun 2011 (Surabaya 

Post 2012): 

- Telkomsel (Rp. 1,28 trilyun) 

- XL (Rp. 635 milyar) 

- Axis (Rp. 526,7 milyar) 

- Indosat (Rp. 320,4 milyar) 
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- Esia (Rp. 314 milyar) 

Dari jumlah-jumlah tersebut, sekitar 35 – 40% dialokasikan untuk iklan 

televisi (Surabaya Post 2012).  

Hal ini menjadi sangat menarik. Banyak yang berpendapat bahwa 

periklanan sudah mengalami penurunan. Dalam Adwatch: Outlook 2002, 

pertemuan 400 eksekutif industri periklanan, diskusi konferensi berpusat pada 

penggunaan fungsi-fungsi komunikasi pemasaran selain periklanan (Duncan 

2008, 9). Tiga konglomerasi agen periklanan terbesar juga melaporkan bahwa 

mayoritas pendapatan mereka berasal dari menyediakan fungsi-fungsi komunikasi 

pemasaran selain periklanan (Duncan 2008, 9). 

Iklan televisi merupakan salah satu bentuk periklanan yang mengalami 

penurunan. Sejak diperkenalkannya remote control, channel surfing, dan VCR dan 

DVR, jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyaksikan iklan per rata-rata 

penonton televisi telah berkurang dengan sangat signifikan (Lane, King, and 

Russell 2005, 230).  

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, membangun brand dengan baik akan 

menghasilkan profit yang lebih baik. Sudah diuraikan pula mengenai komunikasi 

pemasaran, salah satunya iklan, yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut. 

Mengingat periklanan dan iklan televisi yang dikatakan mengalami penurunan, 

menjadi menarik bagaimana industri operator telekomunikasi tetap melakukan 

belanja iklan yang besar, terutama iklan televisi.  

Saat ini industri telekomunikasi Indonesia sedang hangat-hangatnya 

menggarap segmen mobile internet. Penetrasi internet di Indonesia terhitung 
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cukup pesat di mana banyak dari pengakses internet menggunakan sarana mobile 

seperti smartphone atau tablet PC. Menurut Nielsen’s Southeast Asia Digital 

Consumer Report 2012, 48% pengguna internet di Indonesia mengakses internet 

melalui sarana mobile (The Jakarta Post 2012). Berdasarkan laporan tersebut pula, 

tren ini diperkirakan akan terus berkembang dengan 5% pengguna internet 

menyatakan akan menggunakan telepon genggam untuk mengakses internet dan 

12% menyatakan akan menggunakan internet capable handheld-devices dalam 12 

bulan ke depan. Oleh karena itu, banyak operator telekomunikasi kini 

menawarkan produk mobile internet. 

Salah satu operator telekomunikasi yang melakukan kegiatan beriklan di 

televisi dan menawarkan mobile internet adalah Tri. Di kategori operator 

telekomunikasi, Tri bisa dibilang masih muda dan terus berkembang. Tri pertama 

kali memasuki pasar Indonesia sejak Maret 2007. Market share Tri saat ini juga 

baru sebesar 5,6% (Indosat Corporate Presentation Q2 2012), masih dibawah 

operator-operator seluler lainnya seperti Telkomsel (47,2%), Indosat (20,7%), dan 

XL Axiata (18,7%) (Indosat Corporate Presentation Q2 2012). Per 31 Desember 

2010, Tri juga dikabarkan telah memiliki kurang lebih 16 juta pelanggan 

Indonesia sejak Maret 2007 (Referensi Selular Indonesia 2012, 60).  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti iklan televisi dari Tri. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana iklan televisi Tri tersebut mampu membantu 

Tri dalam mengembangkan brand-nya, terutama di tengah-tengah kompetisi yang 

cukup keras dengan pemain-pemain lainnya dalam pasar operator telekomunikasi 

yang sudah memiliki brand yang lebih besar di Indonesia. Misalnya saja 

 



 

6 
 

Telkomsel yang merupakan operator pertama yang mencapai 100 juta pelanggan 

pada tahun 2011 (Referensi Selular Indonesia 2012, 45) dan Indosat yang 

merupakan salah satu dari dua operator telekomunikasi tertua di Indonesia 

(Referensi Selular Indonesia 2012, 47). Selain itu terdapat juga XL yang gencar 

menawarkan program dan layanan inovatif terbaru (Referensi Selular Indonesia 

2012, 52). Bahkan salah satu operator seluler lainnya yang juga masih bisa 

dibilang cukup muda yaitu Axis, kini tercatat sebagai operator GSM dengan 

pertumbuhan pelanggan paling cepat di Indonesia dimana dalam kurun waktu 

kurang dari empat tahun, Axis telah memiliki 17 juta pelanggan (Referensi Selular 

Indonesia 2012, 56). 

Iklan yang diteliti adalah iklan AlwaysOn. Peneliti memilih iklan 

AlwaysOn dari Tri karena iklan tersebut mengiklankan produk paket mobile 

internet dan merupakan iklan terbaru dari Tri. Oleh karena itu perlu diteliti 

mengenai persepsi pengguna mobile internet tentang brand message yang 

disampaikan dalam iklan tersebut. Hal ini sangat penting berkaitan dengan 

bagaimana Tri dapat menggarap pasar mobile internet di Indonesia. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, brand Tri di Indonesia masih 

terbilang muda dan masih berkembang, terutama jika dibandingkan dengan 

kompetitor-kompetitornya, terutama tiga operator telekomunikasi terbesar di 

Indonesia yakni Telkomsel, XL, dan Indosat. Sesuai dengan pernyataan Duncan 

(2008) mengenai membangun brand dengan baik untuk mencapai profit yang 
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lebih baik, menjadi penting bagaimana iklan AlwaysOn, sebagai salah satu fungsi 

komunikasi pemasaran yang digunakan Tri, dalam membangun brand-nya. Yang 

perlu menjadi perhatian adalah mengenai persepsi terhadap brand message dari 

iklan AlwaysOn. Hal ini dikarenakan brand message adalah semua informasi dan 

pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi kustomer dan stakeholders lainnya 

dalam mempersepsikan suatu brand (Duncan 2008, 6). Seperti sudah diuraikan 

sebelumnya, marketing communication berkaitan dengan menciptakan, 

menyampaikan, mengatur, dan mengevaluasi brand message (Duncan 2008, 6). 

Iklan Tri AlwaysOn memiliki pesan mengenai “kebebasan”. Berikut 

penjelasan dari website Pantarei (2012), agensi periklanan yang membuat iklan 

AlwaysOn, mengenai karyanya tersebut: 

 

   In 2012, after a passive year in advertising campaigns, Tri Indonesia finally launched 
its latest innovation, AlwaysOn, the new starter pack product that is specifically designed 
for internet services by providing a year long validation period (the longest of its kind), 
and giving the ability to freely access 10 of the most popular websites in Indonesia 
(Facebook, Google, Detik, Kaskus, Klik BCA, Kompas, Toko Bagus, Vivanews, Okezone, 
Facebook Messenger, Yahoo Messenger, GTalk, MSN, ICQ, Myspace, dan AIM by using 
eBuddy) On top of that, users also get a bonus 50MB quota every month. 
The concept portrayed is the irony of freedom with ‘conditions’, which has become a 
common issue of today’s youth. Presenting the so called freedom that is limited by 
parent’s perceptions, norms, cultures in society, We are hoping to build the emotional 
engagement between the audience and the brand. 
   The campaign also serves to bring out Tri’s brand soul of being the “Agent 
Provocateur” instigating people to re-think about the current facts, wrapped in a very 
inspiring line: “Think Again”. 
   The message to deliver within this AlwaysOn campaign is “Freedom is Real”. This 
message has become the spirit of the product as well, as all AlwaysOn contents are 
designed to provide the freedom of online services to the consumer. 
It can be interpreted that AlwaysOn is the perfect embodiment of tactical and thematic 
campaign all in one. 
 
 
 
Sangat jelas sekali dalam penjelasan tersebut bahwa brand essence yang 

ingin dibawa adalah Tri sebagai “Agent Provocateur”. Sementara pesan yang 
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ingin disampaikan dari iklan AlwaysOn adalah mengenai “Freedom is Real”. 

Bagaimana audiens mempersepsikan pesan ini merupakan masalah yang perlu 

diteliti. Hal ini berdasarkan Duncan (2008) yang mengatakan bahwa 

sesungguhnya arti dari brand yang mempengaruhi perilaku berada di kepala dan 

hati dari kustomer dan stakeholders lainnya.  

Hal-hal yang telah diuraikan tersebut mendorong peneliti untuk meneliti 

tentang brand message Tri yang diterima oleh penonton iklan televisi AlwaysOn. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka masalah yang ingin diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah persepsi pengguna mobile internet di Jakarta terhadap brand message 

pada iklan televisi AlwaysOn?  

 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengetahui apakah persepsi pengguna mobile internet di Jakarta terhadap 

brand message pada iklan televisi AlwaysOn. 
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I.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kegunaan, yaitu 

kegunaan akademis, kegunaan praktis, dan kegunaan sosial. 

I.5.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis untuk menambah pengetahuan 

khususnya dalam bidang komunikasi. Penelitian ini dapat menjadi bahan 

pembelajaran mengenai iklan televisi dan juga kaitannya dengan strategi 

komunikasi brand. Penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh studi kasus 

bagaimana iklan harus mengkomunikasikan pesan yang tepat dan dapat dipahami 

oleh konsumen. Kegunaan akademis yang dapat diperoleh lainnya adalah sebagai 

bahan referensi atau contoh untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

iklan menyampaikan brand message. 

 

I.5.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah 

brand message yang diterima oleh penonton iklan televisi AlwaysOn. Kegunaan 

praktis lainnya adalah mengevaluasi apakah iklan operator seluler tepat untuk 

menggunakan pendekatan emosional dibandingkan fungsional. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada operator 3 (Tri), operator-

operator seluler lainnya, dan juga kepada agensi-agensi iklan di Indonesia. 
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I.5.3 Kegunaan Sosial 

 Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah untuk mendorong konsumen 

untuk lebih cerdas dalam menerima pesan iklan. Konsumen kini tidak hanya 

melihat iklan yang hanya menawarkan fungsi produk tetapi juga nilai yang 

diusung oleh brand. 

 

I.6 Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian ini dibagi menjadi enam bab. Berikut 

pembagiannya: 

1) Bab I – Pendahuluan 

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar 

peneletian. Selain itu dijelaskan juga mengenai identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 

2) Bab II – Objek Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti. Dilengkapi pula dengan data-

data dan informasi-infromasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

3) Bab III – Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini, teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian 

dibahas dan diuraikan. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut berdasar pada 

literatur-literatur yang ada. 

4) Bab IV – Metodologi Penelitian 
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Bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk meneliti 

masalah. Bab ini terdiri dari teknik pengumpulan data, sumber-sumber data, 

validitas, dan realibilitas data. 

5) Bab V – Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas secara mendalam hasil penelitian yang diperoleh. 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep 

yang digunakan dalam penelitian dan juga analisa data-data hasil penelitian.  

6) Bab VI – Penutup 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran kepada 

pihak yang terkait berdasarkan tujuan dari penelitian. 

 




