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BAB I 

 PENDAHULUAN  

I.1. Latar Belakang Masalah  

Di era teknologi dan persaingan industri makanan dan minuman yang 

semakin ketat kini, perkembangan teknologi dan informasi yang mempermudah 

peluang untuk mengakses informasi, membuat konsumen semakin kritis dalam 

memilih produk. Menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia MS Hidayat, 

pertumbuhan industri makanan dan minuman diprediksi tumbuh rata-rata 8,4 

persen per tahun. Angka ini lebih besar dibanding pertumbuhan industri nasional 

yang ditargetkan sebesar 6,7 persen per tahun (Kemenperin 2012).  

 Hal tersebut menggambarkan bahwa terbukanya peluang bagi produsen 

dalam memproduksi dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Dalam 

memasarkan suatu produk atau jasa yang baru kepada konsumen, kualitas produk 

dan harga yang bersaing tidaklah cukup, akan tetapi membutuhkan komunikasi 

interaktif antara konsumen dengan produsen, sehingga tercipta sebuah hubungan 

komunikasi timbal balik. Salah satu cara berkomunikasi yang dapat dilakukan 

produsen untuk membangun hubungan tersebut adalah dengan promosi.  

 Promosi merupakan variabel yang tergabung dalam konsep bauran 

pemasaran (Marketing Mix) yang terdiri dari produk (product), harga (price), 

promosi (promotion), dan distribusi (place), atau yang sering disebut sebagai 

konsep 4P (Kotler 2003, 15). Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
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salah satunya melalui media periklanan. Iklan memiliki dampak yang luas bagi 

khalayak serta dapat dikemas sedemikian rupa, sehingga produk yang ditawarkan 

menjadi terlihat  menarik dan dapat menciptakan perpsepsi bagi konsumen untuk 

mempertimbangkan produk yang di iklankan tersebut sebagai pilihan sesuai 

dengan kebutuhannya, dan akhirnya mengambil keputusan membeli produk 

tersebut dengan harga yang pantas berdasarkan kemampuannya.  

 Kegiatan periklanan dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat penting 

jika ingin suatu produk sukses di pasar, sehingga membuat perusahaan berlomba- 

lomba membuat iklan dengan tujuan meraih posisi yang menguntungkan di pasar. 

Salah satu cara pemasar membedakan produknya dengan pesaing adalah dengan 

mengkampanyekan kelebihan produknya melalui iklan yang unik, menarik dan 

yang mudah diingat oleh penonton.  

 Iklan yang efektif dan tetap sasaran digunakan oleh produsen untuk 

mempengaruhi dan mempersuasi persepsi dan preferensi konsumen terhadap 

berbagai merek produk kategori tertentu di pasar, yang menjadi salah satu faktor 

penting dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli 

produk, terutama iklan televisi. Hal ini dikarenakan iklan televisi mempunyai 

jangkauan yang sangat luas dan repetisi yang tinggi, dan juga dapat menampilkan 

pesan multimedia (suara, gambar dan animasi) yang dapat mempertajam ingatan 

konsumen (M. Suyanto 2005). Iklan akan meningkatkan kesadaran (awareness) 

konsumen terhadap suatu produk sampai menjadi Top of Mind dari konsumen 

sehingga juga memperngaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli suatu produk. 

 



  3 

 Dewasa ini, perkembangan industri yang bergerak di ranah fast moving 

consumer goods semakin pesat, terutama untuk industri minuman ringan, 

berdasarkan data yang didapatkan dari Industry Update vol.7 April 2012, (Bank 

Mandiri 2012), menyatakan bahwa: 

Konsumsi minuman ringan di Indonesia masih didominasi oleh air minuman 
dalam kemasan (84,1%), diikuti teh cepat saji (8,9%), minuman berkarbonasi (3,5%), 
dan minuman ringan lainnya (3,5%). Pasar minuman ringan di Indonesia masih memiliki 
prospek yang besar untuk tumbuh. Dalam siklus industri yang tumbuh menuju kepada 
level matang (growing to mature), pasar minuman ringan Indonesia nantinya 
diperkirakan akan berkembang kepada jenis minuman ringan lain, seperti minuman 
berkarbonasi, jus dan sari buah, hingga minuman energi. Pasar minuman ringan 
Indonesia tahun 2012 diestimasikan mencapai Rp 288,8 triliun-Rp 294,3 triliun, 
meningkat 5%-7% dibanding proyeksi tahun 2011 yang sebesar Rp 275 triliun. Minuman 
teh siap saji, penjualan tumbuh rata- rata 8% per tahun. Penjualan minuman teh siap 
saji pada tahun 2012 diperkirakan meningkat menjadi Rp 11 triliun dengan volume dapat 
mencapai 1.800 juta liter  

  

 Asosiasi Minuman Ringan Indonesia (Asrim) memperkirakan pasar 

minuman ringan teh siap saji nasional tumbuh 7,5% menjadi 1,67 miliar liter pada 

2011 dibandingkan 2010 yakni 1,55 miliar liter. Pertumbuhan itu mengikuti 

penambahan jumlah penduduk dan masih rendahnya tingkat konsumsi minuman 

ringan masyarakat di Indonesia. Farchad Poeradisastra, Ketua Umum Asosiasi 

Minuman Ringan, mengatakan pendorong utama bagi pertumbuhan pasar 

minuman ringan teh adalah populasi remaja dan anak muda di dalam negeri. 

Remaja dan anak muda adalah populasi yang produktif dan berpotensi 

mempunyai tingkat income yang terus meningkat untuk kedepannya, maka dapat 

dikatakan bahwa pasar minuman ringan teh siap saji di Indonesia sangat 

menjanjikan. (Indonesiafinancetoday 2012)1. 
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 Berikut beberapa merk minuman teh dalam kemasan yang bereadar di 

pasar Indonesia: 

Tabel 1.1 Merek Minuman Teh dalam Kemasan di Indonesia 

Perusahaan Teh Biasa Teh Hijau Teh Rasa Buah Teh bersoda 

Sosro - Teh Botol 
Sosro 
- S-tea 

- Sosro Green 
tea 

- Joy Tea 

Fruitea Tebs 

Coca Cola 
Company 
Indonesia 

Frestea Frestea Green  Frestea Frutcy  

ABC President  Nu Green Tea   

Ultra Jaya Teh Kotak Ultra    

Garuda Food   Mountea  

Orang Tua Teh Gelas    

Futami   Futami 17 Green 
Tea 

  

Others Teh Rio - C2 Green Tea 

- Zestea 

  

Sumber: Managing Brand Strategy Frestea 2010 

 Perusahaan PT. Futami Food and Beverages merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang fast moving consumer goods, yang berfokus pada 

minuman teh dalam kemasan. Salah satu produk unggulannya adalah Futami 17 

Green Tea yang terbuat dari 100% daun teh hijau asli, menggunakan racikan 

resep tradisi Jepang yang dipadukan dengan teknologi modern sehingga 

menghasilkan rasa dan manfaat yang optimal.  
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 Futami 17 Green Tea ini di luncurkan di tengah persaingan pasar minuman 

teh yang begitu ketat, di mana banyak produsen lain yang menawarkan minuman 

teh dalam kemasan yang serupa. Futami 17 Green Tea juga menghadapi 

tantangan lain yaitu market share minuman teh dalam kemasan yang telah 

dikuasai oleh beberapa market leader merk teh dalam kemasan lainnya sebelum 

Futami 17 Green Tea diluncurkan di pasar, maka Futami 17 Green Tea harus 

bekerja keras untuk merebut pangsa pasar minuman teh dalam kemasan dari para 

market leader sebelumnya. 

Tabel 1.2 Top Brand Indeks Teh dalam Kemasan Siap Minum 2011 
MEREK TBI KET 

Teh Botol Sosro 59.9 % TOP 

Frestea 10.7 % TOP 

Mountea 7.7 %  

Fruitea 5.8 %  

ABC Teh Kotak 4.6 %  

Ultra The Kotak 4.0 %  

Tekita 3.8%  

Sumber: Topbrand-award 2012 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, Futami 17 

Green Tea belum masuk pada Top Brand Index teh dalam kemasan siap minum. 

Dapat dilihat bahwa market share masih di kuasai oleh market leader minuman 

teh dalam kemasan yaitu Teh Botol Sosro.  
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 Menghadapi persaingan yang begitu ketat, Futami 17 Green Tea 

menggunakan iklan TVC yang di siarkan di berbagai stasiun televisi di Indonesia 

untuk memperkenalkan Futami 17 Green Tea kepada khalayak luas, khususnya 

kepada target market Futami 17 Green Tea yaitu para remaja sebagai salah satu 

cara untuk merebut market share minuman teh dalam kemasan. 

Indonesia Finance Today memprediksikan belanja iklan produsen 

minuman ringan pada tahun ini diperkirakan naik 10% mengikuti pertumbuhan 

omzet minuman yang ditargetkan meningkat 8%-10% dari Rp 300 triliun pada 

2010 menjadi Rp 330 triliun. Hasil riset Nielsen menyebutkan, nilai belanja iklan 

minuman pada 2010 naik 33% menjadi Rp 7,03 triliun dibandingkan 2009, yakni 

Rp 5,28 triliun.  

Menurut Ketua Asosiasi Minuman Ringan (Asrim) Suroso Natakusuma, 

pertumbuhan belanja iklan tersebut terpicu target para produsen untuk 

memperbesar pangsa pasar dan penjualan minuman mereka di tahun ini dari tahun 

sebelumnya. Iklan di media cetak, elektronik atau online dinilai menjadi sarana 

efektif untuk memperkenalkan produk baru maupun yang sudah diproduksi para 

produsen (Indonesifinancetoday 2012)2. 

 Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu semakin maraknya persaingan 

antar produsen minuman teh dalam kemasan botol melalui iklan media televisi, 

maka PT. Futami Food and Beverages memutuskan untuk menonjolkan salah satu 

elemen iklan yang dapat menarik perhatian khalayak luas ketika melihat iklan 

Futami 17 Green Tea, yaitu dengan menggunakan Jingle iklan yang catchy. 
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Dengan menggunakan jingle iklan dengan iringan musik dan kata-kata yang 

menarik, maka iklan Futami 17 Green Tea diharapkan dapat menarik perhatian 

penonton dan membangun brand awareness di benak konsumen terhadap Futami 

17 Green Tea mengingat tujuan utama dari iklan ini adalah memperkenalkan 

produk Futami 17 Green Tea kepada masyarakat luas. 

 Kevin Lane Keller dalam bukunya yang berjudul Strategic Brand 

Communication (2008) menyatakan bahwa jingle merupakan elemen sebuah 

brand yang paling efektif dalam membangun dan meningkatkan brand awareness 

suatu merek produk. Definisi jingle itu sendiri adalah musik sederhana dan 

mudah, baik nada maupun liriknya yang mudah diingat, bahkan dinyanyikan oleh 

pendengarnya yang bertujuan untuk mengingatkan tentang sebuah merek (Kasali 

2007, 92). Dalam hal ini, penggunaan jingle yang menarik dalam iklan Futami 17 

Green Tea versi “Sound of Goodness” yang di tayangkan di berbagai stasiun 

televisi nasional Indonesia bertujuan untuk membangun brand awareness 

masyarakat Indonesia, khusunya para remaja yang menjadi target market dari 

Futami 17 Green Tea.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian 

dengan indikator dan sampel yang berbeda serta tertarik untuk membandingkan 

sebuah produsen minuman teh dalam kemasan botol yaitu Futami 17 Green Tea 

sebagai objek pembahasan dalam penelitian ini dengan judul : “Hubungan Daya 

Tarik Jingle  Iklan Futami 17 Green Tea Versi “Sound of Goodness” dengan 

Brand Awareness Siswa SMA Jubilee.” 
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I.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: peluncuran produk 

Futami 17 Green Tea sebagai pendatang baru di kategori minuman teh dalam 

kemasan di tengah kancah persaingan pasar yang begitu ketat merupakan 

tantangan terbesar bagi PT. Futami Food and Beverages untuk dapat merebut 

perhatian konsumen dan market share yang sebelumnya sudah dikuasai oleh 

kompetitor.  

 Masalah utamanya adalah bagaimana cara untuk membangun brand 

awareness konsumen terhadap merek Futami 17 Green Tea mengingat begitu 

banyak produk minuman teh dalam kemasan lain di pasaran. Maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa pokok masalahnya adalah bagaimana menciptakan 

sesuatu yang unik dari strategi pemasaran Futami 17 Green Tea yang dapat 

membedakannya dengan para kompetitor. PT. Futami Food and Beverages 

mengunakan periklanan melaui media televisi sebagai salah satu instrumen 

promosi, dengan tujuan utama yaitu membangun kesadaran (awareness) khalayak 

luas akan produk minuman teh dalam kemasan yang baru, yaitu Futami 17 Green 

Tea. 

 Iklan Futami 17 Green Tea yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi, 

menggunakan jingle yang menarik sebagai elemen yang ditonjolkan dalam iklan 

tersebut, yang tetntunya didukung oleh visual yang juga menarik, seyogyanya 

dapat menarik perhatian dan membangun kesadaran khalayak luas, khususnya 

target market dari Futami 17 Green Tea, yaitu para remaja karena iklan tersebut 
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dikemas sedemikian rupa, yang disesuaikan dengan minat dan kehidupan remaja 

masa kini. Dengan harapan bahwa setiap orang yang mendengar jingle iklan 

Futami 17 Green Tea, maka akan mengingat produk tersebut. Berdasarkan yang 

dinyatakan oleh Keller (2008) bahwa jingle merupakan salah satu elemen iklan 

yang berperan penting dalam membangun awareness, maka penelitian ini 

berfokus pada pengaruh jingle dalam membangun brand awareness konsumen. 

 Inti permasalahan dari penelitian ini adalah sejauh mana jingle iklan 

Futami 17 Green Tea yang telah di buat semenarik mungkin memiliki hubungan 

dengan kesadaran konsumen akan produk Futami 17 Green Tea sebagai minuman 

teh dalam kemasan yang baru bagi remaja Indonesia.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah pokok dari penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan daya tarik 

jingle iklan Futami 17 Green Tea versi “Sound of Goodness” dengan brand 

awareness siswa SMA Jubilee ” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut:  

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara daya tarik jingle iklan Futami 17 

Green Tea versi “Sound of Goodness” dengan brand awareness siswa SMA 

Jubilee. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan penelitian adalah: 

1.) Kegunaan Praktis: 

Sebagai sumbangan informasi dan masukkan bagi PT. Futami Food 

and Beverages dalam menetapkan strategi periklanan media televisi 

sehingga perusahaan mampu meningkatkan kualitas produk untuk 

mempengaruhi brand awareness konsumen akan suatu produk.  

2.) Kegunaan akademis: 

- Memperluas wawasan pembaca (mahasiswa) terhadap fenomena 

yang terjadi dalam bidang  pemasaran dan periklanan. 

- Untuk memperkaya, menambah informasi dan referensi yang kelak 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

3.) Kegunaan Sosial : 

Untuk kepentingan sosial, baik secara individu maupun bagi 

masyarakat luas, sebagai masukkan pengetahuan tambahan dalam hal 

melakukan penelitian dibidang Integrated Marketing Communication 

(IMC)  khususnya dalam mengetahui pengaruh jingle iklan TVC 

terhadap konsumen.   
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I.6. Sistimatika Penulisan 

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, ruang lingkup masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.  

2) Bab II Objek Penelitian 

Pada bab kedua, Peneliti akan menjabarkan gambaran secara rinci 

mengenai ruang lingkup dan perkembangan objek penelitian, yaitu PT. 

Futami Food and Beverages dan Futami 17 Green Tea. 

3) Bab III Tinjauan Pustaka 

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

konsep yang terkait dengan penelitian, sehingga diperoleh landasan teori 

yang dapat digunakan untuk membantu Peneliti dalam menguji hasil 

penelitian pemecahan masalah. 

4) Bab IV Metodologi Penelitian 

Pada bab keempat ini, Peneliti menguraikan serangkaian metode 

operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengujian data, dan metode analisis data. 
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5) Bab V Analisis dan Pembahasan 

Pada bab kelima, Peneliti akan menjabarkan  data-data hasil penelitian dan  

akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan dan bagaimana hasil 

penelitian ini akan menjawab masalah seperti yang dirumuskan 

sebelumnya pada Rumusan Masalah. 

6) Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir, Peneliti akan memberikan kesimpulan atau jawaban 

pertanyaan dalam Rumusan Masalah yang Peneliti temukan melalui hasil 

penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Peneliti juga akan 

mengemukakan saran sebagai masukan pihak terkait. 

 

 




