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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang Masalah 

Hallyu atau yang dikenal juga dengan Korean Wave merupakan sebuah 

terminologi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia hiburan 

Korea Selatan yang menarik perhatian berbagai negara yang ada di dunia dalam 

periode tahun 2002 hingga 2012 saat ini. Fenomena yang masih terus berkembang 

ini membuat negara tersebut dikenal sebagai Hollywood dari timur atau berberapa 

orang menyebutnya dengan istilah Hallyu-wood yang membawa jutaan 

penggemar khususnya di Asia (CNN.com, 2010). Kepopuleran ini juga tidak 

dapat lepas dari kebudayaan yang juga menarik perhatian para penikmatnya yang 

mana dikenal dengan istilah K-pop. 

Korean Wave diawali oleh kepopuleran drama-drama Korea pada tahun 

2002. Film drama Winter Sonata yang dibintangi oleh Bae Yong Joon merupakan 

salah satu contoh film drama yang mempopulerkan negara Korea pada saat itu. 

Selain itu, seperti dilansir pada KNU Times (2012), pada tahun 2003, film yang 

bernama Dae Jang Geum yang dibintangi oleh Lee Young Ae juga merupakan 

salah satu film drama terkenal yang ditonton oleh 57% warga Korea dan 

menghasilkan $40 juta dari mancanegara pada saat film tersebut ditayangkan. 

Besarnya uang yang dihasilkan oleh drama ini tidak dapat lepas dari keberhasilan 

drama tersebut untuk meraih rating yang tinggi dari negara-negara yang 

menayangkannya. Beberapa contohnya dapat terlihat pada negara Hong Kong 
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yang mana film tersebut mencapai rating di atas 40% pada saat episode terakhir 

ditayangkan dan juga pada negara Iran yang tercatat bahwa drama ini pernah 

mencapai rating sebesar 90% (VANK, 2013).   

Tidak hanya dimulai dari kepopuleran drama-drama Korea, lagu-lagu Korea 

yang sering kali dikenal dengan K-pop music juga merupakan salah satu hal yang 

mengawali Korean wave. Penyanyi yang populer pada masa itu di antaranya 

adalah TVXQ dan BoA yang dikatakan sebagai raja dan ratu dalam dunia musik 

K-pop. TVXQ adalah sebuah kelompok musik yang anggotanya terdiri dari lima 

orang dengan klub fans yang bernama Cassiopeia. Klub penggemar dari 

kelompok TVXQ ini tercatat dalam Guinness World Record sebagai klub 

penggemar dengan jumlah anggota yang paling besar di dunia pada tahun 2008 

dengan anggota fans resminya sejumlah 800,000 pada saat itu (Korea.com, 2011). 

Penyanyi wanita BoA juga mencetak berbagai prestasi dengan album-album yang 

ia luncurkan. Album musik yang ia keluarkan seringkali terdaftar dalam Top 5 

dalam Oricon Chart, sebuah perusahaan Jepang yang menyediakan statistik dan 

informasi mengenai musik (Knutimes, 2012). Semua prestasi yang didapatkan 

oleh para bintang Korea inilah yang membukakan pintu bagi para aktor, aktris, 

dan penyanyi untuk dapat pergi ke luar negeri dan melakukan berbagai 

pertunjukkan di sana dan hal inilah yang dikatakan sebagai Korean Wave yang 

pertama. 

Korean Wave yang selanjutnya terjadi pada industri musik Korea yang 

dipimpin oleh tiga perusahaan besar yaitu S.M. Entertainment, JYP 

Entertainment, dan YG Entertainment. S.M. Entertainment mengelola beberapa 
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artis seperti So Nyuh Shi Dae (소녀시대 atau SNSD) atau dikenal juga dengan 

nama Girls’ Generation, Super Junior, dan Shinee. YG Entertainment mengelola 

artis seperti Big Bang dan 2NE1. JYP mengelola artis seperti Wonder Girls, 2PM, 

2AM, dan Miss A. Berikut adalah Best K-Pop Artist 2012 menurut The Top 

Tens.com:  

1. SUJU 

2  Girls’ Generation 

3. Big Bang 

4. Shinee 

5. TVXQ 

6. JYJ 

7. BEAST 

8. 2NE1 

9. Kim Hyun Joong  

10. NU’EST 

 Keberhasilan K-Pop music pada Korean Wave ini tidak dapat lepas dari 

peran media internet yang membantu penyebarannya, khususnya media sosial 

Youtube. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada channel resmi S.M. 

Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment, pada tahun 2010 

jumlah keseluruhan penonton video yang menonton video yang berhubungan 

dengan musik Korea mencapai 793,574,005 dari 229 negara (The Korea Times, 

2011). Hal inilah yang membuat pemanfaatan media sosial dalam industri musik 

Korea untuk mempertahankan Korean Wave ini menjadi penting untuk 

menjangkau audiens dari berbagai negara yang sulit untuk dijangkau. 

Negara Indonesia sendiri juga saat ini merupakan bagian dari negara-negara 

yang sedang dijamah oleh Korean Wave. Hal ini dapat dilihat dari datangnya 

berbagai penyanyi Korea untuk menyapa para penggemarnya di Indonesia. 
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Beberapa penyanyi Korea terkenal yang pernah datang ke Indonesia untuk 

menggelar konser atau melakukan jumpa fans, antara lain: BoA, Rain, Super 

Junior, Shinee, Jay Park, 2PM, 2AM, Miss A, Girl’s Day, dan masih banyak lagi. 

Pada tanggal 22 September 2012, salah satu perusahaan besar industri musik 

Korea, S.M. Entertainment mengadakan SMTown Live World Tour III di Jakarta. 

Konser yang diadakan di Gelora Bung Karno ini merupakan sebuah proyek yang 

diselenggarakan untuk melakukan kompilasi para penyanyi yang berada di bawah 

naugan dari perusahaan tersebut, seperti TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, 

BoA, Shinee, Kangta, F(x), dan EXO untuk melakukan konser bersama ke 

berbagai belahan dunia. SMTown Live World Tour ini dimulai sejak tahun 2008 

dan pada tahun 2012 ini SMTown Live World Tour III diadakan di Amerika 

Serikat, Taiwan, Jepang, Korea, Indonesia, Thailand, dan Singapura.  

Berdasarkan pemberitaan yang dilakukan dalam detikhot.com, antusiasme 

dari masyarakat Indonesia ini dapat terlihat dari antrian yang mencapai 700 meter 

untuk memasuki salah satu pintu GBK sebelum konser dimulai. Meskipun konser 

tersebut dimulai pada pukul 18.30, para penggemar K-pop ini telah memenuhi 

daerah GBK sejak pukul 07.00 dan terdapat penonton sejumlah 50.000 orang 

yang menghadiri konser tersebut. Semua hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia juga menerima industri musik Korea dengan positif. 

I. 2. Identifikasi Masalah 

Hal yang menjadi menarik bagi peneliti dalam fenomena Korean Wave ini 

adalah mengenai cara para penggemar K-pop menunjukkan dukungan mereka 
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terhadap bintang yang mereka puja. Dalam dunia musik K-pop para penggemar 

seringkali membangun fanbase mereka dengan sebutan nama-nama khusus untuk 

setiap penyanyi yang mereka idolakan, seperti Super Junior dengan fanbase yang 

bernama E.L.F, Girls’ Generation dengan fanbase bernama Sone, dan Shinee 

dengan fanbase bernama Shinee World. Menurut jurnal yang berjudul Fan 

activism, Cybervigilantism, and Othering mechanisms in K-pop fandom yang 

ditulis oleh Sun Jung dari National University of Singapore (Vol.10, 2012), para 

penggemar K-pop memiliki kebiasaan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan 

penggemar lainnya. Di samping mendatangi konser, membeli album, dan juga 

pernak-pernik yang berhubungan dengan para idolanya, para penggemar K-pop 

cenderung memiliki kebiasaan yang lebih aktif dan inisiatif untuk mendukung 

bintang yang mereka senangi. Mereka melakukan hal-hal seperti penggalangan 

dana, penyumbangan amal, dan pemberian bantuan sukarela terhadap bencana 

untuk didedikasikan kepada bintang yang mereka idolakan. Umumnya, hal-hal 

seperti penggalangan dana dimulai dari sang bintang yang mengajak para 

penggemarnya untuk ikut berpartisipasi, tetapi dalam hal ini para penggemarnya 

dengan inisiatif sendiri aktif melakukan berbagai hal untuk sang bintang. Para 

penggemar tersebut seakan menjadi perusahaan informal yang mempromosikan 

bintang-bintang tersebut dan hal inilah yang membuat penggemar K-pop 

dikatakan sedikit berbeda dengan penggemar lainnya. 

Berdasarkan karakteristik dari penggemar tersebut, dapat dilihat bahwa fans 

memiliki peran yang penting dalam memberikan warna dalam industri musik K-

pop yang mana membuat perusahaan pengelolaan para bintang serta perusahaan 
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lainnya menjadikannya bagian dari bahan pertimbangan. Keterikatan para fans 

terhadap idolanya ini juga dimanfaatkan oleh berbagai industri di luar industri 

musik untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Hal ini juga dapat 

dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ms. Chmanana Wonkboonma 

mengenai Consumer Behavior and factor as influenced by Korean entertainment 

media of teenager in Mueang District, Chiangmai Province (2009), yang 

mengatakan bahwa melalui dunia hiburan, terdapat beberapa faktor yang 

membuat konsumen mengkonsumsi produk yang ditayangkan dalam sebuah 

media, di antaranya ketertarikan terhadap selebriti seperti penyanyi dan aktor, 

iklan dari produk, dan kepopuleran dari produk itu sendiri. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, faktor yang paling memengaruhi konsumen yang 

terpengaruh oleh media hiburan Korea adalah ketertarikan terhadap penyanyi. 

Dalam periode tahun 2012 ini, salah satu bentuk pemanfaatan penyanyi 

dalam strategi pemasaran yang dapat dilihat adalah dalam pemasangan iklan yang 

dilakukan oleh. S.M. Entertainment terhadap video musik penyanyi-penyanyi 

yang berada di bawah naungannya. Umumnya, video musik K-pop cukup bebas 

dari adanya produk-produk sebuah merek, tetapi pada tahun 2012 ini dapat dilihat 

sebuah gerakan yang berbeda dari S.M. Entertainment. Sebagian besar video 

musik di bawah naungannya memasang iklan Everysing yang merupakan sebuah 

tempat karaoke di Korea dan Genie sebuah layanan smartphone dengan iklan 

yang berbentuk layaknya iklan bertipe overlay pada Youtube. Akan tetapi, pada 

video musik sub-unit kelompok Girls’ Generation yang berjudul Twinkle, terdapat 

iklan yang berbeda dibandingkan video musik lainnya, yaitu iklan mengenai 
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sebuah parfum dengan merek yang bernama GiRL de Provence di samping iklan 

layanan smartphone Genie. Pemasangan iklan GiRL de Provence pada video 

musik Twinkle ini tentunya memiliki suatu tujuan pemasaran yang ingin dicapai. 

Iklan merupakan salah satu alat komunikasi pemasaran dengan fungsi 

promosi yang digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi pemasaran dari 

sebuah merek. Dampak sebuah iklan tidak dapat langsung dilihat hanya dari segi 

penjualannya saja, tetapi juga dilihat dari sisi respon konsumen yang melihat iklan 

tersebut. Umumnya, sebuah iklan diukur berdasarkan efek komunikasi yang 

diciptakan oleh iklan tersebut sebagai bentuk respon konsumen terhadap pesan 

yang ada di dalamnya. Respon konsumen ini akan menjadi suatu pengukuran 

pengganti yang akan berkaitan dengan suatu langkah-langkah yang berdampak 

pada penjualan. Efek dari sebuah iklan yang dapat tergambar dalam model respon 

konsumen, merupakan suatu hal yang penting yang dapat membantu pengiklan 

dalam menentukan tujuan komunikasi pemasaran yang tepat dan juga membantu 

pengiklan dalam hal mengevaluasi efektivitasnya (Wells, Moriarty, dan Burnett, 

2012, 581).  Para pengiklan yang merancang berbagai strategi dalam beriklan 

tentu memiliki pengharapan bagi iklan tersebut untuk menjadi efektif.  

Berdasarkan hal-hal mengenai fandom terhadap musik K-pop dan adanya 

iklan yang ditanamkan dalam sebuah video musik, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai efektivitas iklan dalam video musik tersebut 

terhadap fans yang mengidolakan penyanyi yang membawakan videonya itu. 

Parfum merupakan sebuah produk yang tergolong dalam kategori produk 

personal care yang mana merupakan kategori produk yang membawa 
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perkonomian Korea menjadi positif dan turut membantu menjadikan Korea 

sebagai negara dengan pertumbuhan GDP (Gross Domestic Points) tercepat 

dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development Rich 

Country) pada pertengahan 2010 (Potipan dan Worrawutteerakul, 2010, 1). Oleh 

karena itu, berdasarkan jenis produknya yang tergolong dalam sebuah kategori 

produk yang dapat dikatakan terbawa dalam arus Korean wave dengan baik inilah 

yang menjadi alasan peneliti untuk memilih video musik dari Taetiseo, sub-unit 

grup Girls’ Generation untuk diteliti efektivitas iklan parfum yang ada di 

dalamnya.  

I. 3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi 

masalah, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 

“Seberapa efektifkah iklan parfum GiRL de Provence dalam video 

musik Twinkle terhadap para penggemar Girls’ Generation - Taetiseo di 

Indonesia?” 

I. 4. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan parfum GiRL de 

Provence dalam video musik Twinkle terhadap penggemar Girls’ Generation 

Taetiseo di Indonesia. 
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I. 5. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademis untuk 

memperkaya konsep dalam bidang periklanan, khususnya mengenai jenis 

periklanan overlay advertising, product placement, dan endorsement 

dalam sebuah video musik yang terkait dengan efektivitas iklan. 

2) Kegunaan Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi para 

pengiklan dalam  menghasilkan iklan yang efektif dengan pemanfaatannya 

terhadap video musik. 

I. 6. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai tahapan dalam penelitian ini, maka 

disusun rancangan penelitian dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

 

 



10 
 

BAB II  OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan ruang lingkup dari penelitian ini 

yang terdiri dari 10 Corso Como, GiRL de Provence, Girls’ 

Generation-Taetiseo, video musik Twinkle, iklan GiRL de 

Provence pada video musik Twinkle, dan Sone. 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan konsep yang digunakan sebagai 

acuan dasar dalam penelitian ini. 

BAB IV  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian, metode 

pengumpulan data, metode operasionalisasi konsep,dan 

metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai data-data yang telah 

dikumpulkan beserta dengan analisanya yang didasarkan 

pada konsep-konsep yang ada. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang 

didasarkan pada hasil yang ditemukan di lapangan dengan 

konsep yang ada.  

 




