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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Riset yang dilakukan oleh LOWE Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 

53,7% audiens televisi akan menggunakan jeda iklan untuk melakukan aktivitas lain. 

Sementara 53% dari para audiens akan mengganti saluran televisinya begitu 

memasuki tayangan iklan (Tempo 2005). Hal ini menunjukkan bahwa audiens 

Indonesia berupaya untuk menghindari iklan. Audiens menganggap iklan televisi 

adalah suatu hal yang membosankan. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya zipping 

yaitu audiens mempercepat bagian iklan ketika menyaksikan tayangan ulang film 

atau televisi melalui rekaman video dan zapping yaitu audiens mengganti saluran 

televisi untuk menghindari iklan (Graw & Hill 2007). 

Situasi tersebut tentu tidak diharapkan oleh perusahaan-perusahaan pengiklan 

yang mengandalkan iklan televisi dalam mempromosikan produknya. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka perusahaan-perusahaan mulai mencari cara lain dalam 

mempromosikan produknya di luar iklan televisi tradisional, salah satunya adalah 

dengan menggunakan brand placement. Product placement atau disebut juga sebagai 

brand placement adalah sebuah praktek pemasaran di mana nama merk, produk, 

paket, dan lainnya ditampilkan dan digunakan secara kontekstual dalam sebuah film 

ataupun acara televisi untuk suatu tujuan komersial  (Williams et al. 2008 & 

Rumambi 2007). Product placement adalah sebuah bentuk advertising dan promosi 
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produk atau jasa dengan menampilkan produk dan brand-nya dan membuat suatu 

kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian dari cerita film 

atau acara televisi (Belch & Belch 2004). 

Brand placement memberikan cara-cara alternatif kepada pemasar untuk 

mengekspos brand-nya melalui suatu medium, di mana audiens cenderung mau 

menerimanya (Morton & Friedman 2002). Penggunaan brand placement juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan akan sebuah merek (brand 

knowledge) di antara konsumen dalam setiap media beriklan yang digunakan. Selain 

itu, keunikan dari brand placement adalah tidak adanya penampilan dan penyesuaian 

keberadaan merek atau produk dalam suatu cerita di media yang digunakan (Panda 

2004). Kelebihan lain dari brand placement adalah adanya kompetisi exposure dalam 

medium dan waktu yang sama, sehingga sangat berbeda dengan beriklan melalui 

televisi dan koran. Kondisi ini menjadi sangat penting karena dapat memperdalam 

tingkat brand knowledge terhadap suatu produk. Meningkatnya strategi brand 

placement mengindikasikan bahwa pengiklan menggunakan teknik ini untuk 

mempengaruhi brand attitude konsumen (Avery & Ferraro 2000). 

Alasan penggunaan brand placement juga terjadi karena permasalahan yang 

dihadapi oleh iklan (Gupta & Lord 1998), yaitu adanya kecenderungan audiens untuk 

menghindari iklan dengan zipping dan zapping; terjadinya audience fragmentation, 

semakin banyaknya media vehicle yang ada yang membuat terjadinya segmentasi 

mass-media audiences ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan terjadinya clutter, 

yaitu jumlah iklan yang terlalu banyak dalam satu segmen iklan. Hal ini terjadi 
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karena meningkatnya waktu yang dialokasikan untuk sejumlah iklan dan 

berkurangnya durasi untuk masing-masing iklan tersebut, sehingga membuat audiens 

terekspos pada iklan yang begitu banyak pada setiap break iklan dan membuat 

audiens sangat sulit mengingat suatu iklan tertentu. 

I.2. Identifikasi Masalah 

Film berbeda dengan media lainnya karena merupakan suatu media promosi 

yang tidak dapat dihindari oleh audiens. Pada umumnya, audiens dalam suatu film 

yang melihat penggunaan suatu brand oleh aktor/aktris dalam film tersebut lebih 

mentoleransi keberadaan brand tersebut, karena perhatian audiens yang lebih tertuju 

pada film. Para audiens cenderung menganggap bahwa kemunculan brand dalam 

suatu film merupakan hal yang wajar, sehingga tanpa disadari audiens terekspos pada 

sebuah brand dengan cara yang sealami mungkin (Morton & Friedman 2002). Seperti 

misalnya saat audiens melihat bagaimana brand tersebut ditampilkan atau disebutkan 

di dalam sebuah film ataupun bagaimana sebuah brand dipakai oleh aktor/aktris 

dalam suatu adegan, tanpa adanya bujukan untuk memakai produk tersebut. Tidak 

adanya unsur agresif/persuasif ini justru dapat menghindari pandangan negatif 

audiens, seperti yang terjadi pada iklan tradisional televisi (Rumambi 2007, Argan et 

al. 2007). 

Pada penelitian ini, Peneliti memilih film Step Up 3D karena film ini 

merupakan film sekuel atau kelanjutan dari film yang cukup sukses, terbukti dengan 

rating film Step Up 3D berdasarkan Internet Movie Database 2010 mendapatkan 
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rating di atas rata-rata atau lebih dari 50 persen (Imbd 2010). Film-film yang sukses 

(Box office) biasanya memiliki lifespan yang lama. Mulai dari pemutarannya di 

bioskop, beredarnya video film tersebut, hingga pemutarannya di televisi yang terjadi 

berulang-ulang. Hal ini akan membuat brand yang ditampilkan dalam film tersebut 

pun akan terlihat dalam jumlah audiens yang semakin besar dan lebih dari sekali, 

sehingga exposure yang dihasilkan akan sangat besar dan tinggi (Delorme & Reid 

1999). 

Pada umumnya, audiens yang melihat/mendengar brand placement dalam 

suatu film akan memunculkan sebuah sikap (Wilson & Wilson 2003). Pengertian 

sikap menurut Schiffman dan Kanuk (2003) adalah proses pembelajaran untuk 

menanggapi suatu objek atau kelas objek dengan cara menyukai atau tidak menyukai 

objek tersebut. 

Sesuai dengan tema dan ratingnya, target audiens dalam film Step Up 3D ini 

adalah remaja (www.filmjabber.com 2011), yang kategori usianya adalah usia 12 

sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria 

(Rumini & Sundari 2004). Menurut Santrock (2003) remaja diartikan sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan 

biologis, kognitif, dan sosial-emosional serta bersifat aktif dalam melakukan setiap 

aktivitasnya. Remaja juga merupakan kelompok yang paling peka dan paling cepat 

dalam menyerap perubahan tren, karena sesuai dengan gaya hidup remaja yang 

dinamis (SWA 2006).  

http://www.filmjabber.com/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/
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Pola pemikiran remaja yang sangat role-model oriented sangat mendukung 

penerapan metode brand placement. Keinginan para remaja untuk tampil seperti 

orang yang mereka idolakan membuat remaja cenderung memilih brand yang sama 

dengan orang yang diidolakannya tersebut. Sehingga brand placement Nike dalam 

film Step Up 3D dinilai tepat, karena mempunyai kecocokan target market, yaitu 

remaja. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nebehnzahl dan Scunda 

(1993), menyimpulkan bahwa pada umumnya audiens remaja memiliki respon yang 

positif terhadap brand placement. Selain itu, penelitian yang dilakukan Ong dan Meri 

(1994) menyimpulkan bahwa 81% audiens beranggapan bahwa brand placement 

merupakan salah satu bentuk promosi bawah sadar. Hal serupa juga ditemukan dalam 

penelitian Gould, Gupta, dan Krauter (2000) terhadap responden di Amerika, Austria, 

dan Prancis. Penelitian ini menemukan hasil yang mendukung bahwa brand 

placement tidak terlihat seperti iklan dan keberadaan brand placement ini 

menciptakan adegan film yang lebih nyata. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas Argan et al. (2007) dan Rumambi 

(2007) menyimpulkan bahwa sikap audiens remaja terhadap brand placement dalam 

suatu film dapat diukur melalui empat skala dimensi, yaitu attention, acceptance, 

interest, dan reference. Di mana hasil dari penelitian ini adalah semakin baik dan 

disukai suatu brand placement oleh audiensnya, maka sikap yang dihasilkan oleh 

audiens juga akan semakin baik.  
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Sikap audiens remaja yang dihasilkan pada setiap brand placement dalam 

sebuah film tentu saja akan berebeda-beda. Untuk itu, penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan Argan et al. (2007) dan Rumambi (2007) di mana Peneliti 

ingin mengukur sikap audiens remaja pada film Step Up 3D terhadap brand 

placement Nike, melalui empat skala dimensi, yaitu attention, acceptance, interest, 

dan reference.  

Peneliti memilih sanggar tari modern dance dan hip hop dance sebagai 

populasi dalam penelitian ini, karena film Step Up 3D merupakan sebuah film yang 

bercerita tentang tari-menari dan brand placement Nike yang ditampilkan merupakan 

sepatu yang digunakan dalam menari. Sehingga diharapkan penelitian ini akan 

memperoleh kecocokan responden, yaitu mereka yang menyukai tari-menari dan 

dapat memakai sepatu Nike dalam menari. 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Seberapa kuat pengaruh brand 

placement Nike dalam film Step Up 3D terhadap sikap audiens remaja di sanggar tari 

modern dance dan hip hop dance di DKI Jakarta?” 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui seberapa kuat 

pengaruh brand placement Nike dalam film Step Up 3D terhadap sikap audiens 

remaja di sanggar tari modern dance dan hip hop dance di DKI Jakarta.  
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I.5. Kegunaan Penelitian 

1) Akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi kajian untuk melihat relevansi 

yang terjadi antara advertising, yaitu brand placement dalam suatu film 

dengan sikap audiens remaja. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait advertising/brand 

placement pada khususnya. 

2) Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan bagi 

produser film dan advertiser di dalam melakukan penempatan produk dalam 

sebuah film. Selain itu, penelitian ini juga membuat para advertiser menjadi 

lebih memahami bagaimana melakukan suatu penempatan produk yang tepat 

dalam sebuah film. 

3) Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai pengaruh brand placement dalam sebuah film. 

Seperti misalnya, menghindari perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan 

audiens. 
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I.6. Sistematika Penelitian 

 Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini berisi mengenai objek/benda yang diteliti oleh Peneliti. Dalam hal ini 

adalah film Step Up 3D dan Nike. Bab ini berisikan mengenai sinopsis dan karakter 

utama yang terdapat dalam film Step Up 3D dan bagaimana brand placement Nike 

dalam film tersebut. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep yang Peneliti gunakan sebagai dasar 

penelitian dan penjabaran yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

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 

ini. 
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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 dari penelitian yang sudah dilakukan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

Peneliti. Saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh brand placement terhadap audiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 




