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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Di dalam meningkatkan penjualan dari suatu produk, maka salah satu 

alternatif yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan 

advertising. Pengertian advertising menurut Jefkins (1992, 312) adalah: 

“Advertising is a means of communication which use printed, broadcast or other 

media, where space or air-time may be purchased for the purpose of persuading 

customers, consumers, users or other interested parties of the benefits and advantages of 

an organization and/or the products or services it delivers.”  

Menurut definisi di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa advertising adalah 

suatu proses komunikasi yang menggunakan media cetak, broadcast, atau media 

lainnya, di mana di dalam proses komunikasinya harus membayar untuk proses 

penayangan, seperti tempat dan airing time yang bertujuan untuk mempersuasi 

customers, consumers, para pengguna atau pihak lain yang memiliki kepentingan 

dan keuntungan apabila pesan mengenai produk dan jasa tersampaikan.  

 Advertising juga memiliki beberapa macam fungsi menurut Chitty, Barker, 

dan Shimp (2005), di antaranya adalah: informing (memberikan informasi), 

persuading (mempersuasi konsumen), reminding (mengingatkan konsumen akan 

suatu brand), dan adding value (menambah nilai dari suatu produk). Namun, 

menurut Al Ries dan Jack Trout (1981), advertising tidak dapat lagi menjalankan 

fungsi sebagaimana mestinya dikarenakan adanya information overload. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan konsumen dihadapkan dengan iklan dari berbagai 
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macam tipe produk yang sama dan beriklan dengan cara yang hampir sama pula 

sehingga konsumen menjadi jenuh akan adanya suatu advertising (iklan). 

 Untuk mengatasi permasalahan information overload tersebut, maka 

advertiser harus menyajikan suatu iklan yang memiliki pesan yang tidak hanya 

menekankan pada keunggulan suatu produk tetapi lebih menekankan kepada 

persepsi brand yang akan ditanamkan di dalam benak konsumen. Definisi dari 

brand menurut Kotler (1996) adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, desain, 

atau gabungan dari semua faktor tersebut yang dapat mengidentifikasi barang atau 

jasa dari penjual dan sebagai faktor pembeda dari barang atau jasa yang dijual 

oleh pesaing.  

 Untuk menanamkan suatu persepsi brand yang positif di dalam 

masyarakat, maka harus dibangun tingkat kesadaran masyarakat akan brand itu 

sendiri (brand awareness). Definisi dari brand awareness menurut Tan (2010) 

adalah kemampuan dari customer untuk mengenali dan mengingat kembali suatu 

brand apabila dihubungkan dengan nama dari brand, logo, dan jingle dari suatu 

brand. Menurut Aaker (1991), ada empat buah tingkatan di dalam brand 

awareness, yaitu unaware of brand (tidak menyadari brand), brand recognition 

(pengenalan brand), brand recall (pengingatan kembali brand), dan top of mind 

(puncak pikiran).   

Tingkatan tertinggi dari brand awareness adalah tingkatan top of mind. 

Definisi dari top of mind menurut Aaker (1991) adalah nama dari suatu brand dari 

produk tertentu yang pertama kali disebutkan oleh seseorang apabila 

dibandingkan dengan brand-brand lain dalam kategori produk sejenis. Menurut  
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Henry Simamora (2000) brand yang memiliki identitas yang kuat akan 

menciptakan suatu keunggulan kompetitif yang besar. Brand yang menjadi top of 

mind akan mencerminkan mind share dari konsumen, yaitu mencerminkan 

kekuatan dari brand tertentu di dalam benak konsumen dari kategori produk 

tertentu. Apabila mind share dari suatu brand semakin tinggi, maka akan semakin 

tinggi pula kekuatan dari brand tersebut. Apabila suatu brand dari suatu produk 

telah menjadi top of mind di dalam masyarakat maka akan sangat mudah bagi 

suatu brand tersebut untuk menguasai market share akan suatu produk tertentu di 

tengah masyarakat. Apabila suatu brand dari produk telah menguasai market 

share maka kemungkinan suatu produk dengan brand tertentu untuk menguasai 

market leader akan menjadi sangat besar (Kartajaya 2006).  

Keuntungan lain bagi perusahaan dengan menjadi top of mind dari suatu 

brand menurut Aaker (1997), antara lain biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan akan menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan karena brand tersebut 

sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Keuntungan yang kedua adalah 

munculnya loyalitas konsumen terhadap brand tersebut disebabkan oleh 

kepercayaan konsumen sehingga menimbulkan pembelian yang berulang terhadap 

brand yang dituju (brand loyalty). 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Menurut Duncan (2008), iklan merupakan contoh dari modern advertising 

yang dapat meningkatkan brand awareness dan brand knowledge dari target 

market secara signifikan. Agar dapat menjadi suatu iklan yang bersifat kompetitif, 

maka advertiser harus membuat iklan yang memiliki brand awareness yang 
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tinggi. Semakin tinggi brand awareness dari iklan yang dibuat oleh advertiser, 

maka akan semakin besar peluang dari suatu brand untuk mencapai tingkatan top 

of mind. Top of mind adalah tingkatan tertinggi di dalam tingkatan brand 

awareness (Humdiana 2005).  

 Salah satu cara untuk menjadi top of mind terhadap brand dari suatu 

produk menurut Al Ries dan Jack Trout (1981) dapat dilakukan dengan cara 

menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama tidak hanya di dalam hal penciptaan 

brand dari suatu produk tetapi juga di dalam hal menjadi yang pertama di dalam 

penanaman positioning yang unik di dalam benak dan pikiran masyarakat, 

khususnya pada konsumen. Definisi dari positioning menurut Trout (1969) adalah 

menciptakan suatu image atau identitas dari suatu produk, brand, dan organisasi 

di dalam benak dari target market. Sedangkan menurut Aaker (1991), cara yang 

digunakan untuk meraih dan mempertahankan awareness dapat dilakukan antara 

lain dengan cara pembuatan slogan atau jingle di dalam iklan. Pembuatan slogan 

dan jingle di dalam iklan dapat membantu karena dengan penggunaan slogan 

tersebut maka dapat merepresentasikan dan memvisualisasikan karakteristik 

brand dari suatu produk.  

 Penanaman brand awareness di dalam suatu produk itu sangat penting, 

terutama pada produk yang termasuk di dalam kategori parity product. Yang 

dimaksud dengan parity product menurut Richardson, Dick, dan Jain (1994) 

adalah produk yang berada pada kategori produk yang sama dan memiliki fungsi 

yang hampir sama pula. Oleh karena itu, agar produk yang termasuk di dalam 

parity product tetap dapat bersaing secara kompetitif, maka advertiser harus 
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membuat suatu iklan dengan menciptakan emotional message yang dapat 

memberikan image yang positif terhadap produk tersebut.  

  Salah satu produk yang termasuk di dalam kategori parity product adalah 

pasta gigi. Brand dari pasta gigi yang akan diteliti oleh Peneliti adalah brand 

Pepsodent.  Peneliti menggunakan  iklan Pepsodent versi “Ayah Adi dan Dika 

tidur dengan ayam” karena Pepsodent menjadi satu-satunya produk pasta gigi di 

Indonesia yang mengeluarkan iklan yang secara aktif mendidik dan 

mempromosikan kebiasaan menyikat gigi secara benar (Unilever 2011).  Iklan ini 

dibuat oleh Pepsodent sebagai implementasi dari data yang didapatkan dari badan 

WHO yang memperlihatkan fakta bahwa persentase anak yang mengalami 

masalah gigi berlubang adalah sebesar 90%, sedangkan persentase anak-anak di 

Indonesia yang berusia 12 tahun ke bawah dan menderita penyakit gigi dan mulut 

adalah 89% (Bull, WHO 2005). Selain itu, fakta selanjutnya juga menunjukkan 

bahwa persentase masyarakat Indonesia yang menyikat gigi setiap hari adalah 

sebesar 91,1%, namun di antaranya hanya 7,3% yang menyikat gigi dua kali 

sehari, yaitu pagi hari dan malam hari (Armasastra dan Data Riset Kesehatan 

Dasar 2007).  

 Iklan versi “Ayah Adi dan Dika tidur dengan ayam” yang dilakukan oleh 

Pepsodent selain memiliki tujuan komersil, yaitu menjual Pepsodent Pencegah 

Gigi Berlubang, tetapi juga memiliki emotional message yang bersifat 

mengedukasi agar anak-anak usia 8 sampai dengan 12 tahun untuk melakukan 

sikat gigi sehari dua kali, yaitu pagi hari dan malam hari. Dengan adanya 

emotional message di dalam iklan Pepsodent  versi “Ayah Adi dan Dika tidur 

dengan ayam” maka Peneliti akan mengukur asosiasi dari brand Pepsodent 



6 

 

terhadap top of mind dari konsumen, yaitu apakah dengan adanya emotional 

message yang bersifat mengedukasi tersebut dapat membuat Pepsodent memiliki 

brand image sebagai pasta gigi yang sehat.    

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dari yang sudah Peneliti jabarkan, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Seberapa kuat hubungan asosiasi 

iklan Pepsodent versi “Ayah Adi dan Dika tidur dengan ayam” terhadap top of 

mind dari konsumen?” 

I.4. Tujuan Penelitian  

 Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa kuat 

hubungan asosiasi iklan Pepsodent versi “Ayah Adi dan Dika tidur dengan ayam” 

terhadap top of mind dari konsumen. 

I.5. Hipotesa Penelitian  

H0: Tidak ada hubungan antara asosiasi iklan Pepsodent versi “Ayah Adi dan 

Dika tidur dengan ayam” terhadap top of mind dari konsumen. 

H1: Terdapat hubungan antara asosiasi iklan Pepsodent versi “Ayah Adi dan Dika 

tidur dengan ayam” terhadap top of mind dari konsumen, di mana semakin kuat 

asosiasi yang dihasilkan maka akan semakin kuat pula top of mind dari konsumen.  
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I.6. Kegunaan Penelitian 

Akademis 

 Kegunaan penelitian ini secara akademis adalah untuk melihat relevansi 

antara iklan yang memiliki fungsi mengedukasi masyarakat dengan top of mind 

brand dari suatu produk yang dapat saling bersinergi di dalam disiplin ilmu 

Integrated Marketing Communication. Selain itu, kegunaan penelitian ini juga 

untuk melihat apakah konsep brand awareness yang terdapat di dalam suatu iklan 

dapat mengasosiasikan suatu produk menjadi top of mind di dalam masyarakat.  

Praktis 

 Penelitian ini memiliki kegunaan praktis kepada advertiser apabila ingin 

melihat fakta yang mencoba untuk menaikkan brand dari suatu produk menjadi 

top of mind dari masyarakat dengan menggunakan iklan yang memiliki fungsi 

untuk mengedukasi target market.   

Sosial 

 Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah 

terdapat asosiasi dari iklan yang memiliki fungsi untuk mengedukasi masyarakat 

terhadap top of mind dari konsumen. Kegunaan sosial lainnya dari penelitian ini 

adalah untuk melihat apakah iklan yang bersifat mengedukasi masyarakat dapat 

mengubah gaya hidup dari sekelompok masyarakat, khususnya yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan gigi.  
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I.7. Sistematika Penelitian 

 Peneliti akan mengelompokkan penelitian ini menjadi enam bab dengan 

sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini akan membahas mengenai objek atau benda yang akan diteliti oleh 

Peneliti. Yang menjadi objek penelitian di dalam makalah skripsi ini adalah iklan 

Pepsodent versi “Ayah Adi dan Dika tidur dengan ayam” dan ibu rumah tangga 

usia 20 tahun sampai dengan 40 tahun. Bab ini berisikan mengenai latar belakang 

mengapa iklan Pepsodent versi “Ayah Adi dan Dika tidur dengan ayam” dibuat.  

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan berisi mengenai konsep-konsep yang akan digunakan oleh 

Peneliti sebagai dasar di dalam penelitian dan juga sebagai dasar untuk 

membandingkan fakta yang terjadi di lapangan dengan konsep yang terdapat di 

dalam buku.  
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BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan di dalam penelitian, 

pendekatan yang digunakan selama penelitian dan analisis data di dalam 

penelitian.   

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Peneliti, yaitu mengenai pembahasan analisis dan secara mendalam mengenai 

objek penelitian, pengolahan data, serta hasil pengumpulan data dari 

permasalahan yang dibahas. Di dalam bab ini akan terlihat hasil akhir penelitian 

yang telah dilakukan.  

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan Peneliti dari hasil penelitian dan saran-

saran yang akan diberikan oleh Peneliti apabila menemukan adanya suatu 

kekurangan di dalam penelitian. Selain itu juga saran diberikan sebagai referensi 

bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan asosiasi suatu iklan 

terhadap top of mind dari konsumen.  
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