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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Di era budaya modern ini, globalisasi menjadi inti dari segalanya. Dapat 

dikatakan bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena dalam peradaban manusia di 

era modern, bahkan menjadi ‘jantung’ dari budaya modern. Globalisasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses interaksi dan integrasi yang terjadi di antara 

banyak orang, perusahaan-perusahaan, serta pemerintahan dari berbagai negara. 

Tentunya terjadinya proses globalisasi ini didorong oleh perdagangan 

internasional dan investasi, serta kehadiran kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin mempercepat pergerakan proses globalisasi ini 

(Globalization101 2007).  

 Menurut data yang diperoleh dari National Geographic (diakses pada 16 

Mei 2014), fenomena globalisasi semakin cepat berkembang pada abad ke-20. 

Selain disebabkan karena adanya perkembangan dalam dunia teknologi informasi 

dan komunikasi, globalisasi semakin dipercepat akibat perkembangan dalam air 

travel, perluasan perdagangan bebas, serta terbitnya era informasi. Selain itu, 

ditambah dengan kemunculan teknologi kabel fiber-optic dewasa ini yang dapat 

menghubungkan antar benua dan memungkinkan terjadinya komunikasi langsung 

antar orang-orang di seluruh dunia melalui World Wide Web. 

 Fenomena ini memberikan dampak pada lingkungan, budaya, sistem 

politik, pembangunan ekonomi dan kemakmuran, serta kesejahteraan manusia 
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bagi masyarakat di seluruh belahan dunia (Globalization101 2007). Tentunya di 

era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat 

menyebabkan berkurangnya batasan antar negara sehingga proses penyampaian 

pesan pun semakin cepat.  Dewasa ini, informasi dan berita tersebar langsung 

secara instant melalui Internet. Orang-orang dari berbagai negara dapat membaca 

informasi dan berita tentang negara-negara lain semudah membaca berita lokal. 

Melalui globalisasi, orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat menyadari 

mengenai suatu peristiwa yang terjadi di negara lain, serta dapat segera 

memberikan respon mengenai perstiwa tersebut (National Geographic, diakses 

pada 16 Mei 2014). 

 Di samping hal-hal di atas, globalisasi juga menyebabkan terjadinya 

pencampuran budaya di seluruh dunia. Sesuai dengan pernyataan seorang tokoh 

pergerakan, Moh Jumhur Hidayat yang menyatakan bahwa globalisasi bukan 

hanya mengenai kemudahan dalam pertukaran barang, uang, lalu lintas manusia, 

tetapi juga mengenai pertukaran budaya dan gaya hidup (Antara News 2012). Hal 

ini mendorong terjadinya interaksi antar budaya di berbagai negara dan dapat 

menyebabkan budaya asing yang masuk ke suatu negara dapat memengaruhi 

identitas budaya masyarakat lokal. Mentri Komunikasi Informasi Indonesia, 

Tifatul Sembiring menyatakan bahwa kemajuan ICT (Information 

Communication Technology) merupakan sarana yang sering digunakan untuk 

menyebarkan pengaruh antar bangsa-bangsa di dunia, tetapi sayangnya pengaruh 

globalisasi tersebut semakin melemahkan ketahanan identitas bangsa Indonesia 

(Kompas.com 2010).  
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Popular culture (pop culture) menjadi salah satu hasil dari fenomena 

globalisasi. Menurut Tanudjaja (2009), media massa menjadi hal utama dalam 

arus komunikasi dan informasi di antara masyarakat modern yang mengakibatkan 

pop culture semakin tersebar. Pop culture adalah budaya yang lahir atas kehendak 

media, yang artinya jika media massa mampu menciptakan suatu bentuk budaya, 

maka publik akan menyerapnya dan menjadikannya sebagai budaya. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya fenomena globalisasi yang 

memberikan dampak pada perkembangan dunia teknologi dan menyebabkan 

media massa turut berkembang pesat, hal-hal tersebutlah yang membantu 

penyebaran pop culture. 

Salah satu budaya yang kini kian meluas adalah budaya dari Negeri 

Gingseng, yaitu Korea Selatan. Dewasa ini budaya populer Korea atau lebih 

sering disebut Korean Pop Culture (K-Pop Culture) telah melanda berbagai 

negara di penjuru dunia melalui gelombang Korea atau Korean Wave (Hallyu). 

Istilah Korean Wave pertama kali diciptakan oleh media Cina pada akhir abad 

millennium untuk mendeskripsikan fenomena kepopuleran dunia entertainment 

Korea yang sedang melanda Cina pada saat itu (Hogarth 2013). Korean Pop 

Culture dimulai di Cina pada tahun 1997, ketika tayangan drama Korea yang 

berjudul What is Love? ditayangkan di media lokal Cina, CCTV (China Central 

Television) (Chung 2011).  

Tidak berhenti hanya sampai di Cina, kepopuleran tayangan drama Korea 

pun semakin menyebar luas secara internasional karena kemunculan video 

streaming websites dan media sosial di tahun 2000-an seperti blogs, Facebook, 
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Twitter, dan YouTube. Selain itu, Mark Russell, seorang ahli Korean Pop Culture 

menyatakan bahwa peningkatan jumlah cable TV di Asia menyebabkan semakin 

tingginya jumlah permintaan akan tayangan drama Korea (Chung 2014).  

Menurut Shim (2006) istilah Hallyu atau Korean Wave juga diberikan 

untuk fenomena tersebarnya budaya populer Korea secara global di berbagai 

negara di dunia, termasuk di Indonesia, atau secara singkat mengacu pada 

globalisasi budaya Korea. Berdasarkan data yang diperoleh dari majalah MIX 

(Iski 2011), budaya Korea kini telah menginvasi negara-negara di benua Amerika, 

seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Peru; benua Eropa seperti Perancis; 

Australia; serta benua Asia seperti Iran, Saudi Arabia, Yordania, Cina, Jepang, 

Vietnam, Thailand, dan tak terkecuali Indonesia. 

Pada awal 2002 Korean Pop Culture mulai memasuki Indonesia melalui 

serial tayangan drama berjudul Autumn in My Heart atau yang lebih populer 

dengan judul Endless Love yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi 

swasta, yaitu Indosiar dari Juli hingga Agustus 2002. Drama yang bertema 

romantisme ini pun meraih rating sebesar 11% audiences share (Chung 2011). 

Hal ini menyebabkan stasiun televisi swasta RCTI kemudian memutar kembali 

tayangan drama ini. Selanjutnya, SCTV pun turut menayangkan serial drama 

Korea lainnya, yaitu Winter Sonata yang juga meraih rating tinggi sehingga 

ditayangkan kembali pada periode berikutnya. Pada tahun 2005, diikuti dengan 

kesuksesan tayangan drama Korea Full House yang berhasil meraih rating hampir 

mencapai 40%. Sejak saat itu, Korean Pop Culture semakin booming di Indonesia 

dan sekitar lebih dari 50 drama Korea ditayangkan pada stasiun televisi Indonesia 
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(Chung 2011). Setelah itu, tayangan serial drama Korea pun terus ditayangkan 

hingga sekarang oleh beberapa stasiun televisi swasta lainnya, seperti All About 

Eve, Jewel in the Palace, Boys Before Flowers, dan masih banyak lagi (Hendriani 

2011). Menurut Syamsuddin (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Hallyu 

and Indonesia”, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mengenal Korean Pop 

Culture melalui tayangan drama Korea di televisi, yang kemudian berlanjut 

kepada lagu-lagu pop dari Korean bands. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh majalah MIX Marketing 

Communications, selain melalui tayangan drama, budaya populer Korea juga 

memasuki Indonesia melalui produk-produk elektronik dan peralatan rumah 

tangga, dengan brand ternamanya, yaitu LG dan Samsung. Dunia bisnis jasa dan 

hiburan pun menjadi sarana lain yang digunakan budaya Korea untuk memasuki 

Indonesia. Lotte Group asal Korea Selatan memanfaatkan gelombang ‘panas’ 

Korea ini guna mengekspansi pasar bisnis mereka. Kini produk-produk dari Lotte 

pun marak ditemui di Indonesia mulai dari Lotte Mart, Lotteria, Lotte Cineplex, 

bahkan Lotte Mall (Palupi 2011).  

 Seperti yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya bahwa Korean Pop 

Culture memasuki Indonesia untuk pertama kalinya melalui tayangan drama. 

Berdasarkan observasi dari peneliti, dalam beberapa tayangan drama Korea 

terdapat iklan-iklan terselubung dari produk-produk Korea. Iklan terselubung 

yang dimaksudkan peneliti di sini adalah product placement. Menurut 

PricewaterhouseCoopers/PWC (2012), product placement didefinisikan sebagai 

salah satu cara dalam mempromosikan suatu perusahaan maupun produk melalui 
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film dan bentuk media lainnya dalam mengiklankan perusahaan atau produk yang 

bersangkutan. 

Kini dalam mengiklankan suatu produk, advertising dengan media 

tradisional seperti iklan-iklan di televisi, print ads pada majalah, koran, dan 

sebagiannya tidak lagi menjadi pusat perhatian para pelanggan atau calon 

pembeli. Hal ini disebabkan karena dewasa ini banyak audiens melakukan “on 

demand” pengkonsumsian media, yaitu menonton apa yang audiens inginkan 

(Pardun 2009). Tentunya keadaan ini akan mengancam keberadaan iklan-iklan 

pada media tradisional. 

Kini para audiens pun juga menghindari advertising. Hal tersebut 

dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh LOWE Indonesia menunjukan 

bahwa sebanyak 53,7% audiens televisi akan menggunakan jeda iklan untuk 

melakukan aktivitas lain. Sementara itu, sebesar 53% dari audiens televisi akan 

mengganti saluran televisinya apabila memasuki segment iklan (Tempo 2005). 

Hal ini menunjukan bahwa audiens Indonesia pun kini telah berupaya untuk 

menghindar dari iklan dan menganggap bahwa iklan pada televisi merupakan hal 

yang membosankan. Hal ini terbukti dengan adanya zipping, yaitu audiens 

mempercepat bagian iklan ketika menyaksikan tayangan ulang film atau televisi 

melalui rekaman video, serta zapping yang mendefinisikan suatu fenomena ketika 

audiens mengganti saluran telelvisi untuk menghindar dari iklan (Belch & Belch 

2012).  

Selain itu, hal lain yang mendasari pengiklan menggunakan product 

placement adalah karena adanya clutter, yaitu jumlah iklan yang terlalu banyak 
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ditayangkan pada suatu media. Hal ini tentunya menyebabkan audiens tertepa 

pesan-pesan iklan yang sangat banyak dan membuat audiens sulit untuk 

mengingat ataupun menangkap pesan iklan. Sebuah penelitian memperoleh data 

bahwa rata-rata lamanya penayangan iklan selama segment iklan pada prime time 

adalah tiga menit sehingga apabila audiens menonton program prime time selama 

tiga jam, maka total iklan yang akan ditontonnya adalah sebanyak 100 iklan, 

program-program promosi, serta public service announcements (PSAs). (Belch & 

Belch 2012). Menurut Laura Petrecca dalam artikel USA Today menyatakan 

bahwa pada tahun 1970-an rata-rata audiens terekspos sekitar 500 hingga 2.000 

iklan per hari (USAToday.com 2006). Bahkan, hari ini jumlah tersebut semakin 

meningkat hingga mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 iklan per hari.  Di 

Indonesia, hasil dari penelitian lembaga ACNielsen mencatat bahwa tingkat 

kepadatan iklan televisi Indonesia telah mencapai angka kurang lebih 1000 buah 

iklan per minggu dan rata-rata orang Indonesia menonton iklan televisi sebanyak 

850 buah iklan per minggu (Kuswati 2007). Fenomena clutter inilah yang dapat 

menyebabkan audiens merasa bosan dan terganggu sehingga mendorong para 

pengiklan untuk mulai mencari cara yang baru dan kreatif dalam beriklan agar 

produk-produk yang mereka iklankan dapat meraih perhatian dari audiens.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Film banyak berperan dan memengaruhi kehidupan manusia terutama 

melalui pikiran maupun perilaku penontonnya. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya orang yang mengikuti cara berpakaian, gaya berbicara, bahkan 
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membeli apa yang dikonsumsi para aktor atau aktris di suatu film (Galician 2006). 

Pada umumnya, audiens yang menonton tayangan suatu film yang kemudian 

melihat penggunaan suatu produk atau brand oleh aktor atau aktris dalam film 

tersebut lebih dapat mentoleransi keberadaan produk atau brand tersebut karena 

perhatian audiens lebih tertuju pada film. Para audiens menganggap bahwa 

kemunculan produk dalam suatu film adalah hal yang wajar sehingga tanpa 

disadari audiens akan terekspos pada sebuah produk dengan cara sealami mungkin 

(Morton & Friedman 2002). Pernyataan ini juga didukung melalui hasil penelitian 

dari Gould, Gupta, dan Krauter (2000) bahwa product placement tidak terlihat 

seperti iklan dan keberadaannya dalam suatu film menciptakan adegan yang lebih 

nyata.  

Selain itu, dari hasil data survei Forrester Research bekerjasama dengan 

ANA (Association of National Advertisers) diketahui bahwa 78% pengiklan 

merasakan jika iklan televisi sudah tidak efektif lagi sejak dua tahun terakhir sejak 

2006. Kemudian, berdasarkan penelitian Romano (2003) menyatakan bahwa 

sekitar 72,3% audiens televisi kini menghindari melihat tayangan iklan (Pardun 

2009). Oleh sebab itulah, banyak pengiklan mulai melakukan product placement 

untuk memasarkan product atau brand mereka dalam sebuah film, program 

televisi, ataupun video musik. 

 Namun, perlu diperhatikan dalam melakukan penerapan product 

placement dalam tayangan televisi seperti drama ataupun film harus sesuai dengan 

jenis dan tema film, serta harus sesuai dengan target market dari produk. Sesuai 

dengan pernyataan dari Van der Waldt (2005) seperti dikutip dalam Van der 
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Waldt, Nunes, dan Stroebel (2008), apabila sebuah produk ditempatkan pada film 

atau sebuah program televisi yang salah, maka akan mengakibatkan citra dari 

produk yang bersangkutan rusak. Bahkan, pesan yang ingin disampaikan tidak 

akan tersalurkan dengan baik kepada target market. Akibatnya timbul tindakan 

negatif sebagai respon dari audiens kepada perusahaan yang memasarkan produk 

tersebut. Selain itu, jika suatu produk tidak ditempatkan secara menonjol dapat 

menyebabkan audiens tidak akan menyadari atau melihatnya sehingga usaha dari 

marketers akan sia-sia. 

Salah satu contoh kasus product placement yang digunakan secara kurang 

tepat dilakukan oleh sebuah brand kecantikan SK-II dalam tayangan drama Korea 

berjudul Yuryeong atau Ghost. Sang pemeran utama wanita, yaitu Lee Yeon Hee 

adalah aktris ternama Korea sekaligus model dari brand SK-II. Dalam drama 

tersebut, produk SK-II cukup sering muncul, tetapi tanpa alasan yang tepat. 

Misalnya, pada saat pemeran utama pria memberikan hadiah kepada Lee Yeon 

Hee dengan sebuah kartu bertuliskan “Be prettier”, yang tak lain adalah slogan 

dari brand tersebut. Audiens mengkritik penempatan SK-II yang dilakukan terasa 

menganggu karena drama tersebut mengenai pembunuhan dan detektif. Para 

audiens drama Ghost merasa kemunculan produk kecantikan SK-II tersebut tidak 

natural dan tidak ada hubungannya dengan cerita pada drama tersebut (Bahk 

2012). 

Kemudian, melalui penelitian dari Lubbers yang berjudul Product 

placement makes a lot of sense in today’s media environment dalam Pardun 

(2009) menyatakan bahwa dengan produk atau jasa yang tepat, product placement 
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akan meraih brand awareness dan dapat menciptakan keinginan audiens untuk 

melakukan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa product placement perlu 

dilakukan secara hati-hati, apabila tidak sesuai, hal ini akan berdampak negatif 

pada produk atau brand yang bersangkutan, serta tujuan akhir dengan harapan 

terciptanya pembelian tidak akan tercapai.  

Biasanya, untuk memaksimalkan keefektifitasan dari penerapan product 

placement dalam film, para pengiklan akan memilih film-film yang dibintangi 

oleh selebriti terkenal atau film yang diprediksi akan sukses (Galician 2006). Pada 

akhir tahun 2013, sebuah tayangan drama Korea yang berjudul My Love From the 

Star sedang menikmati kesuksesannya. Drama produksi dari HB Enterainment 

yang ditayangkan melalui SBS (Seoul Broadcasting System) ini ditulis 

berdasarkan inspirasi mengenai kejadian sejarah yang dicatat oleh Raja 

Gwanghaegum pada era Dinasti Joseon (1392-1910). Saat itu tercatat adanya 

kemunculan misterius di Gangwon-do yang diduga adalah sebuah UFO. Serial 

drama ini mengisahkan mengenai alien yang mendarat di bumi sekitar 400 tahun 

lalu dan muncul sebagai manusia yang bernama Do Min Joon. Ia pun kini tinggal 

di dunia modern Korea dan tak pernah bertambah tua sejak kedatangannya ke 

bumi. Kemudian ia bertemu dengan seorang aktris ternama Korea bernama Cheon 

Song Yi dan jatuh cinta (Chung 2014).  

Drama yang mengisahkan kisah romantisme antara alien dan manusia ini 

mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media. Bahkan, drama ini dinobatkan 

sebagai “The most watched program of its time slot” dengan rata-rata rating yang 

berhasil diraih hingga episode akhir, yaitu 28,1% (Lee 2014). Kepopuleran drama 
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ini terbukti tidak hanya di Korea, melainkan juga di beberapa negara Asia serta 

luar Asia. Tercatat bahwa ada sekitar 15 negara telah memperoleh hak siar untuk 

menayangkan drama ini, yaitu Taiwan, Hong Kong, Thailand, Filipna, Israel, 

Beligum, Myanmar, Kamboja, dan Jepang. Selain itu, beberapa stasiun televisi 

dari Mongoloia, Singapura, Malaysia, juga Indonesia sedang bernegosiasi untuk 

memperoleh hak siar tersebut (Chung 2014).  

Kepopuleran drama ini juga sampai ke Indonesia terbukti dengan adanya 

salah satu sinetron yang ditayangkan di RCTI berjudul Kau Yang Berasal dari 

Bintang, dimana jalan ceritanya menjiplak dari serial drama Korea My Love From 

the Star. Sinetron yang ditayangkan perdana pada 28 April 2014 tersebut hanya 

menayangkan tiga episode saja karena permasalahan gugatan dari pihak SBS. 

Namun, meski pada akhirnya sinetron ini berhenti ditayangkan, dikabarkan bahwa 

sinetron yang tayang pada jam prime time ini mendapat rating yang besar (Tempo 

2014).  

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kajian Product Placement Dalam Tayangan Drama 

Korea My Love From the Star Terkait Keputusan Pembelian Oleh Penggemar 

Korean Pop Culture”, dimana apabila product placement dilakukan dengan baik 

dan tepat, maka akan semakin memotivasi audiens dalam melakukan pembelian. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah: 
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1) Bagaimana proses brand awareness bagi penggemar Korean Pop 

Culture terkait product placement dalam tayangan drama Korea My 

Love From the Star?  

2) Bagaimana kategori produk dan brand tertentu diminati oleh 

penggemar Korean Pop Culture terkait product placement dalam 

tayangan drama Korea My Love From the Star? 

3) Bagaimana proses pembentukan keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh penggemar Korean Pop Culture terhadap brand tertentu terkait 

product placement dalam tayangan drama Korea My Love From the 

Star? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui proses brand awareness bagi penggemar Korean 

Pop Culture terkait product placement dalam tayangan drama Korea 

My Love From the Star. 

2) Untuk mengetahui pemilihan kategori produk dan brand tertentu yang 

diminati oleh penggemar Korean Pop Culture terkait product 

placement dalam tayangan drama Korea My Love From the Star. 

3) Untuk mengetahui proses pembentukan pengambilan keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh para penggemar Korean Pop Culture 

terhadap brand tertentu terkait product placement dalam tayangan 

drama Korea My Love From the Star. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti 

dan juga kepada pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

masalah yang berkaitan dengan product placement dan keputusan pembelian. 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Akademis: 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk melihat relevansi yang terjadi antara advertising, yang dalam hal ini 

khususnya product placement dalam tayangan drama Korea terhadap keputusan 

pembelian oleh para penggemar Korean Pop Culture. Selain itu, diharapkan 

pembaca dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang 

marketing khususnya mengenai penerapan product placement, serta dapat berguna 

untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan advertising/product placement. 

2) Praktis: 

 Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam 

memberikan masukan kepada para produsen dan advertiser agar dapat 

memanfaatkan media lain dalam beriklan, seperti menempatkan produk ke dalam 

tayangan drama ataupun film. Selain itu, peneliti juga berharap melalui penelitian 

ini, para produsen dan advertiser dapat lebih memahami bagaimana melakukan 

product placement yang tepat dalam sebuah drama dan tentunya sesuai dengan 

target market produk. 

3) Sosial: 
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 Peneliti berharap kegunaan penelitian ini bagi para pembaca dan 

masyarakat luas adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai dampak dari 

product placement dalam sebuah tayangan drama. Misalnya, dapat menghindari 

dari sikap konsumtif karena pengaruh tayangan drama yang terjadi di kalangan 

audiens. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, 

sistematika digunakan untuk memberikan gambaran garis besar mengenai hal-hal 

yang akan dibahas pada masing-masing bab. Peneliti membaginya ke dalam enam 

bab yang terdiri atas: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi 

landasan pentingnya diadakan penelitian ini, identifikasi masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II: OBJEK PENLITIAN 

 Bab ini akan menguraikan informasi mengenai objek yang akan diteliti, 

seperti data terkait drama Korea berjudul My Love From the Star, sinopsis drama, 

dan para pemeran dalam drama tersebut. 
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep yang peneliti gunakan sebagai 

dasar penelitian dan penjabaran yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Konsep-konsep tersebut terdiri atas globalisasi, popular culture, global marketing, 

marketing, marketing mix, integrated marketing communication (IMC), 

promotional mix, advertising, product placement, brand, brand equity, dan 

keputusan pembelian. 

 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas serangkaian metode yang digunakan untuk memperoleh 

dan menguji data, yaitu pendekatan yang digunakan selama penelitian, metode 

penelitian, metode pengumpulan data, unit analisis dan unit observasi, populasi 

dan metode sampling, informan, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan rencana 

analisis data penelitian. 

 

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 yang sudah dilakukan oleh peneliti. 

Hasil penelitian tersebut akan dijadikan bahan pembahasan untuk jawaban dari 

rumusan masalah penelitian. 
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BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran 

yang peneliti berikan sebagai bentuk masukan dan rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan product placement dan keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen. 

	  




