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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Meneguk minuman yang dingin dan segar merupakan hal yang sebagian 

besar orang akan lakukan jika berada dalam cuaca yang sangat panas dan 

keadaan yang melelahkan. Salah satu dari jenis minuman yang sangat terkenal 

untuk menusir dahaga dan sekaligus akan memberikan kesegaran yang luar 

biasa adalah soft drinks atau minuman ringan.  

Berdasarkan artikel dari situs Frontier Consulting Group 

(www.frontier.co.id; 21 Mei 2014; 10.58), industri minuman ringan di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam kurun waktu beberapa tahun 

ini. Terlihat dari semakin maraknya merek minuman ringan yang ada di pasaran. 

Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) di Indonesia mengklarifikasikan 

minuman ringan menjadi 6 jenis yaitu minuman sari buah, minuman 

berkarbonasi, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), teh siap saji, kopi, dan 

susu siap saji. Frontier Consulting Group melakukan survei untuk mengamati 

kondisi pasar di setiap kategori minuman ringan ini. Terutama dalam kategori 

minuman sari buah dalam kemasan. 

Masih berdasarkan artikel yang sama, Frontier melakukan survei di akhir 

tahun 2011 yang menunjukkan bahwa penetrasi minuman sari buah dalam 

kemasan mencapai 80.9%. Artinya, 8 dari 10 orang sudah mengkonsumsi 

minuman sari buah dalam kemasan dalam 1 bulan terakhir.  

http://www.frontier.co.id/
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Dari survei Frontier mencatat ada puluhan merek minuman sari buah 

dalam kemasan yang ada di pasaran. Lima merek teratas minuman sari buah 

dalam kemasan yang terambil dari riset Top Brand Frontier Consulting Group 

adalah Buavita, Ale-Ale, ABC, Frutang, dan Nutri jeruk. Beberapa tahun 

terakhir ini, persaingan merek-merek tersebut sedang naik turun.  

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia industri minuman ringan,  

membuat perusahaan berlomba-lomba membuat berbagai iklan yang menarik dan 

kreatif sebagai salah satu cara dari strategi pemasaran untuk meningkatkan 

penjualan. Dalam buku Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Morissan 

berpendapat : 

 Pengelola pemasaran hingga kini masih beranggapan bahwa kegiatan promosi yang paling 

efektif adalah beriklan melalui media massa (Morissan; 2010; 6). 

Menurut pendapat penulis, nampaknya iklan dipercaya sebagai cara untuk 

mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang punya anggaran besar 

untuk kegiatan promosi.  

Iklan merupakan bagian dari komunikasi. Iklan melibatkan produsen 

sebagai komunikator, fisik iklan sebagai unsur pesan, media sebagai saluran dan 

khalayak sebagai publik yang ditujunya. Definisi periklanan menurut Kleppner 

dalam bukunya yang berjudul Prosedur Periklanan adalah : 

 Periklanan merupakan pesan yang dibayar oleh sponsor yang dikenal dan biasanya 

disampaikan melalui beberapa media komunikasi massa. (Kleppner; 2009; 56)  

Dari kutipan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa iklan merupakan 

salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi 
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mengenai suatu produk tertentu dengan menggunakan media massa. 

Media massa dapat dibagi menjadi media massa periodik dan media 

massa non periodik. Media massa non periodik adalah media massa yang 

bersifat sementara dan tergantung pada peristiwa yang diselenggarakan. 

Misalnya, spanduk, poster, leaflet, booklet, selebaran, dll. Sedangkan, media 

massa periodik yaitu media massa yang terbit secara teratur pada waktu-waktu 

yang telah ditentukan sebelumnya. Media massa periodik terbagi lagi atas dua 

jenis yaitu media massa cetak, seperti surat kabar, tabloid, majalah, dll, 

sedangkan media massa elektronik, seperti radio, televisi, film bioskop, dll. 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian mengenai media massa 

televisi. Televisi saat ini merupakan media massa yang terpopuler di kalangan 

masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia. Berdasarkan pengamatan 

penulis, hampir sebagian besar penduduk di Indonesia mengenal dan 

memanfaatkan televisi sebagai sarana hiburan, informasi, edukasi dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, saat ini televisi atau yang sering disebut TV 

merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. 

Adanya lambang komunikasi yang lengkap, yaitu, audio dan visual 

membuat iklan yang tayang di televisi mempunyai satu kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh media massa lainnya. Televisi telah menjadi bagian penting dari 

suatu kehidupan masyarakat modern yang berfungsi selain sebagai penyebar 

informasi dan hiburan, juga sebagai suatu alat promosi paling ampuh. 

Buavita, produksi dari PT Unilever Indonesia Tbk. merupakan salah satu 

perusahaan terbesar yang memproduksi minuman sari buah dalam kemasan. 
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Dengan bintang iklan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang juga sekaligus 

menjadi Brand Ambassador, Buavita membuat iklan komersial yang 

ditayangkan di televisi dengan bertemakan gaya hidup sehat. Buavita minuman 

buah yang memberikan kesegaran dengan citra rasa buah yang lezat dan baik 

untuk di konsumsi. Buavita memiliki setidaknya 5 varian, yakni rasa apel, 

mangga, jeruk, jambu, dan anggur. Dihadirkan dengan kemasan pack dan botol 

praktis yang amat cocok untuk konsumsi di luar rumah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih pengaruh iklan 

Buavita versi Keluarga Fruitarian yang tayang di televisi terhadap warga 

perumahan Fluorite Gading Serpong sebagai judul penelitian. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Menurut Abdul Rosyid selaku Research Executive di Frontier Consulting 

Group, iklan di anggap sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan usaha 

secara tepat. Dari ribuan iklan yang di konsumsi khalayak setiap harinya, tidak 

semua khalayak dapat memberikan perhatian pernuh terhadap iklan bahkan 

sampai akhirnya mampu sampai tahan keputusan pembelian. (www.frontier.co.id; 

21 Mei 2014; 13.27). 

 Selain itu, Abdul Rosyid juga menambahkan tiga faktor yang perlu 

diperhatikan dalam beriklan. Pertama, pemilihan media yang tepat disesuaikan 

dengan target market yang akan dituju. Kedua, pesan iklan haruslah tersampaikan 

http://www.frontier.co.id/
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dengan sangat baik dan jelas. Terakhir, iklan yang menarik sehingga 

menimbulkan respon untuk melakukan pembelian.  

 Berdasarkan dari tiga faktor tersebut, timbul rasa keingintahuan penulis 

mengenai ketertarikan konsumen terhadap iklan Buavita versi Keluarga 

Fruitarian. Selain itu, apakah iklan Buavita versi Keluarga Fruitarian dapat 

membuat konsumen melakukan pembelian?  

 Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh iklan 

Buavita versi Keluarga Fruitarian yang tayang di televisi terhadap warga 

perumahan Fluorite Gading Serpong 

  

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan 

sebelumnya, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

Sejauh mana pengaruh iklan Buavita versi Keluarga Fruitarian yang tayang di 

televisi terhadap warga perumahan Fluorite Gading Serpong? 

Dari rumusan masalah diatas maka penulis membuat penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Iklan Buavita Versi Keluarga Fruitarian yang Tayang di 

Televisi Terhadap Warga Perumahan Fluorite Gading Serpong”. 
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I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  maka  tujuan  penelitian  yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui mana sejauh mana pengaruh iklan Buavita versi Keluarga 

Fruitarian yang tayang di televisi terhadap warga perumahan Fluorite Gading 

Serpong. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang berjudul pengaruh iklan Buavita versi Keluarga 

Fruitarian yang tayang di televisi terhadap warga perumahan Fluorite Gading 

Serpong ini dilakukan untuk kegunaan : 

1. Kegunaan akademis dimana penelitian ini berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan bidang ilmu komunikasi 

khususnya tentang pengaruh iklan yang ditayangkan di televisi. 

2. Kegunaan praktis yaitu dapat membantu memberikan informasi 

bagi perusahaan Unilever Indonesia yang memproduksi minuman 

sari buah Buavita sebagai bahan masukan. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, pembahasan hasil penelitian akan disusun dengan 

urutan sebagai berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN berisi tentang bab yang menguraikan tentang 

latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II OBJEK PENELITIAN membahas tentang sejarah singkat dari 

produk Buavita, iklan Buavita versi Keluarga Fruitarian, dan para khalayak yang 

menonton tayangan iklan Buavita di televisi.  

BAB III TINJAUAN PUSTAKA, yaitu bab yang menguraikan tentang 

teori-teori dasar dan konsep-konsep yang yang mendukung penelitian ini.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN berisi tentang bab yang 

menguraikan tentang metode survei deskriptif, pendekatan kuantitatif, jenis 

sumber data, teknik pengumpulan data kuisioner, dan analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, yaitu bab yang menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan tinjauan pustaka. 

BAB VI PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 




