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                                                       BAB I 

                                              PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak. Salah satu jenis media massa yaitu media massa elektronik. Terdapat 

banyak jenis dan bentuk dari media massa elektronik salah satunya adalah televisi. 

Televisi merupakan salah satu instrumen media informasi dan komunikasi elektronik 

yang saat ini berkembang pesat dan memiliki daya pengaruh yang cukup besar 

terhadap masyarakat (Mowen&Minor, 2001).  Menurut Patricia Edgar, televisi 

memungkinkan terjadinya diskusi secara langsung. Hal inilah yang menjadikan 

televisi menjadi sarana komunikasi dan informasi yang paling efektif dan diminati. 

Kelebihan dari media televisi adalah bahwa, media televisi dapat menyajikan siaran 

langsung (live broadcasting) yang memungkinkan untuk mendukung komunikasi dan 

informasi secara lebih efektif. Disamping itu, televisi sebagai media komunikasi 

massa juga berorientasi pada tujuan komunikasi pada umumnya, yaitu untuk 

mengubah sikap, pandangan, dan perilaku orang lain atau pemirsanya (Effendy, 

1988). 
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 Banyak sekali iklan yang ditampilkan di televisi untuk menarik perhatian 

publik. Seperti yang dikatakan oleh Pareno (2005), televisi memiliki fungsi 

informasi, fungsi mendidik, fungsi penghibur dan fungsi mempengaruhi. 

 Persaingan dalam memperebutkan dan mempertahankan konsumen semakin 

ketat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya alternatif produk yang dapat dipilih 

oleh konsumen. Munculnya produk-produk yang inovatif secara terus-menerus dalam 

waktu yang relatif singkat, menuntut perusahaan untuk terus berupaya dalam 

mengembangkan produk-produknya sehingga, tidak tertinggal oleh pesaing-

pesaingnya (Solomon, 2008). Para produsen biasanya menampilkan public figure 

untuk mengiklankan produk dari perusahaanya. Tentunya public figure yang dipilih 

adalah contoh public figure yang memberikan public influence. 

  Public figure yang dipilih dan yang akan dikontrak oleh perusahaan suatu 

produk yang akan diiklankan harus mampu untuk menjaga citra diri sehingga dapat 

menjaga konsistensi image dari produk yang akan diwakilkan. Perusahaan biasanya 

memilih public figure yang dikenal oleh masyarakat luas. Public figure tersebut 

biasanya mempunyai image yang baik, tidak terlibat dengan kasus yang dapat 

menyebabkan image menjadi buruk. Hal ini sangat penting karena, public figure yang 

baik akan membentuk pola pikir yang baik sewaktu masyarakat melihat dan 

menerima informasi tersebut. Public figure dalam sebuah iklan yang di endorce 

sangat penting artinya, terlebih lagi jika public figure tersebut memiliki banyak 

follower atau fans yang mengidolakannnya sehingga, informasi iklan yang 
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disampaikan akan dengan mudah tersampaikan kepada audience yang menyukai 

public figure tersebut. Apapun yang digunakan oleh para public figure ini biasanya 

akan menjadi trend bagi kalangan komunitas yang diwakilkannya dalam sebuah 

iklan. 

            Perusahaan P&G meluncurkan produk baru yaitu shampo Pantene. Melalui 

strategi promosinya, Pantene mencoba mengaktifkan pengenalan masalah kepada 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat kesehatan rambut. Karena 

ketika kita berbicara tentang bagaimana mendapatkan rambut yang terasa halus dan 

lembut, tampak berkilau juga mudah ditata kata kuncinya adalah kondisioner. 

Rambut yang terkondisi dengan baik dapat memberikan semua itu karena, shampo 

saja tidak akan cukup untuk membantu mendapatkan rambut yang diinginkan 

(Pantene Indonesia, 2012). Dengan mencuci rambut dengan menggunakan shampo 

biasa hanya akan membersihkan kulit kepala dari sisa- sisa kotoran yang menumpuk. 

Akan tetapi, tidak akan memberikan rambut mudah diatur dan tampak berkilau.  

 P&G mempercayakan produknya kepada seorang penyanyi terkenalyang 

telah lama dikenal oleh masyarakat luas, serta mempunyai rambut yang indah sebagai 

model iklan dari shampo Pantene. Model iklan yang dipilih dan dipercayai oleh 

perusahaan P&G untuk mengiklankan Pantene adalah penyanyi Anggun C. Sasmi. 

Seorang wanita kelahiran Jakarta, 29 April 1974 adalah seorang penyanyi Indonesia 

yang kini tinggal di Perancis dan menjadi warga Negara Perancis. Alasan P&G, 

memilih Anggun sebagai icon dari Pantene. Seperti yang kita ketahui bahwa, Anggun 
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merupakan sosok yang dikenal baik oleh masyarakat luas. Image dari Anggun juga 

terlihat baik, banyak prestasi yang diraih oleh Anggun. Banyak masyarakat yang 

mengidolakan sosok Anggun karena kecantikannya. Anggun mempunyai rambut 

yang indah, panjang dan tebal. Sehingga Anggun bisa membuat image yang baik 

terhadap iklan shampo Pantene.  

Karena ketika masyarakat melihat iklan shampo maka, secara langsung 

maupun tidak langsung kita ingin mempunyai rambut sama seperti model yang ada di 

iklan tersebut. Iklan shampo yang sering tampil di televisi semakin menguatkan 

pandangan bawa, wanita cantik harus memiliki rambut yang sehat dan indah. Oleh 

karena itu Pantene menggunakan Anggun C. Sasmi sebagai model iklan Pantene 

karena, Anggun dilambangkan sebagai wanita yang mempunyai rambut panjang , 

lurus serta lembut yang sangat diidamkan oleh setiap wanita. Saat manusia memilih 

untuk mengkonsumsi maka, terlebih dahulu Ia akan memilih produk maupun brand, 

membeli baru menggunakannya (Mowen & Minor 2001) 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji 

mengenai “ Pengaruh Iklan Pantene Yang Dibintangi Oleh Anggun C. Sasmi 

Yang Ditayangkan Di Radio Citra Televisi Indonesia Bagi Masyarakat Di 

Perumahan  Citra 2 Ext Pos 7 Cengkareng “ 
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I.2 Identifikasi Masalah 

  Saat ini banyak perusahaan yang ingin memperkenalkan produknya kepada 

masyarakat luas dengan menggunakan public figure karena, public figure banyak 

dikenal oleh masyarakat luas dan dianggap sebagai salah satu cara promosi yang 

efektif dalam mendongkrak awareness dari audience ataupun target market suatu 

produk. Hal ini diiringi juga oleh persaingan promosi yang semakin gencar dilakukan 

oleh para marketer guna memenangkan hati audience dalam memilih produk mereka 

dibandingkan produk competitor lainnya.  

Oleh karena itu, Pantene menggunakan seorang public figure yang dikenal 

sebagai artis yang mempunyai image yang baik, dikenal oleh masyarakat luas serta 

memiliki rambut yang indah yaitu Anggun C.Sasmi. Anggun juga sangat diharapkan 

dapat memperkuat citra Pantene sebagai product yang berkualitas dan dapat 

merangkul masyarakat yang ingin mempunyai rambut indah, bebas ketombe, dan 

bebas dari rontok. Karena banyak orang yang sudah menggunakan shampo akan 

tetapi, masih mengalami ketombe dan rambut rontok. Pantene dengan kandungan 

ZPT dapat membantu menghilangkan ketombe dan Pro Vitamin Formula untuk 

perlindungan mencegah rambut rontok sehingga memiliki rambut yang indah seperti 

Anggun bebas ketombe dan kuat tidak mudah rontok. Pada penelitian ini, peneliti 

ingin mengidentifikasi sejauh mana pengaruh iklan Pantene yang dibintangi oleh 

Anggun C. Sasmi yang ditayangkan di Radio Citra Televisi Indonesia bagi 

masyarakat di  perumahan Citra 2 Ext pos 7 Cengkareng. 
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I.3 Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah 

sejauh mana pengaruh iklan Pantene yang dibintangi oleh Anggun C. Sasmi yang 

ditayangkan di TV RCTI bagi masyarakat di perumahan Citra 2 Ext Pos 7 

Cengkareng. 

I.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

Iklan Pantene yang dibintangi oleh Anggun C. Sasmi yang ditayangkan di TV RCTI 

bagi masyarakat di perumahan Citra 2 Ext Pos 7 Cengkareng. 

I.5  Manfaat Penelitian 

   Adapaun Manfaat  penelitian ini adalah : 

1.5.1 Akademis 

          Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi              

khususnya dalam fakultas ilmu komunikasi jurusan IMC dalam memperkaya bahan 

referensi penelitian tentang pengaruh iklan Pantene di TV. 

1.5.2 Praktis 

        1. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukkan kepada 

perusahaan Pantene, agar dapat digunakan untuk mengambil kebijakan selanjutnya 
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yang ingin melakukan promosi dengan beriklan khususnya dengan menggunakan 

bintang iklan agar dapat mempertimbangkan kredibilitas dari bintang iklan tersebut. 

        2. Sebagai bahan acuan guna penyusunan proses komunikasi strategis pemasaran 

efektif, yang mampu memancing terjadinya keputusan pembelian pembeli terhadap 

produk Pantene yang dibintangi oleh Anggun C.Sasmi. 

1.5.3 Sosial  

 Dapat digunakan sebagai sumber referensi baik secara umum maupun 

personality sehingga, memambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Integrated 

Marketing Communication (IMC) khususnya dalam hal periklanan dan promosi serta 

untuk mengetahui sejauh mana efektifitas iklan yang dibintangi oleh public figure.  

I.6  Sistematika Laporan Penelitian 

Penelitian ini akan dibagi dalam enam bab, yang akan dijabarkan sebagai berikut:  

BAB I  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penelitian 

BAB II Objek Penelitian berisi tentang gambaran yang jelas mengenai 

sejarah, ruang lingkup, dan perkembangan objek penelitian 

BAB III Tinjauan Pustaka berisi mengenai tinjauan pustaka berupa teori 

atau konsep yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sehingga diperoleh 
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suatu landasan teori yang dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam 

memecahkan masalah. 

BAB IV Metodologi Penelitian berisi mengenai penjelasan metode 

penelitian, perspektif penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, rencana 

analisis data dan kerangka pemikiran. 

BAB V Hasil dan Pembahasan berisi tentang penyajian sejumlah data – data 

hasil penelitian yang kemudian akan membahas hasil penelitian secara keseluruhan 

dan bagaimana hasil penelitian ini akan menjawab pertanyaan – pertanyaan di atas. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan yang peneliti ambil dari 

analisis penelitian. Yang kemudian dari kesimpulan tersebut, peneliti akan 

mengemukakan saran yang dapat diaplikasikan kepada pihak lain. 

 




