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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era gobalisasi ini, dimana terjadinya banyak persaingan di dunia bisnis, 

seorang pengusaha harus mengetahui cara mencari konsumen, untuk mendapatkan 

konsumen tentu tidak mudah, karena perusahaan dihadapkan dengan banyaknya 

produk dari kompetitor. Maka, salah satu cara yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan melakukan sistem promosi. Promosi adalah salah satu 

strategi yang dilakukan untuk menarik konsumen. Menurut Belch & Belch 

(2009,18), dalam bukunya yang berjudul Advertising and Promotion, promosi 

adalah: 

“Promotion has been defined as the coordination of all seller-initiated efforts to set up 

channels of information and persuasion in order to sell goods and services or promote an idea.” 

 
Pengertian dari definisi diatas adalah promosi telah didefinisikan sebagai 

koordinasi dari semua upaya penjual untuk mengatur saluran informasi dan 

persuasi untuk menjual barang dan jasa atau mempromosikan ide. Untuk 

meningkatkan penjualan, maka sebuah perusahaan harus melakukan promosi. 

Pomosi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh marketer untuk dapat bersaing 

dengan produk lain yang ditawarkan oleh kompetitor perusahaan. Salah satu cara 

promosi yang sering dilakukan oleh seorang pengusaha adalah dengan beriklan. 

Karena iklan adalah salah satu strategi promosi yang paling sering dilakukan oleh 
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perusahaan-perusahaan. Pengertian iklan menurut Belch & Belch (2009, 18) 

adalah: 

“Advertising is defned as any paid form of nonpersonal communication about an organization, 

product, service, or idea by an identified sponsor.” 

 
Pengertian dari definisi diatas adalah iklan adalah bentuk komunikasi nonpersonal 

yang dibayar tentang sebuah organisasi, produk, jasa, atau ide. Jadi, iklan 

merupakan suatu bentuk komunikasi yang dibayar oleh perusahaan, untuk 

menarik audiens agar tertarik membeli produknya. Meskipun demikian, iklan 

harus mudah dicerna oleh masyarakat, dan tidak boleh berbelit-belit agar dapat 

efektif. 

Di dalam buku Belch & Belch yang berjudul “Advertising and Promotion”  

(2009, 19) ada beberapa alasan mengapa iklan adalah bagian yang sangat penting 

untuk seorang marketer: 

1. First, advertising is still the most cost-effective way to reach large audiences. 
Thus, for marketers who are interested in building or maintaining brand 
awareness and reaching a mass audience at one time, there is no effective 
substitute for network television. 

2. Advertising is also a valuable tool for building company or brand equity as it is a 
powerful way to provide consumers with information as well as to influence their 
perceptions. 

3. Advertising can be used to create favorable and unique images and associations 
for a brand which can be very important for companies selling products or 
services that are difficult to differentiate on the basis of functional attributes. 
 

Dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Advertising masih menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk 

meraih banyak penonton. Untuk seorang marketer yang ingin 

membangun atau menjaga brand awaress dan mencapai banyak 

audiens sekaligus, tidak ada cara yang lebih ampuh dari tv. 
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2. Advertising juga adalah alat yang sangat ampuh untuk membangun 

ekuitas produk atau perusahaan karena advertising adalah cara yang 

paling efektif untuk menyediakan konsumen dengan informasi untuk 

mempengaruhi persepsi mereka. 

3.  Advertising dapat digunakan untuk membentuk image yang unik dan 

disukai dan asosiasi untuk brand, dimana dapat menjadi hal yang 

sangat penting untuk perusahaan yang menjual produk atau servis yang 

susah dibedakan dari dasar fungsionalnya.    

Jadi, dapat disimpulkan bahwa marketer dapat menarik audiens yang banyak, 

dan dapat meningkatkan brand awareness masyarakat, serta menjaga brand equity 

dengan iklan. Sebuah perusahaan dapat menyampaikan pesan atau informasi 

kepada konsumen dengan memasang iklan di tv, dan penonton dapat terpersuasi 

dengan menonton tayangan iklan tersebut. 

Dengan iklan, berarti kita mengstimuli orang lain untuk membeli produk/jasa 

sebuah perusahaan. Seorang konsumen akan memiliki beberapa pertimbangan 

saat membeli produk/jasa sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan harus tahu 

bagaimana cara mengungguli produk lain yang ada di pasaran. Perusahaan itu 

harus mendapatkan perhatian dari konsumen.  

Penulis memilih kompleks Taman Permata Milenium karena kompleks Taman 

Permata Milenium merupakan perumahan yang sesuai dan tepat dengan target 

market dari produk ini, yaitu banyak terdiri dari mahasiswa/i UPH yang kuliah 

dan kos di sana. Sehingga penulis memutuskan untuk memilih perumahan 

tersebut. Kebanyakan warga perumahan dan maupun mahasiswa/i masih 
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mempunyai waktu luang untuk menonton iklan dibandingkan yang sudah bekerja. 

Jadi, Penulis memilih Kompleks Perumahan Taman Permata Milenium. 

Iklan adalah alat yang dapat mengstimulus dan membuat konsumen ingat akan 

suatu produk. Iklan harus dibuat semenarik mungkin, agar dapat  mendapat 

perhatian dari konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh sebuah 

perusahaan. Untuk itu seorang marketer harus pandai dalam membuat suatu iklan 

supaya masyarakat yang melihatnya menjadi tertarik. Menurut Hawkins dan 

Mothersbaugh (2010, 285) ada beberapa karakter stimulus yang perlu diketahui 

oleh seorang marketer untuk mempengaruhi konsumen dalam memperhatikan 

suatu iklan: 

1. Size: Larger stimuli are more likely to be noticed than smaller ones 
2. Intensity: The intensity (e.g., loudness, brightness, length) of a stimulus can increae 

attention. 
3. Attractive viuals: Individuals tend to be attracted to pleasant stimuli and repelled by 
unpleasant stimuli 
4. Color and movement: Both color and movement serve to attract attention, with brightly 
colored and moving items being more noticeable. 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa customer dapat distimuli dengan beberapa 

karakter dalam suatu iklan. Contohnya  pada waktu seorang konsumen, tidak 

memperhatikan iklan tersebut, tetapi siapa yang tidak tertarik dengan gambar 

yang menarik dan warna yang bagus dan menarik hati konsumen. Mungkin yang 

tadinya tidak ingin membeli, jadi ingin karena stimulus dari iklan tersebut. 

Berdasarkan ketertarikan penulis terhadap pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh 

suatu iklan, maka penulis ingin membahas “Pengaruh Iklan Floridina di TV yang 

dibintangi oleh Bunga Citra Lestari terhadap warga kompleks taman permata 

milenium.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Iklan adalah salah satu bentuk pemasaran yang tertujuan untuk mempengaruhi 

konsumen untuk bertidak seperti apa isi pesan dari iklan. Sering dikatakan juga 

bahwa iklan dapat mengpersuasi manusia dan  membuat manusia berbuat sesuai 

iklan. Suatu iklan yang berhasil harus memberikan dampak seperti peningkatan 

penjualan. Maka iklan dibuat semenarik, sebaik, sekreatif mungkin untuk menarik 

konsumen. Iklan sendiri secara tidak langsung memberikan dampak perilaku 

konsumtif pada masyarakat. 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana efektivitas iklan 

Floridina di TV RCTI terhadap warga kompleks Taman Permata Milenium? 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan 

diteliti adalah: Sejauh mana efektivitas iklan floridina di TV RCTI terhadap warga 

kompleks Taman Permata Milenium? 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas iklan floridina di TV RCTI 

terhadap warga kompleks Taman Permata Milenium. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Akademis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan 

memberi kontribusi bagi ilmu komunikasi mengenai strategi promosi 

dengan menggunakan iklan. 
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1.5.2 Praktis 

Memberikan pengetahuan kepada para marketer yang ingin melakukan 

strategi promosi dengan menggunakan iklan di tv, pengaruh apa yang 

dapat ditimbulkan. 

1.5.3 Sosial 

Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan 

umum kepada masyarakat mengenai pengaruh iklan yang dapat 

ditimbulkan. 

1.6 Susunan Laporan Penelitian 

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan berisi tentang: Latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Objek Penelitian berisi tentang: sejarah singkat PT. Wings 

Food, serta iklan Floridina. 

BAB III Tinjauan Pustaka berisi tentang: teori-teori yang menjadi 

permasalahan pokok pada penelitian ini. 

BAB IV Metodologi Penelitian berisi tentang: metode penelitian 

yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan 

data, serta rencana analisis data. 

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang: data-data 

yang diperoleh akan ditampilkan dan akan dilakukan analisis serta 

pembahasannya. 
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BAB VI Penutup berisi tentang: kesimpulan yang didapat oleh 

penulis dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan 

kepada pihak-pihak yang terkait. 

 

 




