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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia marketing atau pemasaran terdapat istilah komunikasi 

pemasaran terintegrasi, yang dimana merupakan sebuah prinsip dasar organisasi 

untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Komunikasi pemasaran terintegrasi 

mencoba untuk menyelaraskan dan menyatukan berbagai elemen dari bauran 

promosi seperti periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, publisitas, 

pemasaran langsung, dan promosi penjualan untuk mencapai tujuan organisasi 

(Boone & Kurtz dalam Mangold & Faulds, 2009:357). Dengan mengacu pada 

konsep bauran pemasaran, maka konunikasi pemasaran terintegrasi disebut juga 

dengan istilah promosi (Kristanto, 2011:240).  

Menurut Kartajaya (2009) promosi secara garis besar bertujuan untuk 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pelanggan untuk membeli 

produk perusahaan. Promosi bisa dipakai untuk menginformasikan produk baru, 

perubahan harga, dan sebagainya. Selain itu promosi dilakukan untuk membujuk 

pelanggan untuk membeli sekarang juga atau supaya pelanggan melakukan brand 

switching. Promosi sering juga digunakan untuk mempertahankan brand 

awareness, mengingatkan pelanggan di mana harus membeli produk, dan 

sebagainya.  

Iklan merupakan sebuah alat bagi perusahaan untuk memberikan informasi 

tentang perusahaan produknya, sejalan dengan pernyataan dari MacKenzie, et al., 



2 

 

Universitas Pelita Harapan 
 

1986 dalam Teng, et al.(2007), untuk mempengaruhi minat beli konsumen perlu 

dilakukan promosi terhadap produk melalui iklan, dapat dikatakan bahwa iklan 

dituangkan di media sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk membantu 

tercapainya objektif dan juga tujuan dari pemasaran perusahaan. 

Dengan tujuan iklan yang merupakan sebuah sarana mempengaruhi, maka 

iklan harus dibuat kreatif dan informatif. Hal ini dimungkinkan dengan 

penggunaan media yang tepat. Banyak media yang dapat digunakan untuk 

beriklan, ada yang disebut dengan ATL (Above The Line) merupakan jenis iklan 

yang memiliki target audiens yang luas, disini iklan bersifat untuk menjelaskan 

mengenai sebuah konsep atau ide, yang dimana tidak ada interaksi langsung 

dengan audiens, media yang digunakan seperti TV, radio, majalah, koran, hingga 

out of home media seperti billboard maupun baliho. Berikutnya BTL (Below The 

Line) jenis iklan yang memiliki target audiens yang terbatas, karena kegiatannya 

sendiri diadakan secara langsung dilapangan sehingga audiens memiliki 

kesempatan untuk merasakan, dan berinteraksi langsung pada produk itu sendiri. 

BTL (Below The Line) ini biasanya berupa event sponsorship, consumer 

promotion, trade promotion, dan exhibition.  

Melihat dari sifat ATL dan BTL terdapat kelebihan dan kekurangnnya di 

masing masing jenis media yang ada, seperti keterbatasan audiens, dan juga 

interaksi langsung. Akan tetapi seiring dengan kemajuan dari dunia teknologi, 

mediapun mengalami dampaknya, munculnya media online “grey area". Media 

online didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi 
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yang terakses dengan digital (Creeber dan Martin, 2009). Hal yang membuat 

internet itu berbeda adalah perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan 

komunikasi dan juga batasan dari komunikasi itu sendiri (Setyani, 2013:5). 

Dengan adanya media iklan baru muncul sebuah grey area atau bisa 

disebut juga dengan TTL (Through The Line), atau bisa kita sederhanakan dengan 

istilah digital  saat dimana landscape media sudah bergeser dengan munculnya 

media-media baru, terutama yang berbasis teknologi tinggi (internet dan mobile 

phone), beda ATL vs BTL semakin kabur. Persoalannya, karakteristik media baru 

tidak eksklusif lagi. Internet media, karena fiturnya yang sangat kaya (disebut 

dengan rich multimedia), dapat mencakup target audiens yang sangat luas, 

spesifik dan mempunyai fasilitas interaksi secara langsung. Digital membuat grey 

area pada batasan batasan ATL dengan BTL, Iklan di media digital dapat 

mendapatkan audiens yang jauh lebih besar dari ATL, iklan di digital sesuai 

dengan konsep internet yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu, interaksi 

pun dapat dilakukan lebih aktraktif dengan media digital, pemasangan iklan di 

media digital bisa dilakukan secara mass dan juga bisa dilakukan secara target 

yang lebih akurat, user profiling yang lebih jelas, membuat iklan digital menjadi 

sebuah pilihan di era baru untuk dunia Iklan. Kecanggihan dan fleksibilitas yang 

ditawarkan oleh iklan digital tentu menjadi sebuah pilihan yang dirasa tepat bagi 

para perusahaan yang ingin memasang jasa iklannya, tapi terdapat sebuah masalah 

pada iklan digital itu sendiri, kemudahan untuk memasang iklan digital, dan 

murahnya biaya dibandingkan iklan di ATL dan BTL, membuat iklan menjadi 

tidak terkontrol dan siapapun bisa menggunakannya, berdasarkan survey yang 
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dilakukan oleh AC Nielsen pada 700 orang lebih di Eropa di tahun 2013,  63% 

responden tetap percaya pada iklan di print media, 41% di TV, dan hanya 25% di 

media digital, hal yang menyebabkan adanya masalah kredibilitas pada iklan di 

media digital. 

Gambar 1.1 Kepercayaan Konsumen Terhadap Media Iklan 
 

Sumber: Nielsen 2013 

 

Dari kesembilan media yang dijadikan subyek survey yaitu newspaper 

articles, newspaper ads, magazine ads, dan outdoor memiliki tingkat ketidak 

percayaan paling rendah, dibandingkan dengan email newsletters, search engine 

ads, social media ads, online banner ads, mobile advertising, terlihat bahwa 

sifatnya digital yang lebih massive dan sangat cepat untuk dapat di eksekusi dan 

juga disebarkan, membuat konsumen kurang percaya. Faktor kepercayaan 

terhadap iklan ini atau bisa kita sebut dengan kredibilitas iklan akan menjadi 

sebuah isu penting dalam hal membangun sebuah tujuan melalui kegiatan 

pemasaran iklan. 

Dari banyaknya media iklan kita mengetahui bahwa media iklan memiliki 

banyak channel seperti yang sudah di jabarkan diatas, karateristiknya pun berbeda 

beda antara media tersebut. Sekarang ini dalam media iklan ada dua teknik 
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periklanan yaitu hard sell dan juga soft sell. Kedua metode tersebut menggunakan 

pendakatan yang amat berbeda untuk mengemas iklan yang bertujuan untuk 

menjual atau memperkenalkan produk. Pertama membahas mengenai hard sell 

adalah teknik iklan  yang langsung menarik sisi rasional pelanggan, dengan secara 

langsung dan  keras menyatakan kualitas produk dan keunggulannya dibanding 

pesaingnya seperti penggunaan harga murah atau membicarakan mengenai mutu 

secara implisit (Suhodo, 2016),.Pendekatan ini digunakan saat penjual ingin 

konsumen melakukan sesuatu segera, misalnya membeli produk baru yang baru 

keluar, adanya potongan harga ataupun promosi hadiah. 

Berbanding terbalik dengan hard sell, soft sell lebih sering digunakan 

untuk menciptakan koneksi yang menyenangkan antara konsumen dan merek. Soft 

sell  bertujuan untuk membangun sebuah image dari produk dan dapat juga 

ditujukan untuk menuju kepada sisi emosional dari konsumen (Suhodo, 2016). 

Iklan Soft sell biasanya menggunakan banyak visualisasi yang memang pesan 

secara implisit dan tersirat, penggunaan  kata kata yang bersifat emosional seperti 

tampak sepuluh tahun  lebih muda. Melihat hal ini soft sell lebih menyasarkan 

iklan yang tertuju pada  psikologi atau top of mind dari konsumen konsep yang 

biasanya akan lebih abstrak dari iklan hard sell yang mengedepankan pesan pesan 

promo secara implisit. 

Dari kedua hal tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan hard sell dan 

soft sell memang berbeda tujuan dan penggunaannya, jika ingin melakukan direct 

selling dan juga buying intention dalam waktu singkat dan cepat akan 

menggunakan materi-materi yang memang direct promotion, seperti potong harga 



6 

 

Universitas Pelita Harapan 
 

atau diskon, sedangkan untuk soft selling, biasanya akan menggunakan visualisasi 

yang bersifat abstract dan lebih emosional dengan tujuan akan perlahan 

membentuk kesadaran konsumen akan produk tersebut, sehingga akan 

menanamkan pengetahuan produk melalui visualisasi emosional. Banyak cara 

yang dapat dilakukan dalam proses soft selling, seperti penekanan fitur melalui 

narasi, short story, ataupun video, selain itu soft selling juga tidak jarang 

menggunakan brand ambassador, penggunaan brand ambassador sendiri sudah 

banyak dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. 

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

menggunakan brand ambassador. Pemilihan brand ambassador dilatarbelakangi 

oleh citra positif yang dibawa oleh brand ambassador. Brand ambassador dipilih 

oleh perusahaan sebagai simbolisasi atau penanda untuk mewakili keinginan dan 

kebutuhan dari calon konsumen. Brand ambassador memang tidak semuanya 

menggunakan selebriti sebagai modelnya tetapi dalam penelitian brand 

ambassador yang dipilih adalah dengan menggunakan selebriti. Brand 

ambassador dapat membantu membangun brand image yang bertujuan untuk 

memperlihatkan citra juga daya tarik (Aysegul et al., 2014).  

Penggunaan brand ambassador mulai dijalani oleh salah satu perusahaan 

consumer electronic yaitu Panasonic Gobel Indonesia, Panasonic Gobel Indonesia 

memang sudah tidak asing dalam menggunakan brand ambassador pada iklan, 

mulai dari Dian Sastro, Bara, Hingga Nadya Hutagalung, sesuai dengan konsep 

dari penggunaan brand ambassador ini sendiri ditujukan untuk membangun 

image brand, yang pada hal ini Panasonic ingin menunjukan Panasonic sebagai 
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produk terpercaya, dan juga aman bagi keluarga, ini dapat dilihat dari penggunaan 

brand ambassador yang memiliki image family dan juga sudah dalam usia 

mature. Meskipun sudah lumrah penggunaan brand ambassador pada brand 

Panasonic, akan tetapi khusus untuk produk televisi belum pernah menggunakan 

brand ambasadror untuk konten iklan mereka.  

Dimulai pada bulan Maret 2017, Panasonic TV mulai melakukan 

perubahan gaya eksekusi iklan mereka, yang biasanya selalu menggunakan 

metode hard selling dengan cara memperlihatkan produk secara jelas, menjadi ke 

arah soft selling yang tidak lagi menggunakan gambar produk secara jelas, 

melainkan lebih kearah emotional. 

Gambar 1.2 Key Visual Hexa Chroma Q2 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Departemen Panasonic TV 2017 

 

Gambar diatas merupakan keyvisual baru dari Panasonic TV yang tidak 

terlalu menonjolkan produk mereka. Teknologi hexa chroma merupakan teknologi 

orisinil dari Panasonic TV yang dimana teknologi ini berkerja sebagai alat 

pemrosesan warna, sehingga Panasonic dapat menghasilan 6 dasar warna pada 
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TVnya yaitu Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, dan Yellow, yang di claim mampu 

menghasilkan gambar pada TV seindah aslilnya. Untuk menggambarkan konsep 

ini Panasonic TV mulai menggunakan penekanan soft selling dengan 

menggunakan brand ambassador Nadya Hutagalung (gambar 1.3), untuk 

merepresentasikan fitur Hexa Chroma ini, dengan tujuan memanfaatkan image 

dari Nadya Hutagalung, agar dapat memberikan pencitraan bahwa teknologi hexa 

chroma ini dapat menghasilkan sesuatu yang berwarna. 

Ditandai dengan perubahan arah eksekusi iklan yang tadinya lebih ke hard 

sell menjadi soft sell, maka dari itu Panasonic juga memulai kampanye Hexa 

Chroma ini dengan strategi intregated marketing chanel, dimana semua sector 

atau lini dari komunikasi untuk kampanye Hexa Chroma ini akan seragam, baik 

dari ATL BTL hingga Digitalnya, oleh karena itu efisiensi dan efektivitas dari 

iklan Hexa Chroma dengan brand ambassador ini harus di maksimalkan, 

Panasonic TV melakukan ini bertujuan untuk meraih brand awareness konsumen 

secara lebih luas dan juga lebih fleksibel dalam mengiklankan produknya.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti memiliki keterarikan untuk 

melakukan penelitian mengenai strategi iklan efektif dari Panasonic TV dengan 

edisi dari Hexa Chroma. Peneliti mengambil judul “Pengaruh Iklan Panasonic TV 

Edisi Hexa Chroma terhadap Brand Awareness Konsumen”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Iklan berperan penting dalam pembentukan persepsi serta sikap 

masyarakat. Konten beserta pesan-pesan implisit yang disajikan melalui berbagai 

format iklan menjadi gambaran akan apa tujuan dari pengiklan untuk dapat 

mempengaruhi masyarakat terhadap kegiatan pemasaran perusahaan, sehingga 

memungkinkan terjadinya pembentukan serta pergeseran persepsi konsumen atau 

masyarakat terhadap image dari perusahaan tersebut melalui iklan yang mereka 

gunakan. Perkembangan teknologi yang melahirkan media baru semakin 

memudahkan penyebarluasan informasi ke berbagai belahan dunia tanpa perlu 

mengkhawatirkan kendala jarak dan waktu. Kini, masyarakat dapat dengan mudah 

memperoleh informasi dengan sangat cepat tidak hanya mengenai apa yang 

sedang terjadi di sekitar lingkungannya namun juga apa yang sedang terjadi di 

belahan dunia lainnya. Begitupula dengan iklan yang tadinya scope iklan 

sangatlah ditentukan oleh batasan jarak yang sempit dan juga kurangnya interaksi 

dengan konsumen yang terpapar dengan iklan tersebut, tetaapi dengan digital 

keterbatasan iklan menjadi abu-abu dan dapat diminimalisir, Hal ini membawa 

berbagai macam dampak bagi masyarakat yang tentunya membuat persepsi 

konsumen terhadap iklan itu pun dapat berubah karena terlalu mudah dan terlalu 

sering terpapar iklan. 

Oleh karena itu terlalu seringnya terpapar iklan membuat konsumen mulai 

jenuh dan mengacuhkan iklan, ini menyebabkan gaya eksekusi iklan semakin hari 

semakin menuju arah soft selling, dimana pesan dalam iklan dibuat seimplisit 

mungkin sehingga diharapkan dapat menyentuh sisi emosional dari konsumen 
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saat melihat iklan tersebut, banyak cara untuk menggapai iklan soft selling mulai 

dari story, hingga penggunaan brand ambassador, yang sangat berpengaruh 

dalam pengembangan image brand. 

Melihat hal ini maka Panasonic TV mulai mengintegrasikan semua lini 

marketing dengan konten yang sama melalui iklan Hexa Chroma. Teknologi hexa 

chroma merupakan teknologi orisinil dari Panasonic TV yang dimana teknologi 

ini berkerja sebagai alat pemrosesan warna, sehingga Panasonic dapat 

menghasilan 6 dasar warna pada TVnya yaitu Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, 

dan Yellow, yang di claim mampu menghasilkan gambar pada TV seindah 

aslilnya.  

Ketertarikan peneliti pada iklan hexa chrome Panasonic TV, hingga pada 

akhirnya peneliti memilih iklan ini, selain dikarenakan iklan hexa chroma ini 

dieksekusi secara terintegrasi disemua lini promosi dari  Panasonic TV, iklan ini 

juga memiliki eksekusi dan pendekatan yang berbeda pada iklan elektronik pada 

umumnya yang menonjolkan produk dan juga penjabaran mengenai teknologinya. 

Untuk menggambarkan konsep hexa chroma, Panasonic TV mulai menggunakan 

penekanan soft selling dengan menggunakan brand ambassador Nadya 

Hutagalung, yang dimaksudkan agar iklan ini mampu menjelaskan fitur Hexa 

Chroma tanpa memperlihatkan dan menjelaskan teknologi hexa chroma secara 

mendetail. Image iklan ini merupakan foto dari wajah Nadya Hutagalung sebagai 

brand ambassador yang wajahnya telah diberikan cat warna warni, agar dapat 

memberikan pencitraan bahwa teknologi hexa chroma ini dapat menghasilkan 

sesuatu yang berwarna. 



11 

 

Universitas Pelita Harapan 
 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diketahui 

permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah: Bagaimana iklan 

Panasonic TV edisi Hexa Chroma mempengaruhi brand awareness bagi 

konsumennya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh 

iklan Panasonic TV edisi Hexa Chroma terhadap brand awareness bagi 

konsumennya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapatkan dari penelitian ini ada tiga aspek yaitu 

manfaat akademis, manfaat praktis dan manfaat sosial.  

1.5.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

fenomena-fenomena yang hadir di tengah konsumen Indonesia, khususnya 

dalam bidang teknologi informasi dan pemasaran khususnya adalah kajian 

media iklan dan komunikasi pemasaran serta memberikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk diaplikasikan pada 

kegiatan pemasaran, baik komunikasi pemasaran dan juga bagaimana iklan 

mempersuasi konsumen dalam hal brand awareness. 

1.5.3 Manfaat Sosial 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi 

masyarakat untuk memahami pembentukan brand awareness konsumen 

melalui komunikasi pemasaran terintegrasi yang dituangkan pada media 

iklan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian 

ini, maka disusun sistematika penulisan untuk memperjelas pokok-pokok dari 

penelitian. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang fenomena new media yang mempengaruhi 

segala aspek di kehidupan, khususnya pada media komunikasi pemasaran, 

sehingga mulai banyak diterapkan komunikasi pemasaran terintegrasi, 

dengan tujuan untuk memaksimalkan brand awareness konsumen. Alasan 

pemilihan subjek penelitian objek penelitian, pendekatan dan metode yang 

digunakan serta keunikan penelitian dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui brand awareness konsumen 

terhadap Panasonic TV melalui iklan Hexa Chroma, yang diharapkan hasil 
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penelitian dapat bermanfaat baik dalam bidang akademis, praktis dan 

sosial. 

BAB II SUBJEK DAN OBYEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan dan menjabarkan subjek dan objek yang dikaji dalam 

penelitian ini. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti pengunjung 

toko elektronik yang terdapat SPG Panasonic TV, Sedangkan objek 

penelitian pada penelitian ini adalah iklan Hexa Chroma dari Panasonic 

TV. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan penelitian terdahulu, teori-teori serta 

konsep yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan 

mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian, yang selanjutnya dikembangkan menjadi 

kerangka pemikiran. Disini akan diuraikan mengenai teori-teori seperti 

pemasaran, bauran pemasaran, komunikasi pemasaran terintegrasi, the 

facets model effects, brand awareness, daya tarik iklan, dan juga gaya 

eksekusi iklan. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, peneliti menggunakan metodelogi atau pendekatan 

kuantitatif. penelitian Kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang 

masalah  sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari 

variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur 
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statistik untuk menemukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut 

benar.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai 

hasil dari variabel penelitian strategi iklan efektif yang terdapat pada iklan 

Hexa Chroma Panasonic TV yaitu persepsi, kognitif, afektif, persuasi, 

transformasi, dan perilaku. Keenam variable dari strategi iklan efektif 

tersebut peneliti hubungkan dengan brand awareness. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat penggambaran mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang diperoleh dari pembahasan untuk mengetahui pengaruh iklan Hexa 

Chroma Panasonic TV terhadap brand awareness. Dalam bab ini, peneliti 

juga menyajikan saran terkait dengan pernyataan mengenai temuan-

temuan sebagai hasil penelitian tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

1.7 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tesis ini hanya akan melihat bagaimana iklan Hexa Chroma 

Panasonic TV di breakdown berdasarkan teori facets models effects dari Wells, 

dan pengaruhnya terhadap brand awareness dari Ambaddar yang akan tetapi tidak 

dibreakdown secara menyeluruh pada elemen elemen dari brand awareness nya. 

Penelitian ini membatasi jumlah sampel dan responden yang akan diteliti dengan 
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populasi penelitian yang hanya difokuskan pada pengunjung toko elektronik yang 

terdapat SPG dari Panasonic. 

Penelitian ini terbatas pada responden yang sudah melihat iklan pada saat 

penyebaran kuisioner saja, tanpa bisa mengetahui lebih detail apakah responden 

tersebut sudah terpapar iklan Panasonic TV edisi hexa chroma sebelumnya, juga 

tidak mengetahui frekuensi secara lebih mendalam mengenai seberapa sering 

mereka terpapar iklan hexa chroma ini. Jadi penelitian kali ini menitik beratkan 

pada impresi pertama responden setelah melihat iklan Panasonic TV edisi hexa 

chroma. 

  




