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BAB 1 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi semakin berkembang dan semakin memudahkan 

masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Mulai dari 

informasi, relasi, hingga ranah hiburan pun bergantung dengan adanya teknologi. 

Banyak faktor yang membuat teknologi bertumbuh begitu cepat seperti kebutuhan 

manusia yang semakin ekonomis dan juga pemikiran manusia yang juga semakin 

cepat di era modern ini.  

Salah satu perkembangan teknologi yang sedang terus bertumbuh yaitu 

media sosial. Dengan adanya media sosial, masyarakat semakin dipermudah untuk 

berkomunikasi dan juga bertukar informasi satu dengan yang lain. Pertukaran 

informasi formal maupun informal dapat terjadi melalui media sosial yang juga 

sudah beraneka ragam saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu manusia 

semakin bergantung dengan manfaat yang diberikan melalui media sosial. Dengan 

populasi Indonesia yang semakin bertambah, semakin banyak pula pengguna 

media sosial dengan berbagai motif dan tujuan dalam penggunaannya. Hampir 

setengah dari populasi Indonesia menggunakan media sosial. 
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Gambar 1.1. Social Media Use 

Sumber: Hootsuite & WeAreSocial 2018 
 

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa peran dari media sosial semakin 

hari semakin besar. Masyarakat semakin bergantung dengan media sosial dalam 

melakukan hubungan maupun pencarian informasi di era digital ini. 

Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi perkembangan dan kegunaan dari 

media sosial itu sendiri.  

Youtube menjadi salah satu media sosial yang digemari dan bahkan 

digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dilansir oleh WeAreSocial 2018, 

Youtube menjadi media sosial yang paling diminati di Indonesia. Beraneka ragam 

konten video dapat kita temukan di Youtube, selain itu banyak juga yang mulai 

beralih profesi menjadi Youtuber, dikarenakan minat masyarakat untuk menonton 

Youtube dan menjadikan Youtuber memiliki pemasukkan yang tidak sedikit 

jumlahnya.  
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Gambar 1.2. Most Active Social Media Platforms 

Sumber: Hootsuite & WeAreSocial 2018 
 

Media sosial dan dunia hiburan (entertainment) juga memiliki keterikatan 

yang berarti dalam bidang promosi. Dilansir oleh Liputan6.com, Jakarta, aktris 

dan juga sutradara, Cheverly Amalia, menyampaikan bahwa menurut Cheverly 

media sosial merupakan salah satu faktor penting dalam perjalanannya selama 

berkarier. Cheverly juga berpendapat bahwa sebagai independent film maker, 

media sosial sangat membantu. Contohnya untuk promosi gratis untuk proyek, 

oleh karena itu media sosial adalah wadah yang diperlukan (Anggie, 2017). 

Semakin maraknya dunia hiburan, salah satunya di bidang musik, semakin 

banyak pula orang-orang bertalenta yang dilahirkan ke ranah hiburan untuk 

memenuhi kebutuhan industri musik. Untuk mewujudkan hal itu, maka mulai 

bermunculan berbagai ajang pencarian bakat khususnya dibidang tarik suara. 

Indonesian Idol adalah suatu ajang pencarian bakat yang diadopsi dari Pop 

Idol (Inggris) dengan sponsor dari FremantleMedia yang bekerjasama dengan 

RCTI. Ajang ini merupakan pencarian idola di bidang tarik suara. Indonesian Idol 

telah menjadi acara realitas terbesar di Indonesia (Indonesian Idol, 2017). 



4 
 

Selain official website yang dimiliki oleh acara Indonesian Idol, ada juga 

media sosial lain yang digunakan untuk mempromosikan Indonesian Idol 2018 

seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube. Hal ini tentu saja dilakukan 

untuk meningkatkan brand awareness kepada masyarakat untuk menyaksikan 

acara Indonesian Idol 2018. 

Pendaftaran Indonesian Idol 2018 (Season 9) ini dimulai sejak tanggal 21 

Agustus 2017, kemudian dilanjutkan dengan acara spektakuler dimulai pada 

tanggal 29 Januari 2018 dan puncak acaranya pada tanggal 23 April 2018. Per 

tanggal 30 Oktober 2018, media sosial Youtube Indonesian Idol telah mencapai 

2.273.055 subscribers dengan total views 1.233.440.559 dan memiliki 3.083 

videos.  

Berdasarkan banyaknya acara ajang pencarian bakat di televisi tahun 2018 

di bidang tarik suara, channel Youtube Indonesian Idol memiliki jumlah 

subcribers terbanyak: 

1. Indonesian Idol: 2.273.466 subscribers  

 

Gambar 1.3. Youtube Indonesian Idol 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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2. The Voice Kids Indonesia: 1.142.292 subscribers 

 

Gambar 1.4. Youtube The Voice Kids Indonesia 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

3. Indonesian Idol Junior: 803.190 subscribers 

 

Gambar 1.5. Youtube Indonesian Idol Junior 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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4. Kilau Dangdut Mania Dadakan: 614.991 subscribers 

 

Gambar 1.6. Youtube Kilau Dangdut Mania Dadakan 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 

5. The Voice Indonesia: 286.945 subscribers 

 

Gambar 1.7. Youtube The Voice Indonesia 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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6. The Next Boy/Girl Band Indonesia: 132.692 subscribers 

 

Gambar 1.8. Youtube The Next Boy/Girl Band Indonesia 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 

Salah satu sponsor terbesar dari Indonesian Idol 2018 adalah Grab. Grab 

merupakan salah satu transportasi online terbesar di Indonesia bersaing dengan 

Gojek. Namun hingga saat ini, Grab masih belum unggul dibanding dengan 

Gojek. Hal ini disampaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

melalui Tribunnews.com, Jakarta - bahwa penguasaan pasar Gojek sebesar 79,20 

persen berdasarkan pengukuran beberapa parameter, sedangkan Grab mencapai 

20,8 persen setelah Uber diakuisisi (Rismawan, 2018). 
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Gambar 1.9. Video Grab Lebih Dekat Dengan Idolamu 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 
 

Pada media sosial Youtube Indonesian Idol, menayangkan cuplikan-

cuplikan video dari para peserta sehingga dapat disaksikan oleh khalayak. 

Cuplikan tersebut dapat disaksikan baik oleh khalayak yang ingin menyaksikan 

ulang ataupuan yang sama sekali belum menyaksikan tayangan acara Indonesian 

Idol tersebut. Selain cuplikan video penampilan para peserta juga terdapat video 

promosi dari Grab dengan nama #GrabTakesYouThere dan juga Top 10 Grab Idol 

yang memberikan kesempatan bagi para mitra Grab untuk dapat menyalurkan 

bakatnya. Dengan adanya channel Youtube Indonesian Idol ini pun membuat 

khalayak dapat menonton kapanpun dan dimanapun mereka berada. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Sejak tahun 2004, Indonesian Idol telah menjadi ajang pencarian bakat 

yang bergengsi di Indonesia. Sebagai acara televisi yang cukup digemari dan 

ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, Indonesian Idol mampu menarik 
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perhatian masyarakat Indonesia untuk menonton acara ajang pencarian bakat 

tersebut.  

Namun pada musim kedelapan tayangnya Indonesian Idol tidak mendapat 

respon yang cukup baik dari khalayak sehingga Indonesian Idol memutuskan 

untuk vakum selama tiga tahun. Dilansir dari Kompasiana.com, kesuksesan 

Indonesian Idol pada musim-musim awal penayangannya membuat Indonesian 

Idol terus membuat musim-musim selanjutnya berharap akan memperoleh 

kesuksesan yang sama. Kenyataannya, semakin lama respon dari penonton 

semakin menurut hal ini dikarenakan kejenuhan penonton. Oleh karena itu, 

Indonesian Idol memutuskan untuk vakum dan digantikan oleh ajang pencarian 

bakat lainnya seperti X Factor Indonesia, The Voice Indonesia, dan Rising Star 

(Hardi, 2018). 

Namun dengan kesibukkan yang dimiliki oleh masing-masing individu, 

membuat masyarakat membutuhkan hiburan yang lebih fleksibel dan mudah 

diakses. Hiburan yang dapat dilakukan dan disaksikan di mana saja dan kapan saja 

untuk mempermudah setiap individu. Pada tahun 2017, Indonesian Idol kembali 

membuka pendaftaraan untuk  musim kesembilan. Selain melalui penayangan di 

televisi, Indonesian Idol juga aktif di channel Youtube Indonesian Idol.  

Grab yang hadir sebagai salah satu sponsor utama dalam acara Indonesian 

Idol 2018 memilih melakukan kegiatan promosi dalam acara tersebut. Untuk 

melakukan aktivitas promosi diperlukan elemen-elemen yang digunakan yang 

disebut juga dengan promotional mix (bauran promosi). Elemen yang digunakan 

oleh Grab dalam acara Indonesian Idol 2018 yaitu digital atau internet marketing 
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yang befokus pada aktivitas promosi interaktif salah satunya melalui media sosial. 

Berbagai media yang digunakan Grab untuk melakukan promosi dengan konsep 

product placement salah satunya yaitu melalui media sosial Youtube. Dengan 

product placement yang dilakukan Grab pada media sosial Youtube dapat diukur 

keefektivitasannya dengan respon sikap audience. Dari latar belakang dan 

identifikasi masalah di atas menimbulkan pertanyaan, apakah product placement 

yang dilakukan Grab di Youtube Indonesian Idol 2018 merupakan aktivitas 

promosi yang efektif? 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Sejauh mana hubungan efektivitas  product placement Grab 

di Youtube Indonesian Idol 2018 dengan sikap audiens?” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah peneliti dapat 

mengetahui hubungan efektivitas product placement Grab di Youtube Indonesian 

Idol 2018 dengan sikap audiens. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

Manfaat teoritis 

1. Menganalisa efektivitas promosi sponsor melalui media sosial Youtube 

ajang pencarian bakat bidang musik. 

2. Membagikan pengetahuan mengenai strategi promosi melalui media sosial 

yang tepat untuk sponsor dalam ajang pencarian bakat dalam bidang musik.  

Manfaat praktis 

1. Mengetahui kegunaan media sosial Youtube Indonesian Idol 2018 sebagai 

media promosi Grab. 

2. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran 

dan saran dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunakan 

media sosial Youtube sebagai media promosi sponsor dalam penayangan acara 

pencarian bakat bidang musik. 

Manfaat sosial 

1. Membuka  pikiran masyarakat khususnya para marketer dalam melakukan 

kegiatan promosi yang tepat dengan menggunakan media sosial Youtube dalam 

mencapai efektitivitas. 

I.6.  Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini, peneliti menggambarkan mengenai hal apa saja yang 

melatarbelakangi masalah penelitian. Hal itu dijabarkan dengan adanya 
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identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, beserta kegunaan 

penelitian mengenai Efektivitas Product Placement Grab di Media Sosial Youtube 

Indonesian Idol 2018. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

 Peneliti menjelaskan mengenai objek yang diteliti sesuai dengan topik 

yang diangkat. Pada penelitian ini, objek yang diteliti yaitu efektivitas product 

placement Grab dan subjek yang diteliti yaitu Youtube Indonesian Idol 2018. 

Objek dijabarkan mulai dari penjelasan singkat mengenai product placement dan 

sejarah Grab. Pada bagian subjek yang diteliti akan dijabarkan mengenai sejarah 

dari Indonesian Idol dari awal hingga yang terakhir terlaksana dan Youtube 

Indonesian Idol 2018. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada Bab ini, peneliti menjelaskan mengenai teori-teori dan konsep-

konsep yang digunakan untuk penelitian. Peneliti menggunakan teori media (new 

media), komunikasi pemasaran (promosi), dan media sosial sebagai media baru 

yang banyak digunakan saat ini, Youtube secara spesifik. Selanjutnya akan 

peneliti juga akan menjabarkan mengenai konsep product placement yang 

merupakan indikator efektivitas dalam penelitian. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

meggunakan metode penelitian deskriptif. Kemudian, metode pengumpulan data 

yang digunakan peneliti yaitu dengan kuisioner yang akan disebarkan demi 

mendapatkan data guna melengkapi penelitian yang sedang dilakukan. 
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BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab kelima ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dari data yang 

telah diperoleh. Dalam penelitian kuantitatif maka data yang didapat akan berupa 

angka yang akan dilanjutkan dengan proses analisis data. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui seberapa efektif product placement Grab pada Youtube 

Indonesian Idol 2018. 

BAB VI: PENUTUP 

 Pada bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yang ditulis mengenai hasil akhir dari penelitian yang telah diteliti 

sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dijabarkan pada Bab 1, sedangkan 

saran menjelaskan mengenai masukkan dan komentar yang disampaikan peneliti 

kepada peneliti selanjutnya. 

 


