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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia mengalami banyak sekali kemajuan dalam segala bidang 

khususnya dalam bidang komunikasi. Dengan menggunakan teknologi modern di bidang 

komunikasi mulai dari radio, televisi, dan internet, maka jangkauan komunikasi dapat 

mencapai sasaran dalam jumlah tak terbatas. Dengan kemajuan zaman yang semakin 

meningkat tersebut membuat pengiklan menjangakau target konsumennya sampai 

pelosok-pelosok daerah yang akan dituju. Dalam memasarkan suatu produk, kita harus 

terlebih dahulu mengenal dengan mendalam terhadap produk yang akan kita pasarkan 

tersebut. Juga yang tidak kalah penting kita harus mengetahui karakteristik target market 

yang akan kita tuju. 

Sama halnya dengan iklan, iklan merupakan suatu bentuk penyajian informasi 

dan promosi secara tidak langsung yang dilakukan oleh sponsor untuk menawarkan suatu 

ide, barang atau jasa selain itu iklan juga sebagai sarana untuk memperkenalkan produk 

baru terutama kepada konsumen yang sesuai dengan sasaran. Periklanan dapat dilakukan 

dengan melalui beberapa media, seperti media elektronik atau cetak. Hal ini 

menyebabkan para pembuat iklan harus lebih komunikatif, ekspresif, dan kreatif dama 

menuangkan ide-ide dan menjadikannya dalam sebuah iklan yang memiliki daya tarik 

yang luar biasa. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai daya tarik yang dilakukan 

oleh Sundalangi dkk (Vol. 2 No.1 Maret 2014, Hal. 313-324) hasil penelitian menunjukan 

secara simultan kualitas produk, daya tarik iklan dan potongan harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen dengan nilai yang signifikan. Kualitas produk 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian. Tidak hanya sampai disitu, dunia 

periklanan di dunia dan di Indonesia tidakhanya terpaku pada iklan yang menggunakan 

media elektronik saja. Akan tetapi dalam kenyataannya kita dapat melihat bahwa ada 

banyak sekali iklan-iklan yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang juga 

menggunakan media cetak dan juga outdoor. 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 

 

2 

 

Pesan yang menarik akan lebih efektif membuat konsumen mengetahui produk 

yang diiklankan dan pesan iklan itu sendiri akan melekat di pikiran konsumen akan 

besarnya manfaat produk yang akan dibelinya. Serta menimbulkan daya tarik yang lebih 

efektif terhadap suatu ide, produk atau jasa yang diiklankan pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kartika (Vol. 5, No.1, 2016) tentang daya tarik iklan pada produk 

Aqua menunjukkan bahwa dengan meningkatkan daya tarik dalam iklan Aqua akan dapat 

mempertahankan konsumennya dengan menumbuhkan sikap positif melalui efektivitas 

iklannya,  begitu juga pada setiap pembuat iklan yang juga penting untuk memepehatian 

daya tarik yang dilakukan agar dapat menarik perhatian khalayak dengan cepat. 

Daya tarik iklan dalam media sosial saat ini juga cukup banyak peminatnya 

karena pengiklan dan calon konsumen dapat melihat iklan tersebut tanpa biaya yang 

cukup mahal. Lewat media sosial para pelaku bisnis memiliki kesempatan dapat 

berhubungan langsung dengan konsumen atau calon konsumen. Saat ini pemasaran 

melalui sosial media tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil, tetapi 

perusahaan besar ikut serta diberbagai bidang pun memanfaatkannya. Daya tarik iklan 

digunakan untuk memperoleh tanggapan dari khalayak sasaran. Apakah dengan adanya 

daya tarik dalam iklan tersebut memberikan efek atau tidak. Efek yang diharapkan sebuah 

iklan adalah masyarakat dapat mengenal produk yang diiklankan dan dapat meningkatkan 

pembelian pada produk atau jasa yang ditawarkan.  

Pengiklan juga berlomba-lomba membuat iklan yang lebih menarik agar dapat 

menarik perhatian khalayak, dimana saat ini kemudaan untuk mengakses informasi di 

sosial media lebih cepat. Semakin hari pembuatan iklan di televisi semakin tinggi biaya 

produksinya. Biaya produksi iklan di televisi dapat mencapai angka ratusan juta hingga 

miliaran rupiah dan durasi iklan pada televisi pun berkisar 15 detik sampai 30 detik 

selebihnya akan ada penambahan biaya yang tidak sedikit. 

Iklan yang hadir di masyarakat mengalami perkembangan dalam menggunakan 

medianya.  

Berkat kemajuan teknologi modern, internet membuat sebuah iklan dengan cepat 

menjangkau masyarakat luas dengan jumlah yang tidak terbatas bahkan lebih efektif 

karena biayanya yang jauh lebih murah.  

Salah satu media online yang banyak digunakan untuk beriklan adalah Youtube. 

Kemajuan teknologi juga mempermudah masyarakat untuk mengakses Youtube karena 
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smartphone di era sekarang sudah mendukung aplikasi Youtube. Hal ini memungkinkan 

Youtube dapat diakses di manapun, kapanpun, dan oleh siapapun dengan mudah. Saat ini 

banyak perusahaan-perusahaan yang  menggunakan Youtube untuk melakukan kegiatan 

periklanan yang jauh lebih efisien. Video yang telah diunggah dapat diakses kapan pun 

dan dimanapun oleh siapapun yang ingin melihat kembali, serta dapat di share ke 

manapun di dunia maya.  

Begitu Hal nya dengan Iklan es krim “Indoeskrim” yang di tayangkan di youtube 

sangat viral dimana video tayangan komersil tersebut sebenarnya sebuah merek es krim 

lokal namun bisa menembus domain internet global. Tak hanya menyita perhatian netizen 

Tanah Air, video berdurasi 3 menit itu ramai pula di kancah internasional. Akun 

Instagram portal komedi 9GAG, yang populer di Indonesia dan mancanegara, turut mem-

posting video tersebut.  

Iklan tersebut mengambil tema kolosal Nusantara. Ceritanya bermula ketika 

kakak-beradik berkelahi layaknya di film-film silat lawas. Sang adik marah karena 

kakaknya mencuri makanan. Lantas sang ibu menginterupsi dengan menyebut “apa yang 

kalian perebutkan itu adalah kenikmatan yang tak terbayar dengan emas mana pun”. Ada 

beberapa yang menjadi perhatian yang menarik perhatian netizen. Salah satunya, di 

tengah hutan dengan setting jadul sang ibu tiba-tiba menghubungi suaminya 

menggunakan smartphone canggih yang dibalut casing super tebal dengan ukiran 

tradisional.  Hal lucu lainnya ketika sang suami menunggangi burung raksasa di atas 

langit, lantas turun ke bumi untuk mengantarkan es krim yang banyak agar keluarganya 

tak berkelahi. Iklan yang sarat guyonan itu kini telah bertengger di posisi ke-18 pada 

trending youtube Indonesia.  Padahal, video tersebut baru diunggah ke youtube pada 3 

Juli lalu tetapi sudah masuk ke posisi 18 trending youtube Indonesia 

(http://tekno.kompas.com//). 

Daya tarik iklan di youtube bertajuk "Kisah Legenda Nusantara" karena bergaya 

sinetron drama kolosal. Lengkap dengan adegan berkelahi di hutan hingga penggunaan 

elang sebagai kendaraan. iklan Indoeskrim ini semakin unik dan menarik karena tema 

sinetron pada iklan kolosal ini di perpadukan dengan teknologi terkini. Mulai dari 

penggunaan ponsel, teknologi GPS, lemari es, maupun dispenser. Hal yang sangat tidak 

biasa untuk iklan makanan. Namun menurut Dimas Djay seorang produser dari iklan 

Indoeskrim ini memilih untuk mengangkat konsep kolosal karena Indoeskrim Nusantara, 
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memilki ciri khas rasa Indonesia seperti es puter, rasa es teler dan lainnya. Dan nama 

produk ini juga menggunakan kata Nusantara. (https://food.detik.com//) 

Menurut Anita Wibowo selaku GM Marketing PT Indolakto yang memproduksi 

es krim ini, mengatakan bahwa iklan tersebut menggunakan tema kolosal yang di 

perpadui oleh pemakaian beberapa peralatan modern diakuinya supaya relevan dengan 

target market produk yaitu keluarga Millenial.  Dimana lekat dengan teknologi dan 

hampir tak pernah lepas dari gadget.  

Agar iklan Indoeskrim ini bisa menarik perhatian publik secara cepat dan tepat 

terhadap produk es krim yang sudah diluncurkan sejak Oktober 2016 oleh PT Indolakto. 

(read:https://food.detik.com/) 

Generasi millennials adalah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi 

yang lahir pada periode 1982-an hingga awal tahun 2000 dengan rentang usia 16 tahun 

sampai dengan 35 tahun. Generasi millennial atau yang dikenal dengan generasi Y ini 

bertumbuh menjadi para pengguna teknologi moderen berkat dukungan dari 

perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini. 

(http://ekonomi.kompas.com/read/Generasi.Y.Zn/) 

Dari iklan tersebut Brand awareness iklan Indoeskrim ini menunjukan kepada 

khalayak untuk menyadarkan kehadiran yang akan di tawarkan lewat iklan tersebut. 

Menurut penulis keberhasilan dalam suatu iklan adalah tingkat kesadaran konsumen 

dalam mengetahui suatu merek dan mengetahui produknya. Oleh karena itu pemilihan 

tema iklan yang unik dan tidak biasa menjadikan salah satu bentuk promosi untuk 

meningkatkan Brand Awareness. 

Peneliti melakukan penelitian ini pada siswa-siswi SMK Keluarga Widuri, 

karena Indoeskrim memiliki target pasar dengan target iklan kepada anak-anak milennial 

dan pengguna media sosial yang aktif. Yang barusia 14 tahun sampai 18 tahun pada 

umumnya mereka banyak melakukan aktikfitas yang melelahkan pada saat jam pelajaran 

dan pada umumnya mereka memiliki kegiatan lain di luar sekolah setelah pulang sekolah. 

Dimana cara tebaik untuk mengurangi rasa lelah selama jam pelajaran, cara terbaik untuk 

menghilangkan rasa lelah selama jam pelajaan dengan memakan atau meminum sesuatu 

yang dingin dan segar, termasuk dengan memakan es krim disela-sela istirahat mereka.  

Siswa-siswi SMK Keluarga Widuri merupakan target pasar Indoeskrim yang 

mewakili generasi millennial. Di usia 14 tahun sampai 18 tahun mempunyai kegiatan 
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yang cukup padat dan membuat mereka membutuhkan istirahat yang santai. Siswa-siswi 

SMK Keluarga Widuri menjadi salah satu target pasar Indoeskrim yaitu generasi 

millennial yang up to date, suka dengan hal-hal baru, mulai dari makanan, minuman, gaya 

hidup dan mempunyai kegiatan yang padat. Selain itu, di lingkungan sekolah SMK 

Keluarga Widuri ada toko makanan yang menjual es krim Indoeskrim. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai bagaimana “Pengaruh Daya Tarik Iklan Indoeskrim Versi “Kisah Legenda 

Nusantara” Di Media Sosial Youtube Terhadap Peningkatan Brand awareness 

(Survei kepada Siswa-siswi SMK Keluarga Widuri)”. 

1.2 Rumusan masalah 

  Permasalahan yang timbul dikarenakan adanya sebuah iklan yang ditayangkan 

dengan durasi yang cukup panjang dari iklan yang bertema kolosal yang di tayangkan di 

media youtube. Namun kebanyakan masyarakat yang melihat iklan tersebut tidak 

mengenali produk yang di iklankan. Karena terpaku pada alur cerita dan atribut iklan 

yang memperpadukan dengan hal yang moderen saat ini seperti JPS dan smart phone .  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah ini adalah 

“Seberapa besar pengaruh daya tarik iklan indoeskrim nusantara versi “Kisah 

Legenda Nusantara” terhadap peningkatan Brand awareness? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh daya 

tarik iklan indoeskrim dalam peningkatan Brand awareness. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan mahasiswa untuk 

menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang periklanan mengenai Daya Tarik 

Iklan dan pengaruhnya terhadap peningkatan Brand awareness.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan 

tentang seberapa besar pengaruh Daya Tarik Iklan bagi sebuah produk atau jasa. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah proposal skripsi, penelitian disusun secara sistematis 

mengikuti struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

pnelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi uraian teori-teori yang relevan ataupun sesuai untuk digunakan 

sebagai bahan serta acuan dalam penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

serta waktu dan tempat penelitian  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini berisikan tentang profil objek penelitian, analisis responden, analisis 

variabel x dan y, uji korelasi, uji regresi, dan uji adanya pengaruh variabel x 

terhadap variabel y. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan yang menyataka hasil penelitian dan pembahasan. 

Saran yang berisikan masukan ilmiah positif tentang masalah yang diteliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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