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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak juga perubahan yang

terjadi baik dalam aspek budaya, sosial, ekonomi maupun teknologi. Sehingga

perubahan yang ada ini juga mengubah pola fikir dan kebiasaan dari masyarakat

pada umumnya. Di Indonesia, mengkonsumsi minuman berenergi merupakan

kebiasaaan yang sering dilakukan oleh para pekerja berat dilapangan. Bagi para

pekerja berat mengkonsumsi minuman berenergi dirasa mampu untuk

mengembalikan semangat dalam bekerja. Namun dengan adanya perkembangan

zaman dan banyaknya permintaan pasar sehingga para produsen melihat peluang

untuk mengemas minuman berenergi dalam bentuk kemasan untuk lebih mudah

dikonsumsi. Banyaknya pekerja berat di lapangan membuat Indonesia sebagai

pelopor minuman berenergi dalam bentuk kemasan.

Minuman energi merupakan minuman yang memiliki kandungan royal jelly

sehingga  dipercaya mampu menjadi obat untuk meningkatkan energi dan

kandungan gingseng yang dapat meningkatkan kinerja serta merangsang sistem

kekebalan tubuh. Dengan adanya kandungan tersebut membuat para masyarakat

beranggapan bahwa minuman berenergi ini ditujukan hanya untuk para pria

dewasa yang melakukan pekerjaan berat diluar lapangan.Namun didalam

produknya minuman energi ini ditujukan untuk semua konsumen yang sering

melakukan aktivitas dan tidak mengelompokan segmetasinya hanya kepada

kelompok tertentu saja.

Extra Joss merupakan suatu merk yang sudah dikenal di Indonesia.Namun

kini Extra Joss membuat sebuah inovasi baru dengan sebuah produk bernama

Extra Joss Blend.Peluncuran produk Extra Joss Blend tidak lepas dari strategi para

marketing untuk mempertahankan produknya di mata konsumen. Karena menurut

berita pada tanggal 25 Juni 2015 yang diterbitkan oleh

www.kompasiana.commenyatakan bahwa minuman berenergi seperti Extra Joss

tidak layak untuk dikonsumsi.
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Sumber : www.kompasiana.com

Gambar 1  Kompasiana.com

Dikutip dari berita diatas, penelitian yang dilakukan pada orang yang

mengkonsumsi minuman energi secara berlebihan dapat memicu jantung

berdebar, kejang, stroke dan kejadian meninggal mendadak. Peneliti tersebut

mengidentifikasi penyebab utama yang memicu dampak kesehatan itu adalah

kandungan kafein yang berlebihan. Dengan adanya berita tersebut membuat citra

merek dari produk Extra Joss menjadi hancur. Sehingga membuat tim marketing

dari Extra Joss berfikir keras bagaimana cara untuk mengembalikan kembali nilai

produk dimata konsumen.

Dengan diciptakannya produk Extra Joss Blend diharapkan dapat

memulihkan citra merek dari Extra Joss. Namun Extra Joss menggunakan nama

produk Extra Joss Blend sebagai rebranding dari produk Extra Joss sebelumnya

namun dengan tambahan kandungan yang lebih bermanfaat bagi tubuh. Tidak

hanya kandungannya yang berbeda Extra Joss Blend juga memiliki target market

yang berbeda. Dimana sebelumnya Extra Joss memangsa pasar kaum lelaki

dewasa kini lebih tertuju pada anak remaja.Terlihat dari penggunaan bintang iklan

dalam iklannya, cerita yang sangat masa kini dan penggunaan bahasa atau tagline

yang sangat mudah untuk dimengerti oleh remaja.

Semakin gencarnya para marketing mempromosikan produknya melalui

berbagai macam media, seperti media luar ruang dan media elektronik yang sudah

dikuasai dengan produk Extra Joss Blend membuat produk Extra Joss tersingkir

secara perlahan. Sehingga konsumen akan lebih fokus dengan iklan-iklan yang

dibuat untuk mempromosikan produk Extra Joss Blend.
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Extra Joss Blend merupakan produk baru dari PT. Bintang Toejoeh. Selama

dua puluh satu tahun berdiri, Extra Joss telah banyak mengeluarkan varian produk

dalam berbagai rasa, kemasan dan segmentasi yang berbeda pula. Seperti Extra

Joss Millenium 2000 yang ditujukan untuk kalangan kaum menengah yang

berbeda dengan target awal dimana minuman berenergi biasa ditujukan hanya

untuk para pekerja di lapangan. Setelah sukses mencapai kalangan menengah

Extra Joss meluncurkan kembali produk yaitu Extra Joss Tab (Tablet

Effervescent) yang lebih premium dan eksklusif. Tujuannya adalah untuk bersaing

dengan merek dalam kemasan botol yang dipersepsikan premium untuk kelas

atas. Namun pada kenyataannya produk Extra Joss hanya dikenal sebagai produk

para pria dewasa yang melakukan pekerjaan berat di lapangan.

Extra Joss Blend diluncurkan pada pertengahan tahun 2015.Dengan bahan

utama ginseng korea dan susu,produk ini dapat membantu memelihara stamina

dan meningkatkan energi. Extra Joss Blend mempunyai slogan yaitu “Bandel

Susunya”. Inovasi ini bermula dari banyaknya permintaan pasar yang sering

menambahkan susu sebagai campuran saat mengkonsumsi minuman berenergi.

Karena takarannya yang kurang pas bagi konsumen oleh sebab itu Extra Joss

Blend menggunakan susu bubuk dengan takaran yang pas sebagai campuran.

Kesuksesan yang terjadi pada Extra Joss Blend dan pada produk

sebelumnya tidak lepas dari kesukseskan para marketing dalam mempromosikan

produknya.Sesuai dengan perkembangan zaman kini iklan merupakan salah satu

kegiatan promosi dalam penjualan sebuah produk. Iklan dapat didefinisikan

sebagai suatu pesan yang menawarkan sebuah barang atau jasa yang ditunjukan

kepada masyarakat melalui suatu media. Iklan dianggap sangat efektif dalam

mengenalkan, mempromosikan dan menarik konsumen karena pada dasarnya

periklanan merupakan salah satu jenis teknik komunikasi massa dengan

membayar ruang dan waktu yang disediakan oleh media massa.

Fungsi iklan selain sebagai alat promosi juga berfungsi untuk

menginformasikan serta sebagai media untuk mengingatkan dan membujuk

konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Pesan dari sebuah iklan dapat

mempengaruhi sikap konsumen dalam tindakan maupun keyakinannya

akansebuah produk yang ditawarkan oleh produsen. Pembentukan sikap
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konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh persepsi konsumen

tersebut terhadap pesan iklan yang disampaikan. Pengiklan mengharapkan

nantinya dari persepsi yang diterima tersebut akan mempengaruhi sikap

konsumen terhadap Extra Joss Blend sehingga konsumen akhirnya mengenal,

mengkonsumsi atau membeli produk tersebut.

Pada iklan yang berdurasi 32 detik tersebut mengisahkan suasana berlibur

dipantai dengan cuaca yang sangat panas. Terlihat Aliando yang sedang bermain

volley bersama temannya, namun temannya merasa kelelahan dengan cuaca yang

sangat panas. Saat melihat temannya merasa kelelahan Aliando melihat ke arah

gerai yang menjual minuman dipantai itu namun sangat ramai. Dan terlihat Cinta

Laura sedang membeli minuman berenergi dengan tambahan susu. Karena takaran

susu yang kurang sehingga rasa minumannya menjadi tidak enak. Melihat

kejadian tersebut membuat Aliando menyarankan untuk mengkonsumsi Extra Joss

Blend. Minuman berenergi dengan extra susu yang memiliki takaran yang pas dan

cepat untuk dikonsumsi. Dengan tawaran kemudahan yang diberikan sehingga

membuat Cinta Laura tertarik dengan Extra Joss Blend yang ditawarkan oleh

Aliando.

Dari iklan tersebut sangat terlihat kesan anak muda yang sangat jelas. Dari

aktivitas liburan yang biasa dilakukan remaja pada saat liburan sekolah dan

kesulitan yang biasa dialami saat ingin mengkonsumsi minum berenergi dengan

tambahan susu. Penggunaan Font yang dalam penulisan tagline atau kandungan

dari produk ini juga terlihat sangat santai sehingga jauh dari kesan orang dewasa

yang biasa Extra Joss tampilkan pada iklan-iklannya. Dan cara penyampaian

pesan yang menggunakan kata-kata sehari-hari sehingga sangat mudah dan cepat

diterima oleh anak remaja yang menyaksikan iklan ini.Sehingga sangat jelas

kesan anak muda dan santai.

Iklan yang tayang sejak pertengahan tahun 2015 ini sangat menarik

perhatian. Dengan penggunaan Aliando dan Cinta Laura sebagai Brand

Ambassadormampu menarik perhatian sebagai produk baru. Eksistensi dan image

remaja yang dimiliki oleh Aliando dan Cinta Laura sangat sesuai untuk

menyampaikan pesan yang ada dalam iklan Extra Joss Blend. Karena jika pesan

disampaikan oleh idola yang disukainya maka daya tarik penonton untuk
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mendengarkan dan menyaksikannya menjadi meningkat. Selain penggunaan

Brand Ambassador yang sesuai, pemilihan tema dan konsep cerita dalam iklan

juga harus sesuai dengan produk dan trend yang ada pada saat ini. Dengan konsep

yang mencerminkan anak muda yang sering melakukan aktivitas diluar rumah

seperti berlibur atau travelling layaknya remaja pada saat ini. Maka tidak heran

biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan iklan di televisi tidak sedikit.

Penambahan audio dan visual yang ada dalam iklan Extra Joss Blend ini

juga menambahkan nilai jual terhadap produk ini. Karena saat penonton tertarik

untuk menyaksikan iklan yang ada di televisi maka akan membuat penonton juga

ingin mengetahui tentang produk yang diiklankan secara lebih detail sehingga

semakin besar kemungkinan produk itu akan dibeli oleh konsumen. Oleh sebab itu

beriklan menggunakan media televisi masih menjadi media yang disukai oleh para

produsen.Walaupun dengan harga yang mahal namun keefektifitasan pesan yang

disampaikan besar untuk diterima oleh para penonton.Namun kesinambungan

antar audio, visual, tema dan produk juga harus diperhatikan jangan sampai iklan

yang ditayangkan malah membuka peluang penonton untuk mengetahui

kelemahan yang dimiliki oleh produk tersebut sehingga beralih ke produk

pesaing.

Tidak hanya mahal, beriklan melalui media televisi juga harus

menggunakan pemikiran yang matang. Penyesuaian jam tayang iklan dengan

target yang ingin dituju merupakan hal yang sangat penting. Iklan harus

ditayangkan disaat para target audience sedang menonton televisi. Seperti pada

produk Extra Joss Blend yang menempatkan jam tayang iklannya pada siang hari

atau malam hari disaat remaja baru pulang sekolah dan jam istirahat setelah

belajar dirumah. Pemilihan jam pulang sekolah karena para remaja membutuhkan

kesegaran setelah melakukan aktivitas untuk mengembalikan semangat dalam

memulai aktivitasnya kembali sehingga ditayangkanlah iklan Extra Joss Blend.

Sedangkan pemilihan waktu pada malam hari disaat karena saat penayangan

sinetron remaja yang dibintangi oleh Brand Ambasador dalam iklan. Atau pada

saat acara perlombaan olahraga yang disiarkan di televisi seperti pertandingan

sepak bola.
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Banyak acara yang telah dibintangi oleh Aliando dan Cinta Laura sehingga

itu menjadikan alasan penggunaan Aliando dan Cinta Laura sebagai Brand

Ambasador dalam peluncuran pertama iklan Extra Joss Blend. Extra Joss Blend

ingin menyadarkan konsumen bahwa sekarang produk Extra Joss ada juga yang

ditujukan oleh para remaja. Karena selama ini Extra Joss selalu menggunakan pria

dengan gaya kuat, maskulin dan perkasa dalam iklannya sehingga terkesan sangat

kaku. Oleh sebab itu Extra Joss Blend menggunakan bintang yang sedang naik

daun, bintang yang sudah memiliki fans fanatiknya tersendiri sehingga diharapkan

para fans atau para penonton iklan ini akan sadar dengan produk yang sedang

diiklankan.

Brand Awareness adalah kemampuan calon pembeli atau konsumen untuk

mengenali maupun mengingat sebuah merek. Dalam hal ini tentunya bisa meliputi

nama, gambar atau logo, serta slogan tertentu yang digunakan para pelaku pasar

untuk mempromosikan produk-produknya. Bisa dikatakan, Brand

Awareness menjadi salah satu faktor penting yang dibutuhkan para pelaku usaha

untuk memperkuat brand produknya. Sebab tak bisa kita pungkiri bila semakin

banyak konsumen yang mengingat maka semakin besar pula intensitas pembelian

yang akan mereka lakukan.

Pena Madridista Indonesia Regional Tangerang Selatan merupakan

komunitas fans club yang akan peneliti jadikan populasi dalam penelitian ini,

karena pada saat penayangan liga spanyol Extra Joss Blend selalu menjadi iklan

dalam acara tersebut. Sehingga secara tidak langsung fans club dari Real Madrid

ini akan melihat iklan Extra Joss Blend sebelum pertandingan akan dimulai.

Dengan beranggotakan 230 orang para remaja pecinta bola baik laki-laki maupun

perempuan dianggap sesuai untuk mewakili dari target audience Extra Joss Blend

ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk membuat penelitian

dengan judul “Pengaruh Daya Tarik Iklan Extra Joss Blend Versi Antri Terhadap

Brand Awareness”.
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I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukaan, maka dirumuskan

masalah dalam penelitian ini yaitu : “Adakah Pengaruh Daya Tarik Iklan Televisi

Extra Joss Blend Versi Antri Terhadap Brand Awareness (Survey Pada Pena

Madridista Indonesia Regional Tangerang Selatan)”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu : Untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh daya tarik iklan televisi Extra Joss Blend versi Antri terhadap Brand

Awareness.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilihat secara akademis dan praktis dari penelitian ini

yaitu:

a. Manfaat Akademis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi mahasiswa

yang membaca untuk dapat menambah pengetahuan dan informasi,

dalam hal ini mahasiswa komunikasi yang tertarik dengan periklanan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang

membaca untuk memahami lebih jauh tentang pengaruh daya tarik iklan

televisi Extra Joss Blend versi Antri terhadap Brand Awareness

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis membuat kerangka

sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
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BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini meliputi uraian berbagai teori-teori dan pengertian-pengertian yang

menjadi dasar untuk menguraikan masalah dan dalam memecahkan masalah

yang dikemukakan dalam penulisan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, jenis penelitian,

metode analisis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta

waktu dan tempat penelitian dilakukan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang menganalisa hasil-hasil penelitian untuk

memberikan jawaban terhadap masalah penelitian serta menganalisa data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti

berkaitan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan mengenai referensi buku yang penulis gunakan dalam

penyusunan skripsi

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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