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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Munculnya berbagai produk baru di pasaran membuat para 

perusahaan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan perhatian 

khalayak dan mempertahankan produknya dari persaingan bisnis yang ada. 

Perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam menjalankan 

bisnisnya, tidak hanya dengan produk lokal saja melainkan dengan produk 

asing juga. Dengan tingginya persaingan dalam dunia bisnis ini menuntut 

suatu perusahaan untuk lebih kreatif dan memiliki keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) dibandingkan dengan perusahaan lain agar mampu 

bersaing dalam bisnis global (Dwianti, 2015, hlm. 1). 

Dalam memperkenalkan produk barunya, perusahaan menggunakan 

media massa untuk mendapatkan perhatian khalayak agar produknya mudah 

diketahui dan dikenali oleh masyarakat luas. Bahkan media massa dijadikan 

sebagai media yang paling efektif dalam memperkenalkan suatu produk 

yang dapat mempersuasi khalayak. Khususnya yaitu media televisi, karena 

televisi merupakan media yang paling banyak dikonsumsi dan mudah 

mempengaruhi khalayak. Dari semua media komunikasi yang ada, 

televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. 99% orang 

Amerika memiliki televisi dirumahnya. Tayangan televisi mereka dijejali 

hiburan, berita dan iklan. Mereka menghabiskan waktu menonton televisi 

sekitar tujuh jam dalam sehari (Agee, et.al dalam Ardianto, dkk, 2012, hlm. 

134). 

Tayangan televisi tidak hanya berisi konten hiburan melainkan berisi 

konten informasi yang didalamnya terdapat pesan-pesan yang dapat 

mempersuasi khalayak yaitu pada iklan. Iklan bisa menjadi cara yang efektif 

dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan 

membangun preferensi merek atau mendidik orang. Bahkan dalam 

lingkungan media yang penuh tantangan saat ini, iklan yang baik akan 

menghasilkan hasil yang memuaskan (Kotler dan Keller, 2009, hlm. 202).  
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Iklan televisi digunakan untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan 

dan minat terhadap produk baru. Secara langsung iklan televisi yang efektif 

dapat menyebabkan penonton untuk mencari informasi lebih lanjut tentang 

produk dan merek yang di iklankan (Rubinson dalam Liaukonyte, dkk, 

2014, hlm. 4). Iklan televisi dirancang untuk mempengaruhi perilaku 

konsumen baik dengan mendorong konsumerisme, terutama untuk beralih 

dari satu merek ke merek yang lain atau tetap setia pada satu merek, dimana 

saat ini banyak beberapa iklan yang muncul dengan menampilkan merek 

baru. Sehingga menjadi kekhawatiran bagi merek lain (Narasimhamurthy, 

2014, hlm. 14). 

Dari berbagai media massa selain televisi yaitu radio, majalah, koran 

dan internet, televisi dianggap memiliki pengaruh yang paling kuat untuk 

menarik penonton dalam jumlah yang besar. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

survey Nielsen, banyak perusahaan yang mengiklankan produknya melalui 

media televisi. Sesuai dengan press room website Nielsen menyebutkan dari 

jenis medianya, pertumbuhan belanja iklan di periode Januari-Maret 2016 

didorong oleh pergerakan yang positif di TV, yaitu meningkat sebesar 33%. 

Media cetak menunjukkan pergerakan yang lebih konstan, di mana belanja 

iklan koran tumbuh sebesar 1% dan majalah/tabloid tetap dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu.
1
 

Tidak hanya di Indonesia, di Vietnam pun iklan televisi memiliki 

persentase tertinggi. Dalam penelitian Mai Ngoc Khuong and Truong Duc 

Nguyen (2015, hlm. 851) yang berjudul The Effects of Television 

Commercials on Customers Purchase Intention – A Study of Milk Industry 

in Ho Chi Minh City, Vietnam mengemukakan hasil statistik Nielsen 

Vietnam menunjukkan bahwa iklan televisi menyumbang persentase 

tertinggi sebesar 50%, 20% koran, 10% iklan luar ruangan dan beberapa 

bentuk lain. Setiap tahun, dana untuk saluran ini menyumbang sekitar $1 

miliar dan ada 3.000 iklan televisi yang dikeluarkan. Mr Nguyen Trung 

Thang, ketua Masso Group-Grup Komunikasi, menyimpulkan bahwa Iklan 

di TV adalah keuntungan yang melekat pada penonton karena waktu yang 

                                                           
1
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-Kembali-Normal-

Optimisme-Pasar-Menguat.html (diakses pada 15 Juli 2016, Pukul 13.15 WIB) 

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-Kembali-Normal-Optimisme-Pasar-Menguat.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-Kembali-Normal-Optimisme-Pasar-Menguat.html
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sangat singkat, cepat dan dapat menyampaikan suara, foto, dll, yang tidak 

bisa dilakukan oleh media lainnya.  

Bahkan kepercayaan terhadap iklan, khalayak lebih percaya pada 

iklan di media tradisional dibandingkan online. Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 hasil survey Nielsen secara global tahun 2015. Pada gambar 

tersebut, terlihat bahwa kepercayaan khalayak pada iklan televisi lebih 

tinggi dibandingkan dengan video online. Meskipun keberagaman media 

yang berkelanjutan, perkembangan format online tidak mempengaruhi 

kepercayaan khalayak terhadap saluran berbayar tradisional (offline). TV, 

koran dan majalah masih menjadi format terpercaya untuk iklan. 6 dari 10 

responden global mengatakan bahwa kepercayaan mereka pada iklan TV 

paling besar dengan persentase sebesar 63%. Kemudian sebesar 60% 

kepercayaan iklan di surat kabar dan majalah sebesar 58%.
2
  

Gambar 1.1 

Kepercayaan Khalayak Pada Iklan Tradisional dan Online 

Sumber: www.nielsen.com 

                                                           
2
 http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/digital-formats-are-among-the-most-trusted-

advertising-sources-despite-slow-growth.html (diakses pada 9 September 2016, pukul 03.00 WIB) 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/digital-formats-are-among-the-most-trusted-advertising-sources-despite-slow-growth.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/digital-formats-are-among-the-most-trusted-advertising-sources-despite-slow-growth.html
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Data di atas membuktikan bahwa iklan televisi masih menjadi sarana 

publikasi yang efektif, karena iklan di televisi memiliki kelebihan unik 

dibandingkan dengan iklan di media cetak, radio dan internet. Ramalingan 

(dalam Hemamalini dan Surup, 2014, hlm. 9416) menjelaskan bahwa TV 

sebagai media iklan memiliki tiga keuntungan utama. Pertama, pengaruhnya 

terhadap rasa dan persepsi konsumen meresap. Kedua, dapat menjangkau 

khalayak luas dengan biaya yang hemat. Ketiga, suara dan gambar bergerak 

menciptakan dampak yang kuat. 

Untuk mempengaruhi khalayak, iklan harus dibuat seefektif mungkin, 

kreatif dan menarik agar dapat menarik perhatian khalayak. Sementara itu, 

keterlibatan khalayak dalam mengkonsumsi media pun ikut andil dalam 

keberhasilan sebuah iklan. Terpaan dalam ilmu komunikasi merupakan 

penggunaan media yang dimana konsep terpaan iklan ini dalam 

pengukurannya dapat diturunkan menjadi tiga variabel yaitu isi pesan, daya 

tarik dan intensitas penayangan (Liliweri dalam Agustina, 2012, hlm. 68). 

 Iklan menjadi harapan bagi perusahaan agar produk atau merek yang 

diiklankan dapat meraih konsumen dalam jumlah yang besar serta 

membangun kesan jangka panjang yang dapat diterima oleh masyarakat, 

karena merek tersebut tidak hanya diketahui, tetapi masyarakat cenderung 

memberikan sikap yang positif.  

Secara tradisional, sikap merek dibentuk setelah masyarakat terpapar 

iklan yang merupakan sebagai hasil dari keyakinan merek yang ditimbulkan 

oleh iklan merek tersebut (Lutz, Olshon & Mitchell dalam Niazi dkk, 2012, 

hlm. 308). Pengaruh keinginan iklan pada sikap merek bervariasi sesuai 

dengan sifat produk yang dipromosikan. Menurut beberapa penelitian oleh 

Brown dan Stayman, efek yang lebih besar yaitu untuk merek baru dan asing 

daripada merek yang sudah terkenal. Di sisi lain, pengetahuan pada merek 

terbentuk sebagai hasil dari paparan iklan yang memainkan peran penentu 

dalam menentukan sikap merek dalam kasus produk asing. (Raluca dan 

Ioan, 2013, hlm. 729).  

Bagi produk atau merek baru, iklan televisi lebih berpengaruh untuk 

menciptakan kesadaran dan sikap pada merek. Hal ini dilakukan oleh 
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Telkomsel yang mempromosikan produk barunya melalui iklan di televisi. 

Telkomsel mengembangkan produknya dengan menciptakan layanan bisnis 

e-money lintas operator. Dalam penelitian Safira dan Wandebori (2015, hlm. 

1) menyebutkan e-money diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007, yang 

agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Hong Kong 

(tahun 1997) dan Singapura (tahun 2000). Pada tahun keenam di Indonesia, 

frekuensi penggunaan e-money masih kecil dibandingkan dengan instrumen 

pembayaran non-tunai lainnya dengan hanya 3,75%. Hal tersebut 

dikarenakan orang-orang lebih nyaman menggunakan uang konvesional 

dibandingkan dengan uang elektronik, sehingga pada tahun tersebut 

penggunaan e-money masih rendah.  

E-money Telkomsel merupakan uang elektronik pertama yang 

diluncurkan oleh operator seluler. Bisnis e-money tersebut dinamakan 

TCASH. Saat ini, beberapa operator seluler selain Telkomsel ikut juga 

meluncurkan uang elektronik lintas operator, yaitu XL (XL Tunai) dan 

Indosat (Dompetku). Kedua operator seluler tersebut merupakan kompetitor 

terbesar dari Telkomsel. Persaingan di antara operator seluler tersebut sangat 

ketat, masing-masing operator seluler saling melakukan inovasi dalam 

produk dan layanannya untuk memenangkan pasar. Namun, Telkomsel tetap 

mendominasi dalam hal merek terkuat pilihan konsumen. Hal tersebut dapat 

dilihat pada hasil survei Frontier Consulting Group yang melakukan survei 

terhadap merek yang dikategorikan sebagai merek top (top brand). Dimana 

merek top ini merupakan merek terkuat pilihan konsumen.  

Tabel 1.1 

Top Brand Operator Seluler Tahun 2016 

Merek Top Brand Index Top 

Simpati 35.5% TOP 

IM3 15.4% TOP 

XL Prabayar 14.8% TOP 

Tri '3' 11.3%  

Kartu AS 10.4%  

Axis 5.1%  
 

Sumber : Olahan data peneliti dan www.topbrand-award.com 

http://www.topbrand-award.com/
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Berdasarkan data pada Tabel 1.1, posisi teratas dari top brand operator 

seluler ditempati oleh Simpati dengan index 35.5%. Simpati merupakan sim 

card dari operator Telkomsel. Simpati selalu menjadi posisi tertinggi dari 

tahun ke tahun dan merupakan saingan terkuat bagi operator lain terutama 

IM3 dan XL. 

Dalam hal belanja iklan di media TV, hasil survey Nielsen sepanjang 

periode Januari-Juni 2016, untuk Industri Telekomunikasi total belanja iklan 

masih didominasi oleh Telkomsel dengan total belanja iklan sebesar Rp681 

Miliar, disusul oleh Indosat Ooredoo dan XL Axiata yang masing-masing 

menghabiskan total belanja iklan sebesar Rp340 Miliar dan Rp276 Miliar 

pada semester pertama 2016 ini. Pemain lainnya adalah Smartfen dengan 

total belanja iklan sebesar Rp147 Miliar, Hutchison sebesar Rp62 Miliar dan 

Internux (Bolt) sebesar Rp26 Miliar.
3
 

Hal tersebut membuktikan bahwa Telkomsel merupakan operator 

seluler terbesar di Indonesia. Dengan meraih posisi teratas, Telkomsel 

mengambil kesempatan untuk melakukan inovasi TCASH dengan 

menyesuaikan sesuai kondisi pasar. TCASH adalah layanan uang elektronik 

dari Telkomsel, dengan izin penerbitan dari Bank Indonesia. TCASH ini 

berbeda dengan pulsa, karena dapat digunakan untuk bayar tagihan, bayar 

merchant, kirim uang, dan transaksi lainnya. Kehadiran TCASH sudah ada 

pertama kali pada 27 November 2007. Namun, pada tahun tersebut belum 

banyak khalayak yang mengetahuinya. Khalayak baru saja sadar dan 

mengetahui TCASH setelah diluncurkannya TCASH Tap yang 

dipublikasikan melalui iklan di televisi. 

Telkomsel memanfaatkan iklan televisi untuk memperkenalkan dan  

mempromosikan TCASH sebagai layanan inovasinya kepada khalayak 

dengan menampilkan keunggulan yang dimiliki TCASH dibandingkan 

dengan kompetitor TCASH. Bahkan iklan di televisi ini mampu membuat 

khalayak memberikan responnya terhadap apa yang diiklankan. Dalam iklan 

TCASH di televisi, berhasil membuat khalayak mengetahui layanan terbaru 

ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun disamping itu, tidak 

                                                           
3
 http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/PERTUMBUHAN-BELANJA-IKLAN-

MENUNJUKKAN-ARAH-POSITIF.html  (diakses pada 9 September 2016, pukul 15.13 WIB) 

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/PERTUMBUHAN-BELANJA-IKLAN-MENUNJUKKAN-ARAH-POSITIF.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/PERTUMBUHAN-BELANJA-IKLAN-MENUNJUKKAN-ARAH-POSITIF.html
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banyak juga khalayak yang mengetahui layanan TCASH dari iklan di 

televisi melainkan dari teman. Untuk memperkuat masalah, maka dilakukan 

pra penelitian tanggal 31 Maret 2016, di kota Bandung kepada 30 

responden. Pra penelitian ini dilakukan untuk melihat masalah yang ada 

pada TCASH dan hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.2 

Hasil Pra Penelitian 

Sumber : Hasil Olahan Data Peneliti (2016) 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sebesar 47% responden 

adalah pengguna TCASH dan 57% belum menggunakan. Ini membuktikan 

bahwa pengguna TCASH masih sedikit. Kemudian dari pengetahuan 

TCASH, 97% sudah mengetahui dan 3% belum mengetahui layanan 

tersebut. Sementara informasi yang didapatkan responden paling banyak 

didapatkan dari teman sebesar 48% dan dari iklan TV sebesar 21%. Selain 

itu, dari alasan responden tidak menggunakan TCASH dikarenakan tidak 

tertarik untuk menggunakannya sebesar 53%, belum paham cara 
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menggunakannya sebesar 29% dan 18% belum sempat mendaftar untuk 

menggunakan TCASH.  

Hasil pra penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa TCASH sudah 

banyak diketahui oleh khalayak namun sangat sedikit khalayak yang 

mengetahuinya dari iklan televisi. Selain itu, keterlibatan dan kepercayaan 

khalayak terhadap TCASH masih kurang, terbukti dari jumlah pengguna 

TCASH masih sedikit serta khalayak tidak tertarik pada layanan tersebut 

karena beralasan bahwa khalayak belum paham cara menggunakannya. 

Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwa sikap khalayak pada TCASH ini 

kurang meskipun sudah banyak diperbincangkan oleh banyak orang karena 

keunikan dan banyak promonya.  

Berdasarkan pemaparan diatas, hal ini dapat dijadikan bahan untuk 

melakukan penelitian kepada penonton iklan TCASH. Peneliti tertarik untuk 

mencari tahu pengaruh iklan televisi “TCASH Semua Bisa Sekali Tap” 

terhadap sikap penonton pada merek. Dimana penonton merupakan 

khalayak aktif yang telah menonton iklan tersebut, sehingga apakah iklan 

dapat mempengaruhi perubahan sikapnya yang positif atau negatif dinilai 

dari komponen kognitif, afektif dan konatif. Peneliti berasumsi bahwa 

keberhasilan suatu iklan yang ditayangkan di televisi meliputi bagaimana 

iklan tersebut menampilkan isi pesan, daya tarik dan intensitas yang baik 

yang dapat menarik perhatian khalayak sehingga menciptakan citra yang 

semakin positif.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan penonton terhadap iklan “TCASH Semua Bisa 

Sekali Tap” di televisi  yang terdiri dari isi pesan, daya tarik, dan 

intensitas penayangan? 

2. Bagaimana sikap penonton pada merek TCASH? 

3. Apakah iklan televisi yang terdiri dari isi pesan, daya tarik, dan 

intensitas penayangan berpengaruh terhadap sikap pada merek TCASH? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tanggapan penonton terhadap iklan “TCASH Semua 

Bisa Sekali Tap” di televisi  yang terdiri dari isi pesan, daya tarik, dan 

intensitas penayangan.  

2. Untuk mengetahui sikap penonton pada merek TCASH. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh iklan televisi yang terdiri dari isi 

pesan, daya tarik dan intensitas penayangan terhadap sikap pada merek 

TCASH. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada 

kajian komunikasi massa menggunakan televisi dan iklan. 

1.4.2 Segi Kebijakan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan 

rekomendasi kebijakan bagi suatu perusahaan atau organisasi 

sebagai dasar usaha untuk memperkenalkan dan mempersuasi 

masyarakat pada produk atau merek baru dengan menggunakan 

iklan melalui televisi. 

b. Serta diharapkan mampu memecahkan masalah perusahaan 

terhadap sikap khalayak yang negatif terhadap produk atau 

merek baru. 

1.4.3 Segi Praktik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi peneliti yang 

berikutnya sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam 

penelitiannya agar dapat lebih baik dari penelitian yang telah ada 

sebelumnya.  

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan sebagai 

sumbang saran pemikiran berupa pembahasan dan rekomendasi 

yang dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan. Serta menjadi 
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bahan evaluasi Telkomsel untuk kedepannya agar mendapatkan 

citra dan sikap yang positif secara terus menerus dari khalayak 

juga pelanggannya.  

1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial 

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru terkait 

efektivitas iklan televisi yang terdiri dari isi pesan, daya tarik dan 

intensitas penayangan yang memiliki maksud adalah mendapatkan 

sikap positif dari khalayak pada produk atau merek baru yang 

diiklankan. Karena apabila sikap yang diberikan positif maka brand 

image produk atau merek tersebut baik, sehingga dapat bertahan 

untuk terus bersaing dengan produk atau merek lain.  

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi berisi rincian mengenai urutan dalam 

penulisan skripsi dari setiap bab dan bagian bab dalam seluruh penulisan 

skripsi, yang terdiri dari bab satu sampai bab terakhir, yaitu bab lima. 

Urutan penulisan dari setiap bab mengacu pada Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah UPI Tahun 2015, struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:  

Bab I : Pendahuluan 

Bab I sebagai pendahuluan, akan memaparkan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi.  

Bab II : Landasan Teoretis 

Pada bab dua adalah landasan teoritis, yang berisi konsep-konsep, teori-

teori serta turunannya dalam bidang yang dikaji/kerangka pemikiran, 

kemudian berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang 

diteliti, dan posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti. 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab tiga adalah metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, 

partisipan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian dan analisis data. 
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Bab IV : Temuan dan Pembahasan 

Pada bab empat memuat dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai 

kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan 

penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.  

Bab V  : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab lima merupakan bab akhir dalam penelitian. Bab ini berisi 

simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian 

tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir 

demi butir atau dengan cara uraian padat.  

 


