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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, setiap individu dimanapun berada lebih mampu 

mendapatkan informasi yang mereka inginkan secara langsung dari seluruh 

penjuru dunia. Mereka dapat melihat sendiri apa selera dan preferensi yang 

ada di tempat lain, gaya busana, gaya hidup maupun kesenangan lainnya yang 

menyetir keinginan dan harapan mereka. Dan ini makin mendorong ke arah 

terciptanya masyarakat global yang pada ujungnya akan membentuk 

keseragaman pasar. Hasilnya adalah realitas baru yakni kebangkitan pasar-

pasar dunia secara eksplosif bagi produk-produk standar dunia serta pasar 

pada skala dunia yang meraksasa dengan ukuran yang tak pernah 

terbayangkan sebelumnya.  

Tidak mengherankan bila saat ini negara-negara sedang berkembang 

menjadi pasar yang potensial bagi perusahaan yang menjual makanan atau 

produk-produk lainnya. Makanan misalnya, restauran-restauran Fast Food 

dengan brand global seperti Kentucky Fried Chicken, Mc Donald’s, Wendy’s, 

Burger King dan nama-nama lainnya telah banyak bermunculan di kota-kota 

besar di Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya telah merambah kota-kota 

kecil.  

Namun pada kenyataannya, semua itu tidak mampu meredam selera 

masyarakat untuk menyantap makanan yang didefinisikan sebagai cooked 
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food which can be prepared, bought and eaten quickly or taken away 

(Dictionary of Hotels, Tourism and Catering Management, 1994:94). 

Makanan Fast Food, sekarang ini merupakan primadona bagi anak-anak dan 

remaja karena bagi mereka, makanan di restauran Fast Food bukan untuk 

sekedar menghilangkan rasa lapar tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan 

hiburan. Bahkan ada semacam kebanggaan tersendiri bila telah 

mengkonsumsinya. Fast Food sendiri telah menjadi mitos kemodernan, 

kepraktisan dan makanan bergizi, apalagi dalam prakteknya restauran Fast 

Food menyediakan lingkungan yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga 

membuat anak-anak dan remaja menjadi betah, bahkan dijadikan sebagai 

tempat berkumpul dengan teman-temannya sambil menyantap hidangan yang 

menurut mereka bergengsi.  

Melihat fenomena di atas, tampak bahwa persaingan bisnis di bidang 

restauran Fast Food semakin sengit dan berat antara yang satu dengan yang 

lainnya. Semuanya itu menuntut pengusaha restauran Fast Food untuk dapat 

menarik perhatian, mempengaruhi atau membujuk konsumen, khususnya 

konsumen anak-anak dan remaja sebagai konsumen sasarannya agar mau 

membeli produk yang ditawarkan.  

Melalui media iklan, publik ditarik perhatiannya, dipengaruhi atau 

dibujuk agar mau membeli serta mau menerima ide-ide yang ditawarkan atau 

dianjurkan oleh iklan tersebut. Kemampuan iklan untuk menciptakan sikap 

yang mendukung terhadap suatu produk sering bergantung pada konsumen 

terhadap iklan itu sendiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sikap 
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terhadap iklan berfungsi sebagai peramal yang signifikan atas sikap terhadap 

produk.  

Pada dua dekade terakhir ini, sikap terhadap iklan telah menjadi kajian 

yang sangat menarik perhatian para ahli periklanan dan komunikasi 

pemasaran dalam upayanya mencari pendekatan yang paling tepat untuk 

mengukur keberhasilan iklan dalam menanamkan seperangkat sikap dan 

kepercayaan dalam benak konsumen. Kajian ini dimunculkan pertama kali 

oleh Terrence Shimp (1981) yang menyatakan bahwa sikap terhadap iklan 

terbentuk dari dua komponen sikap yang dihasilkan dari pemaparan sebuah 

iklan, yakni evaluasi kognitif dan respon afektif. Bila evaluasi kognitif 

berhubungan dengan pikiran (mind share) maka respon afektif berhubungan 

dengan perasaan (hard share) seseorang. Dan kedua komponen tersebut 

sangat berguna dalam meramalkan sikap yang terbentuk sesudah iklan 

diperlihatkan yang selanjutnya akan mampu menciptakan hubungan yang erat 

antara produsen dengan konsumen.  

Namun juga harus disadari bahwa periklanan tidak dapat secara 

langsung membentuk kultur atau kepribadian seseorang. Pertimbangan 

mengenai karakteristik konsumen pada waktu pemaparan komunikasi 

persuasif juga harus diperhatikan dalam usaha merangsang komunikasi yang 

bersangkutan. Seperti halnya yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang 

merupakan konsumen sasaran dunia Fast Food. Sebagai dua kelompok sosial 

berbeda yang dikelompokkan berdasarkan batasan usia, anak-anak dan remaja 

mempunyai sifat-sifat khas tertentu yang saling membedakan. Sifat-sifat 
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tersebut selanjutnya akan membentuk seperangkat sifat yang seragam pada 

tiap-tiap kelompok dalam menghadapi rangsangan tertentu. Bersamaan dalam 

orientasi serta sikap pada masing-masing kelompok akan berpengaruh pula 

terhadap tanggapan dalam menerima sebuah iklan (Eduard Depari & Mac 

Andrews, 1995:6). Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk 

mengidentifikasikan bagaimana sikap anak-anak dan remaja dalam 

menanggapi sebuah iklan agar iklan-iklan yang ditujukan pada kedua 

kelompok tersebut dapat bekerja secara efektif.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memilih 

judul: ”Analisis Perbedaan Sikap Anak-anak dan Remaja Terhadap 

Iklan Mc Donald’s” (Studi Kasus Pada Pembeli Mc Donald’s Singosaren 

Surakarta). 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana sikap anak dan remaja terhadap iklan Mc Donald’s? 

2. Apakah terdapat perbedaan sikap antara anak dan remaja terhadap iklan 

Mc Donald’s? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sikap anak dan remaja terhadap iklan Mc Donald’s. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap antara anak dan 

remaja terhadap iklan Mc Donald’s. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi manajemen perusahaan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan strategi periklanannya 

dengan tingkat keberhasilan mempengaruhi konsumen yang lebih baik 

dalam upaya mendukung program pemasaran yang dijalankan. 

2. Manfaat Teoretis 

Bagi kalangan akademis penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

referensi tambahan dalam melakukan penelitian sejenis atau yang 

berkaitan di masa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penulis menyusun skripsi dengan menggunakan sistematika yang 

sederhana dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala 

permasalahan menjadi terarah pada sasaran. Adapun sistematika penulisan 

skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan tentang pengertian manajemen, pemasaran 

dan orientasi pada konsumen, pengertian periklanan, perilaku 

konsumen dan sikap terhadap iklan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, populasi dan sampel, 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, pengukuran 

variabel sikap terhadap iklan, definisi operasional dan metode 

analisa data.  

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subyek penelitian, hasil 

analisa data dan pembahasannya (penerapan metode penelitian, 

pembandingan hasil penelitian dengan kriteria-kriteria yang ada, 

pembuktian hipotesis, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disebutkan dalam perumusan masalah tentang analisa 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.  

BAB V PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, 

keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran-

saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian 

maupun bagi penelitian selanjutnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


