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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan selalu berusaha agar melalui produk yang dihasilkan 

(diproduksi) dapat mencapai tujuan (penjualan) yang telah diharapkan. Salah 

satu tujuan perusahaan memaksimalkan proses penciptaan produk, dan produk 

yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan konsumen dan juga keberadaan 

produk tersebut harus dikomunikasikan pada konsumen serta 

menyelenggarakan pemasaran untuk meningkatkan permintaan.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam 

memperkenalkan atau memasarkan produknya yang mereka tawarkan kepada 

konsumen atau masyarakat luas adalah periklanan (promosi), sebab periklanan 

salah satu bentuk promosi yang dapat menarik minat konsumen dalam 

pembelian suatu produk. Iklan semenjak dahulu telah dipahami kegunaannya, 

baik oleh perorangan maupun perusahaan, selaku sarana untuk membangun 

citra tertentu diri maupun produk dilayar persepsi masyarakat atau konsumen 

yang nantinya dapat berimbas semakin memperluas popularitas individu 

berikut kelompoknya atau meningkatkan volume penjualan barang atau jasa 

tertentu yang tengah ditawarkan, demi tercapainya tujuan memenangkan 

persaingan. (Swastha, 2007: 257) 

Periklanan saat ini sedang mendapat sorotan tajam semenjak aspek 

informasi menjadi wacana penting dalam bisnis, terutama dalam proses 
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membangun merek atau branding. Kegiatan periklanan yang efektif dipandang 

mampu mempengaruhi kecenderungan mengkonsumsi dalam masyarakat. 

Periklanan yang efektif juga akan mengubah pengetahuan publik mengenai 

ketersediaan dan karakteristik sebuah produk (product knowledge). Periklanan 

dipandang sebagai media yang paling lazim digunakan suatu perusahaan 

(khususnya produk konsumsi) untuk mengarahkan komunikasi yang persuasif 

pada konsumen. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, 

makna, kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu 

produk atau merek. Tujuan ini bermuara pada upaya mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam membeli. Meskipun tidak secara langsung berdampak pada 

pembelian, iklan menjadi sarana untuk membantu pemasaran yang efektif 

dalam menjalin komunikasi antara perusahaan dan konsumen, dan sebagai 

upaya perusahaan dalam menghadapi pesaing. Kemampuan ini muncul karena 

adanya suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Bagaimanapun 

bagusnya suatu produk, jika dirahasiakan dari konsumen maka tidak ada 

gunanya. Konsumen yang tidak mengetahui keberadaan suatu produk tidak 

akan menghargai produk tersebut. (Fandy, 1997: 57) 

Iklan adalah salah satu komponen marketing mix yang umum 

dilakukan oleh perusahaan. Bahkan kegiatan iklan dianggap sangat penting 

jika ingin produknya sukses di pasaran. Tak heran setiap tahun, bahkan setiap 

launching produk baru, perusahaan menghabiskan ratusan juta bahkan 

miliaran rupiah untuk pengeluaran biaya iklan. Kondisi persaingan yang 

semakin ketat membuat biaya ini bertambah setiap tahunnya. Perusahaan 
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berlomba- lomba membuat iklan untuk membangun posisi yang 

menguntungkan di pasar. ( Fandy, 1997: 74) 

Sebagai salah satu alat dalam bauran promosi, iklan didefinisikan 

sebagai suatu suatu bentuk presentasi nonpersonal dan promosi suatu gagasan, 

barang atau jasa yang dibiayai oleh sponsor yang teridentifikasi (Kotler, 

2001). Presentasi nonpersonal di sini terjadi karena iklan melibatkan media 

massa yang dapat menyampaikan pesan kepada segmen pasar yang dituju. 

Iklan bukanlah suatu alat promosi yang memungkinkan munculnya 

komunikasi dua arah yaitu dari pemasar ke pasar yang dituju maupun 

sebaliknya. Hal inilah yang menjelaskan pernyataan nonpersonal dalam 

definisi iklan. Konsekuensi dari komunikasi satu arah ini adalah pemasar tidak 

mungkin mendapatkan atau bahkan mengetahui respon pasar sasaran secara 

langsung. Artinya iklan adalah sebagai komunikator yang menyampaikan 

pesan-pesannya kepada komunikannya (khayalak sasaran) dengan tujuan 

untuk menarik perhatian agar pesan yang disampaikan dapat diterima. 

Khayalak harus dibuat lebih dari sekedar merasa tertarik dan terpikat, mereka 

harus didorong untuk menginginkan produk atau jasa yang diiklankan.  

Dalam perkembangan periklanan, iklan dapat dilakukan berbagai 

macam media seperti media cetak (surat kabar dan majalah) maupun media 

elektronik (radio dan televisi). Produk yang diiklankan melalui televisi 

memiliki beberapa keuntungan antara lain mempunyai kesempatan untuk 

menimbulkan empati penontonnya. Karena sebuah iklan harus dibuat 

semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat konsumen serta dapat 
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menguasai pasar. Hasil survey Nielsen menyebutkan nilai belanja iklan 

sepanjang tahun 2009 mencapai Rp 48,5 triliun, naik 16% dibanding tahun 

2008 sebesar Rp 41,7 triliun. Belanja iklan di media televisi mencapai Rp 29 

triliun, sekitar Rp 16 triliun di koran, dan lebih dari 1 triliun di majalah (AC 

Nielsen, Maret 2010). 

Faktor-faktor yang mendukung dalam pembuatan sebuah iklan sangat 

berperan untuk mempengaruhi nilai jual produk ke konsumen dan yang paling 

penting dalam mengiklankan dan menawarkan sebuah produk adalah inovasi 

yang berkelanjutan untuk menghindari kejenuhan konsumen, begitu juga 

dengan inovasi produk yang bermanfaat untuk mengembangkan produk yang 

ditawarkan (Kotler, 2001: 72). Selanjutnya konsumen akan memperlihatkan, 

memahami/ manafsirkan dan memberikan tanggapan terhadap iklan tersebut 

apakah itu penyaji, pesan atau gambar iklan. Dimana penilai iklan itu 

melibatkan emosi atau perasaan tertentu dalam diri konsumen terhadap iklan 

tersebut (disebut tanggapan efektif), tanggapan konsumen ini merupakan tahap 

penerimaan terhadap iklan.  

Iklan telah menjadi fungsi strategis bagi perusahaan dalam menembus 

pasar yang semakin kompetitif. Iklan merupakan salah satu alat yang 

digunakan perusahaan untuk mengenalkan produk baru kepada masyarakat 

umum sebagai konsumen potensial dan sebuah iklan cenderung menciptakan 

sikap yang baik terhadap suatu produk dengan menjelaskan ciri-ciri positif 

serta konsekuensinya serta pada dasarnya sikap terhadap iklan terbentuk 

karena adanya pengaruh elemen-elemen iklan baik secara verbal maupun 
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visual yang kemudian akan mempengaruhi perasaan dan emosi konsumen atas 

iklan tersebut. (Kotler, 2001: 77) 

Sebuah iklan yang ditampilkan mampu menciptakan kepercayaan 

positif terhadap merek. Konsumen akan lebih mungkin untuk mempunyai 

sikap positif dan membeli produk itu (Sutisna, 2003) serta periklanan 

diarahkan pada tahap-tahap kesiapan pembeli untuk membeli produk, yaitu 

mengubah dari tidak tahu menjadi memahami, mengambil sikap, lalu membeli 

(Tjiptono, 2007: 240). Untuk itu tentunya iklan patut disajikan secara menarik, 

mudah didengar, dilihat dan dimengerti, juga terpercaya, informatif serta 

dirasaka bermanfaat dan sanggup pula menghibur demi mendapatkan rasa 

suka cita konsumen. Jika suatu iklan dirasakan hanya sekedar memberikan 

janji-janji kosong belaka, maka konsumen biasanya akan segera mengabaikan 

pesan-pesan yang terkandung pada iklan tersebut, dan produk yang ditawarkan 

akan teronggok di pasaran kehilangan pelanggan.  

Dalam merancang iklan harus matang agar tujuan yang hendak dicapai 

melalui iklan dapat efektif. Agar iklan dapat menjadi efektif proses 

pengiriman pesan harus berhubungan dengan proses penerimaan si penerima, 

untuk itu komunikator harus merancang pesan agar menjadi iklan yang tepat 

sasaran dan dapat diterima konsumen (Zuraida dan Chasanah, 2001). 

Rancangan iklan termasuk di dalamnya mengenai struktur atau format iklan, 

jangkauan, dan media iklan.  

Koran sejak lama menjadi media informasi utama kedua setelah 

televisi. Bagi kebanyakan masyarakat dan sebagian besar pelaku usaha, 
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membaca koran telah menjadi suatu rutinitas keseharian yang tanpa disadari 

bermetamorfosa menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Harga yang 

terjangkau, format yang sangat sederhana, update konten setiap hari, dan 

saluran distribusi yang menjangkau hingga pelosok-pelosok kota menjadi 

keunggulan yang ditawarkan koran.  

Salah satu yang masih sangat berperan dan eksis hingga saat ini adalah 

iklan baris. Kelengkapan informasi dan kemudahan iklan baris menjadi pilihan 

bagi para pengiklan untuk melakukan kegiatan pemasaran. Kekurangan dari 

iklan baris adalah penggunakan singkatan-singkatan tertentu pada beberapa 

bagian keterangan dan terdapat keterangan yang tidak dicantumkan agar biaya 

yang dikeluarkan untuk beriklan pun menjadi lebih murah mengingat biaya 

yang dikeluarkan berdasarkan dari banyaknya huruf yang dipakai dalam 

beriklan. Hal ini kemudian berdampak pada kejelasan informasi yang 

dibutuhkan oleh konsumen.  

Iklan baris telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan transaksional jual-beli pada masyarakat. Iklan baris telah 

menempati posisi penting yang bahkan belum pernah ada sebelumnya media 

bentuk lain yang menempati posisi ini pada masyarakat. Ketergantungan 

terhadap penggunaan iklan baris, baik oleh pencari informasi maupun pemilik 

informasi, adalah suatu keniscayaan yang tidak seorangpun menolaknya. 

Koran JITU adalah koran dengan jumlah iklan baris terbanyak di ex 

karesiden Surakarta. Koran Jitu terbit satu mingu sekali dan terbit setiap hari 

Jumat. Strategi yang digunakan oleh Koran Jitu dalam iklan baris adalah 
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menyediakan space (ruang iklan) gratis bagi pemasang iklan baris, sehingga 

semakin banyak jenis barang yang ada di iklan. Hal ini sesuai dengan motto 

Koran Jitu sebagai Koran Panduan Tepat Sasaran. 

Iklan baris di Koran Jitu merupakan jenis iklan baris yang sering 

dipergunakan untuk mengiklankan berbagai macam kebutuhan, mulai dari 

mobil, motor, komputer, elektronik, dan lain- lain hingga iklan property. 

Kelebihan iklan baris di Koran Jitu adalah karena kemudahan dalam hal 

penayangannya, dan faktor biaya yang relatif murah. Dari hasil pengamatan, 

kurang lebih ada 300 pengiklan yang disajikan di Koran Jitu setiap bulannya. 

Dari jumlah tersebut hampir 75% merupakan jenis iklan baris. Sedangkan dari 

sisi pembaca, pelanggan Koran Jitu merupakan para pelaku usaha mikro yang 

membeli koran ini dengan alasan untuk membaca iklan baris sebagai referensi. 

Iklan baris dalam koran memiliki keunikan karena keterbatasan baris 

dan kolom membuat media ini sangat padat dengan informasi. Konten iklan 

baris pada koran menjadi rujukan bagi masyarakat tentang penawaran barang, 

harga, dan alternatif pilihan. Hal ini menjadi faktor penentu bagi konsumen 

untuk memberikan respon terhadap iklan yang ditayangkan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah efektivitas iklan baris di Koran Jitu berpengaruh terhadap 

respon konsumen dalam keputusan pembelian ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh iklan baris di koran JITU terhadap respon 

konsumen dalam keputusan pembelian. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat 

dan kegunaan yang diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

diharapkan  dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat  akademis 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan literatur manajemen komunikasi, 

selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan.  

b. Dapat menjadi acuan dalam menerapkan kebijakan strategi beriklan 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai pertimbangan pengguna iklan baris bagi pelaku usaha 

(pengiklan). 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan yang akan 

mengiklankan produknya. 

 


