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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun sudah menunjukan 

kemajuan yang sangat dasyat, sebagai bukti contoh kecil, gadget yang 

sudah tidak asing lagi di telinga kita yaitu cellular phone atau handphone, 

karena pada zaman sekarang ini hampir semua kalangan tidak mengenal 

batas umur, waktu, ruang dan status sosial baik anak-anak, remaja, orang 

tua, pebisnis, pedagang, dan lain-lainnya sudah tidak bisa lepas lagi dari 

yang namanya teknologi tersebut, kebutuhan hidup untuk bisa selalu 

terhubung dengan sesama, bersosialisasi, prastise dan gengsi sudah 

merupakan suatu alasan. 

Pada zaman sekarang ini juga handphone tidak hanya sebagai alat 

komunikasi saja. Dan perkembangan teknologi handphone pun sangat 

pesat. Teknologi yang sekarang sedang pesat adalah teknologi 

smartphone. Telephone pintar (smartphone) adalah telepon genggam 

yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan 

fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, telepon pintar 

merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak 

system operasi yang menyediakan hubungan standard dan mendasar bagi 

pengembang aplikasi. Bagi yang lainya, telepon pintar hanyalah 

merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel 



2 

 

 

  

(surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (e-

book) atau terdapat papan ketik (baik built-in maupun eksternal) dan 

konektor VGA. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan komputer 

mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon. Pertumbuhan 

permintaan akan alat canggih yang mudah dibawa kemana-mana 

membuat kemajuan besar dalam prosesor, memori, layar dan system 

operasi yang di luar dari jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini 

(Wikipedia, 2011). 

Demam pemakaian smartphone di Indonesia kian merebak. 

Kemanapun mata memandang kita pasti menemukan seseorang yang 

sedang asik memmainkan smartphone-nya. Apapun merknya. Demam 

smartphone melanda tak hanya kelas pekerja, namun juga masyarakat 

kelas menengah. Hal apa yang memicu booming-nya smartphone ini? 

apakah kebanyakan orang benar – benar perlu menggunakan smartphone? 

Radio Netherland Worlwide mewawancarai pakar telematika Indonesia, 

Roy Suryo serta psikolog sosial dari Universitas Indonesia, Dra Ratna 

Djuwita tentang fenomena ini. Menurut Roy Suryo merebaknya fenomena 

smartphone disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang cukup 

tinggi sehingga pangsa pasar potensial bagi smartphone. Pemilik 

handphone di Indonesia saja terhitung 150 juta orang. Hal lain yang 

menyebabkan maraknya pemakaian smartphone adalah faktor gengsi dan 

gaya hidup masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini tetap terjadi bahkan di 

saat kebanyakan orang belum menggunakan smartphone secara 
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maksimal. Faktor „mengikuti trend‟ memang dirasa Roy Suryo jauh lebih 

penting bagi kebanyakan orang daripada fungsi. Sehubungan dengan 

gengsi, ukuran smartphone yang relative kecil juga membuat smartphone 

praktis dibawa kemana – kemana ketimbang perangkat gengsi lain seperti 

notebook atau laptop. Psikolog sosial dari Universitas Indonesia, Dra. 

Ratna Djuwita, juga mengomentari dampak sosial dari maraknya 

pemakaian smartphone. Menurut Ratna, semua bentuk teknologi yang 

memudahkan komunikasi sosial di Indonesia akan cenderung tumbuh 

pesat. Walaupun hubungan yang terbentuk melalui media samrtphone 

bukanlah hubungan yang intensif dan mendalam (Dina Wiyasti, 2010). 

Dengan adanya perkembangan handphone yang kini telah 

berkembang menjadi smartphone, nampaknya BlackBerry menjadi 

sebuah tend dalam penggunaan handphone, bisa dibilang sebagai demam 

BlackBerry, termasuk anak kecil berumur sekitar 12+ yang kebanyakan 

sudah menenteng handphone merek BlackBerry. Orang – orang pun ramai 

membicarakan serta menggunakan BlackBerry. Handphone BlackBerry 

ini menarik untuk diperbincangkan karena BlackBerry masuk di pasar 

handphone Indonesia dari tahun 2005 dan mengalami pertumbuhan pada 

jumlah pengguna BlackBerry yang meningkat tajam dari tahun 2008 – 

2011. Kenaikan ini membuat para pesaingnya seperti Nokia dan Sony 

Ericcson sebagai market leader makin tergeser, fenomena lain terjadi pula 

pada para produsen handphone keluaran China semacam Nexian, Mito, 

Crossberry, dan blueberry mereka membuat produk HP QWERTY yang 
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bentuknya mirip dengan produk Blackberry dengan keypad QWERTY, 

layar lebar hingga mengunakan trackpad sebagai alat navigasinya (Firdy, 

2009). 

Keunggulan dari poduk BlackBerry ini adalah mempunyai koneksi 

internet 24 jam nonstop, serta dilengkapi dengan fasilitas push email 

dimana para pengguna BlackBerry dapat mengirim email dengan cepat 

semudah mengirim sms, selain itu mereka dapat online melalui situs 

jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Dengan sesama pengguna 

BlackBerry mereka dapat Chatting menggunakan BlackBerry Masangger, 

Tidak hanya itu, BlackBerry sebagai suatu alat komunikasi dapat 

digunakan sebagai penunjuk arah dan peta online dengan menggunakan 

GPS (General Positioning System) serta penggunaan aplikasi pendukung 

lainnya yang bisa didapatkan dengan mengunduh secara gratis atau 

berbayar. Untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut para pengguna 

BlackBerry harus berlangganan BlackBerry Internet service (BIS) yang 

ditawarkan oeh para operator seluler yang ada di Indonesia (Firdy, 2009). 

Dari fenomena yang ada, angket juga disebar kepada 38 rang 

pengguna BlackBerry yang disebar di toko handphone di daerah Pabelan 

dan mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang menggunakan BlackBerry. Dengan tujuan berdasarkan apa mereka 

menggunakan handphone BlackBerry. 



5 

 

 

  

Tabel 1. Hasil Penyebaran Angket kepada para Pengguna Handphone 

BlackBerry 

Aspek Jawaban 

Profesi 

Total % Mahasiswa Guru Pegawai 

swasta,wiraswasta 

feature 

BBM 14 - 7 21 55,3 

Jejaring sosial dan 

applikasi world 

10 1 6 17 44,7 

Garansi 

yang 

diberikan 

Garansi menarik, 

cukup, sesuai, dan 

memuaskan 

20 - 9 29 76,3 

Garansi tidak 

tertarik, tidak 

memikirkan, tidak 

memuaskan 

7 1 1 9 23,7 

Citra 

produk 

BB 

dengan 

produk 

merek 

lain 

Merk lain lebih 

baik dari pada 

BlackBerry 

(Apple, Samsung 

android, HTC) 

20 - 16 36 94,7 

Blackberry paling 

baik 

2 - - 2 5,3 

Alas an 

menggunakan 

BlackBerry (fiture 

menarik) 

16 - 1 17 44,7 

(harga murah) - - 4 4 10,5 

(gaya – gaya dan 

ikut – ikutan 

teman) 

2 - 1 3 7,8 

(jejaring sosial 

dan BBM) 

20 - 4 24 63,1 

 

Menurut tabel diatas berdasarkan angket yang disebar kepada pengguna 

BlackBerry sekitar kepada 38 orang menyebutkan bahwa pengguna BlackBerry 

menggunakan BlackBerry untuk BBM an. Berdasarkan feature yang ada di 

Handphone BlackBerry sekitar 55,3 % sisanya digunakan untuk jejaring sosial 

dan applikasi world sekitar 44,7 %. Sedangkan garansi yang diberikan pengguna 
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BlackBerry merasa puas dan tertarik dengan garansi sekitar 76,3 %, dan yang 

merasa tidak puas dan tidak tertarik sekitar 23,7 %. Dan citra produk BlackBerry 

dengan produk smartphone lainya adalah sekitar 94,7 % pengguna BlackBerry 

mengatakan merek lain lebih baik dari Blackberry yaitu Apple, Samsung android, 

dan HTC sedangkan yang mengatakan Blackberry paling baik sekitar 5,3 %. Dan 

alasan pengguna BlackBerry menggunakan BlackBerry dengan feature menarik 

sekitar 44,7 %, harganya murah sekitar 10,5 %, gaya – gayaan dan ikut – ikutan 

teman sekitar 7,8 %, dan digunakan untuk jejaring sosial dan BBM sekitar               

63,1 %.         

Walaupun permintaan pasar terhadap produk smartphone saat ini 

mengalami peningkatan, tetapi tetap  saja handphone merek BlackBerry masih 

kalah bersaing dengan merek – merek kompertitor lainnya seperti Nokia, Apple, 

dan merebaknya handphone – handphone dari Cina yang dianggap bersing 

dengan harga yang rendah tetapi mempunyai keunggulan yang hampir sama 

dengan BlackBerry. Handphone merek nokia masih tetap memimpin pangsa pasar 

baik secara global maupun di Indonesia sendiri karena Nokia lebih dulu memasuki 

pasar dan mendapat respon yang baik dari masyarakat sampai saat ini. Adanya 

inovasi – inovasi produk baru dengan meluncurkan berbagai tipe produk dan 

dengan harga yang beragam telah disesuaikan dengan permintaan konsumen, dan 

promosi aktif yang aktif dengan menggunakan berbagai media promosi yang 

bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasarnya sehingga tidak kalah bersaing 

dengan kompetitor lain yang lebih fenomenal. 
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Untuk melihat perbandingan penjualan terhadap handphone yang 

bermerek, Gartner melakukan suatu riset secara global terhadap merek – merek 

handphone dari tahun 2006 sampai 2010. Berikut ini adalah hasil riset Gartner 

yang dikutip dalam majalah SWA. 

Tabel 2. Perbandingan Penjualan Handphone di Seluruh Dunia 

Merk 2006 2007 2008 2009 2010 

unit Market 

share 

(%) 

unit Market 

share 

(%) 

unit Market 

share 

(%) 

Unit Market 

share 

(%) 

unit Market 

share 

(%) 

Nokia  344.915

,90 

34,8 435.4

5,01 

37,8 472.3

14,90 

38,6 440.8

81,60 

36,4 461.3

18,20 

28,6 

Samsung  116.480

,10 

11,8 154.5

40,70 

13,4 199.3

24,30 

16,3 235.7

72 

19,5 261.0

65,80 

17,6 

LG 61.986 6,3 78.57

6,30 

6,8 102.7

89,10 

8,4 121.9

72,10 

10,1 114.1

54,60 

7,1 

RIM - - - - - - 34.34

,60 

2,8 47.45

1,60 

3 

Apple  - - - - - - 24.88

9,70 

2,1 46.59

8,30 

2,9 

Sony 

Ericsson 

73.641,

60 

7,1 101.3

58,40 

8,8 93.10

6,10 

7,6 54.95

6,60 

4,5 41.61

9,20 

2,6 

Motorol

a  

209.250

,90 

21,1 164.3

07 

14,3 106.5

22,40 

8,7 58.47

5,20 

4,8 38.55

3,70 

2,4 

Others  184.588

,00 

8,6 218,6

04,30 

18,9 248.1

96,10 

20,4 239.9

45,80 

19,8 565.8

41,01 

35,5 

Total  990.662

,50 

100 1.158.

839,8

0 

100 1.222.

252,8

9 

100 1.211

.239,

60 

100 1.596.

802,3

9 

100 

Sumber : SWA10/XXVII/12-15 Mei 2011 

Dari tabel perbandingan penjualan handphone bermerek di atas, dapat 

dilihat posisi RIM (Research In Motion) untuk produk penjualan handphone 

BlackBerry antara tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami peningkatan baik dalam 

unit penjualan maupun market share nya. Dimana pada tahun 2009 market share 

handphone BlackBerry sebesar 2,8% mengalami peningkatan sebesar 0,2% pada 

tahun 2010. Handphone BlackBerry mengungguli sedikit dari competitor sesama 
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smartphone yaitu handphone Apple yaitu sebesar 0,1% dilihat dari perbandingan 

market share tahun 2010. Sedangkan Nokia masih tetap merajai unit penjualan 

dan market share nya secara global. Walaupun pada kenyataanya Nokia 

penurunan pada tahun 2009 dan tahun 2010. 

Handphone jenis others merupakan gabungan dari beberapa merek 

handphone yang dalam porsi kecil, misalnya seperti Huawei market sharenya 

pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 1,1% dan 1,5%, HTC (dari Taiwan) sebesar 0,9 

% dan  1,5 %, Esia sebesar 4,0 % dan sisa lainnya adalah produk – produk yang 

penawaranya kecil dan kurang dikenal oleh konsumen. 

Menurut info terbaru yang didapat dari hasil riset IDC (International Data 

Corporation) bahwa smartphone akan terus mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya, tetapi pihak RIM (Research In Motion) juga harus siap bersaing 

dengan competitor lainya yaitu Apple, karena peningkatan hasil penjualan yang 

signifikan dikhawatirkan akan berpotensi menarik pelanggan dan berhasil 

mengalahkan posisi handphone BlackBerry. Berikut ini adalah tabel penjualan 

kuartal I Januari – Maret 2011. 

Tabel 3. Laporan Penjualan 5 Merk Handphone Smartphone Terbaik Kuartal 1 

tahun 2011 (dalam jutaan unit) 

Vendor Kuartal 1 2010 Kuartal 1 2011 Kuaratal 1 

2010/2011 

Shipments Market share (%) Shipments Maeket share (%) Change (%) 

Nokia  21,5 38,8 24,2 24,3 12,6 

Apple  8,7 15,7 18,7 18,7 114,4 

RIM 10,6 19,1 13,9 14 31,1 

Samsung  2,4 4,3 10,8 10,85 350 

HTC 2,7 4,9 8,9 8,9 229,6 

Others  9,5 17,1 23,2 23,2 143,7 

Total  55,4 100 99,6 100 79,7 

Berdasakan kabar dari International Data Corpora  
Sumber : www.teknojurnal.com 
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Laporan penjualan terbaru di pasar handphone smartphone secara global, 

posisi Research in Motion (RIM) yaitu pruduk BlackBerry pada laporan penjualan 

handphone Kuartal 1 tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

yaitu dilihat dari perubahan prosentase market share yaitu sebesar 19,1 % menjadi 

14 %, walaupun untuk sisi pengiriman unit produknya (dalam jutaan unit) 

mengalami kenaikan pada tahun 2010 yaitu sebesar 10,6 menjadi 13,9 di awal 

tahun ini. Yang jadi masalah adalah dengan kenailakn pengiriman unit produk 

harusnya diikuti pula kenaikan market sharenya. Pihak RIM (Research in Motion) 

harus terus memperkuat brand equity nya agar bisa mempertahankan kedudukan 

di lima terbaik untuk produk smartphone. Dengan ekuitas merek yang kuat akan 

mempengaruhi rasa percaya diri calon konsumen untuk melakukan suatu 

keputusan pembelian.      

Pertarungan sengit antar sistem operasi smartphone selalu menarik 

diamati. Bagaimana Symbian yang selama ini kokoh, pelan – pelan tergeser oleh 

sistem operasi seperti Android. Bak air bah yang tidak dapat tertahan, sistem 

operasi besutan Google ini kini menjadi bintang baru di sistem operasi 

smartphone. Sepak terjangnya pun mencengangkan karena semakin banyak 

smartphone dari berbagai merek menggunakan system operasi tersebut. Berikut 

ini merupakan hasil polling yang dilakukan Selular Online kepada pembaca 

majalah SELULAR untuk sistem operasi favorit untuk smartphone (periode 9 Mei 

– 27 Mei 2011) 
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Tabel 4. Hasil polling sistem operasi favorit untuk smartphone   

Sistem operasi Jumlah % 

Apple ios 89 7  

Symbian  329 27  

Bada  20 2  

Blackberry  124 10  

Windows phone 85 7  

Android  586 48  

Total 1233 100  

Sumber Majalah SELULAR edisi 136 Juli 2011 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa kecenderungan konsumen 

menggunakan sistem operasi smartphone jajak pendapat SELULAR online 

menunjukan bahwa pengguna ponsel mayoritas menyebut android sebagai sistem 

operasi paling favorit. 

Berdasarkan tabel – tabel dan fenomena di atas Persaingan industri 

telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat ketat. Selain 

melakukan perang harga dan juga fitur produk yang ditawarkan mereka juga 

perang layanan dan iklan.  Persaingan  yang ketat ini membuat berbagai macam 

produk yang ditawarkan semakin beranekaragam yang diwujudkan melalui 

periklanan di media cetak untuk menonjolkan kelebihan produknya agar 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. 

Menurut levitt (dalam kotler, 1996), persaingan baru bukanlah apa yang 

yang diproduksi berbagai perusahaan dalam suatu pabrik, tetapi apa yang 

ditambahkan dari hasil tersebut dalam bentuk pelayanan, pengemasan, iklan, 

konsultasi bagi pelanggan, pendanaan, pengaturan pengiriman, pengundangan, 

dan hal lain yang dianggap bernilai. Persaingan antar produk di pasaran 

mendorong produsen gencar berpromosi untuk menarik perhatian konsumen. 
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Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan iklan. 

Sampai saat ini iklan masih merupakan alat promosi yang menarik dalam 

mempromosikan produk kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk 

mengenalkan dan mendekatkan produk ke konsumen. Iklan berperan penting 

dalam memberikan informasi kepada konsumen untuk mengetahui kelemahan dan 

kelebihan suatu produk (Durianto dan Liana 2004). 

Kesuksesan sebuah iklan tidak terlapas dari pengembangan komunikasi 

yang efektif. Seorang komunikator pemasaran harus mempertimbangkan langkah-

langkah yang terstruktur  dalam mengembangkan progam komunikasi dan 

promosi. Mulai dari mengidentifikasi audiens yang dituju, merancang pesan, 

menentukan tujuan komunikasi, memilih saluran komunikasi, menentukan 

anggaran promosi, membuat keputusan atas bauran komunikasi, mengukur hasil 

promosi, mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran 

terintregasi (Kotler, 1998 : 208). 

Iklan yang digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa adalah 

melalui media cetak. Untuk media cetak.media cetak sendiri yang paling popular 

adalah surat kabar atau koran dan majalah. Surat kabar merupakan salah satu 

media penyampaian pesan yang mempunyai daya jangkau yang luas dan masal. 

Surat kabar berfungsi sebagai penyampaian berita kepada para pembacanya. 

Pemasar akan memasang iklan pasa surat kabar tertentu jika diketahui surat kabar 

itu mempunyai kelompok pembaca yang luas. Selain itu pamasar juga akan 

perhatikan berbagai hal mengenai surat kabar sebagai media penyampian iklan. 
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Selain  surat kabar atau Koran ada juga majalah sebagai media iklan di 

media cetak. Penggunaan majalah sebagai media iklan sangat sering digunakan 

oleh pemasar. Majalah juga bisa digunakan selain media informasi produk, juga 

bisa digunakan untuk memposisikan produk di benak pembaca. Produk – produk 

yang dimaksudkan sebagai simbol ekspresi citra diri akan ditampilkan pada 

majalah yang biasa dibaca oleh kalangan menengah ke atas denga desain iklan 

yang menarik. Namun demikan, majalah akan lebih cocok untuk iklan produk – 

produk yang memerlukan penjelasan detail mengenai spesifikasi produk. 

Melalui iklan perusahaan juga dapat menciptakan interaksi jangka panjang 

antara perusahaan dengan  konsumen. Perusahaan juga diharapkan dengan 

melakukan kegiatan periklanan ini dapat membangun citra merek perusahaan 

dalam jangka waktu lama. Citra merek merepresentasikan keseluruhan presepsi 

dari terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap produk itu. Kotler & Fox (1995) mendefisikan citra sebagai jumlah dari 

gambaran – gambaran, kesan – kesan dan keyakinan – keyakinan yang dimiliki 

oleh seorang terhadap obyek. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap 

yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen dengan 

citra yang positif terhadap suatu merek, lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian, oleh karena itu kegunaan utama dari iklan dianataranya adalah untuk 

membangun citra positif terhadap merek. 

Tugas utama iklan adalah menjual barang atau jasa bukan menghibur. 

Horace Schwerin melaporkan bahwa tidak ada hubungan antara rasa suka kepada 

iklan – iklan dan termakan oleh iklan tersebut (David Ogilvy, 1987 : 170). Kata –
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kata Schwerin ini tidak lagi dipatuhi oleh para copywriter dan visualizer iklan, 

karena ternyata menghibur sambil menjual di media cetak menjadi lebih menarik. 

Para copywriter iklan kendati mengetahui tidak ada hubungan antara iklan 

dengan keterpengaruhan pemirsa terhadap iklan tertentu, namun dorongan 

kapitalisme untuk menjadikan iklan sebagai media pencitraan terhadap produk – 

produk kapitalisme lebih mempengaruhi jalan pemikiran copywriter disaat mereka 

memulai pekerjaan mereka. Para copywriter lebih percaya bahwa iklan – iklan 

yang besar dengan kekuatan pencitraan yang kuat akan lebih mempengaruhi 

pemirsa, apalagi kalau pencitraan itu dilakukan melalui konstruksi realitas sosial, 

walaupun realiatas itu sifatnya semu. Hal ini adalah sebagian contoh dari upaya 

teknologi menciptakan theater of mind dalam dunia kognitif masyarakat (Burhan 

Bungin,  2010). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan, yaitu : “Apakah ada pengaruh antara iklan media cetak 

produk BlackBerry terhadap citra merek BlackBerry?” Adapun judul dalam 

penelitian ini adalah “Pengaruh Iklan Media Cetak Produk BlackBerry 

Terhadap Citra Merek BlackBerry”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh iklan melalui media cetak produk BlackBerry 

terhadap citra merek BlackBerry. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengguna BlackBerry dapat dijadikan gambaran dan menambah 

pengetahuan mengenai pengaruh iklan produk BlackBerry melalui media 

cetak terhadap citra merek BlackBerry. 

2. Bagi fakultas psikologi adalah untuk mengetahui cara meningkatkan citra 

suatu barang atau tempat melalui media cetak. 

3. Bagi ilmuan psikologi dalam mengembangkan ilmu psikologi khususnya 

bidang psikologi konsumen tentang iklan produk BlackBerry melalui media 

cetak terhadap citra merek BlackBerry. 

4. Bagi perusahaan BlackBerry untuk sebagai bahan pertimbangan mereka dalam 

meningkatkan citra merek mereka melalui iklan media cetak.   


