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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi membawa kehidupan manusia ke dalam gerbang 

modernisasi yang membawa dampak pada perkembangan zaman dan 

teknologi yang pesat, sehingga mampu menciptakan kondisi yang 

konsumeristik dan menghasilkan trendatau gaya hidup baru. Perubahan gaya 

hidup masyarakat inilah yang mendasari perubahan pola makan (Sondang . 

2004). 

Masa remaja (adolescence) merupakan masa transisi perkembangan 

masa anak-anak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan - 

perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Sosioemosional 

mempengaruhi gaya hidup anak remaja masa kini adalah senang 

mengkonsumsi makananyang siap saji atau lebih memilih makanan yang 

berjenis instant yang biasa dikenal dengan istilah junk food (Notoatmodjo, 

2003). 

Merebaknya fenomena Junk Food belakangan ini tidak lepas dari 

iklan-iklan yang beredar dimasyarakat. Para produsen junk food berbondong-

bondong mempromosikan produknya diberbagai media masa baik elektronik 

ataupun media cetak. Mereka menampilkan keindahan dan tampilan gambar 

yang menggiurkan sehingga masyarakat tergiur serta penasaran dengan 

prodak junk food yang diiklankan tersebut. Padahal tak selamanya yang enak 

itu sehat, dan tak selamanya praktis itu sehat. Memperhatikan kandungan gizi 

makanan sangatlah penting, karena akan berdampak langsung pada 
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kesehatan tubuh kita. Kandungan paling banyak di dalam junk food adalah 

lemak (Nuranie, 2010). Lemak sebenarnya juga bermanfaat untuk tubuh. 

Lemak adalah media pelarut vitamin-vitamin yang larut dalam lemak; vitamin 

A,D, E, K, serta sumber asam lemak esensial yang harus di peroleh tubuh di 

dalam makanan (Nuranie, 2010). 

Persepsi sebagai suatu proses penggunaan pengetahuan yang dimiliki 

yang distimulasi (rangsangan) yang diterima oleh alat indra seperti mata, 

telinga, dan hidung. Iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditunjukkan kepada masyarakat melalui suatu media. Lebih 

dari itu iklan juga diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Melalui 

periklanan dengan media tertentu baik media cetak, radio dan televisi 

diharapkan konsumen akan mengetahui,mendengar, membaca dan melihat 

produk yang ditawarkan. Selanjutnya konsumen akan memperhatikan, 

memahami, menafsirkan dan merespon iklan tersebut pada akhirnya 

menimbulkan niat untuk melakukan pembelian.Presepsi iklan yaitu 

pengetahuan yang dimiliki melalui daya rangsang yang di terima melalui mata, 

dan telinga yang terpapar oleh oleh pesan yang di tawarkan suatu media 

(Nuranie, 2010). 

Pengaruh iklan pada remaja sangatlah kuat. Pada tahun 2004, hasil 

survei Consumer International menunjukkan sebagian besar remaja menyukai 

iklan dan mempercayai informasi yang dimuat di dalamnya. Sekarang ini, 

iklan-iklan junk food semakin banyak di media Hasil Survei Internasional 

menyatakan bahwa 67% siaran iklan di televisi 11 negara didominasi oleh 

jenis iklan junk food, atau dua per tiga dari total tayangan iklan makanan di 

televisi adalah iklan junk food (sutanto, 2007). Menurut Harian Kompas 
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(2006), persentase iklan junk food di Indonesia bahkan mencapai 90%. 

Sedangkan hasil penelitian Raharjo (2008)menunjukkan persentase iklan junk 

food menduduki porsi sebesar 60–70% dari total penayangan iklan.Menurut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Health Education Authority (2002), usia 

15–34 tahun adalah konsumen terbanyak yang memilih menu fast food. 

Keadaan tersebut dapat dipakai sebagai cermin dalamtatanan 

masyarakat Indonesia, bahwa rentang usia tersebut adalah golongan pelajar 

dan pekerja muda. Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan 

populasi yang besar dari penduduk dunia (Sutanto, 2007). Menurut WHO 

dalam Soetjiningsih (2007) sekitar seperlima dari penduduk dunia adalah 

remaja berumur 10-19 tahun. Sekitar 900 juta berada di negara sedang 

berkembang. Data Depkes RI (2006), menunjukkan jumlah remaja umur 10-

19 tahun di Indonesia sekitar 43juta (19,61%) dari jumlah penduduk. 

Faktor yang mempengaruhi remaja untuk mengonsumsi makanan junk 

food salah satunya adalah efektifitas iklan media elekteonik. Efektifitas 

merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya, maka efektivitas dapat didefinisikan dengan 

melakukan pekerjaan yang benar (Drucker dan Al Fansusu, 1989). 

Efektifitas iklan dapat diukur dengan menggunakan epic model 

(Durianto, 2003). Epic model yang dikembangkan oleh Nielsen (2007) salah 

satu perusahaan penelitipemasaran terkemuka di dunia, epic model dan 

mencakup empat dimensi kritis yaitu empati,persuasi, dampak dan 

komunikasi (Empathy, Persuasion, Impact and Communications–EPIC) 

berikut akan dipaparkan dimensi–dimensi dalam Epic model. 
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Masalah yang terjadi besarnya pengaruh iklan terhadap persepsi iklan 

yang ditawarkan pada iklan junk food di SMA Negeri 1 Karangdowo yang 

sebelumnya belum pernah terpapar iklan junk food dan akses untuk 

mendapatkan makanan junk food sangat jauh mempengaruhi presepsi 

mereka terhadap junk food.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dapat diuraikan didapat 

masalah apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap iklan junk food 

sesudah pemberian media iklan di SMA Negeri 1 Karangdowo. 

 

C. TujuanPenelitian 

Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahuiperbedaan 

persepsi terhadap iklan junk food McDonald pada siswa SMA Negeri 1 

Karangdowo sesudah pemberian media iklan. 

 

D. ManfaatPenelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian  yang 

berhubungan dengan presepsi makanan junk food.  

2. Bagi Responden 

Memberikan informasi yang beguna untuk meningkatkan 

pengetahuan dalam persepsi makanan junk food. 

   

 

 




