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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era globalisasi ini, semua negara mau tidak mau akan mendapati era 

pasar bebas, dimana semua produk dari berbagai negara bisa masuk dan dipasarkan 

secara bebas ke suatu negara, tak ketinggalan termasuk Indonesia. Adanya era pasar 

bebas maka persaingan bisnis dan pemasaran suatu barang pun menjadi semakin ketat, 

sehingga para pelaku bisnis perlu selalu mengupayakan dan mencari cara yang paling 

efektif agar mampu bersaing, bertahan dan menjadi pemimpin di era persaingan tersebut. 

Para pelaku bisnis seperti produsen sebuah produk yang ditujukan untuk 

kepentingan konsumen, telah menggunakan beberapa cara agar produknya dapat dikenal 

dan dibeli masyarakat selaku konsumen, dan selanjutnya juga perlu membuat suatu 

inovasi agar produknya senantiasa diingat dan secara tak langsung selalu dibeli saat jenis 

produk tersebut dibutuhkan, sehingga bisa dikatakan bahwa produsen tersebut sudah 

berhasil membangkitkan intensi membeli pada konsumen.  

Sesuai dengan pendapat Chaplin (2000), bahwa intensi merupakan niat seseorang 

untuk melakukan perilaku. Intensi juga mengandung pengertian sebagai keterarahan 

perilaku individu terhadap tujuan tertentu yang menggerakkan dirinya untuk mendekat 

dan mencapai tujuan tersebut. Intensi sebagai gerakan pertama dari usaha yang disadari 

untuk melaksanakan kemauannya, yang mengarah pada dirinya sendiri dalam suatu 

tujuan, dan yang membedakannya dari tujuan masa depan atau pengharapan atau 

kesadaran yang akan dilakukan dengan cara khusus, mempunyai arti atau tujuan dalam 

suatu objek.  



Intensi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

beli pada konsumen. Oleh karena itu, pemasar dalam hal ini produsen sangat 

berkepentingan dalam hal pengetahuan tentang bagaimana terbentuknya intensi beli 

terhadap produk dan kemudian konsumen tersebut memutuskan untuk membeli. Pemasar 

selalu berusaha dengan berbagai macam cara, untuk memenangkan sikap positif itu 

terutama dalam komunikasi pemasarannya, untuk memengaruhi sikap konsumen (Rinny 

dan Lestari, 2005).  

Intensi membeli itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ajzen 

(Wibowo, 2006) bahwa terwujudnya intensi ke dalam perilaku nyata ditentukan oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari informasi, dan emosi serta 

pengulangan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari kesempatan dan ketergantungan 

terhadap individu lain, sehingga untuk meningkatkan intensi membeli tersebut banyak 

cara dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menimbulkan minat beli konsumennya. 

Salah satu cara yang digunakan untuk menarik konsumen yakni dikaitkan dengan faktor 

internal individu dalam mewujudkan intensi kedalam perilaku nyata, yakni melalui cara 

komunikasi pemasaran, dengan menggunakan sarana iklan sebagai salah satu strateginya.  

Dunn & Barban menyatakan bahwa iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi 

non personal yang disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya 

untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk kepada konsumen oleh perusahaan, 

lembaga non komersial maupun pribadi yang berkepentingan, sedangkan menurut 

Klepper, iklan berasal dari bahasa latin, ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran dan 

gagasan kepada pihak lain (Restaty, 2009).  



Pada individu yang diberi sajian iklan baik di media cetak maupun televisi akan 

menyerap sebagai informasi, untuk kemudian dengan pengulangan beberapa kali akan 

dapat dipertimbangkan menjadi suatu pilihan produk yang akan dibeli, karena dalam 

unsur iklan mengandung unsur persuasif. Hanya saja, walaupun iklan yang ditayangkan 

dibuat sebegitu menarik tapi belum tentu ditanggapi dengan baik oleh konsumen, dan 

tanggapan antara satu individu dengan individu lainnya akan berbeda. Hal ini erat 

kaitannya dengan persepsi individu tersebut.(Restaty,2009)  

Proses terjadinya persepsi akan melalui proses fisik, proses fisiologik, dan proses 

psikologis. Secara umum proses persepsi dimulai dengan adanya berbagai stimulus dari 

lingkungan di luar individu yang mengenai alat indera, proses ini adalah proses fisik, lalu 

stimulus yang diterima alat indera dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak, proses ini 

disebut proses fisiologik. Di otak akan terjadi reaksi lagi sehingga individu menyadari 

tentang apa yang diterimanya, yang mana hal ini disebut sebagai proses psikologis 

(Walgito, 1991). 

Linda (dalam Baskoro, 2003) mengatakan proses persepsi dapat terjadi tergantung 

pada empat cara kerja, yaitu deteksi (pengenalan), tranduksi   (pengubahan energi dari 

satu bentuk ke bentuk lainnya), transmisi (penerusan), dan pengolahan informasi. 

Individu satu dengan yang lainnya akan bereaksi berbeda walaupun stimulusnya 

sama, demikian juga stimulus yang berupa sebuah iklan, mungkin menarik bagi satu 

individu tapi tidak menarik bagi individu yang lainnya. Sehingga sebuah perusahaan 

harus benar-benar mengerti bagaimana agar bisa membujuk ”calon pembeli” dengan baik 

melalui iklannya, karena dalam iklan mengandung unsur membujuk atau persuasif. Apa 

yang menjadi informasi tersebut selanjutnya akan diterima secara berbeda-beda antara 



satu individu dengan individu lainnya, yang mana hal itu tergantung pada faktor personal 

dan faktor situasional. Faktor personal meliputi motivasi pribadi, minat, emosi, nilai, 

tujuan hidup, pengharapan, mental lainnya. Sedangkan faktor situasional adalah faktor 

yang terdapat pada stimulusnya, yang akan diperhatikan karena mempunyai sifat yang 

menonjol yaitu: gerakan, intensitas, kebaruan dan perulangan. Faktor situasional ini 

disebut juga attention getter atau penarik perhatian (Rahmat, 1992). 

Sesuai dengan pendapat Tilman & Patrick (dalam Heryanto, 2007) bahwa dalam 

iklan mengandung unsur “membujuk” atau persuasif, sehingga dewasa ini iklan dianggap 

sebagai sesuatu yang penting yang didasari oleh banyak kalangan, terutama industri, dan 

karena sifatnya membujuk itu maka iklan yang demikian disebut dengan iklan komersial.  

Menurut Jefkins (dalam Heryanto, 2007), bahwa iklan komersial merupakan 

bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran. 

Secara sederhana, iklan komersial didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditunjukan kepada masyarakat lewat media. Namun demikian, untuk 

membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan komersial lebih diarahkan untuk 

membujuk orang supaya membeli. Bagi kalangan industri, iklan merupakan investasi 

untuk menjaga hubungan yang berkesinambungan antara perusahaan dengan 

konsumennya. Ditambahkan bahwa karena sifatnya persuasif, iklan komersial merupakan 

komunikasi massa yang menawarkan janji kepada konsumen. Melalui pesan yang 

informatif sekaligus persuasif mereka menjanjikan: (1) adanya barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan. (2) tempat memperolehnya, (3) kualitas dari barang dan jasa.  

Seiring perkembangan jaman, dengan adanya media televisi, iklan komersial juga 

sudah merambah dunia media elektronik ini, dan dari beragam media periklanan yang 



ada, televisi merupakan media yang paling akhir kehadirannya , namun televisi pula yang 

dinilai sebagai media periklanan paling efektif serta banyak menarik simpati kalangan 

masyarakat luas, karena perkembangan teknologinya yang begitu cepat. Hal ini 

disebabkan oleh sifat audio visual yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya yang 

membuat siaran televisi sangat komunikatif dalam memberikan pesan-pesannya. Televisi 

merupakan salah satu media yang termasuk dalam kategori above the line. Sesuai 

karakternya, iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, 

pesan yang disampaikan melalui media ini sangat menarik perhatian dan impresif 

(Widyatama, 2007). 

Acker (dalam Heryanto, 2007) berpendapat bahwa televisi merupakan media yang 

efektif bagi periklanan karena beberapa karakteristiknya. Pertama, dapat menjangkau 

khalayak yang luas dan besar, sehingga dapat menjangkau segala segmen baik dari segi 

umur, sosial-ekonomi, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Kedua, merupakan media 

yang dapat digunakan dalam waktu dan tempat yang sama secara bersama-sama oleh 

suatu keluarga. 

Tahap pertama proses dinamika psikis seseorang dalam memersepsi iklan televisi 

yakni individu menghadapi tayangan iklan di televisi sebagai stimulus obyek yang 

mengenai indera penglihatannya, kemudian pada tahap kedua individu menyadari bahwa 

dihadapannya ada stimulus iklan sehingga ia mengamati iklan tersebut dan berinteraksi. 

Tahap ketiga yakni, melalui pengetahuan yang dimiliki, individu mengenal iklan yang 

ditayangkan, pada tahap ini tidak begitu menimbulkan perubahan yang berarti terhadap 

individu secara psikologis. Tahap keempat, individu menanggapi dan berusaha untuk 

menampilkan kembali apa yang diperoleh dari pengamatan terhadap iklan. Tahap kelima, 



individu menentukan keputusan untuk menerima atau menolak materi iklan yang 

disajikan, dan tahap terakhir individu melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan 

segala konsekuensinya. Apabila iklan disajikan secara berulang-ulang maka iklan akan 

semakin memberi kekuatan munculnya intensi membeli pada individu, sehingga pada 

akhirnya individu terdorong untuk membeli produk tersebut.  

Pada dasarnya, iklan komersial televisi merupakan sebentuk propaganda yang 

menyenangkan. Selain informatif, tampilan iklan televisi juga memiliki nilai hiburan. 

Bertemunya kepentingan produsen dan media (televisi) menjadikan iklan menjadi bagian 

mediasi yang lazim. Melalui iklan, keduanya bersekutu membentuk jalinan mutualistik. 

Televisi memerlukan sumber dana demi menjaga eksistensinya, sementara produsen 

memerlukan televisi untuk mempromosikan produknya. Secara teknis, kelebihan iklan 

televisi dibandingkan iklan media lain (cetak, radio) terletak pada menyatunya tiga 

kekuatan pembangkit makna sekaligus, yakni narasi, suara, dan visual. Sistem pertandaan 

yang bekerja dari tiga kekuatan tersebut mempunyai kemampuan lebih untuk 

memengaruhi penontonnya karena pesan-pesannya dapat tersaji secara verbal maupun 

nonverbal (Hermawan, 2008). 

Iklan televisi dengan demikian ikut menentukan tingkat minat, kepercayaan, dan 

keyakinan masyarakat terhadap produk, karena sifatnya yang audio visual sehingga 

menambah daya pikat iklan. Minat masyarakat terhadap produk tumbuh karena iklan 

yang menarik, atau seba liknya tidak tertarik bahkan tidak yakin akan kualitas produk 

yang tidak diiklankan. Tingkat keyakinan tersebut, pada gilirannya juga ikut menjadi 

penentu keputusan seseorang dalam memilih produk yang hendak dibeli. 



Jika dibandingkan dengan sektor bisnis lain, kategori makanan dan minuman 

adalah yang tergolong paling banyak mengeluarkan anggaran besar untuk iklan. Data 

yang diolah oleh Nielsen Media Research memperlihatkan bahwa dari tahun 2003 hingga 

Oktober 2005, total belanja iklan khususnya makanan dan minuman selalu terjadi 

peningkatan. Pada tahun 2003, belanja untuk iklan makanan adalah Rp 1,32 triliun, 

sementara minuman Rp 1,9 triliun. Sedangkan pada Oktober 2005, meningkat menjadi 

Rp 1,9 triliun untuk makanan dan Rp 2,5 triliun untuk minuman lebih besar dibandingkan 

kategori makanan (Rinny, 2005).  

Salah satu produk yang menggejala dalam iklan televisi akhir -akhir ini adalah 

minuman berkarbonasi atau lebih dikenal masyarakat dengan minuman ringan 

(softdrink), dan sebagai pioneer-nya adalah kehadiran Coca-Cola yang dimulai sekitar 

tahun 1932 di satu pabrik di Jakarta.  

Produk Coca-Cola hampir setiap tahun membelanjakan anggarannya untuk 

menayangkan iklan di televisi dan salah satu iklan Coca-Cola versi terbaru yang hadir 

dalam iklan televisi akhir-akhir ini yakni Coca-cola versi “Brr r r r …”.  

Total belanja iklan yang dikeluarkan oleh Coca-cola di tahun 2007 mencapai dana 

sebesar Rp 50 miliar, dan dari pengeluaran iklan sebesar itu terbukti bahwa di pasar jenis 

minuman berkarbonasi, Coca-Cola masih bisa menguasai pangsa hingga sebesar 85% 

(Arif, 2009). 

Total belanja iklan yang besar tersebut tidak ada ruginya karena terbukti bahwa 

yang semula di tahun awal-awal kehadirannya hanya terjual 10.000 krat/tahun, tapi 

hingga tahun 2008 sudah mencapai jutaan krat, yang didistribusikan dan dijual melalui 



lebih dari 400.000 gerai eceran yang tersebar di seluruh Indonesia  (www.coca-

colabottling.co.id/ina/index/php) 

Melihat perkembangan pemasaran yang mencapai angka penjualan yang tinggi 

hingga tahun 2008 tersebut, maka peneliti ingin menyelidiki apakah iklan Coca-cola versi 

“Brr r r r …”, juga telah mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada para 

konsumen sehingga pada gilirannya juga mampu meningkatkan lebih tinggi lagi intensi 

membeli para konsumen soft drink.  

Pada kenyataannya, intensi membeli masyarakat pada minuman berkarbonasi 

tidak hanya dipengaruhi oleh tayangan iklan Coca-cola versi “Brr r r r …” yang menarik 

dan dipersepsi secara positif oleh konsumen, tapi bisa jadi juga karena adanya faktor 

kebutuhan, demografi, jenis kelamin, usia, keyakinan, kesehatan Fishbein dan 

Middlestandt (dalam Smet, 1994). 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka timbul permasalahan “Apakah Ada 

Hubungan Antara Persepsi terhadap Iklan Komersial Di Televisi Dengan Intensi 

Membeli  Produk Minuman Berkarbonasi Khususnya Produk Coca-Cola?”. 

Berdasar perumusan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat 

sebuah penelitian yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP 

IKLAN KOMERSIAL DI TELEVISI DENGAN INTENSI MEMBELI  PADA 

PRODUK MINUMAN BERKARBONASI” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap iklan komersial di televisi 

dengan intensi membeli pada produk minuman berkarbonasi. 



2. Untuk mengetahui sejauhmana peran persepsi iklan komersial di televisi dengan 

intensi membeli pada produk minuman berkarbonasi. 

3. Untuk memahami level persepsi terhadap iklan komersial televisi 

4. Untuk memahami level intensi membeli pada produk minuman berkarbonasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya: 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wacana pemikiran dan pengembangan 

penelitian yang berkaitan dengan persepsi terhadap iklan komersial di televisi dengan 

intensi membeli pada produk minuman berkarbonasi. 

2. Bagi perusahaan: 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi PT. Coca-Cola 

Bottling Indonesia mengenai persepsi terhadap iklan komersial di televisi dan intensi 

membeli produk minuman berkarbonasi sehingga dapat menyajikan sebuah iklan 

yang menarik dan lebih persuasif. 

3.  Bagi bagian promosi / marketing: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada bagian promosi/marketing 

khususnya yang berkaitan dengan persepsi terhadap iklan komersial dan intensi 

membeli produk sehingga mampu mengatur strategi pemasaran yang lebih baik dalam 

rangka lebih meningkatkan penjualan. 

 

 


