
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan yang semakin tajam dalam dunia bisnis menyebabkan para pelaku 

bisnis ingin mendapatkan tempat yang istimewa dihati konsumen atas produknya. 

Selain harus mampu menciptakan produk yang unggul, perusahaan juga harus 

mampu mengkomunikasikan produknya kepada konsumen agar produk mereka 

lebih dikenal dan diterima, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 

strategi promosi. Sebagai salah satu bauran pemasaran, strategi promosi ini 

diharapkan dapat merebut perhatian calon konsumen. 

Salah satu media komunikasi pemasaran yang sering digunakan dalam 

memperkenalkan dan menginformasikan produk kepada konsumen adalah 

periklanan. Dimana perusahaan akan  melakukan penawaran produk  sehingga 

konsumen mengenali dan  mengetahui produk yang akan  dibelinya. Situasi 

persaingan yang seperti ini,  tidak menutup kemungkinan banyak  perusahaan-

perusahaan yang tidak mampu  bertahan lama tanpa didukung oleh  bauran 

komunikasi seperti iklan  yang efektif dan efisien. Iklan sudah menjadi salah satu  

sarana pemasaran produk barang  atau jasa untuk menarik  konsumen agar 

memiliki keinginan membeli produk yang sedang  dipasarkan tersebut, tanpa 

adanya iklan berbagai produk dan jasa tidak  akan dapat dikenal konsumen 
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dengan baik. Salah satu perusahaan yang beriklan adalah PT XL Axiata Tbk. 

dikenal dengan XL, karena semakin tingginya persaingan bisnis, menyebabkan 

setiap perusahaan dituntut harus dapat menunjukkan strategi promosi yang  jitu 

dan berbeda dari perusahaan lain agar menarik perhatian calon konsumen dengan 

cara menampilkan iklan yang menarik, dan menghibur. Kegiatan ini dilakukan 

perusahaan untuk menciptakan citra positif terhadap merek, tema muda, dan 

modern menjadi karakter inti dari strategi komunikasi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan beberapa iklan televisi yang telah dibuat PT XL Axiata Tbk. diantaranya, 

iklan Jaka Tarub. 

 

  

  

Gambar 1.1 Iklan XL versi “Jaka Tarub” 

Sumber: http://www.xl.co.id/ , diakses 9 Maret 2015 

http://www.xl.co.id/
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Pertengahan tahun 2013, PT XL Axiata Tbk. memperkenalkan iklan terbarunya 

yaitu versi “Jaka Tarub”.  Iklan ini mengambil konsep cerita Jaka Tarub yang 

melihat bidadari didekat sungai, tetapi dalam iklan ini dibuat sedikit humoris dan 

modern karena bidadari tersebut berada ditepian kolam renang yang sedang 

mengeluh mahalnya tarif  internet telepon genggam, sehingga datanglah Jaka 

Tarub yang sosok tersebut diperankan oleh Ananda Omesh yang memberitahukan 

tarif murah dari provider XL yaitu internet unlimited, internet sepuasnya mulai 

dengan dua ribuan dan berharap salah satu bidadari bersedia menjadi kakasihnya, 

sehingga para bidadari pun berganti provider dan memilih provider XL dalam 

iklan tersebut, mereka pun kembali ke kayangan dan meninggalkan Jaka Tarub 

dengan salah satu bidadari yang ternyata sudah berusia lanjut sehingga membuat 

Jaka Tarub kaget karena bidadari yang diharapkan tidak sesuai dengan 

keinginannya. 

PT XL Axiata Tbk. mengeluarkan biaya untuk iklan cukup besar per tahunnya 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Data Belanja Iklan PT XL Axiata Tbk. per Tahun  

     ( Dalam Miliyar ) 

Tahun Belanja Iklan (Rp) Perubahan (%) 

2011 120   

2012 360  200% 

2013 230,4  36% 

2014 327 41 % 

Sumber: https://www.ipotnews.com/index.php Diakses 9 Maret 2015 

Kegiatan periklanan ini dilakukan perusahaan untuk menciptakan citra positif  

terhadap merek. Media periklanan di televisi lebih banyak dipilih karena melalui 

https://www.ipotnews.com/index.php
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media televisi suatu pesan dapat lebih cepat disampaikan dibandingkan iklan 

melalui media cetak. Sifatnya yang audiovisual menyebabkan iklan yang 

ditayangkan menjadi lebih menarik karena tidak hanya suara atau gambar saja, 

tetapi kedua-duanya, sebagai berikut: 

a. Kata-kata (words) merupakan tulisan yang ditampilkan pada saat iklan XL 

versi “ Jaka Tarub ”. Tulisan didalam iklan tersebut diantaranya: Jaka 

Tarub mencari cinta unlimited, XL internet cepat, dan BlackBerry 

unlimited.  

b. Gerakan (gestures) merupakan pergerakan aktor yang ditampilkan dari 

setiap adegan pada saat iklan XL versi “ Jaka Tarub ” ditayangkan. 

Adegan ini menggambarkan seluruh aktivitas aktor seperti: Jaka Tarub 

yang berusaha mengambil pakaian bidadari dan berfoto dengan para 

bidadari. 

c. Gambar (pictures) merupakan background dari iklan XL versi “ Jaka 

Tarub ” itu sendiri yang dapat dilihat secara visual. Iklan ini menampilkan 

gambar bidadari dalam iklan tersebut. 

d. Musik (music) merupakan backsound pada iklan XL versi “ Jaka Tarub ” 

yang dapat didengarkan secara langsung. Aransemen musik yang ceria 

digunakan untuk menyentuh emosional penonton sehingga penonton 

terbawa dalam alur iklan tersebut. 

Bukan hanya itu, kondisi tersebut juga memberikan kesempatan yang lebih besar 

kepada perusahaan untuk merancang iklan yang lebih kreatif dan juga inovatif. 

Berbagai macam alasan ini menjadikan media periklanan di televisi menjadi 
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alternatif pilihan yang menarik bagi perusahaan dimana media periklanan 

memiliki jangkauan yang luas serta unsur hiburan yang mendukung dalam proses 

pembentukan kesadaran merek konsumen meskipun biayanya sangat mahal. 

Iklan merupakan  bagian dari promosi yang meliputi iklan media maupun  

elektronik. Setiap perusahaan akan selalu melakukan  suatu promosi dalam 

menjual produknya untuk diperkenalkkan kepada konsumen. 

Iklan televisi mempunyai peran penting dalam  mempromosikan sebuah produk 

agar tema yang ingin  disampaikan dapat diterima konsumen dengan baik maka 

dibuatlah iklan yang menarik,  dengan kata-kata yang mudah diingat, juga dengan  

menggunakan endorser artis pendukung yang dikenal konsumen dan iklan 

tersebut ditayangkan di televisi agar membuat konsumen terpengaruh untuk 

menggunakan produk tersebut. 

Sukses tidaknya sebuah iklan yang ditayangkan dalam  televisi sangat 

mempengaruhi keputusan pembelian  konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan.  

Tabel 1.2 Data Jumlah Pengguna XL  per Tahun di Indonesia. 

Tahun Jumlah Pengguna XL (Rp) Perubahan (%) 

2011 46.359 Juta  

2012 45.750 Juta - 1.31% 

2013 60.549 Juta 32% 

2014 58.174 Juta -3.92%   

 Sumber: http://www.xl.co.id/ , diakses 9 Maret 2015 

Kesadaran merek merupakan kemampuan seorang konsumen untuk 

mengidentifikasi suatu merek (baik mengenal maupun mengingatnya) dengan 

detail tertentu (simbol, suara, gambar, dan lain-lain) dalam melakukan pembelian. 

http://www.xl.co.id/
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Kesadaran merek berperan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Konsumen akan memilih suatu produk yang lebih dikenalnya (diketahuinya) 

dibandingkan dengan membeli suatu produk yang belum pernah dikenalnya sama 

sekali. 

Setiap iklan memiliki stimuli atau rangsangan untuk menyampaikan pesan iklan 

yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang terhadap suatu merek. Ada empat 

hal yang merupakan stimuli di dalam sebuah iklan  yaitu words, pictures, 

gestures, dan music  (Hackley, 2005:39). Secara umum, keempat variabel tersebut 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap suatu 

merek.  

Setelah melihat tayangan iklan XL versi “Jaka Tarub” peneliti mengambil empat 

variabel stimuli iklan yang bersumber dari teori Hackley (2005:39) yaitu variabel 

kata-kata (Words), gambar (pictures), gerakan (gestures), dan musik (music). 

Keempat variabel tersebut oleh peneliti dianggap mampu untuk menjelaskan 

pengaruh iklan Djarum Super terhadap kesadaran merek konsumen dikarenakan 

seluruh variabel tersebut dapat dilihat pada iklan XL. 

Iklan XL versi “Jaka Tarub" telah ditayangkan melalui media televisi beberapa 

bulan yang lalu dan telah dilihat oleh banyak pemirsa. Namun apakah iklan 

tersebut mampu membentuk kesadaran setiap orang yang melihat iklan tersebut 

terhadap merek XL. Lalu apakah variabel-variabel yang terdapat pada iklan 

sedikit banyaknya telah memberikan konstribusi dalam mempengaruhi kesadaran 

merek konsumen. 
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Tabel 1.3 Data Jumlah Pengguna XL per Tahun di Bandar Lampung. 

Tahun Jumlah Pengguna XL  Perubahan (%) 

2011 15.482  

2012 10.860 - 29% 

2013 22.174   104% 

2014 18.372 -17%   

Sumber: http://www.xl.co.id/ , diakses 9 Maret 2015 

 

1.2 Rumusan masalah 

Iklan merupakan salah satu sarana promosi yang paling sering digunakan untuk 

mengkomunikasikan produk. Dengan kondisi persaingan yang semakin tinggi 

iklan telah menjadi senjata bagi tiap perusahaan untuk memenangkan persaingan 

yang ada, untuk itu menciptakan iklan yang efektif menjadi hal yang sangat 

penting. Menurut Schults dan Tannenbaum dalam Shimp (2003:413),  Efektifitas 

iklan dapat dilihat dari pengenalan merek, iklan diingat, serta pesan iklan 

dipahami. Semakin tinggi tingkat iklan dikenal, diingat, dan pesan dipahami maka 

iklan tersebut semakin efektif dalam menyampaikan tujuan.  

Perusahaan harus mengetahui desain iklan yang baik agar iklan yang diciptakan 

dapat mencapai sasaran dan tujuannya, Permasalahan ini terjadi pada iklan XL 

versi “Jaka Tarub”.  

 

 

 

 

 

http://www.xl.co.id/
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1.3  Permasalahan 

Permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah desain iklan yang terdiri dari kata-kata, gambar, gerak, dan musik 

berpengaruh terhadap kesadaran merek XL di Bandar Lampung. 

 

1.4   Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh desain iklan yang 

terdiri dari kata-kata,  gambar, gerak, dan musik terhadap kesadaran merek XL di 

Bandar Lampung. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis  

a. Menambah pengetahuan pengaruh periklanan di media televisi 

terhadap keputusan pembelian kartu seluler. 

b. Dapat dijadikan kajian penelitian selanjutnya yang menaruh perhatian 

yang sama pengaruh periklanan di media televisi terhadap keputusan 

pembelian kartu seluler XL. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh 

periklanan di media televisi terhadap keputusan pembelian dan diharapkan 

mampu mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan produknya. 
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1.6  Kerangka pemikiran 

Iklan adalah segala macam bentuk komunikasi yang dibayar di mana sponsor 

maupun perusahaan diidentifikasi. Tujuan iklan adalah mengubah atau 

mempengaruhi sikap-sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap 

konsumen. Peranan periklanan dalam pemasaran adalah untuk membangun 

kesadaran terhadap produk yang ditawarkan. Kesadaran merek adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu 

merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. (Durianto dkk 2004:54) 

 

Hackley (2005:39) menyatakan bahwa: 

An advertisement can be said to communicate a message to receivers. a message 

is said to have a source, the sender of the message. the sender has to encode the 

message into a form that will carry the desired meaning. encoding will put the 

message into a form in which communication is possible, such as words, pictures, 

gestures, music or combination of all these. The receiver has to decode the 

message in order to retrieve the meaning intended. 

Artinya : Sebuah iklan dapat dikatakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan 

sebuah pesan kepada penerima. Sebuah pesan dikatakan memiliki sebuah sumber 

yaitu  pengirim pesan. Pengirim harus menyandikan pesan menjadi bentuk yang 

akan membawa arti yang diinginkan. Penyandian akan menempatkan pesan ke 

dalam bentuk di mana komunikasi adalah memungkinkan, seperti kata-kata, 

gambar, gerakan, musik atau kombinasi dari semuanya. Penerima harus 

memecahkan kode pesan untuk mengambil makna yang dimaksudkan. 

 

Harto (2010:82) mengatakan bahwa variabel suara, musik, kata-kata, gambar, 

warna, dan gerakan berpengaruh sangat signifikan terhadap pembentukan 

kesadaran merek konsumen. 

Berdasarkan pendapat Hackley di atas, peneliti menetapkan empat variabel yaitu 

kata-kata (word), gambar (picture), gerakan (gesture), dan musik (music) sebagai 
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variabel bebas yang dianggap mampu menjelaskan pengaruh iklan XL versi “Jaka 

Tarub terhadap kesadaran merek konsumen.  

 

1. Kata-kata (words) 

Kata-kata adalah tulisan yang terlihat, dapat dibaca, diingat, dan akan 

melekat dalam ingatan pemirsa.  

2. Gambar (pictures) 

Gambar adalah gambar dalam suatu tayangan iklan yang dilihat pemirsa 

atau masyarakat, yang meliputi obyek figur, lokasi, dan latar belakang 

yang dipakai. 

3. Gerakan (gestures) 

Gerakan adalah adegan yang disajikan dalam tayangan iklan, yang 

digunakan dengan tujuan memperjelas maksud dari iklan tersebut, 

sesuai dengan suara dan irama atau lagu yang diperdengarkan. 

4. Musik (music) 

Musik (music) adalah alunan lagu yang berirama, baik dari suara 

manusia maupun dari alat-alat. 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 

 

1.7  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada dan akan 

diuji kebenarannya secara ilmiah. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan 

di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Desain iklan 

yang terdiri dari kata-kata,  gambar, gerakan, dan musik berpengaruh terhadap 

kesadaran merek XL di Bandar Lampung. 

Desain Iklan  (X) 

Kata-kata (X1) 

Gambar (X2) 

Gerakan (X3) 

Musik   (X4) 

( Hackley, 2005:39) 

 

 

Kesadaran Merek 

(Y) 

( Durianto, 2004:54) 

 

 

 


