
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis saat ini membuat perusahaan harus 

mengeluarkan ide-ide baru untuk memasarkan produknya. Tingginya tingkat 

persaingan di dunia bisnis lokal maupun global serta banyaknya pesaing baru 

membuat para pengusaha harus tampil lebih kreatif dan inovatif dalam 

mengenalkan produknya. Dibutuhkan sesuatu yang menarik perhatian target 

pasar, salah satunya iklan seperti memasang spanduk, pamflet, iklan televisi, 

bahkan mengadakan event. 

 

Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempromosikan produk atau mereknya dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan. Secara prinsip kegiatan iklan adalah aktivitas komunikasi, karena 

merupakan bentuk penyampaian pesan dari komunikator untuk komunikan. 

Menurut Tjiptono (2008) iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang 

disusun sedemikian rupa untuk mendorong orang melakukan pembelian. Untuk 

membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk 

membujuk orang supaya membeli. 
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Dalam sebuah iklan, perusahaan berusaha untuk mempersuasi target pasar, serta 

memberikan informasi mengenai produk yang akan mereka tawarkan. Maka iklan 

dianggap sebagai media komunikasi paling efektif terutama jika ditayangkan di 

televisi, juga dianggap sebagai media komunikasi visual yang populer dikalangan 

masyarakat umum. Periklanan dianggap sebagai cara paling efektif untuk 

mencapai peningkatan penjualan, karena melalui periklanan suatu perusahaan 

akan mampu memperkenalkan, membujuk atau mengajak, dan pada akhirnya 

mempertahankan produk supaya tetap dipilih oleh konsumen.  

 

Saat ini hampir semua perusahaan menggunakan iklan untuk mengenalkan produk 

atau mereknya kepada khalayak umum. Dampak dari ini semua adalah 

meningkatnya biaya pengeluaran iklan dari tahun ke tahun. Karena mereka sadar 

bahwa biaya untuk menarik satu pelanggan baru, bisa lima kali dari biaya 

mempertahankan pelanggan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

biaya pengeluaran iklan yang makin meningkat setiap tahunnya. 
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Gambar 1 menjelaskan tentang perkembangan biaya pengeluaran iklan di 

Indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Diagram Biaya Pengeluaran Iklan (Hasil Survei Nielson, 2012) 

 
 

Pada tahun 2007 biaya pengeluaran iklan Indonesia mencapai 35,088 Triliun, 

kemudian di tahun 2008 mengalami peningkatan hingga 41,708 Triliun, yang 

kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 16% dari tahun sebelumnya sehingga 

tahun 2009 mencapai 48,5 Triliun, pada tahun 2010 biaya pengeluaran iklan 

Indonesia mencapai 59,827 Triliun, tahun 2011 mencapai 71 Triliun dan pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya dan 

mencapai jumlah 87 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa biaya pengeluaran iklan 

di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. 

 

Para pengusaha menyadari bahwa pemasaran yang ofensif biasanya lebih mahal 

dari pada pemasaran defensif, karena lebih banyak usaha dan biaya untuk 

mendorong pelanggan yang puas supaya meninggalkan pemasoknya sekarang 

Tahun 

Biaya Pengeluaran Iklan  

(dalam Triliun Rupiah) 
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(Kotler,2012). Besarnya biaya pengeluaran untuk iklan, membuat perusahaan 

harus merancang iklan dengan sedemikian rupa sehingga tujuan yang hendak 

dicapai melalui iklan dapat efektif. 

 

Untuk dapat mengukur keefektifan sebuah iklan, haruslah dilakukan riset. Salah 

satu model yang dapat digunakan dalam pengukuran efektifitas iklan tersebut 

adalah Consumer Decision Model (CDM). CDM juga dikenal sebagai Model 

Engel-Blackwell-Miniard. Dalam CDM tersebut digambarkan bagaimana 

konsumen mencari informasi tentang produk/merek, mengenal, meyakinkan diri, 

dan mempertimbangkan suatu keputusan untuk membeli suatu produk/merek 

tertentu. Dimana dalam CDM memiliki 6 variabel yang saling berinteraksi dan 

saling mendukung yang berakhir dengan pembelian, yang meliputi; Pesan Iklan 

(Information), Pengenalan Merek (Brand Recognition), Keyakinan Konsumen 

(Attitude), Sikap Konsumen (Confidence), Niat Beli (Intention), Pembeli Nyata 

(Purchase). 

 

Iklan bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi penjualan, dan tingginya 

biaya pengeluaran iklan membuat iklan harus dirancang sedemikian rupa agar 

tujuan yang ingin dicapai dapat efektif. Iklan televisi merupakan salah satu 

alternatif yang paling banyak dipilih oleh perusahaan untuk mengiklankan 

produknya karena dianggap memliliki jangkauan yang luas dan memiliki unsur 

entertainment yang membuatnya semakin menarik. 

 

Di Indonesia, rokok boleh jadi merupakan komoditas yang unik. Walaupun 

disetiap kemasannya diharuskan mencantumkan peringatan pemerintah yang 

berbunyi “Merokok Membunuhmu” Rokok tetap laku dipasaran. Begitu juga 
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halnya dengan iklan rokok. Iklan produk rokok merupakan suatu iklan yang bisa 

dibilang jarang ditayangkan di televisi ataupun disiarkan di radio. Selain itu, 

periklanan pada perusahaan rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 

terutama bagian kelima tentang iklan dan promosi pada pasal 17 sampai 22. Pasal 

tersebut membahas tentang pelarangan iklan rokok yang memvisualisasikan 

aktifitas merokok, menunjukkan produk rokok tersebut, juga tidak boleh 

mengajak atau mempersuasi target pasar untuk mengkonsumsi rokok. Hal ini 

malah memacu kreativitas dari para pembuat iklan tentang bagaimana membuat 

suatu iklan rokok yang bisa menarik perhatian masyarakat tanpa harus melanggar 

peraturan yang berlaku. 

 

Terdapat banyak merek rokok yang beredar di Indonesia, sebut saja A Mild, Dji 

Sam Soe, Djarum Super, Gudang Garam, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan 

tersebut bersaing dalam berbagai hal, terutama iklan. Iklan yang menonjolkan 

kalimat motivasi menjadi salah satu andalan perusahaan rokok tersebut. Iklan 

Djarum Super dengan jargonnya ”My Life, My Adventure”, iklan Gudang Garam 

dengan ”Pria Punya Selera”, dan sebagainya.  

 

Sebagai perusahaan rokok terbesar di Indonesia, PT HM Sampoerna memiliki 

beberapa merek rokok yang terkenal seperti Dji Sam Soe dan A Mild. Perusahaan 

ini juga terkenal karena iklannya yang kreatif di media massa. Dilihat dari 

kemasan, isi, dan pesan, iklan Sampoerna merupakan iklan yang sangat kritis, 

membangun, dan lebih menonjolkan pesan-pesan moral. Salah satu versi iklan 

Sampoerna yang sangat terkenal adalah ”Taat Cuma Kalau Ada Yang Lihat”, 
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”Tanya Kenapa?”, dan sebagainya. Penggunaan iklan yang dilakukan oleh PT 

HM Sampoerna adalah dengan pendekatan iklan kontemporer, yaitu bahwa 

komunikasi dengan konsumen harus diciptakan, dipelihara, dan yang 

diperjualbelikan adalah merek/brand rokok tersebut. 

 

Iklan-iklan rokok A Mild dibuat dengan lebih menonjolkan unsur gambar/visual, 

karena gambar/visual akan mempunyai arti yang lebih luas dan bisa 

diinterpretasikan seluas dan sebebas mungkin oleh calon konsumennya. Informasi 

produk, nilai merek, maupun hal-hal yang ingin dijanjikan oleh pihak produsen 

kepada konsumen dikemas dalam pesan iklan yang kadang sangat tidak kentara, 

dan mengajak orang yang melihat iklan untuk aktif menggali makna dan pesan 

yang ada di dalamnya. Pada saat berlangsungnya proses pencarian makna dan 

pesan itulah sebenarnya merek itu sedang menancapkan kesannya didalam benak 

konsumen. Pesan yang disampaikan oleh A Mild banyak yang melihat fenomena 

yang terjadi disekitar  kita, yang selalu diluncurkan A Mild dengan kreatif, berani, 

dan mewakili semangat brand A Mild yaitu ”Bukan Basa Basi”. 

 

Pada sasaran pasarnya, mahasiswa laki-laki yang merokok merupakan target pasar 

yang cukup potensial. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa diakui mempunyai 

status sosial yang tinggi dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Begitu juga 

dengan mahasiswa Universitas Lampung yang jumlahnya cukup banyak, dan 

tidak sedikit dari mereka yang mengkonsumsi rokok, khususnya mahasiswa laki-

laki. Sebagai mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang luas, tentu saja mereka 

akan sangat kritis dalam mengambil keputusan tentang suatu produk yang akan 
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dikonsumsi. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi efektifitas dalam 

periklanan tersebut. 

 

Melihat permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti mencoba untuk melihat dan 

mengukur seberapa efektif iklan-iklan rokok yang dibuat untuk memasaran 

produk  PT HM Sampoerna Tbk. Pada identifikasi ini peneliti menggunakan 

metodelogi kuantitatif dengan pengumpulan data dari hasil pengukuran, 

kuesioner, dan analisis data yang terkumpul.  

 

Selanjutnya penelitian ini akan mengambil judul: 

“Efektivitas Iklan Televisi Rokok menggunakan Consumer Decision Model 

(CDM)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan pokok seperti berikut: 

1. Apakah Pesan iklan (Information) berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian? 

2. Apakah Pengenalan merek (Brand recognition) berpengaruh secara parsial 

terhadap Keputusan Pembelian? 

3. Apakah Keyakinan konsumen (Attitude) berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian? 

4. Apakah Sikap konsumen (Confidence) berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian? 
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5. Apakah Niat Beli (Intention) berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian? 

6. Apakah Pesan Iklan, Pengenalan Merek, Keyakinan Konsumen, Sikap 

Konsumen dan Niat Beli secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur efektivitas iklan rokok di televisi menurut Consumer Decision              

Model (CDM) 

2. Mengetahui pengaruh Pesan Iklan, Pengenalan Merek, Keyakinan 

Konsumen, Sikap Konsumen dan Niat Beli terhadap Keputusan Pembelian. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang positif mengenai 

pengukuran efektifitas iklan rokok di Indonesia, serta menjadi masukan dalam 

mengevaluasi iklan-iklannya. 

2 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentang pemasaran, iklan, dan consumer decision model. 


