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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pesan iklan LINE Versi Film
Ada Apa Dengan Cinta mini drama terhadap penggunaan Fitur Finnd Alumni di
LINE messenger. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
pendekatan survey dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung
dari responden melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan
Purposive Sampling dengan sampel sebanyak 100 responden di Bandar Lampung.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pesan Iklan LINE Versi Film Ada Apa
Dengan Cinta mini drama berpengaruh signifikan terhadap penggunaan Fitur Find
Alumni di Kota Bandar Lampung sebesar 47,74%. Pengujian Hipotesis pesan
iklan (isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan) secara simultan
menunjukkan Fhitung lebih besar dibandingkan Ftabel dengan taraf signifikansi 5%
yaitu 89.354 > 3,09 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel pesan
iklan dengan keputusan konsumen menggunakan Fitur Find Alumni dengan
tingkat korelasi kuat.

Kata kunci: Pesan Iklan, Penggunaan Find Alumni, LINE messenger



THE INFLUENCE OF MESSAGE OF LINE’S FILM VERSION
ADVERTISEMENT IN “ADA APA DENGAN CINTA” MINI DRAMA
TOWARD USING ITS FIND ALUMNI FEATURE IN THE CITY OF

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Widya Atidhira H

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of message of LINE’s Film Version
Advertisement in “Ada Apa Dengan Cinta”Mini Drama using Find Alumni
Feature on LINE messenger. This study used a quantitative research survey
method and the primary data  which the primary data was obtained direcly from
respondents through questionnaires. The used sample uses 100 respondents in
Bandar Lampung chosen by purposive sampling. The data results were analyzed
by using simple linear regression analysis technique. The results of this study can
be concluded that message of LINE’s Film Version Advertisement in “Ada Apa
Dengan Cinta” mini drama has signicficant influences toward using Find Alumni
Feaature in the city of Bandar Lampung for 47,74%. Based on the results of
Hypothesis testing, advertising message (message content, message structure,
message format, and message source) has simultaneously showed that
Fratio=89.354 > Ftable=3,09 in 5% significance level, which means H0 (null
hyphothesis) was rejected and Ha (alternative hypothesis) was accepted. The
result also shown that advertising message has significantly inlfluenced the
consumer decision to use Find Alumni Fitur with strong positive correlation.

Keywords: Advertising Message, Using Find Alumni, LINE messenger
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena perkembangan teknologi dan penyebaran informasi sangat

dapat dirasakan perubahannya dari tahun ke tahun. Perkembangan

teknologi informasi yang semakin maju dan sangat pesat memaksa secara

tidak langsung manusia untuk tetap sadar akan keberadaan teknologi-

teknologi baru yang ada di sekitarnya. Perkembangan teknologi mencakup

banyak hal, tak terkecuali pada bidang komunikasi. Perkembangan

teknologi pada bidang komunikasi semakin mempermudah interaksi antara

seseorang dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan diciptakan

suatu teknologi untuk mempermudah serta meningkatkan efektifitas kerja

manusia.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi,

perkembangan internet pun meningkat. Kehadiran internet telah

membawa revolusi pada cara manusia melakukan komunikasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana

komunikasi memungkinkan setiap orang berkomunikasi dengan pihak

lain yang terhubung dengan internet walaupun lokasi tempat tinggal
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mereka berjauhan. Begitu besarnya pengguna internet di dunia sehingga

semakin banyak pula bermunculan situs-situs baru yang dapat diakses

oleh para pengguna internet dan mereka berlomba-lomba untuk bisa

mendapatkan pengguna sebanyak-banyaknya untuk mengakses internet.

Berikut dapat dilihat grafik data pengguna internet menurut Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dari tahun 1998 hingga

tahun 2012 dan proyeksi pengguna internet di tahun 2013 sampai tahun

2015 (www.apjii.or.id).

(Sumber: www.apjii.or.id)

Gambar 1. Grafik Pengguna Internet di Indonesia

Berdasarkan data statistik dari APJII diatas, dapat dilihat bahwa

jumlah proyeksi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012

mencapai 63 juta pengguna, yang kemudian terus berkembang pesat
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pada tahun 2015 hingga mencapai 139 juta pengguna. Perkembangan

ini sangat pesat, alasannya karena semua orang ingin terhubung dengan

internet secara mudah dan mengakses berbagai informasi termasuk

melalui ponsel pintar.

Pada era teknologi yang serba memanfaatkan internet sebagai kebutuhan

informasi yang tinggi ini membuat dunia tidak lagi mengenal batas,

jarak, ruang, dan waktu. Sebagai contoh, kini orang dapat dengan mudah

memperoleh berbagai macam informasi di belahan dunia tanpa harus

datang ke tempat tersebut. Bahkan orang dapat berkomunikasi dengan

siapa saja di berbagai tempat di dunia ini, hanya dengan memanfaatkan

seperangkat komputer yang tersambung ke internet.

Salah satu teknologi internet yang berkembang pesat serta digunakan

oleh banyak orang saat ini adalah Media Sosial. Media Sosial adalah

media untuk interaksi sosial, sebagai suatu rangkaian terus menerus tanpa

henti di balik komunikasi sosial. Kaplan dan Haenlein (2010: 56-57)

dalam Budhi Purnama 2013:2, mendefinisikan media sosial sebagai

“Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan

penciptaan dan pertukaran user-generated content”.

Terdapat enam tipe dari media sosial: (1)collaboration project

(Wikipedia), (2)micro blogs (Twitter), (3)content community

(YouTube), (4)Social Networking sites (Facebook), (5)virtual game
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world (World of Warcraft), dan ( 6 ) social virtual world (Second Life).

Kini hadir Instant Messenger yang merupakan kegiatan komunikasi yang

dilakukan melalui internet dengan cara mengirimkan pesan-pesan secara

langsung dari satu pengguna kepada pengguna lain secara bersamaan (real

time) dan terhubung pada suatu jaringan yang sama. Tidak hanya

komunikasi dengan teks (chat), namun juga komunikasi dengan suara

(voice chat) dan bahkan komunikasi dengan video (video chat). Contoh

Instant Messenger adalah eBuddy, Google Talk, Facebook Messenger,

IM+,Palringo,WhatsApp, BlackBerry Messenger, ChatON-nya Samsung,

dan Catfiz , KakaoTalk, WeChat dan LINE (Kaplan dan Haenlein,

2010:65 dalam Budhi Purnama, 2013: 3).

Menurut Effendy dalam bukunya “Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi”,

menyatakan bahwa “Komunikasi bermedia ini semakin lama semakin

efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang

semakin canggih (Effendy, 2003:38). Relevan dengan pendapat Effendy di

atas, masyarakat kini mengalami bahwa perkembangan dunia

telekomunikasi menggunakan telepon selular atau handphone sangatlah

maju dan pesat. Karena kemajuan perkembangan yang pesat ini cara

berkomunikasi antara satu dan yang lainnya juga lebih mudah melalui

handphone yang terhubung ke internet melalui Instant Messenger. Maka

tidak diherankan lagi persaingan antar sesama perusahaan instant

messenger semakin keras memikat kosnsumen dan memberikan fitur-fitur

yang terbaik.
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Dari banyaknya instant messenger berbasis platform mobile,

mengakibatkan adanya persaingan sesama instant messenger.

Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam

upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan

konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang

mereka jual (Kotler&Keller, 2007). Kegiatan komunikasi pemasaran

terdiri dari iklan, promosi penjualan, acara khusus dan pengalaman,

hubungan masyarakat dan pemberitahuan, pemasaran langsung dan

interaksi tatap muka.

Menurut Jefkins (1982:11), kehidupan modern saat ini sangat bergantung

pada iklan. Tanpa iklan, para produsen dan distributor tidak dapat

memperkenalkan dan menjual produk-produknya kepada masyarakat.

Iklan merupakan suatu komponen marketing mix yang umum dilakukan

oleh sebuah perusahaan. Bahkan kegiatan periklanan dianggap sangat

penting jika ingin produknya sukses di pasar.

Salah satu media sosial yang melakukan kegiatan komunikasi

pemasaran melalui iklan adalah LINE. Media Sosial LINE atau yang

biasa dikenal orang dengan sebutan IM (Instant Mesengger), merupakan

istilah populer untuk sarana berkomunikasi. Di era globalisasi ini, media

sosial LINE merupakan sebuah media komunikasi dan informasi yang

sangat diperlukan oleh semua kalangan. Banyak manfaat media sosial

LINE bagi penggunanya, diantaranya adalah sebagai sarana penyampaian

pesan, diskusi di sesama pengguna media sosial LINE (Budhi Purnama,
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2012:3).

LINE diluncurkan untuk pertama kalinya pada pertengahan tahun 2011.

Sejak peluncurannya, LINE terus berkembang dan mulai popular di

tahun 2012. Hanya dalam tempo dua tahun, LINE kini mampu

membuktikan pengaruhnya di ranah aplikasi instant messenger dengan

memiliki lebih dari 170 juta pengguna di seluruh dunia dan menjadi

aplikasi instant messenger paling laris di 42 negara. Sedangkan,

pengguna LINE di Indonesia saat ini mencapai 60 juta pengguna dan

secara spesifik, pengguna LINE di Indonesia saat ini mencapai angka

1.018.634 akun (http://tekno.kompas.com/).

LINE Indonesia memang berkembang dengan sangat baik, terbukti

dengan total pengguna LINE di Indonesia yang menempati peringkat

keempat di dunia (http://inet.detik.com/). Keperkasaan LINE di ranah

aplikasi instant messenger tentunya tidak lepas dari keberhasilan strategi

pemasaran yang dilakukan oleh LINE. Setelah pernah sukses dengan

menampilkan beberapa public figure terkenal seperti Agnes Monica dan

band Nidji sebagai brand Ambassador, LINE juga meluncurkan iklan

TV yang tayang di televisi Indonesia yang menampilkan aktris remaja

yang bisa dikatakan populer seperti Maudy Ayunda sebagai bintang

iklan.
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(Sumber: http://line.me/en/logo)

Gambar 2. Logo LINE

Pada penghujung tahun 2014 LINE mempertegas eksistensinya di jagad

maya dengan memperkenalkan fitur terbarunya “Find Alumni” yang

sudah ada sejak bulan Juli 2014, namun baru diperkenalkan kepada

masyarakat pada tanggal 7 November 2014. Strategi LINE

memperkenalkan fitur terbarunya adalah dengan membuat iklan mini

drama serial lanjutan Film Ada Apa Dengan Cinta pada Tahun 2002 silam.

(Sumber: http://inet.detik.com)

Gambar 3. Fitur Find Alumni
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Melalui iklan bertajuk mini drama ini, LINE meluncurkan fitur pencarian

teman se-almamater di sekolah atau alumni. Untuk mendukung strategi

pemasaran yang menyasar segmen anak muda dan usia dewasa pada usia

20 tahun ke atas yang telah menjadi alumni beberapa sekolah dan

kalangan gadget freak ini, pihak LINE sekaligus menggaet lima orang

wanita dan satu orang pria “masa lalu” yang pernah beradu akting dalam

film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC, yaitu Dian Satrowardoyo,

Nicholas Saputra, Titi Kamal, Ladya Cherryl, Sisy Priscillia, dan Adinia

Wirasti.

(Sumber: Youtube channel)

Gambar 4. Iklan LINE Mini Drama AADC di Youtube

Team Leader of Marketing LINE Indonesia, Galuh Chandrakirana dalam

wawancaranya pada artikerl yang berjudul “Strategi LINE Gunakan

Euforia AADC Untuk Dongkrak Pengguna Fitur Find Alumni” di majalah
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marketing online, mix.co.id, mengatakan bahwa mini drama AADC ini

bertujuan untuk menjawab rasa penasaran anak muda Indonesia tentang

kelanjutan cerita asmara dari Rangga dan Cinta sekaligus memperkenalkan

fitur Find Alumni. LINE memilih Ada Apa Dengan Cinta (AADC)

sebagai tema utama karena kisah ini sangat relevan dengan fitur dan tema

LINE Find Alumni. Hingga saat ini, film AADC masih menjadi acuan

standar film popular di  Indonesia. Mini drama AADC ini juga bertujuan

untuk menginformasikan kepada para pengguna bahwa kini mereka juga

dapat reunian seperti halnya Rangga dan Cinta (http://mix.co.id/).

Secara produk, fitur Find Alumni bukan merupakan produk komersial,

kampanye iklan mini drama AADC Fitur Find Alumni sejak awal hanya

ditargetkan untuk menciptakan user engagement (http://mix.co.id/). Fitur

Find Alumni menawarkan brand experience dan entertaiment (live

platform) kepada para pengguna LINE di seluruh Indonesia. Dalam

praktiknya, built in branding yang dilakukan oleh LINE dengan mengirim

link sekuel mini drama AADC ke seluruh pengguna LINE di Indonesia

yang berbasis platform Android dan iOS dapat dikatakan berhasil.

Alasannya, amplifikasi yang dilakukan lewat jejaring sosial termasuk

Youtube mampu menghasilkan viewers sebanyak 650.527 di hari pertama

peluncuran dan tercatat kini menembus angka 6.589.051 viewers per 21

Desember 2016 (http://mix.co.id/).

Seperti yang tertulis juga dalam majalah marketing online mix.co.id dalam

artikel yang berjudul “Tim Ramping dengan Prestasi Gemilang: LINE
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Indonesia”, bahwa strategi Built In Branding LINE pada mini drama

AADC 11 menit ini mampu menyedot lebih dari 4,5 juta penonton di

Youtube dalam tempo empat minggu. Lebih dari 20 versi video parodi

mini drama AADC kemudian beredar di dunia maya. Bahkan, 160 ribu

kicauan di media sosial Twitter dengan 14 kata kunci yang berbeda terkait

mini drama AADC meramaikan dunia maya. Sementara itu di jejaring

sosial Instagram, 20 ribu posting terkait mini drama AADC beredar

selama dua minggu semenjak kampanye mini drama AADC diluncurkan

(http://mix.co.id/).

Diperlihatkan dalam iklan Find Alumni yang diunggah di Youtube ini

mengenai keunggulan Fitur Find Alumni. Rangga yang berkesempatan

kembali ke tanah airnya menggunakan fitur find alumni yang terdapat

pada LINE. Saat memasukkan nama sekolahnya, Rangga menemukan

nama Cinta, dan kisah asmara antara Rangga dan Cinta pun seolah bersemi

kembali. LINE berharap mampu membangkitkan kembali manisnya

kenangan masa lalu bersama cinta pertama dan teman-teman lama yang

akhirnya dapat mendorong minat (interest) para pengguna gadget untuk

memanfaatkan fitur Find Alumni.

Kegiatan pemasaran yang dilipih LINE untuk fitur barunya ini adalah

sebuah iklan dalam bentuk film atau mini drama AADC. Sebuah iklan

merupakan hasil kreativitas yang didukung dengan media audio visual

sebagai sarana memvisualisasikan pesan serta informasi tentang suatu

produk. Iklan sebagai sebuah media komunikasi, tentunya tidak hanya
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bertujuan menyampaikan informasi, mengenai produk, tetapi juga bersifat

mempengaruhi dan membujuk pelanggan.

Iklan merupakan cara yang efektif untuk meraih konsumen dalam jumlah

besar dan tersebar secara geografis. Iklan yang bagus dan kreatif

merupakan faktor penting bagi keberhasilan pemasaran. Tanpa hal tersebut

akan sulit bagi suatu iklan untuk dapat menarik perhatian konsumen.

Selain itu iklan juga harus memiliki daya tarik agar konsumen tertarik

untuk melihatnya dan harus bisa memberikan informasi melalui pesan

iklan (isi pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan)

sehubungan dengan tujuan iklan tersebut sebagai sarana promosi

perusahaan.

Untuk menghasilkan iklan yang baik selain memperhatikan pesan iklan

diperlukan juga rumus iklan AIDDA. Pertama yaitu, Attention berarti

bahwa iklan harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Untuk itu,

iklan membutuhkan bantuan ukuran, penggunaan warna, tata letak atau

suara-suara khusus. Kedua, Interest yang mana iklan berurusan dengan

bagaimana konsumen berminat dan memiliki keinginan lebih jauh. Dalam

hal ini konsumen harus dirangsang agar mau membaca, mendengar atau

menonton pesan-pesan yang disampaikan. Perhatian harus segera

ditingkatkan menjadi minat agar pembeli ingin mengetahui lebih rinci.

Ketiga, Desire bermakna bahwa iklan harus mampu menggerakkan

keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Iklan

harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli. Konsumen mulai
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goyah dan emosinya mulai tersentuh untuk membeli produk tersebut untuk

menimbulkan rasa percaya pada diri pembeli dan memberikan pandangan

positif pada konsumen tentang produk sebagai acuan dalam keputusan

(Decision) untuk membeli produk terhadap iklan. Kemudian, Action

mengandung arti bahwa iklan harus memiliki "daya" membujuk calon

pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian.

Dalam hal ini dapat digunakan kata beli, ambil, hubungi, rasakan, gunakan

dan lain-lain. (Kotler & Amstrong, 1997:80).

Pada penelitian ini berdasarkan konsep AIDDA penulis ingin mengetahui

apakah pesan iklan LINE Versi Film Ada Apa Dengan Cinta mini drama

yang dilakukan LINE Corporation berpengaruh pada penggunaan Fitur

Find Alumni. Maka dari itu penulis mengambil judul: “Pengaruh Pesan

Iklan LINE Versi Film Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama Terhadap

Penggunaan Fitur Find Alumni di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dikemukakan rumusan masalah, yaitu: Apakah pesan iklan LINE Versi

Film Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama berpengaruh terhadap

penggunaan Fitur Find Alumni di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah pesan iklan LINE Versi Film Ada Apa
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Dengan Cinta berpengaruh terhadap penggunaan Fitur Find Alumni di

Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan yaitu:

1. Memberikan sumbangan ilmu bagi bidang komunikasi khususnya di

bidang periklanan dan komunikasi pemasaran

2. Mengetahui bagaimana efektivitas dari sebuah iklan dalam

membangun minat beli konsumen

3. Sebagai referensi untuk penelitian instant messenger selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sarana pembelajaran dalam membuat penelitian

2. Menambah pengetahuan dan wawasan

3. Sebagai rujukan atas salah satu contoh pengembangan penggunaan

instant messenger sebagai media komunikasi di Indonesia

4. Sebagai pertimbangan bagi perusahaan instant messenger lainnya

untuk melakukan hal yang sama dengan strategi pemasaran yang

dilakukan oleh LINE.

1.4.3 Manfaat Akademisi

Penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan

tentang pengaruh keefektifan pesan yang ditunjukan dari adanya iklan

LINE Versi Film Ada Apa Dengan Cinta mini drama terhadap penggunaan
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Fitur Find Alumni bagi pengguna LINE, serta dapat menjadi pembanding

bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan dan acuan

untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan

memiliki kemiripin atau kesamaan topik penelitian, yaitu diantaranya

penelitian tentang iklan, iklan film, elemen iklan, keputusan pembelian,

instant messenger LINE, dan perilaku konsumen. Penelitian terdahulu ini

terdiri dari tiga jurnal nasional. Beberapa penelitian terdahulu yang

menjadi bahan dan acuan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu

terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti Budhi Purnama Siddhi

(Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2013)

Judul Penelitian Pengaruh Ketertarikan pada Tampilan Iklan

Layanan Jejaring Sosial LINE di Televisi Terhadap

Pemanfaatan LINE di Ponsel Pintar.

Hasil Penelitian Dengan hasil bahwa “Ketertarikan pada iklan LINE

berpengaruh terhadap pemanfaatan LINE. Kondisi

ini menggambarkan bahwa semakin baik
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penampilan iklan LINE yang ditayangkan maka

pemanfaat aplikasi LINE semakin tinggi”

Kontribusi pada

Penelitian

Menjadi referensi bagi peneliti untuk mendapatkan

data mengenai Aplikasi Instant Messenger LINE

Perbedaan

Penelitian

- Penelitian ini mengukur pengaruh iklan layanan

jejaring sosial pada media Televisi

- Dalam penelitian ini, variabel X atau variabel

independennya adalah tingkat ketertarikan Pada

Tampilan Iklan

Peneliti Andi Mohammad Mentarifajar Anis

(Universitas Hasanuddin 2013)

Judul Penelitian Hubungan Antara Menonton Iklan Wechat di

Televisi dan Minat Pengguna Smartphone dalam

Menggunakan Aplikasi Wechat Pada Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin

Hasil Penelitian Tidak terdapat hubungan antara minat menonton

iklan Wechat dengan minat pengguna smartphone

dalam menggunakan aplikasi pada Mahasiswa

FISIP Universitas Hasanuddin meskipun hasil uji

statistik keduanya berada pada kategori sedang

yaitu 60,4% dan 58,1%

Kontribusi pada

Penelitian

Menjadi referensi bagi peneliti mengenai konsep

periklanan dan iklan, serta komunikasi yang

dilakukan suatu perusahaan untuk membangun

minat calon konsumen.

Perbedaan

Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui minat

menonton iklan, minat menggunakan Wechat dan

mengetahui apakah ada hubungan antara keduanya.

Peneliti Robby Soetikno

(Universitas Kristen Petra Surabaya Tahun 2013)
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Judul Penelitian Efektivitas Pesan Iklan Telkomsel “Kartu AS

WOW Gratis 100X Lipat” Terhadap Customer

Telkomsel di Surabaya

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

efektifitas iklan Telkomsel “Kartu AS Wow Gratis

100X Lipat” tersebut efektif dalam penyampaian

pesannya kepada pemakai/pengguna dimana iklan

tersebut pada Tabel DRM (Direct Rating Method)

sebesar 92,5% dan iklan tersebut terletak pada iklan

baik.

Kontribusi  pada

Penelitian

- Menjadi referensi bagi peneliti mengenai

efektivitas iklan

- Menjadi referensi bagi peneliti untuk

mendapatkan data mengenai metode penelitian

kuantitatif dekriptif

Perbedaan

Penelitian

- Penelitian ini mengukur tingkat efektivitas iklan

Televisi

- Penelitian ini tidak mempunyai variabel Y atau

variabel terikat, tidak mengukur pengaruh iklan

terhadap keputusan penggunaan suatu produk

pada masyarakat di Surabaya

2.2 Komunikasi dan Media Baru

2.2.1 Komunikasi

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-

kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan, ada pula yang

mengartikan saling tukar pendapat atau pikiran.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication berasal
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dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata communis, yang

berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna

(Effendy,2003:9). Jika kita mengadakan komunikasi dengan orang lain,

berarti kita sedang mengadakan kesamaan makna dengan orang tersebut.

Komunikasi  dapat  dipahami  sebagai  proses  penyampaian pesan,  ide,

atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan sarana tertentu

guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. Menurut

ahli sosiologi, Carl I. Hovland dalam A. Moh. Mentarifajar (2013) secara

sederhana, dinyatakan “komunikasi adalah proses mengubah perilaku

orang lain (communication is the process to modify the behavior of the

individuals)”. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat

dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi sering mengutip

paradigma yang dikemukakan oleh Harrold Lasswell dalam karyanya The

Structure and Function of Society mengungkapkan komunikasi meliputi 5

unsur, yaitu :

1. Komunikator (communicator, source)

2. Pesan (message)

3. Media (channel, media)

4. Komunikan (communicant, receiever)

5. Efek (effect, impact, influence)

Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalalui media

yang menimbulkan efek tertentu. Dari pengertian komunikasi yang telah
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dijelaskan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa komunikasi antar

manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan

kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa

terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima dan

efek. Unsur-unsur inilah yang disebut komponen atau elemen komunikasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi kemudian dilakukan

dengan menggunakan media, baik itu media cetak maupun elektronik. Hal

tersebut menyebabkan proses pengiriman pesan dalam komunikasi dapat

dilakukan secara serempak dan dapat diterima khalayak dalam jumlah

yang besar dalam satu waktu tertentu. Kegiatan komunikasi semacam ini

kemudian disebut sebgai komunikasi massa.

Media massa telah berubah begitu banyak seiring dengan perkembangan

teknologi, dimulai dari abad ke-20 yang bersifat satu arah, arus yang

serupa kepada massa yang seragam. Media massa telah berkembang

menjadi media baru yang dicirikan dengan jaringan komunikasi interaktif

yang rumit (McQuail, 2011:148).

Menurut Lüders dalam McQuail (2011) asumsi dari pergantian media

massa ke media baru adalah bahwa perbedaan antara komunikasi massa

dan personal tidak lagi jelas karena teknologi yang sama dapat digunakan

untuk kedua tujuan tersebut. Lüders memilih istilah ‘bentuk media’ yang

merujuk pada aplikasi khusus dari teknologi internet, seperti berita daring,

jejaring sosial, dan lain-lain.



20

Konten lembaga/ profesional

Sumber: Lüders (2008) dalam McQuail (2011)

Gambar 5. Dua Aksis Model Hubungan Antara Media Massa dan Media

Personal

2.2.2 Media Baru

Media baru atau new media disebut juga media digital. Media digital

adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan

berbagai jenia gambar yang disimpat dalam format digital dan

disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optik broadband, satelit

dan sistem transmisi gelombang mikro (Flew, 2008:2-3).

Media dan teknologi baru memberikan cara baru bagi kita untuk

memperoleh informasi dan gagasan, cara baru untuk berinteraksi dengan

teman dan orang asing, dan cara baru untuk mempelajari dunia, identitas

dan masa depan (Gamble Gamble dalam Wiryanto, 2000). Jutaan orang

MEDIA MASSA
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pribadi yang
formal/profesional

Interaksi simetris
yang termediasi

Interaksi termediasi
semu, asimetris

MEDIA
PERSONAL
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21

saat ini berinteraksi melalui apa yang disebut sebagai cyberspace, yaitu

sebuah dunia yang terhubung melalui komputer dan internet.

Dalam media baru, Rice (1999:29) dalam McQuail (2011) menyatakan

bahwa batasan antara penerbit, produsen, distributor, konsumen, dan

pengamat konten sudah semakin kabur. Hal ini menyebabkan keraguan

terhadap kelayakan ide dari sebuah institusi sebagai sebuah organisasi

sosial yang memiliki praktik dan norma bersama. Hal ini berdasarkan baik

pada teknologinya maupun pada penggunaan konten tertentu, misalnya

jurnalisme berita, film hiburan, bisnis, olahraga, pornografi, pariwisata,

pendidikan, profesi dan sebagainya tanpa identitas lembaga bersama.

Dengan ini media massa akan hilang.

Berikut perubahan utama yang berkaitan dengan munculnya media baru

(McQuail, 2011:153):

1. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media

2. Interaktivitas dan koneksivitas jaringan yang semakin meningkat

3. Mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima

4. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak

5. Munculnya beragam bentuk baru ‘pintu’ (gateway) media

6. Pemisahan dan pengaburan dari lembaga media.

Keragaman kategori media baru dan sifatnya yang terus berubah

memberikan batasan yang jelas bagi pembentukan teori mengenai dampak

media baru. Lima kategori utama media baru yang sama-sama memiliki
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kesamaan saluram tertentu dan dibedakan berdasarkan jenis penggunaan,

konten, dan konteks, seperti berikut ini (McQuail, 2011:157).

1. Media komunikasi antarpribadi seperti telepon dan surat elektronik (E-

mail). Secara umum konten bersifat pribadi dan mudah dihapus dan

hubungan yang tercipta dan dikuatkan lebih penting daripada

informasi yang disampaikan.

2. Media permainan interaktif (interactive play media). Media ini

berbasis komputer dan video game, ditambah peralatan realitas virtual.

Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan dominasi kepuasan

proses dan penggunaan.

3. Media pencarian informasi (information search media). Ini adalalah

kategori yang luas, tetapi internet/ WWW merupakan contoh yang

paling penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data yang

ukuran, aktualitas, dan aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya.

4. Media partisipasi kolektif (collective participatory media). Meliputi

penggunaan internet untuk berbagi dan bertukar informasi, gagasan,

dan pengalaman serta untuk mengembangkan hubungan pribadi aktif

(diperantarai komputer). Contohnya adalah situs jejaring sosial.

5. Substitusi media penyiaran (substitution of broadcasting media).

Penggunaan media untuk menerima dan mengunduh konten yang di

masa lalu biasanya disiarkan dengan metode lain yang serupa.
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2.3 Computer Mediated Communication (CMC)

Computer Mediated Communication (CMC) adalah bentuk komunikasi

yang lebih mengkhususkan pada komunikasi interpersonal manusia,

melalui dan tentang internet serta web. Menurut A.F. Wood dan Smith

CMC adalah komunikasi antar individu, individu dengan kelompok yang

saling berinteraksi melalui komputer dalam suatu jaringan internet

(McQuail 2011).

Kehadiran jejaring sosial media melalui internet tidak lepas dengan peran

Computer Mediated Communication sebagai bentuk komunikasi yang

mendukung. Blog, Myspace, Facebook, Youtube dan Twitter adalah

bentuk-bentuk jejaring sosial dari CMC yang disediakan dalam internet,

dimana program-program tersebut dapat menjadi media yang membantu

seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui komputer

yang telah dihubungkan dengan jaringan internet. Situs-situs tersebut

memungkinkan penggunanya untuk berbagi beragam informasi berbentuk

teks, gambar, audio dan video.

Dengan adanya internet dan program-program yang digunakan untuk

berkomunikasi, maka CMC terus berkembang dengan berbagai bentuk

yang bervariasi. Salah satu cara individu berkomunikasi satu sama lain

adalah melalui jejaring sosial yang menjadi alat terjadinya komunikasi.

CMC memungkinkan adanya kehidupan lain yaitu kehidupan virtual yang

menjadi salah satu bentuk CMC. Beberapa bentuk lain daari CMC

diantaranya adalah public discussion board, chat rooms, instant
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messenger, dan virtual world (Wright & Webb dalam McQuail, 2011).

Dari bentuk-bentuk CMC diatas, CMC menyediakan adanya komunitas.

Istilah itu disebut ‘komunitas virtual’, dimana komunitas dapat dibentuk

oleh sejumlah berapapun individu melalui internet atas dasar pilihan

mereka sendiri atau sebagai tanggapan terhadap suatu rangsangan

(Rheingold 1994 dalam McQuail 2011: 164). Lindlof dan Schactzer

(1998) mendefinisikan komunitas virtual sebagai komunitas yang

didirikan secara sengaja oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-

kepentingan yang sama yang seringkali berkisar seputar teks atau

ungkapan tertentu yang diambil dari tempat-tempat non-CMC, seperti

contohnya group dalam instant messenger.

2.4 Social Media

2.4.1 Pengertian Social Media

Menurut Phillip Kotler dan Keller (2012:568), social media atau jejaring

sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi interaksi teks,

gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan

dan sebaliknya.

Tercantum di dalam buku Social Media Marketing: An Hour A Day

(Evans. 2012:33), jejaring sosial memiliki beberapa karakteristik yang

membuatnya berbeda dengan media tradisional seperti surat kabar,

televisi, buku dan radio. Jejaring sosial memberikan kesempatan bagi

para pemakainya untuk memberikan opini publik dan melakukan
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aktivitas komunikasi. Jejaring sosial pun sudah mulai dipakai oleh

banyak perusahaan untuk kegiatan marketing maupun public relations.

2.4.2 Ciri-ciri Social Media

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), jejaring sosial mempunyai ciri-ciri

sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun

internet.

2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper.

3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media

lainnya.

4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

2.4.3 Manfaat Social Media

Untuk mempermudah promosi penjualan perusahaan kini lebih memilih

cara yang praktis, salah satunya menggunakan media sosial. Menurut

Gunelius (2011:15) tujuan paling umum penggunaan jejaring adalah

sebagai berikut:

1. Membangun hubungan: manfaat utama dari pemasaran social media

adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen

secara aktif
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2. Membangun merek: percakapan melalui media sosial menyajikan cara

sempurna untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan

pengenalan dan ingatan akan merek dan meningkatkan loyalitas merek

3. Publisitas: pemasaran melalui media sosial menyediakan outlet dimana

perusahaan dapat berbagi informasi penting dan memodifikasi persepsi

negatif

4. Promosi: melalui pemasaran media sosial, memberikan informasi

produk yang sebelumnya belum diketahui khayalak luas dan juga

dapat melalui pemberian diskon eksklusif guna memenuhi tujuan

jangka pendek.

5. Riset pasar: menggunakan alat-alat dari web sosial untuk belajar

tentang pelanggan, membuat profil demografi dan perilaku pelanggan,

belajar tentang keinginan dan kebutuhan konsumen serta belajar

tentang pesaing.

2.4.4 Penggunaan Media Sosial sebagai Media Promosi

Penggunaan social media sebagai media promosi maksudnya adalah iklan

sebagai media promosi yang disajikan melalui media sosial. Banyak sekali

faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan iklan yang

didasarkan pada produk, tujuan kampanye iklan, alam dan lokasi pasar

sasaran, anggaran, dan persaingan.

Salah satu upaya yang membedakan strategi iklan digital adalah

mempertimbangkan apakah mereka akan melibatkan media yang dibayar,
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memiliki media sendiri,atau memanfaatkan media. Media yang didapatkan

(earned media) berarti mendiskusikan merek pada outlet public. Aktivitas

jejaring sosial dan blog termasuk dalam earned media (Agus Hermawan,

2012:222).

Salah satu komponen internet yang paling populer adalah World Wide Web

(WWW), yaitu suatu halaman di internet yang dapat menampilkan teks,

suara, grafik, foto, dan video yang menjadi instrumen komersial di internet

(Morissan, 2010:317). Melalui  internet, biaya-biaya seperti promosi dan

komunikasi akan dapat ditekan secara efektif.

Penggunaan social media bisa dilakukan jika terhubung dengan internet.

Internet sebagai media iklan dan promosi memiliki sejumlah keunggulan

namun juga memiliki kelemahan. Internet memiliki sejumlah keunggulan

yang mencakup (Morissan, 2010:327-330):

1. Target Konsumen Khusus

Keuntungan atau keunggulan utama memasang iklan di internet

adalah kemampuan media ini secara efektif untuk membidik target

konsumen yang spesifik atau khusus tanpa menimbulkan pemborosan

media (waste coverage).

2. Pesan Khusus

Sebagai hasil dari  mendapatkan target konsumen yang terarah,

pesan dapat dirancang sedemikian rupa agar menarik dan dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginan target audiensi tertentu.



28

3. Kemampuan Interaktif

Kemampuan internet untuk melakukan komunikasi interaktif

memungkinkan konsumen untuk lebih terlibat dengan produk yang

ditawarkan perusahaan.

4. Akses Informasi

Keuntungan terbesar internet sebagai media adalah kemampuannya

untuk menyediakan informasi kepada penggunanya.

5. Kreativitas

Suatu situs web yang dirancang menarik dan kreatif dapat

mendorong atau meningkatkan persepsi atau citra positif perusahaan

sehingga konsumen akan tertarik untuk berkunjung kembali.

6. Ekspos Luas

Bagi banyak perusahaan kecil dengan anggaran promosi terbatas,

internet memungkinkan mereka untuk mempromosikan produknya

kepada konsumen potensial yang tidak akan diperoleh melalui iklan di

media konvensional.

7. Kecepatan

Bagi masyarakat konsumen yang membutuhkan informasi mengenai

suatu perusahaan atau barang dan jasa yang ditawarkan, internet

adalah instrumen paling cepat untuk mendapatkan informasi tersebut.

Internet juga memiliki sejumlah kelemahan atau keterbatasan, selain

kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Keterbatasan

internet adalah terkait dengan:
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1. Jumlah Audiensi

Salah satu  kelemahan terbesar internet adalah tidak tersedianya

data yang akurat mengenai jumlah audiensi pengguna internet atau

jumlah orang yang berkunjung pada suatu situs web.

2. Karakteristik Audiensi

Tidak tersedianya data akurat mengenai jumlah audiensi

menyebabkan sulitnya mengetahui karakteristik audiensi.

3. Proses Lambat

Proses membuka situs  web  untuk mendapatkan informasi

(download) terkadang berjalan lambat.

4. Penipuan

Saat ini internet belum menjadi media yang sepenuhnya aman

terhadap kemungkinan penipuan.

5. Biaya

Walaupun biaya memasang iklan di internet lebih murah

dibandingkan media lainnya, namun jika dibandingkan antara ongkos

yang dibutuhkan dengan jumlah audiensi yang  dicapai (CPM),

maka biaya memasang iklan di internet dapat menjadi lebih mahal.

Dalam mempromosikan fitur Find Alumni, LINE Corporation

menyajikan iklan LINE versi Ada Apa Dengan Cinta mini drama melalui

media sosial, selain menggunakan media televisi. Keunggulan dan

keterbatasan promosi melalui social media yang menggunakan jaringan

internet juga pastinya sudah dipertimbangkan oleh LINE Corporation,
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sehingga LINE memutuskan menggunakan media tersebut. Media sosial

yang digunakan yaitu Content Sharing YouTube dan instant messenger

yakni dengan aplikasi LINE itu sendiri.

2.5 Tinjauan Tentang Pemasaran

2.5.1 Definisi Pemasaran

Pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang di dalamnya

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara luas

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler dan

Keller, 2007).

Begitu juga menurut Shimp (2003) pemasaran adalah sekumpulan kegiatan

dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai

(pertukaran) antar mereka dengan pelanggannya.

Pemasaran terdiri dari dua proses. Pertama, proses penciptaan,

komunikasi, dan penyampaian nilai yang superior kepada pelanggan

sasaran. Kedua adalah proses mengelola kerelasian pelanggan (Oesman

2010:20).

2.5.2 Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan

pemikiran terhadap penetapan harga, promosi, dan penyaluran produk baik

barang maupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi

sasaran-sasaran individu dan organisasi (Kotler, 2002).
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Definisi tersebut dapat dilihat bahwa manajemen pemasaran adalah proses

yang meliputi analisa perencanaan sampai pelaksanaan dan pengendalian

tentang produk perusahaan dengan tujuan menghasilkan kepuasan bagi

pihak-pihak yang terlibat baik individu maupun organisasi perusahaan.

2.5.3 Komunikasi Pemasaran

Komunikasi pemasaran menurut Kolter & Keller (2007:203) adalah sarana

yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan,

membujuk, dan meningingatkan konsumen langsung atau tidak langsung

tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran

berkontribusi terhadap ekuitas merek dengan membangun merek dalam

ingatan dan menciptakan citra merek yang mencakup 6 komponen yaitu

periklanan, promosi penjualan, event, public relations dan publisitas,

pemasaran langsung, penjualan personal (Kotler & Keller, 2007:496).

Aktivitas komunikasi pemasaran berkontribusi terhadap ekuitas merek

dalam berbagai cara: dengan menciptakan kesadaran merek (Brand

Awareness), menghubungkan asosiasi yang benar kepada citra merek

dalam ingatan konsumsi yang menekan pada perasaan atau penilaian

merek yang positif (brand responses) dan memfasilitasi hubungan yang

lebih kuat antara konsumen dengan merek (Brand Relationship) (Kotler &

Keller, 2007:497).
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2.5.4 Bauran Komunikasi Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller dalam buku Oesman (2010:22), Marketing Mix

atau bauran pemasaran didefinisikan sebagai serangkaian dari alat-alat

pemasaran taktis produk, harga, promosi, distribusi yang dipadukan untuk

menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Seperangkat alat

pemasaran tersebut dikenal dengan istilah 4P (The Four Ps of Marketing)

terdiri dari produk (product), harga (price), saluran distribusi (place) dan

promosi (promotion).

1. Product

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Contoh Produk seperti: Mutu,

tampilan, model, pilihan, nama merek, pengemasan, garansi/jaminan

dan layanan suku cadang.

2. Price

Unsur bauran pemasaran kedua adalah Price. Price adalah sejumlah

uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Contoh price

atau harga seperti: Harga terdaftar, diskon, potongan, persyaratan

kredit, periode pembayaran dan penyewaan.

3. Place atau Marketing Channels

Unsur waktu dan tempat merupakan unsur penting pada penyampaian

produk atau jasa. Kemudahan dalam mengakses, kenyamanan dalam

melakukan transaksi, kecepatan dalam melayani serta ketepatan waktu

dalam penyampaian jasa, merupakan unsur penting bagi pelanggan

karena akan menambah nilai bagi para tenan.
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4. Promotion

Unsur ini memiliki tiga peran utama, yaitu memberikan informasi dan

nasihat yang dibutuhkan, membujuk pelanggan sasaran dan

meningkatkan mereka untuk melakukan pada waktu yang tepat.

2.6 Tinjauan Tentang Promosi

2.6.1 Promosi

Fungsi promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk mencapai berbagai

tujuan komunikasi dengan setiap konsumen. Promosi juga berperan untuk

menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang

dituju melalui penyampaian informasi mendidik, membujuk, atau

mengingatkan konsumen akan manfaat suatu organisasi atau suatu produk.

Tanggung jawab pemasaran yang penting adalah merencanakan dan

mengkoordinasikan strategi promosi terpadu dan memilih strategi untuk

komponen-komponen promosi. Berikut merupakan beberapa definisi

promosi yang diungkapkan oleh beberapa ahli:

Tabel 2. Beberapa Definisi Promosi

No Sumber Definisi

1. Kotler dan Keller
(2009:510)

“Komunikasi pemasaran (promosi)
sarana yang digunakan perusahaan

dalam upaya untuk
menginformasikan, membujuk dan
mengingatkan konsumen langsung
atau tidak langsung tentang produk

dan merek yang mereka jual.”
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2. Buchari Alma
(2007:79)

“Promosi adalah suatu bentuk
komunikasi pemasaran yang

merupakan aktivitas pemasaran yang
berusaha menyebarkan informasi,

mempengaruhi/membujuk, dan/atau
mengingatkan pasar sasaran atas
perusahaan dan produknya agar

bersedia menerima, membeli dan
loyal pada produk yang ditawarkan

perusahaan yang bersangkutan.”

3. Griffin dan Ebert
(2006:352)

“Promotion is any technique
designed to sell a product” (Promosi

merupakan teknik apapun yang
dirancang untuk menjual suatu

produk)

4. Ali Hasan

(2008:367)

“Promosi merupakan proses
mengkomunikasikan variabel bauran

pemasaran (marketing mix) yang
sangat penting untuk dilaksanakan

oleh perusahaan dalam memasarkan
produk”

Sumber: Berbagai Sumber

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa promosi

merupakan proses menyampaikan informasi mengenai produk untuk

mempengaruhi opini pembeli, hingga membujuk pelanggan untuk

membeli suatu produk yang dipasarkan oleh perusahaan.

2.6.2 Bauran Promosi

Menurut Evans dan Berman (1992) yang dikutip oleh Simamora

(2003:285), bauran promosi merupakan alat komunikasi yang terdiri dari

kombinasi alat-alat promosi yang digunakan oleh produsen. Para ahli
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relatif berbeda pendapat mengenai komposisi dari alat-alat promosi,

namun pada umumnya para ahli sepakat bahwa alat promosi yang satu

dengan alat promosi yang lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga

diantaranya tidak dapat terpisahkan, karena bersifat saling mendukung dan

melengkapi.

Promosi itu dilakukan untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal

produk atau jasa, tertarik, memahami, dan kemudian memiliki kesan yang

baik terhadap perusahaan. Kesan tersebut pada akhirnya akan

mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian (Kotler

dan Keller, 2002:6311).

Menurut Kotler dan Keller (2009:512), bauran komunikasi pemasaran

(promosi) terdiri atas delapan cara komunikasi utama diantaranya yaitu :

1. Advertising (Periklanan), yaitu semua bentuk presentasi dan promosi

non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang atau

jasa oleh sponsor yang jelas.

2. Sales Promotion (Promosi Penjualan), yaitu insentif-insentif jangka

pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau

jasa.

3. Event and Experiences, yaitu aktivitas yang disponsori perusahaan dan

program yang dirancang untuk menciptakan merek khusus atau sehari-

hari.

4. Public Relations and Publicity, yaitu membangun hubungan baik

dengan berbagai publik perusahaan dengan sejumlah cara supaya
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memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra

perusahaan yang bagus, dan menangani atau meluruskan rumor, cerita,

serta event yang tidak menguntungkan.

5. Direct Marketing (Penjualan Langsung), yaitu hubungan-hubungan

langsung dengan masing-masing pelanggan yang dibidik secara

seksama dengan tujuan baik untuk memperoleh tanggapan segera

maupun untuk membina hubungan dengan pelanggan yang langgeng

(penggunaan telepon, surat, fax, e-mail, internet, dan perangkat-

perangkat lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen

tertentu).

6. Interactive Marketing, yaitu kegiatan dan program langsung yang

dirancang untuk menarik perhatian konsumen yang bertujuan

meningkatkan kesadaran, perbaikan citra, dan meningkatkan penjualan

produk ataupun jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Word of Mouth Marketing, yaitu kegiatan pemasaran melalui perantara

orang ke orang, tulisan ataupun alat komunikasi elektronik yang

berhubungan dengan pengalaman pembelian jasa atau pengalaman

menggunakan produk dan jasa.

8. Personal Selling (Penjualan Perorangan), yaitu presentasi personal

oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan

transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan.

Bauran promosi yang dipilih oleh LINE Corporation adalah periklanan.

‘Periklanan’ berbeda dengan ‘Iklan’. Iklan adalah beritanya itu sendiri,
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sedangkan periklanan adalah prosesnya, yaitu suatu program kegiatan

untuk mempersiapkan berita tersebut dan menyebarluaskan kepada pasar

(Magdalena, 1997:11 dalam Budhi). Iklan adalah bagian dari bauran

promosi (promotional  mix) dan bauran promosi adalah bagian dari bauran

pemasaran (marketing  mix).

LINE Corporation melakukan promosi dengan cara yang berbeda dengan

perusahaan lainnya, khususnya perusahaan yang menciptakan aplikasi

instant messenger,  yaitu dengan  cara membuat iklan dalam bentuk mini

drama yang diberi judul “Ada Apa Dengan Cinta 2014”. Mini drama

tersebut mempunyai tujuan utama yaitu untuk mempromosikan fitur ‘Find

Alumni’. Melalui iklan di media massa, LINE Corporation dapat

mencapai audiensi dalam jumlah besar. Selain itu, iklan melalui media

massa mampu menarik perhatian orang, terlebih lagi aplikasi LINE bukan

aplikasi baru dan sudah banyak yang menggunakan. Hal ini tentu saja

akan meningkatkan peluang agar pengguna LINE menggunakan fitur

‘Find Alumni’.

2.7 Tinjauan Tentang Periklanan

2.7.1 Pengertian Iklan

Periklanan adalah fenomena bisnis modern. Tidak ada perusahaan yang

ingin maju dan memenangkan kompetisi bisnis tanpa mengandalkan iklan.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang

pengertian iklan. Menurut Ralph S.Alexander yang dikutip oleh Morissan

dari buku Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, mendefinisikan
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bahwa iklan merupakan setiap bentuk komunikasi non personal mengenai

suatu organisasi, produk, servis atau ide yang dibayar oleh sponsor yang

diketahui. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal

dan paling banyak dibahas orang, hal ini memungkinkan karena daya

jangkaunya  yang  luas (Morissan, 2010:18).

Sedangkan menurut Lee & Johnson, 2007:3 (A. Moh. Mentarifajar, 2013:

16), periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang

sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu

khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran,

majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar ruang, atau

kendaraan umum. Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

periklanan adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada

target pasar agar tujuan perusahaan tercapai. Iklan merupakan simbol dari

kegiatan periklanan.

2.7.2 Tipe-tipe Iklan

Tipe iklan menurut Jefkins (1996) ada tujuh, yaitu:

1. Brand Advertising

Tipe iklan yang paling jelas adalah iklan brand atau iklan konsumen

nasional.  Iklan tipe ini berfokus pada pengembangan identitas dan

citra brand jangka panjang.
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2. Retail/ Local Advertising

Dalam kasus tipe iklan lokal ini, isi pesannya adalah fakta tentang

produk   yang tersedia di toko lokal. Fokus tujuannya adalah memicu

pembelian di  toko dan menciptakan citra retailer yang khas.

3. Direct-Response Advertising

Jenis upaya iklan ini dapat menggunakan semua medium iklan,

termasuk surat (direct email). Iklan ini berusaha memicu penjualan

langsung. Konsumen dapat merespon melalui telepon, surat, internet,

dan produknya akan dikirimkan dengan jasa pengiriman.

4. Business-to-Business Advertising

Iklan B2B adalah komunikasi pemasaran yang dikirim dari satu usaha

(bisnis) ke usaha lain. Di dalamnya mencakup pesan kepada

perusahaan yang mendistribusikan produk dan pembeli industrial dan

profesional seperti pengacara dan dokter. B2B umumnya tidak

ditujukan  langsung  ke konsumen.  Pengiklan  menempatkan  iklan

bisnis ini di publikasi profesional atau jurnal profesional.

5. Institusional Advertising

Pesannya fokus untuk membangun identitas korporat atau menarik

perhatian publik pada pendapat organisasi.

6. Nonprofit Advertising

Iklan nirlaba digunakan oleh organisasi nirlaba seperti badan amal,

yayasan, asosiasi, rumah sakit, orkestra, museum, dan institusi religius

untuk konsumen.
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7. Public Service Advertising

Iklan layanan masyarakat ini mengomunikasikan pesan untuk kebaikan

bersama. Iklan layanan masyarakat adalah iklan nonkomersial yang

disiarkan melalui media massa dengan tujuan memperkenalkan,

mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuram, dan pesan-pesan lainnya

kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan

bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Iklan LINE versi mini drama “Ada Apa Dengan Cinta (AADC) 2014” ini

menurut peneliti, termasuk dalam tipe iklan brand atau iklan konsumen

nasional. Karena iklan ini berfokus pada pengembangan identitas dan citra

LINE jangka panjang. Iklan ini mempromosikan fitur terbaru LINE agar

pengguna LINE semakin meningkat. Hal tersebut juga merupakan salah

satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan citra LINE dalam jangka

panjang.

2.7.3 Fungsi –Fungsi Periklanan

Menurut Kotler & Keller (2007:245) terdapat empat macam fungsi dasar

periklanan, yaitu:

1. Perception (Persepsi)

Menciptakan kesadaran dan merangsang kebutuhan dan keinginan.

Usaha untuk menggerakkan hati konsumen dari keadaan ragu-ragu

menjadi memikirkan pembelian suatu merek atau ide pendukung yang

mungkin nyata. Hal ini membuat terciptanya suatu tingkat kesadaran

umum pada penerima pesan.
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2. Persuasion (Persuasi)

Mendorong dan menciptakan janji usaha untuk menggerakkan

konsumen pada suatu tingkat pembelian. Proses memerlukan waktu

dalam menit, jam, hari, bulan, atau genap setahun. Akan tetapi ini

merupakan hal utama dalam periklanan.

3. Reinforcement

Mendukung keputusan konsumen sebelumnya usaha untuk

menyediakan informasi yang akan mengakibatkan pilihan-pilihan

sebelumnya.

4. Reminder (Pengingat)

Aksi yang merupakan alat pemicu untuk menciptakan perilaku dan

kebiasaan akan pengalaman-pengalaman.

LINE Corporation membuat iklan LINE versi mini drama Ada Apa

Dengan Cinta (AADC) 2014 untuk menginformasikan fitur terbaru yang

dimilikinya. LINE sebagai aplikasi instant messenger juga selalu

melakukan inovasi dan penyempurnaan kualitas dengan menciptakan fitur-

fitur baru. Iklan LINE ini selain mengingatkan pengguna LINE agar tetap

menggunakan aplikasi LINE, juga mempersuasi atau membujuk agar

mereka menggunakan fitur terbaru LINE yaitu fitur ‘Find Alumni’.

2.7.4 Pesan Iklan

Komunikasi merupakan alat unik yang digunakan para pemasar untuk

membujuk para konsumen agar bertindak sesuai yang diharapkan. Dalam

komunikasi terdapat sebuah pesan, pesan tersebut menyampaikan sebuah
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informasi yang akan disampaikan kepada konsumen. Menurut Kasali

(1995) pesan membuktikan hubungan yang signifikan dengan efektivitas

iklan terhadap keputusan pembelian. Pesan dalam iklan sangat penting

untuk meyakinkan konsumen tentang produk yang diiklankan, dengan

begitu iklan dapat dengan mudah masuk ke dalam audiens dan audiens

akan tertarik dengan produk yang diiklankan lalu membuat keputusan

pembelian.

Dalam Teori Ilmu Komunikasi, kepenerimaan akan pesan yang

disampaikan oleh komunikator menjadi dasar penelitian akan keberhasilan

suatu proses komunikasi (Effendi, 2003). Jadi penetapan strategi pesan

periklanan merupakan suatu keputusan strategis yang mampu menjamin

sukses atau tidaknya suatu iklan.

Kotler (2012:632) mengemukakan bahwa pesan iklan yang efektif

memiliki empat komponen yang meliputi: apa yang dikatakan (isi pesan),

bagaimana mengatakannya secara logis (struktur pesan), bagaimana

mengatakannya secara simbolis (format pesan), dan siapa yang seharusnya

mengatakannya (sumber pesan).

1. Isi pesan

Merupakan suatu rangkaian informasi tentang suatu hal yang akan

disampaikan oleh perusahaan kepada calon konsumen. Komunikator

harus memperhatikan apa yang akan dikatakan kepada audiens sasaran

agar menghasilkan tanggapan yang diharapkan seperti tema iklan dan

daya tarik iklan itu sendiri.
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2. Struktur pesan

Merupakan susunan pesan yang memuat bagaimana cara penyampaian

pesan secara logis yang disampaikan melalui ketepatan penayangan

iklan. Struktur pesan dapat disusun dengan:

a. Memberikan pengarahan pada konsumen untuk berkesimpulan

tertentu, namun penarikan kesimpulan yang terlalu eksplisit dapat

membatasi penerimaan suatu produk

b. Memberikan argumentasi untuk pilihan tertentu

c. Menentukan argumentasi yang kuat pada awal atau akhir pesan.

3. Format pesan

Komunikator harus mengembangkan format yang kuat untuk

pesannya. Dalam iklan cetak, komunikator harus memutuskan judul,

kata-kata ilustrasi dan warna. Jika pesan disampaikan melalui radio,

maka komunikator harus teliti memilih kata-kata dan harus

memperhatikan kualitas suara (kecepatan ucapan, irama, pola titik

nada, artikulasi. Jika pesan disampaikan melalui televisi atau media

audio visual lain atau melalui orang, maka semua elemen tersebut

ditambah bahasa tubuh (isyarat nonverbal) juga harus direncanakan.

Jika pesan disampaikan melalui produk atau kemasannya, maka

komunikator harus memperhatikan warna, tekstur, aroma, ukuran, dan

bentuk.

4. Sumber pesan

pesan yang disampaikan oleh sumber yang dikenal publik, dampak

pesan yang diterima dari sumber atraktif tentu saja akan menyita
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perhatian dan lebih melekat dalam ingatan khalayak. Para pemasar

sering menggunakan orang-orang terkenal untuk menyampaikan

pesannya. Adapun faktor-faktor yang mendasari kredibilitas sumber

pesan adalah :

a. Keahlian.

Keahlian merupakan suatu pengetahuan khusus yang nampak

dimiliki oleh komunikator, yang mendukung kehebatan produk.

b. Sifat terpercaya

Sifat terpercaya dihubungkan khalayak seberapa objektif dan jujur

sumber menurut khalayak.

c. Disukai

Sifat disukai merupakan daya tarik sumber terhadap khalayak.

Sifat-sifat seperti: terbuka, lucu dan ilmiah membuat summber

lebih disukai.

2.8 Teori AIDDA

Onong Effendy (2000:134) menyebutkan bahwa para ahli komunikasi

cenderung untuk sama-sama berpendapat bahwa dalam melancarkan

komunikasi lebih baik mempergunakan pendekatan apa yang disebut A-A

procedure atau from Attention to Action Procedure. A-A procedure adalah

penyederhaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA.

Proses pentahapan komunikasi ini hendaknya dimulai dengan

membangkitkan perhatian (attention), sebagai awal suksesnya komunikasi.



45

Apabila perhatian komunikasi telah terbangkitkan, hendaknya disusul

dengan upaya menumbuhkan ketertarikan (interest). Minat adalah

kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi tumbuhnya

hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan

komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, belum berarti

apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan datangnya keputusan (decision),

yakni keputusan untuk melakukan tindakan (action) sebagaimana

diharapkan komunikator (Effendy, 2000:305).

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada

informasi tentang keunggulan suatu produk yang disusun sedemikian rupa

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran

seseorang untuk melakukan pembelian (Tjiptono, 1995:7). Konsep

AIDDA digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan suatu proses

yang terjadi pada diri khalayak dalam menerima pesan iklan.

1. Attention (Perhatian)

Pesan yang ada harus menarik perhatian konsumen sasaran. Karena

pesan yang mampu menarik perhatian yang akan dilihat oleh

konsumen.

2. Interest (Ketertarikan)

Setelah perhatian konsumen berhasil direbut, maka pesan harus dapat

menimbulkan ketertarikan sehingga timbul rasa ingin tahu secara

lebih rinci di dalam konsumen, maka dari itu harus dirangsang agar

konsumen mau untuk mencoba.
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3. Desire (Keinginan)

Dalam tahap ini konsumen mulai memikirkan serta berdiskusi

mengenai produk atau jasa yang diiklankan karena hasrat dan

keinginan untuk membeli atau menggunakan mulai timbul. Pada tahap

desire ini konsumen sudah mulai berminat terhadap produk atau jasa

yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang

kuat dari calon konsumen untuk membeli atau menggunakan produk

atau jasa yang ditawarkan.

4. Decision (Keputusan)

Keputusan sangat bagus bila mampu menciptakan keinginan untuk

membeli atau mengggunakan produk dan jasa yang diiklankan, namun

juga perlu menciptakan iklan yang mampu memunculkan keyakinan

bahwa memang layak untuk melakukan pembelian atau penggunaan

dan itu akan memberikan kepuasan sebagaimana yang mereka

inginkan, tentu saja keputusan disini mungkin dapat diraih dengan

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang

diiklankan.

5. Action (Tindakan)

Yaitu bagaimana iklan mampu menimbulkan respon. Iklan di media

membuat khalayak melakukan tindakan sesuai yang diinginkan, yang

mengarah pada tindakan penggunaan yang sesungguhnya.
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2.9 Kerangka Pikir

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui adakah pengaruh pesan iklan

LINE versi Film Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama terhadap

penggunaan Fitur Find Alumni di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, secara

skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang

hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan penjelasan dalam

kerangka teori serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka disusun

hipotesis sebagai berikut:

H0:  Tidak terdapat pengaruh antara Pesan Iklan Film Ada Apa Dengan

Cinta Mini Drama terhadap penggunaan Fitur Find Alumni LINE

Pesan iklan AADC Mini
Drama

(Variabel X)

1. Isi pesan iklan
2. Struktur pesan iklan
3. Format pesan iklan
4. Sumber pesan iklan

Penggunaan Fitur Find
Alumni

(Variabel Y)

1. Attention (Perhatian)
2. Interest (Ketertarikan)
3. Desire (Keinginan)
4. Desicion (Keputusan)
5. Action (Tindakan)
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Ha: Terdapat pengaruh antara Pesan Iklan Film Ada Apa Dengan Cinta

Mini Drama terhadap penggunaan Fitur Find Alumni LINE
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan

survey. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau

menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan.

Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau

analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data

atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.

(Kriyantono, 2007:55).

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Metode

survey adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai

instrumen pengumpulan datanya, dengan tujuan untuk memperoleh

informasi dari sejumlah responden yang dianggap mewakili sejumlah

populasi tertentu (Kriyantono, 2007:60).

3.2 Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yang terdiri dari variabel bebas

(independen) yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya dan variabel terikat (dependen) yang
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merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena

adanya variabel bebas.

Adapun variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independent (X) Pesan Iklan LINE Versi Film AADC

mini drama

Sub Variabel:

- Isi pesan iklan

- Struktur Pesan iklan

- Format pesan iklan

- Sumber pesan iklan

b. Variabel Dependent (Y) Penggunaan Fitur Find Alumni

menurut konsep AIDDA

Sub Variabel:

- Attention (Perhatian)

- Interest (Ketertarikan)

- Desire (Keinginan)

- Decision (Keputusan)

- Action (Tindakan)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti

adalah pengguna LINE di Bandar Lampung, namun dikarenakan

pertimbangan bahwa populasi yang ada cukup besar jumlahnya dan

tidak dapat diketahui jumlah pengguna LINE di Bandar Lampung,

sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti atau melakukan sensus

pada populasi yang ada, maka akan dilakukan teknik pengambilan

sampel menggunakan Rumus dari Bernoulli.

3.3.2 Sampel

Pertimbangan bahwa populasi yang ada cukup besar jumlahnya,

sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang

ada, maka dilakukanlah pengambilan sampel. Sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  Bila

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu,

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi

itu (Sugiyono, 2010:81).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah

non probability sampling, yaitu adalah suatu teknik pengambilan

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Metode yang digunakan adalah Purposive Sampling, dimana anggota
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= ( ) ×

populasi dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian sebagai

sampel.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pengguna aktif aplikasi instant messenger LINE di Kota Bandar

Lampung,

2. Pernah menonton Film Ada Apa Dengan Cinta (2002) dan

menduduki bangku SMA pada tahun 2002 (usia 30 tahun atau lebih

pada tahun 2016)

3. Pernah menonton Iklan LINE Versi Film AADC Mini Drama, dan

4. Menggunakan Fitur Find Alumni LINE

Dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui, maka disini penulis

menggunakan rumus dari Bernoulli untuk menentukan sampel, yaitu:

Dimana :

n = jumlah sampel

Z = nilai yang didapat dari tabel normal standar dengan peluang

= =
,

= 0,025

= probabilitas populasi yang tidak diambil sebagai sampel

= probabilitas populasi yang diambil sebagai sampel (1-p)∝ = tingkat ketelitian
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e = tingkat kesalahan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat ketelitian (∝) sebesar 5% dan

tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga diperoleh nilai Z= 1,96 (dalam

tabel distribusi Z), nilai e (tingkat kesalahan) telah ditentukan sebesar

10%. Probabilitas populasi yang tidak diambil sebagai sampel masing-

masing sebesar 0,5.

Apabila dilakukan perhitungan rumus diatas maka diperoleh jumlah

sampel minimum sebesar,

= ( ) ×
= (1,96) × 0,5 × 0,5)0,1= 3,8416 × 0,250,01= 0,96040,01= 96,04= 96 atau dibulatkan 100 responden

Dikarenakan penelitan ini menggunakan metode pendekatan survey, maka

sampel minimum adalah 100 (Roscoe dalam Uma Sekaran, 2006). Maka

diambil jumlah sampel minimum sebesar 100 responden.

3.4 Jenis Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumbernya. Dalam

penelitian ini data diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini
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didapat berdasarkan data responden yang mengetahui informasi seputar

iklan Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama dengan menyebarkan

kuesioner terhadap responden. Kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa

diharapkan dari responden (Sugiyono, 2010:142).

3.4.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang diperoleh peneliti

dalam bentuk yang sudah jadi, yaitu berupa publikasi, arsip, buku, atau

dokumen lain dan juga internet yang dianggap relevan untuk melengkapi

penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data yang relevan untuk memecahkan dan menganalisis

masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka cara yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan hal yang terpenting yang digunakan dalam

pengumpulan data. Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan atau
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angket yang diajukan kepada responden guna memperoleh data atau

informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan perolehan jawaban kuesioner

tersebut dilaporkan dalam tabel-tabel, angka-angka, statistik analisis

dan uraian-uraian yang menjadi kesimpulan. Kelebihan dari teknik ini

adalah tidak membuang waktu dan data cepat masuk.

Cara penyebaran kuesioner ini adalah dengan penyebaran secara

langsung. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian

pertama yang berisi mengenai identitas responden, bagian kedua

terdiri dari pernyataan-penyataan yang diajukan. Model desain

kuesioner yang digunakan adalah model desain kuesioner tertutup

dimana setiap pertanyaan atau pernyataan telah tersedia pilihan

jawabannya sehingga responden memberi tanda koreksi pada pilihan

jawaban yang sesuai dengan pilihan responden.

2. Studi Pustaka

Pencarian informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yang

diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku,

artikel, majalah, koran ataupun literatur lainnya yang ada di

perpustakaan, juga dari situs-situs internet.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya

yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Data yang diperoleh

dari lapangan akan melalui tahapan sebagai berikut :
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1. Tahapan editing, merupakan tahapan dalam menentukan kembali data

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta

dapat segera diproses lebih lanjut.

2. Tabulasi, yaitu memasukkan data kedalam tabel-tabel agar lebih

mudah diinterprestasikan.

3. Koding, yaitu tahap pemberian kode-kode tertentu terhadap

data/jawaban yang kita peroleh dari responden.

4. Tahapan interprestasi data, data-data yang telah dideskripsikan baik

melalui narasi maupun tabel, selanjutnya diinterprestasikan sehingga

dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

3.7 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konseptual

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau

yang diselidiki pengaruhnya. Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah pesan iklan LINE Versi Film AADC mini drama:

a. Isi pesan

Merupakan suatu rangkaian informasi tentang suatu hal yang

akan disampaikan perusahaan kepada calon konsumen. Dalam

menentukan isi pesan yang baik, perlu adanya daya tarik iklan

yang unik.

b. Struktur pesan

Merupakan susunan pesan yang memuat bagaimana cara

penyamapian pesan secara logis yang disampaikan melalui
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ketepatan penayangan iklan. Keefektifan suatu pesan

tergantung pada struktur dan isinya, struktur iklan yang baik

adalah dapat memberi pernyataan dan membiarkan audiens

menarik kesimpulan sendiri.

c. Format pesan

Merupakan susunan pesan yang memuat bagaimana

menyatakan pesan secara simbolik, yaitu melalui simbol-

simbol seperti musik, teks iklan atau tagline, bahasa tubuh,

mimik wajah, dan sebagainya.

d. Sumber pesan

Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik

memperoleh perhatian yang lebih besar dan diingat. Dampak

pesan yang dirasakan oleh khalayak dipengaruhi oleh

penerimaan khalayak terhadap pengirim pesan. Faktor-faktor

yang mempengaruhi kredilibilitas sumber pesan yaitu keahlian,

sifat terpercaya, dan sifat disukai.

2. Variabel terikat merupakan gejala atau unsur variabel yang

dipengaruhi oleh variabel lain. Yang menjadi variabel terikat

(variabel Y) dalam penelitian ini adalah penggunaan Fitur Find

Alumni dengan menggunakan konsep AIDDA:

a. Attention (Perhatian)

Iklan harus menarik perhatian khalayak sasaran, baik pembaca,

pendengar, atau pemirsa. Untuk itu iklan memerlukan bantuan,

antara lain berupa ukuran, penggunaan warna, tata letak, jenis-
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jenis huruf yang ditampilkan, serta berbagai suara khusus untuk

iklan pada radio dan televisi.

b. Interest (Ketertarikan)

Setelah perhatian calon pembeli berhasil direbut, persoalan

yang dihadapi sekarang adalah bagaimana agar audiens

berminat dan ingin tahu lebih jauh. Perhatian harus dapat

segera ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin

tahu secara lebih rinci di dalam diri calon pembeli.

c. Desire (Keinginan)

Desire yaitu setelah merasa tertarik, timbul hasrat atau

keinginan untuk memiliki objek tersebut. Dalam tahap ini

khalayak telah mempunyai motivasi untuk memiliki produk

iklan. Hal tersebut meliputi perolehan informasi yang berkaitan

dengan iklan, minat konsumen akan iklan, kepercayaan

konsumen akan produk.

d. Decision (Keputusan)

Keputusan sangat bagus bila mampu menciptakan keinginan

untuk membeli atau mengggunakan produk dan jasa yang

diiklankan, namun juga perlu menciptakan iklan yang mampu

memunculkan keyakinan bahwa memang layak untuk

melakukan pembelian atau penggunaan dan itu akan

memberikan kepuasan sebagaimana yang mereka inginkan.
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e. Action (Tindakan)

Tindakan adalah upaya untuk membujuk calon pembeli agar

sesegera mungkin melakukan tindakan pembelian dan mampu

membuat khalayak melakukan tindakan sesuai yang

diinginkan, yang kemudian mengarah kepada tindakan

pembelian nyata yang dalam penelitian ini adalah responden

menjadi pengguna aktif Fitur Find Alumni.

3.7.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu

variabel diukur. Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel–

variabel diamati/diteliti perlu sekali variabel–variabel tersebut diberi

batasan atau definisi operasional. Definisi operasional dapat bermanfaat

untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap

variabel–variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen atau

alat ukur (Singarimbun, 1981: 23 dalam Jurnal Robby Soetikno 2013).

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang

diamati. Definisi operasional dalam penelitian ini akan dijelaskan pada

tabel 3. berikut:
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Tabel 3. Operasional Variabel

Variabel Dimensi Indikator Skala

Pesan Iklan Line

Versi Film AADC

Mini Drama

(X)

“Pesan iklan adalah

apa yang akan

disampaikan dari

suatu iklan kepada

konsumen untuk

menimbulkan daya

tarik dan mendapat

perhatian konsumen

sehingga kosnumen

merespon pesan

tersebut.

Pesan iklan yang

efektif memiliki 4

komponen yang

meliputi isi pesan,

struktur pesan, format

pesan dan sumber

pesan”. (Kotler

2012:632)

1. Isi Pesan 1. Pesan mudah diingat

2. Pesan mudah

dimengerti

3. Penyampaian pesan

jelas

4. Tema iklan sesuai

dengan fitur

5. Pesan membangkitkan

emosi positif

Ordinal

2. Struktur

Pesan

6. Penyajian pesan iklan

menimbulkan

ketertarikan

7. Alur cerita sesuai

dengan keunggulan

fitur

8. Struktur pesan iklan

memberikan kesan

positif terhadap fitur

yang ditawarkan

Ordinal

3. Format

Pesan

9. Ekspresi wajah

pemeran sesuai dengan

pesan yang

disampaikan

10. Suara pengucapan kata-

kata mengungkapkan

pesan dengan baik

11. Musik pengiring

mendukung proses

Ordinal
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penyampaian pesan

12. Tulisan kata-kata pada

iklan mudah dibaca

4. Sumber

Pesan

13. Sumber pesan dapat

dipercaya

14. Sumber pesan memiliki

keahlian

15. Sumber pesan disukai

Ordinal

Penggunaan Fitur

Find Alumni (Y)

“Keputusan

Pembelian atau

keputusan

penggunaan muncul

dari respon konsumen

karena adanya isi

pesan suatu produk

yang diperhatikan

oleh konsumen.

Biasanya dikenal

dengan rumus AIDA

ya

itu Attention, Interest,

Desire, Decision, dan

Action.” (Kasali, 1995

: 82)

1. Attention

(Perhatian)

16. Responden menaruh

perhatian pada pesan

iklan

17. Responden menaruh

perhatian pada fitur

yang ditawarkan

Ordinal

2. Interest

(Ketertarikan)

18. Responden tertarik

pada pesan iklan

19. Responden mencari

tahu informasi fitur

yang ditawarkan

20. Responden mencari

informasi mengenai

Fitur Find Alumni

Ordinal

3. Desire

(Keinginan)

21. Responden ingin

menemukan teman

lama

22. Responden ingin

menggunakan fitur

yang ditawarkan

Ordinal

4.Decision

(Keputusan)

23. Responden

memutuskan untuk

menggunakan fitur

Ordinal
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yang ditawarkan

5. Action

(Tindakan)

24. Responden menjadi

pengguna fitur Find

Alumni

25. Responden aktif

menggunakan fitur find

alumni

Ordinal

3.7.3 Pengukuran Instrumen Penelitian

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Ordinal yaitu

skala yang menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari yang diukur.

Skala Ordinal tidak hanya menyatakan urutan preferensi, tetapi juga

mengukur jarak antara pilihan satu dengan lainnya (Sanusi, 2011:56

dalam A. Moh. Mentarifajar, 2013).

Skala untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial

(Sugiyono, 2010:93).

Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner diukur

dengan tingkatan sebagai berikut:

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi bobot 5

Jawaban Setuju (S) diberi bobot 4
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Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi bobot 3

Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi bobot 2

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot 1

Instrumen penelitian (kuesioner) yang baik harus memenuhi

persyaratan yaitu valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan

reliabilitas kuesioner perlu dilakukan pengujian atas kuesioner dengan

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas dan reliabilitas

bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang disebarkan untuk

mendapatkan data penelitian yang valid dan reliabel, maka untuk itu,

penulis akan melakukan kedua uji ini terhadap instrumen penelitian

(kuesioner).

3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner. Hasil

peneltian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono,

2009:348). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner tersebut.
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Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen digunakan rumus

Pearson Product Moment, sebagai berikut :

Keterangan :

rXY = nilai korelasi antara variabel X dan Y

X = nilai dari setiap item pertanyaan variable X

Y = nilai dari setiap item pertanyaan variable Y

N = jumlah sampel atau responden

Apabila nilai rXY (r hitung) > r tabel, maka item pertanyaan dari kuisioner

tersebut dinyatakan alat tes yang valid. Sebaliknya apabila nilai rXY (r

hitung < r tabel, maka item pertanyaan dari kuisioner tersebut dinyatakan

tidak valid.

Untuk mengetahui bahwa tiap butir item kuesioner telah valid, uji coba

pengujian validitas untuk 25 total item pernyataan kepada 30 responden

yang merupakan populasi dari penelitian ini. 30 responden ini merupakan

mahasiswa dari beberapa universitas di Bandar Lampung, merupakan

pengguna LINE messenger serta pernah menonton Film Ada Apa Dengan

Cinta Versi tahun 2002 dan pernah menonton iklan LINE mini drama Ada

Apa Dengan Cinta di Youtube. Data yang diperoleh kemudian dianalisis

menggunakan SPSS versi 22.0 dan disajjikan dalam bentuk tabel oleh

peneliti.

rXY = N∑ − (∑ ) (∑ ){∑ ) − (∑ ) } − {∑ − (∑ ) }
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel Item Koefisien Korelasi Uji Validitas

Pesan Iklan (X)

1 0.723 (**) Valid

2 0.621 (**) Valid

3 0.731 (**) Valid

4 0.767 (**) Valid

5 0.734 (**) Valid

6 0.765 (**) Valid

7 0.695 (**) Valid

8 0.606 (**) Valid

9 0.522 (**) Valid

10 0.780 (**) Valid

11 0.693 (**) Valid

12 0.521 (**) Valid

13 0.685 (**) Valid

14 0.382 (**) Valid

15 0.652 (**) Valid

Keputusan
Penggunaan (Y)

16 0.652 (**) Valid

17 0.756 (**) Valid

18 0.596 (**) Valid

19 0.815 (**) Valid

20 0.781 (**) Valid

21 0.768 (**) Valid

22 0.804 (**) Valid

23 0.840 (**) Valid

24 0.804 (**) Valid

25 0.840 (**) Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan

terdiri dari 25 butir pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi atau r

hitung lebih besar dari r tabel dengan taraf kepercayaan 95%, df (degree of

freedom) yaitu n-2 atau 30-2= 28, pada taraf signifikansi 5% maka nilai r

tabel yang didapat adalah 0,361, sehingga seluruh item pertanyaan
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dinyatakan valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 25 butir

pertanyaan dinyatakan valid dan layak sebagai instrumen untuk mengukur

data penelitian.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama

(Sugiyono, 2008:348). Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila sampel

terhadap penyataan bersifat konsisten atau stabil dimana instrumen

penelitian tersebut akan tetap menghasilkan data yang sama meskipun

disebarkan pada sampel yang berbeda dan  pada waktu yang berbeda.

Untuk pengukuran reliabilitas instrumen menggunakan rumus Koefisien

Alpha Cronbach

= − − ∑⍺⍺
Keterangan :

R11 = Reliabilitas instrumen

K = Banyaknya butir pertanyaan atau butir item∑⍺ = Jumlah varian butir⍺ = Varians total (Sugiyono, 2008:172)
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Dalam metode pengujian reliabilitas, standar yang digunakan dalam

menentukan reliabel dan tidaknya suatu instrumen adalah nilai Alpha

Cronbach harus lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2006:182).

Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama

(Sugiyono, 2009:348).

Untuk pengukuran reliabilitas instrumen menggunakan rumus Koefisien

Alpha Cronbach. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan

software SPSS :

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y

Variabel X Cronbach’s Alpha N of Items Status

Pesan Iklan 0,758 15 Reliabel

Variabel Y Cronbach’s Alpha N of Items Status

Keputusan

Penggunaan

0,777 10 Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Dalam metode pengujian reliabilitas, standar yang digunakan dalam

menentukan reliabel dan tidaknya suatu instrumen adalah nilai Alpha

Cronbach harus lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2006:182).
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Dari hasil uji reliabilitas di atas didapat nilai Alpha pada variabel X adalah

sebesar 0,758 dan variabel Y sebesar 0,777 sehingga dapat dikatakan

bahwa kuesioner yang digunakan dinyatakan reliabel karena nilai alphanya

lebih besar dari 0,6. Ini berarti bahwa alat ukur yang di gunakan dalam

penelitian benar-benar dapat diandalkan sebagai alat ukur.

3.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa data menurut Sugiyono

(2011:147) merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden,

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji

hipotesis yang diajukan.

3.9.1 Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, menurut Sekaran

(2006: 158) analisis deskriptif yaitu digunakan untuk mengetahui dan

menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam

suatu situasi. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui

bagaimana pengaruh efektivitas iklan ‘film Ada Apa Dengan Cinta mini

drama’ terhadap Keputusan Penggunaan Fitur  Find  Alumni  pada  LINE

di  Kota  Bandar Lampung melalui pengukuran angket dan kuesioner.
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Dari  jawaban kuesioner  tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian

untuk  setiap item pertanyaan berdasarkan persentase dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap pernyataan yang

merupakan jawaban dari setiap responden

b. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai

frekuensinya dikalikan 100%

c. Jumlah responden adalah 100 orang, dan nilai skala pengukuran

terbesar adalah 5, sedangkan nilai skala pengukuran terkecil adalah 1.

Sehingga diperoleh:

Jumlah kumulatif terbesar: 100x 5= 500

Jumlah kumulatif terkecil: 100 x 1 = 100

Nilai persentase terbesar adalah (500:500) x 100%= 100%,

Nilai persentase terkecil adalah (100:500) x 100%= 20%.

Nilai rentang= 100%-20%= 80%

Jika dibagi 5 skala pengukuran maka didapat nilai Ordinal persentase

sebesar 16%. Sehingga diperoleh nilai kategori persentase angka

skala untuk variabel kompensasi sebagaimana disajikan dalam Tabel

6. yaitu kategori Data Persentase.

Tabel 6. Kategori Data Persentase Nilai Setiap Variabel  Pada Tiap Item

Pertanyaan

Persentase Kategori Persentase

20% - 36% Sangat Buruk
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36%– 52% Buruk

52% - 68% Cukup

68% - 84% Baik

84% - 100% Sangat Baik

Sumber: Olahan Peneliti

Untuk melihat posisi dari kriteria interpretasi nilai setiap variabel pada tiap

item pertanyaan, maka dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:

Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Sangat Baik

20% 36% 52% 68% 84% 100%

Sumber: Olahan Peneliti

Gambar 7. Kriteria Persentase Nilai

3.9.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2012: 154) regresi linear sederhana digunakan untuk

judul penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu

variabel dependen. Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian model

analisis yang digunakan adalah analisis linear sederhana. Penggunaan

analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas

dengan variabel terikat, yaitu antara iklan (X) terhadap keputusan

konsumen (Y).
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Dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus

sebagai berikut:

= +
Keterangan:

Y = Variabel keputusan konsumen

b = Koefisien regresi b

X = Variabel iklan (message)

= Koefisien regresi a

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai

dengan serta menentukan nilai probabilitas (sig) pada nilai

sebesar 0,05 (5%).

3.9.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap

satu variabel dependen, Ghozali (2013:45). Tujuan pengujian ini adalah

untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini

dilakukan dengan uji F pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan

analisis (α)= 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-l) dan derajat bebas

penyebut df2 = (n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model

regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan.
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3.9.4 Analisis Koefisien Determinasi ( )

Pada  model linear sederhana ini, akan dilihat besarnya  kontribusi

untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya

dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R2). Jika (R2)

yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat

model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel

terikat. Sebaliknya jika (R2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah

pengaruh variabel- variabel bebas terhadap variabel terikat.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Berdasarkan

data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Buku Kota Bandar Lampung dalam

Angka Tahun 2015, jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor

kelahiran, kematian,  dan migrasi/ perpindahan penduduk. Jumlah penduduk

Bandar Lampung tahun 2014 sebanyak 960.695 jiwa. Berdasarkan jenis

kelamin, pendduduk laki-laki sebanyak 484.215 jiwa dan penduduk

perempuan sebanyak 476.480 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Bandar

Lampung sebesar 16.678 jiwa/ Km2.

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada 5o20’ sampai dengan

5o30’ lintang selatan dan 105 o28’ sampai dengan 105o37’ bujur timur.

Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak dijung

selatan Pulau Sumatera.Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah
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197,22 Km2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.

4.1.2 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan Keresidenan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun

1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 Tahun 1964,

Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu

kotanya TanjungKarang-TelukBetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II

Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah

Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak

tahun 1999 berubah nama menjadi kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah

No. 5 Tahun 1975 tentang perubahan wilayah maka kota Bandar Lampung

dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58

kelurahan. Kemudian berdasarakan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I

Lampung nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat

Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987

tetang pemekaran kelurahan di wilaya kota Bandar Lampung, maka kota

Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04

Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan
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kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan

dengan 98 kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04

Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan,

yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran

kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan

pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126

kelurahan.

Tabel 7. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Per
Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2014

No. Kecamatan Jumlah
Pennduduk

Luas
Wilayah

(km2)

Kepadatan
Penduduk

1. Teluk Betung Barat 29.239 11,02 2.683
2. Teluk Betung Timur 40.864 14,83 2.7555
3. Teluk Betung Selatan 38.615 3,79 10.189
4. Bumi Waras 55.677 3,75 14.847
5. Panjang 72.912 15,75 4.629
6. Tanjung Karang Timur 36.410 2,03 17.939
7. Kedamaian 51.605 8,21 6.286
8. Teluk Betung Utara 49.642 4,33 11.465
9. Tanjung Karang Pusat 50.165 4,05 12.386
10. Enggal 27.556 3,49 7.896
11. Tanjung Karang Barat 53.681 14,99 3.581
12. Kemiling 64.402 24,24 2.657
13. Langkapura 33.305 6,12 5.442
14. Kedaton 48.134 4,779 10.0499
15. Rajabasa 47.125 13,53 3.483



76

16. Tanjung Senang 44.915 10,63 4.225
17. Labuhan Ratu 44.000 7,97 5.521
18. Sukarame 55.850 14,75 3.786
19. Sukabumi 56.262 23,6 2.384
20. Way Halim 60.336 5,35 11.278

2014 960.695 197,22 4.871
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2015)

4.2 Gambaran Umum Perusahaan LINE

4.2.1 Latar Belakang LINE

LINE adalah sebuah aplikasi instant messenger gratis berbasis pesan teks

yang memungkinkan untuk mengirim pesan suara, panggilan suara,

mengirimkan gambar, video, dan lain-lain yang harus terhubung dengan

jaringan internet. Line dapat digunakan pada berbagai platform seperti

smartphone, tablet, dan PC. (http://line.me/id/).

Takeshi Izidawa, CEO dan Director Line Representative menyatakan bahwa

sepanjang tahun 2014 – 2016 aplikasi Line mengalami pertumbuhan

pengguna LINE yang sangat  pesat di Indonesia hingga mencapai 200%.

Secara spesifik, pengguna Line  di Indonesia mencapai angka 1.018.634 akun,

hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami

pertumbuhan pengguna aktif bulanan tertinggi dibandingkan dengan Thailand

yang memiliki 475.495 akun dan Taiwan yang memiliki 385.832 akun

(http://tekno.kompas.com/).
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Mulanya Line hanya dapat digunakan pada sistem iOS dan Android, namun

lambat laun Line mulai masuk dalam sistem Blackberry dan pada tahun 2012

Line dapat digunakan pada perangkat Mac dan Windows. Saat ini Linne

tersedia dalam 14 bahasa di seluruh dunia (http://line.me/en/).

4.2.2 Fitur-Fitur LINE

Line memiliki beberapa fitur yang memungkinkan para penggunanya untuk

saling berkomunikasi, baik dalam bentuk pesan tertulis, gambar, maupun

dalam bentuk suara. Adapun fitur-fitur tersebut meliputi (http://line.me/en/):

1. Chatting

Chatting merupakan fitur utama dalam aplikasi Line. Melalui fitur Chat

ini pengguna dapat berkomunikasi dengan teman yang terdapat dalam

friend list nya. Bukan hanya personal chat, obrolan dapat dilakukan secara

grup. Dalam chatting pengguna juga dapat berbagi foto, video, pesan

suara, kontak, note, serta informasi lokasi dengan mudah kepada  sesama

pengguna Line.

2. Stickers

Sebuah fitur inovatif dengan beragam emoticon atau yang dikenal dengan

nama stikers yang berbentuk ekspresif, unik, dan lucu. Pengguna juga

dapat saling bertukar stiker dengan sesama pengguna Line sehingga dapat

menambah koleksi stickers di galeri.
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3. Free  Call  dan  Video  Call  (Panggilan  Suara  dan  Video Gratis)

Panggilan suara ataupun video secara gratis dan realtime dengan sesama

pengguna Line menggunakan internet jika terjangkau jaringan 3G atau

melalui jaringan WIFI fitur ini akan bermanfaat dan berfungsi.

4. Line Card (Kartu Line)

Fitur ini berguna untuk berbagi kartu ucapan dengan teman yang sedang

berulang tahun, ucapan selamat natal dan tahun baru, dan lain-lain. Cukup

memilih kartu yang pengguna inginkan dan memasukkan pesan pribadi

dengan orang yang ingin kita berikan kartu ucapan.

5. Line Games

Selain menawarkan aplikasi chatting line juga menawarkan Line Games,

di mana pengguna Line dapat mengunduh games. Aplikasi games antara

lain Line Bubble, Line Rangers, Cookie Run, Pokopang, dan lain-lain.

6. Add Friends

Add friends merupakan fitur penambah teman yang membuat para

penggunanya dapat menambahkan teman ke dalam friend list. Add friends

dapat dilakukan dengan menggunakan contact number yang ada dalam

phonebook smartphone atau tablet.

7. Timeline

Timeline adalah halaman seperti Twitter atau Facebook untuk berbagi

teks, foto, video, serta stickers.
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8. Find Alumni

Fitur ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna Line untuk

berkomunikasi dengan rekan lama mereka, baik SD, SMP, SMA, dan

Universitas. Drama Mini Ada Apa Dengan Cinta merupakan sarana yang

digunakan Line untuk mempromosikan fitur Find Alumni dan fitur-

fitur lainnya seperti chatting dan sebagainya. Pengguna Line hanya perlu

memilih jenjang sekolah yang didaftarkan, dan cari nama sekolah dan klik

tombol Add’. Teman yang terdaftar dalam alumni akan disajikan

berdasarkan sekolah dan tahun yang sama, sehingga pengguna Line dapat

berkomunikasi dengan teman sesama alumni lewat chat personal ataupun

grup. Fitur ini tidak perlu diunduh karena sudah terdapat di bagian

pengaturan.

4.3 Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama

4.3.1 Deskripsi Singkat Mini Drama Ada Apa Dengan Cinta

Iklan mini drama Ada Apa Dengan Cinta yang berdurasi 10 menit 25 detik

ini merupakan adapatasi dari film Ada Apa dengan Cinta diproduksi pada

tahun 2002. Mengisahkan tentang cerita cinta anak SMA antara Rangga yang

diperankan oleh Nicholas Saputra yang bekerja sebagai jurnalis di New York

dan Cinta yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang bekerja di sebuah

majalah di Indonesia dengan akhir cerita Rangga harus menempuh pendidikan

di New York, Amerika Serikat dan terpaksa harus berpisah dengan Cinta di



80

Bandara.

Cinta yang pada saat itu sedang di Jakarta, menerima pesan Line dari

Ranggamerasa kaget karena orang yang begitu lama tidak pernah

menghubungi kembali datang dan meminta untuk bertemu kembali. Cinta

tidak langsung membalas pesan dari Rangga. Cinta hanya membalas pesan

tersebut dengan kalimat basa-basi dan tidak menjawab mau untuk bertemu

dengan Rangga. Hingga hari terakhirnya di Jakarta dan harus kembali ke New

York, Rangga mengirimkan pesan lagi yang berisi permintaan maafnya. Saat

itu Cinta akhirnya menghampiri Rangga. Di akhir cerita drama mini ini,

Rangga dan Cinta tetap menjalin komunikasi melalui Line meski dipisahkan

jarah New York-Jakarta.

4.3.2 Storyboard Iklan Line Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama

Berikut ini merupakan scene iklan online aplikasi instant messaging Line

dalam Mini Drama Ada Apa Dengan Cinta:

Tulisan Ada Apa Dengan Cinta Pada
Tahun 2002 Memudar

Pergantian Tulisan Ada Apa Dengan
Cinta 2002 dengan 2014
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Kegiatan Pekerjaan Rangga di Kota
New York sebagai Jurnalis

Rangga mendapat pesan melalui LINE
messenger  untuk ke Jakarta dalam

rangka pekerjaan

Rangga mulai memasuki aplikasi LINE
messenger

Tampilan LINE mmessenger pada
tahap awal

Tampilan Fitur-Fitur pada LINE
messenger

Tampilan Fitur-Fitur LINE lebih dekat
dan terlihat Fitur Find Alumni

81
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Rangga mencari Kontak Cinta pada
Fitur Find Alumni

Rangga menemukan kontak Cinta
pada Fitur Find Alumni

Cinta yang sedang reuni dengan
teman-teman semasa SMA nya

Cinta mendapat pesan dari Rangga di
LINE messenger-nya

Pesan dari Ranggga Kepada Cinta
bahwa Rangga ingin bertemu kembali

dengan Cinta di Jakarta

Cinta merasa bimbang namun tetap
tidak merespon pesan dari Rangga

82
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Tiba waktunya Rangga harus kembali
ke New York, tetapi Cinta tak juga

membalas pesan Rangga

Cinta akhirnya menghampiri Rangga
di Bandara sesaat sebelum kepergian

Rangga

Rangga dan Cinta bertemu dan saling
mengutarakan perasaan masing-

masing Cinta yang menggunakan fitur Photo
Sharing di LINE messenger

Cinta yang sedang menggunakan fitur
Voice Message pada LINE messenger

Cinta yang sedang menggunakan fitur
LINE Sticker pada LINE messengernya
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Sumber: www.youtube.com/watch?v=56Sx2I1SRfA

Gambar 8. Storyboard Iklan Line Ada Apa Dengan Cinta Mini Drama

Cinta yang sedang menggunakan Fitur
Free Call pada LINE messenger

84
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti

dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesan

iklan LINE Versi Film Ada Apa dengan Cinta Mini Drama berpengaruh

signifikan terhadap penggunaan Fitur Find Alumni di Kota Bandar

Lampung sebesar 47,74%. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan

elemen pesan iklan yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan

sumber pesan secara simultan atau bersamaan berpengaruh terhadap

penggunaan Fitur Find Alumni di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini

menggambarkan bahwa semakin baik elemen pesan yang dirancang dalam

suatu iklan produk atau jasa maka pembelian atau penggunaan produk atau

jasa tersebut akan semakin tinggi, sehingga dalam menyusun sebuah iklan,

variabel isi pesan harus dirancang dengan baik sehingga audiens dapat

dengan mudah menangkap isi pesan yang terkandung dalam iklan tersebut

dan mengubah perilaku konsumen untuk melakukan pembelian atau

penggunaan suatu produk atau jasa yang diiklankan.
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6.2 Saran

1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain

selain dari variabel pesan iklan, seperti: variabel kualitas fitur, variabel

kualitas layanan, variabel bauran promosi, dan lain-lain.

2. Dimensi sumber pesan dari variabel pesan iklan merupakan dimensi

yang paling dominan yang mempengaruhi keputusan menggunakan

suatu produk, maka sumber pesan harus menjadi pertimbangan utama

suatu perusahaan dalam membuat iklan. Misalnya bintang iklan yang

dipilih adalah artis yang sedang naik daun, masih muda, dan lebih

mempunyai keahlian dan disukai banyak orang sehingga mampu

meningkatkan kredibilitas iklan tersebut di mata audiens.

3. Diharapkan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau

untuk penelitian selanjutnya untuk mencari dan membaca referensi lain

lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin

baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru khususnya

di bidang Ilmu Komunikasi.
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