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Komunikasi massa utamanya televisi, efektif dalam mengubah sikap, misalnya 

pada iklan komersial. Iklan komersial suatu produk dapat membuat khalayak yang 

tadinya tidak mengenal iklan produk yang diiklankan menjadi mengenal iklan 

tersebut. Apabila penayangannya berulang maka informasi-informasi yang ada 

dalam iklan tersebut akan diingat oleh khalayak dan menambah pengetahuan 

khalayak terhadap produk yang diiklankan. Selanjutnya khalayak dapat memiliki 

sikap tertentu terhadap produk tersebut. Enduro 4T Racing dan Yamalube 4T 

Sport merupakan produk oli pelumas racing yang cukup populer dan banyak 

diminati oleh para pengguna oli pelumas, khususnya pengguna kendaraan roda 

dua. Produk-produk oli pelumas racing tersebut, termasuk produk-produk yang 

cukup gencar beriklan di media televisi. 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi 

pengguna oli pelumas pada anggota Yamaha V-Ixion Club Lampung dalam 

menghadapi terpaan iklan oli pelumas racing pada media televisi?.” Sedangkan 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi pengguna oli pelumas 

dalam menghadapi terpaan iklan oli pelumas racing pada media televisi dan untuk 

mengetahui perhatian, minat, hasrat, keputusan, dan tindakan pengguna oli 

pelumas setelah mendapat terpaan tayangan iklan oli pelumas racing pada media 

televisi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan bersifat 

deskriptif, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 

11 informan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian menganalisis komunikasi pengguna oli pelumas 

dalam menghadapi terpaan iklan oli pelumas racing pada media televisi dengan 

menggunakan teori AIDDA membuktikan bahwa terpaan iklan oli pelumas 

Enduro 4T Racing versi Doni Tata dan Yamalube 4T Sport versi Valentino Rossi 

terhadap khalayak hanya berpengaruh pada tahap attention, interest, dan desire. 

Jadi, yang sangat mempengaruhi khalayak dalam mengambil keputusan (decision) 



dan (action) tindakan untuk menggunakan oli pelumas Enduro 4T Racing atau 

Yamalube 4T Sport adalah pengaruh teman-teman di klub motor YVCL sudah 

lebih dahulu dan banyak yang menggunakan oli pelumas Enduro 4T Racing dan 

Yamalube 4T Sport. 
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