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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Bagi perempuan Indonesia, rambut lepek  kerap menjadi masalah. Riset 

yang dilakukan oleh cosmopolitan.co.id membuktikan bahwa 91% wanita 

Indonesia sering mengalami rambut lepek.1 Selain itu 9 dari 10 responden telah 

mencoba berbagai trik untuk menghindari rambut lepek dan masih gagal.2 

Sedangkan hasil riset dari salah satu perusahaan ternama, P&G, mengatakan 

bahwa sebagian besar wanita sering mengalami rambut lepek sejak jam 3 

sore.3 

 Rambut lepek disebabkan oleh produksi sebum atau minyak. Sebum 

atau minyak yang berada di kulit kepala merupakan penyebab rambut lepek. 

Hal tersebut terjadi karena sebum atau minyak membuat rambut menjadi berat 

dan lengket. Oleh karena itu, rambut menjadi terlihat kempes dan kehilangan 

volumenya.4 

 Hasil riset di atas didukung oleh hasil wawancara singkat yang dilakukan 

peneliti. Wawancara yang dilakukan di kalangan perempuan di lingkup kampus 

membawa hasil yang serupa. “Nggak pede” menjadi opini dasar tiga orang dari 

lima orang narasumber ketika berkomentar mengenai rambut lepek. 

                                                           
1 Pantene Branding Diri Jadi Shampo  Antilepek Pertama.  2  Maret 2018. http://marketeers.com/pantene-branding-diri-
jadi-shampoo-antilepek-pertama/ 
2 Rambut Lepek Jadi Masalah Utama Perempuan Indonesia. 4 Maret 2018.    

http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20180301/220/744761/rambut-lepek-jadi-masalah-utama-perempuan-indonesia 
3Ibid.  
4 Sampoo Untuk Rambut Lepek. 21 Maret 2018. https://www.pantene.co.id/id-id/experience-main-section2/sampoo-

untuk-rambut-lepek?gclid=EAlaQobChMIs4iP3M_72QIVAR4rCh1mxgvEEAAYASABEgJ9oPD_BwE 

http://marketeers.com/pantene-branding-diri-jadi-shampoo-antilepek-pertama/
http://marketeers.com/pantene-branding-diri-jadi-shampoo-antilepek-pertama/
http://m.bisnis.com/lifestyle/read/20180301/220/744761/rambut-lepek-jadi-masalah-utama-perempuan-indonesia
https://www.pantene.co.id/id-id/experience-main-section2/shampoo-untuk-rambut-lepek?gclid=EAlaQobChMIs4iP3M_72QIVAR4rCh1mxgvEEAAYASABEgJ9oPD_BwE
https://www.pantene.co.id/id-id/experience-main-section2/shampoo-untuk-rambut-lepek?gclid=EAlaQobChMIs4iP3M_72QIVAR4rCh1mxgvEEAAYASABEgJ9oPD_BwE


2 
 

 Melalui hasil riset dan keresahan yang ada,P&G Indonesiakemudian 

mengembangkannya. P&G adalah perusahaan multinasional. Perusahaan ini 

didirikan oleh William Procter seorang pembuat lilin dan James Gamble 

seorang pembuat sabun. P&G merupakan salah satu pemimpin pasar produk 

fast moving consumer goods.5P&G sendiri telah beroperasi di berbagai negara, 

salah satunya adalah Indonesia. Salah satu produk dari perusahaan tersebut 

yang terkenal adalah Sampo Pantene. 

 Positioning dari Pantene adalah fitand healthy. Konsumen diharapkan 

dapat terbebas dari masalah rambut yang ada dan memiliki rambut yang sehat.6 

Hal tersebut tercermin dari dikeluarkannya varian baru dari Sampo Pantene. 

Tentu dikeluarkannya varian baru ini memiliki tujuan untuk menjawab 

kegelisahan konsumen. 

 Berdasarkan hasil dari berbagai riset, maka Sampo Pantene 

mengeluarkan varian terbarunya yang disebut Pantene Anti Lepek. Telah 

dilakukan pula sejumlah upaya promosi untuk produk tersebut. Salah satunya 

melalui iklan televisi.  

 Pantene Anti Lepek menyampaikan bahwa produk mereka merupakan 

produk Anti Lepek pertama di Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan di 

dalam iklannya. Berdasarkan informasi tersebut, Pantene Anti Lepek bisa 

mendapatkan perhatian khusus dari konsumen.  

 Sebagai merek keluaran baru, Pantene Anti Lepek melakukan upaya 

promosi. Didukung dengan peran Brand Ambassador, Pantene Anti Lepek 

                                                           
5Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CRFM. 2017. Balanced Scorecard for Business. Jakarta: PT Grasindo. hlm. 70 – 74. 
6 Jadi Jawara Sampo Tanah Air, Apa Strategi Marketing Pantene? 5 Maret 2018. http://marketers.com/jadi-jawara-
sampo-tanah-air-apa-strategi-marketing-pantene/ 

http://marketers.com/jadi-jawara-sampo-tanah-air-apa-strategi-marketing-pantene/
http://marketers.com/jadi-jawara-sampo-tanah-air-apa-strategi-marketing-pantene/
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beriklan melalui berbagai media. Tentunya hal ini diharapkan mampu 

membangkitkan respon dari masyarakat. Salah satu caranya adalah  dengan 

menggencarkan promosi  melalui  periklanan.  

 Periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh seorang penjual 

untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang, 

jasa) ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat.7Dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa iklan adalah salah satu kegiatan 

promosi suatu barang. 

 Adanya iklan tentu bukan untuk tontonan semata. Fungsi utama iklan 

bisa dikelompokkan menjadi lima macam:informing, persuading, 

reminding,adding value, dan assisting.8Jadi iklan berfungsi untuk memberikan 

informasi, mempersuasi atau membujuk, mengingatkan, memberikan nilai 

tambah, dan mendampingi upaya – upaya lain dari suatu perusahaan.  

 Seiring perkembangan zaman, segala aspek kehidupan ikut 

berkembang. Persaingan secara global juga menuntut adanya perubahan. 

Begitu juga dengan iklan, kini iklan dapat ditemui dimana saja. Berbicara 

mengenai medianya, iklan dapat ditemui di media cetak, media elektronik, 

internet, dan media khusus seperti baliho.  

 Sayangnya, tidak semua media penyampaian iklan digemari oleh 

konsumen. Padahal tujuan dari iklan adalah untuk promosi. Hasil riset Nielsen 

Consumer Media View (CMV) pada tahun 2017 mengungkapnya. Riset tersebut 

meneliti beberapa media seperti televisi, luar ruang, internet, radio, dan media 

                                                           
7M. Suyanto. 2003. Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta: ANDI  OFFSET. hlm. 9.  
8Terence A. Shimp. 2003. Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jilid I, Edisi Kelima. 

Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm. 400.  
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cetak. Dijelaskan bahwa televisi masih menjadi media utama bagi 

masyarakatIndonesia. Tertulis bahwa 96% (persentase tertinggi) responden 

masih menikmati media televisi.9 

 Bagi pengiklan, hal tersebut tentu penting. Melalui media yang efektif, 

kegiatan promosi melalui iklan dapat diterima oleh sasaran yang tepat. 

Berdasarkan hasil riset Brand & Marketing Institute (BMI) Research dan Iconic, 

televisi masih menjadi primadona dengan keunggulan audio visual dan 

jangkauannya. Ditemukan pula bahwa tingkat konsumsi masyarakat urban 

dalam melihat promosi media televisi sebesar 83%.10 

 Perjalanan iklan sebagai alat promosi tidak berhenti sampai disitu. 

Dengan media yang efektif, seperti televisi, iklan mampu membuka peluang 

bagi suatu merek untuk lebih dikenal. Konten iklan pun berperan besar dalam 

hal ini. Oleh karena itu, penting pula membangun kesadaran masyarakat akan 

suatu merek. 

 Brand Awareness (kesadaran merek) merupakan kesanggupan 

seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Aaker 

1996:90).11Bisa dikatakan bahwa Brand Awareness merupakan nyawa dari 

kegiatan promosi.  

 Selain itu, kesadaran merek (Brand Awareness) merupakan hal penting. 

Kesadaran merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang 

                                                           
9Penetrasi Media Televisi Masih yang Tertinggi. 7 Februari 2018. 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi 
10Sri Niken Handayani. Di Media Apa Beriklan yang Efektif? 7 Februari 2018. https://swa.co.id/swa/trends/di-media-apa-
beriklan-yang-efektif 
11 Freddy Rangkuti. 2002.The Power of Brands. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 39.  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi
https://swa.co.id/swa/trends/di-media-apa-beriklan-yang-efektif
https://swa.co.id/swa/trends/di-media-apa-beriklan-yang-efektif
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akansuatu produk. Konsumen akan memilih produk yang melibatkan kebutuhan 

mereka dan menjawab keresahan yang ada. Kepercayaan konsumen akan 

suatu produk juga menjadi hal yang penting.  

 Diperlukan pemahaman yang jelas tentang arti dari “merek.” 

Berdasarkan definisi dari American Marketing Association, merek adalah 

“nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal – hal 

tersebut. Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau 

jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh pesaing.”12Dapat disimpulkan, bahwa merek merupakan hal penting dalam 

komunikasi pemasaran. 

 Merek memiliki pengaruh besar dalam tahap penjualan. Para konsumen 

seringkali memilih merek yang lebih dikenal. Sebagai contoh, pada tahun 1998 

merek sepatu atletik Adidas meningkatkan anggaran iklannya sebesar 25 

persen dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur penjualan dan pemasaran 

Adidas menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini bertujuan untuk: (1) 

meningkatkan kesadaran konsumen terhadap nama Adidas dan (2) 

menyampaikan pesan bahwa Adidas adalah sepatu atletik yang otentik dengan 

performa tinggi.13 

 Akan tetapi, membentuk Brand Awareness tidaklah mudah. Proses 

memperkenalkan suatu merek kepada konsumen membutuhkan waktu. Sebuah 

perusahaan biasanya menggencarkan promosi mereka ketika mengeluarkan 

produk baru. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut dapat tertanam di 

                                                           
12 Freddy Rangkuti. Ibid. hlm. 2.  
13 Terence A. Shimp. Op.Cit. hlm. 10 
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benak konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memilih media penyampaian 

yang efektif dan konten yang menarik. 

 Atas dasar permasalahan yang ada, peneliti ingin mengetahui lebih 

mendalam. Dengan melakukan promosi di media yang dinilai efektif dan 

menjadi media utama masyarakat Indonesia, apakah kesadaran masyarakat 

akan merek baru dapat dibentuk melalui iklan televisi. Selain itu peneliti juga 

ingin mengetahui apakah iklan televisi mempengaruhi keputusan pembelian. 

 Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjek penelitian yaitu mereka 

yang pernah menonton iklan televisi Sampo Pantene Anti Lepek dan membeli 

produknya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Untuk pembatasan masalahnya, peneliti 

menggunakan seratus responden sebagai sampel.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan judul “Pengaruh Iklan dalam 

Membentuk Kesadaran Merek (Brand Awareness)hingga Keputusan 

Pembelian” dalam Studi Kasus Produk Sampo Pantene Anti Lepek. Hal 

tersebut berbicara tentang bagaimana konsumen menjadi sadar akan adanya 

produk baru dari Pantene dan apakah konsumen melakukan  keputusan 

pembelian untuk produk tersebut. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, 

penulis memfokuskan penelitian pada pertanyaan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana Iklan Televisi mempengaruhi pembentukanBrand 

Awareness sampo Pantene Anti Lepek? 
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1.2.2. Bagaimana Iklan Televisi mempengaruhi pembentukan Keputusan 

Pembelian sampo Pantene Anti Lepek?   

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Memperoleh gambaran bagaimanaapakah Iklan Televisi mempengaruhi 

pembentukanBrand Awareness sampo Pantene Anti Lepek. 

1.3.2. Memperoleh gambaran bagaimana Iklan Televisi mempengaruhi 

pembentukan  Keputusan Pembelian sampo Pantene Anti Lepek.  

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru kepada para mahasiswa dan para pendidik tentang 

hubungan antara Iklan Televisi dengan Brand Awareness bahkan hingga 

Keputusan Pembelian. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi 

Pantene Anti Lepek demi kemajuan produknya.   

 

1.5. TATAKALA PENELITIAN 

No Kegiatan 
2017 2018 

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt  Nov 

1 Perencanaan 
Penelitian                           

  Pengajuan Topik                           

  Penyusunan Proposal                           

  Seminar Proposal                           

2 Pelaksanaan 
Penelitian                           
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  Pengumpulan Data                           

  Analisis Data                           

3 Penyusunan Laporan                           

  Penulisan Laporan                           

  Ujian Skripsi                           

 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang masing-masing 

memiliki bahasannya sendiri-sendiri.  

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, 

perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.  

Bab kedua berisi tinjauan pustaka, landasan teori yang relevan dengan 

penelitian, hipotesis, dan kerangka pikir.  

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi batasan operasional, 

variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.    

 Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dipaparkan pula 

data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Data akan dipaparkan 

dalam bentuk angka. 

 Bab kelima berisi simpulan dan saran. Menjelaskan inti dari hasil secara 

keseluruhan dan saran yang dapat  diberikan bagi perkembangan objek 

penelitian. 

 

 


