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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Iklan sebagai media informasi yang telah berperan penting 

memperkenalkan dan memperkuat citra merek dari sebuah produk. Sebuah pesan 

dari suatu iklan produk diharapkan dapat diterima oleh masyarakat, maka dari itu 

perencanaan pemilihan media yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan dari 

pemasaran. Salah satu media periklanan yang banyak diminati oleh pemasar adalah 

media televisi, karena media ini merupakan media audiovisual yang canggih dan 

menarik, dengan sebuah tayangan berdurasi kurang lebih 60 detik yang dapat 

disaksikan serentak oleh puluhan juta bahkan ratusan dan ribuan juta pasang mata 

di seluruh dunia. 

Periklanan masih menjadi media yang paling menarik perhatian pemasar, 

akan tetapi selain posisinya yang strategis dapat menjangkau konsumen secara luas 

juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran untuk beriklan terutama 

melalui media televisi memerlukan biaya yang tinggi, hal ini membuat perusahaan 

harus berhati-hati dan lebih bijak dalam membelanjakan dananya untuk dapat 

memperoleh suatu efisiensi. Dengan semakin melemahnya tingkat efisiensi 

periklanan untuk memasarkan suatu produk, karena beriklan melalui media televisi 

dirasakan sudah tidak cukup efektif dimana dunia periklanan tidak selalu mulus 
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menjanjikan keuntungan yang besar mengingat banyaknya pesaing iklan yang 

memenuhi ruang publik, apalagi jika harus mengorbankan biaya yang cukup besar 

hanya untuk periklanan melalui media iklan televisi. 

Televisi merupakan media yang banyak dipilih untuk beriklan oleh 

produsen. Hal ini dikarenakan televisi mempunyai kekuatan audio visualnya yang 

mampu menampilkan apa yang ditawarkan oleh produsen sangat jelas, bahkan 

seolah-olah seperti sebuah realita. Oleh karena itu, informasi iklan melalui televisi 

dapat membentuk gambaran tertentu. Pesan-pesan iklan tersebut disampaikan 

melalui televisi secara berulang-ulang, dimana informasi yang ditayangkan di 

televisi merupakan informasi yang datang menghampiri khalayak dan penayangan 

iklan yang berulang-ulang mampu menghasilkan daya ingat yang tinggi.  

Televisi merupakan media yang banyak dipilih untuk beriklan oleh 

produsen. Hal ini dikarenakan televisi mempunyai kekuatan audio visualnya yang 

mampu menampilkan apa yang ditawarkan oleh produsen sangat jelas, bahkan 

seolah-olah seperti sebuah realita, Oleh karena itu, informasi iklan melalui televisi 

dapat membentuk gambaran tertentu. Konsep ini berlaku pula dalam persaingan 

iklan kecap di televisi. Produsen atau pembuat iklan menampilkan keunggulan 

produk dengan pesan-pesannya yang berusaha menanamkan suatu gambaran. 

Pesan iklan kecap tersebut disampaikan melalui televisi secara berulang-ulang, 

dimana informasi yang ditayangkan di televisi merupakan informasi yang datang 

menghampiri khalayak dan penayangan iklan yang berulang-ulang mampu 

menghasilkan daya ingat yang tinggi. Apabila pesan iklan telah disampaikan maka 
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secara otomatis akan terbentuk suatu gambaran mengenai produk maupun 

gambaran tentang realita atau fenomena kecap yang ditampilkan dalam iklan. 

Iklan kecap Bango di televisi yang dilakukan sebelumnya, mencoba 

menyampaikan kepada konsumen mengenai reputasi perusahaan dimana kecap 

Bango diolah oleh para ahli yang dapat dipercaya oleh ibu-ibu, kecapnya kental 

dan hitam tanpa zat pewarna, cocok untuk semua masakan dan disukai oleh semua 

anggota keluarga turun temurun dan menjadi pilihan ibu-ibu di Indonesia. Dalam 

iklan tersebut dapat dilihat produsen kecap Bango berusaha mendapatkan 

kepercayaan yang tinggi dari ibu-ibu dengan menggunakan salah seorang chef yang 

berpengalaman dan ahli dalam mengolah makanan untuk menunjukkan bahwa 

kecap Bango memiliki kualitas yang bagus dan dapat digunakan untuk semua 

makanan serta dipercaya kualitasnya. Selain itu, iklan tersebut selalu melibatkan 

anggota keluarga baik orang tua, suami maupun anak anak dengan maksud 

menempatkan kecap Bango sebagai kecap keluarga yang sehat secara turun 

temurun dan mejadi pilihan banyak ibu-ibu di Indonesia. Menjadi produk pilihan 

dari ibu-ibu rumah tangga tersebut adalah tujuan yang sangat penting yang ingin 

dicapai oleh setiap produsen kecap, begitu juga dengan kecap Bango. 

Periklanan masih menjadi media yang paling menarik perhatian pemasar, 

akan tetapi selain posisinya yang strategis dapat menjangkau konsumen secara luas 

juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, hal ini membuat perusahaan harus 

berhati-hati dan lebih bijak dalam membelanjakan dananya untuk dapat 

memperoleh suatu efisiensi (Sufa, 2012:3). Dengan semakin melemahnya tingkat 
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efisiensi periklanan untuk memasarkan suatu produk, karena beriklan melalui 

media televisi dirasakan sudah tidak cukup efektif dimana dunia periklanan tidak 

selalu mulus menjanjikan keuntungan yang besar mengingat banyaknya pesaing 

iklan yang memenuhi ruang publik, apalagi jika harus mengorbankan biaya yang 

cukup besar hanya untuk periklanan melalui media iklan televisi. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi periklanan yang kreatif, inovatif dan efektif dalam upaya 

menggaet konsumen dengan membuat pesan tampil beda dan dapat melekat 

dibenak konsumen agar tujuan dari iklan tersebut dapat tercapai melalui iklan yang 

efektif tersebut. 

Sebuah iklan yang disampaikan dengan kata-kata dan ilustrasi yang mudah 

dipahami akan menarik perhatian konsumen. Karena daya tarik sebuah iklan atau 

power of impression dari suatu iklan adalah seberapa besar iklan mampu memukau 

atau menarik perhatian pemirsanya (Indiarto, 2006 dalam Sufa, 2012:2). Dalam 

menampilkan pesan iklan yang mampu membujuk, mampu membangkitkan dan 

mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang ditawarkan, memerlukan 

daya tarik bagi pemirsa sasaran. Daya tarik iklan sangat penting karena akan 

meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan pemirsa (Sutisna, 2003 dalam 

Sufa, 2012:2). Karena pada dasarnya setiap konsumen pasti ingin membeli produk 

yang berkualitas, akan tetapi jika kualitas antara beberapa produk sangat seimbang, 

hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk berdasar dari iklan yang 

menawarkan produk yang diminati (Situmorang, 2008 dalam Sufa, 2012:2). Maka 
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dalam hal ini, daya tarik iklan dapat mempengaruhi persepsi konsumen sehingga 

iklan tersebut dapat efektif.  

Sebuah iklan yang efektif tidak hanya mencakup kandungan informatif atas 

barang yang ditawarkan saja, melainkan suatu pesan yang dapat menarik perhatian 

pemirsa (Wahyu, 2010 dalam Sufa, 2012:2). Dalam penelitiannya Puspitasari 

(2009) mengungkapkan bahwa pesan yang dikemas dengan menarik akan lebih 

efektif untuk membuat konsumen melakukan keputusan pembelian. Ketika 

perhatian pemirsa tertuju kepada iklan tersebut maka pesan-pesan iklan yang 

tertuang dalam iklan tersampaikan kepada pemirsa, sehingga pemirsa dapat 

mengetahui produk yang ditawarkan. Ketika masyarakat mampu memahami dan 

merespon baik struktur pesan yang ada pada iklan yang ditayangkan maka iklan 

tersebut termasuk iklan yang efektif (Arifin, 2005 dalam Sufa, 2012:2). Menurut 

Kotler (2005) efektivitas iklan bergantung pada struktur isi pesan. Idealnya sebuah 

pesan seharusnya mendapat perhatian (attention), menarik minat (interest), 

membangkitkan keinginan (desire), dan menyebabkan tindakan (action) atau 

model AIDA. Suatu iklan tidak perlu secara memaksa menjejalkan banyak pesan 

atau informasi mengenai suatu produk. Cukup dengan satu atau beberapa unsur 

atau beberapa unsur dari iklan tersebut dirancang untuk memberikan impact yang 

mendalam sehingga membuat para pemirsa mengidentifikasi informasi-informasi 

lain yang ditampilkan dalam pesan iklan tersebut. Maka diharapkan sebuah pesan 

yang mampu berkomunikasi dengan tepat kepada khalayak, diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas iklan produk.  
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Teori advertising media menyebutkan, iklan akan memberikan hasil efektif 

apabila disampaikan pada tingkat frekuensi efektif, kemudian menerpa pemirsa 

dalam jumlah efektif, serta seharusnya ditampilkan pada masa pembelian 

berlangsung (Sihombing, 2010:10). Dalam penelitiannya Ray et al (dalam Indiarto, 

2006:244) menemukan bahwa pengulangan meningkatkan niat beli dalam iklan 

low-price convenience goods tetapi tidak untuk high-price shopping goods. Namun 

studi menggunakan iklan televisi memiliki efek positif pengulangan. Dimana 

pengulangan suatu pesan iklan merupakan suatu strategi untuk mendekati khalayak 

sasaran. Karena suatu pesan yang sama yang senantiasa diulang-ulang pada 

akhirnya akan berakibat diingatnya pesan tersebut. Indriyanti dan Ilhalauw (2002 

dalam Sufa, 2012:2) menyatakan pengulangan pesan iklan cukup berpengaruh 

dalam menarik perhatian, menimbulkan rasa tertarik, keinginan dan mendorong 

konsumen untuk melakukan tindakan pembelian.   

Kecap merupakan salah satu produk industri pangan yang digunakan 

sebagai bahan tambahan makanan ataupun sebagai salah satu bumbu masakan. Saat 

ini terdapat berbagai macam merek kecap di Indonesia dengan variasi rasanya. Hal 

ini menyebabkan persaingan yang terjadi di industri kecap manis semakin ketat dan 

masing-masing produsen menawarkan berbagai kelebihan dibandingkan 

kompetitornya. Permintaan pasar yang bervariasi membuat perusahaan kecap 

seperti Kecap Bango harus selalu mengikuti permintaan pasar.  Dalam situasi di 

mana konsumen menyadari sejumlah merek yang sesuai dengan kriteria yang 

relevan, pembeli tidak mungkin menghabiskan banyak usaha dalam mencari 
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informasi pada merek asing. Sebuah merek yang memiliki beberapa tingkat 

kesadaran merek adalah jauh lebih mungkin untuk dipertimbangkan, dan karena itu 

dipilih, dari merek yang konsumen tidak menyadari. Selain itu, kekuatan kesadaran 

merek dalam pertimbangan juga dapat menjadi signifikan. Kecap Bango 

merupakan salah satu industri kecap yang mampu bersaing dengan pasar kecap 

yang ada di Indonesia. Menurut Riset (Marketing 12/XI/Desember 2011) 

persaingan ketat terjadi antara dua produsen kecap yaitu ABC dan Bango, 

berdasarkan hasil pengamatan Top Brand dari tahun 2000 hingga 2011 ini cukup 

menarik untuk dicermati. Berikut adalah tabel pergerakan Top Brand tahun 2000 

hingga tahun 2011: 

Gambar 1.1 
Top Brand Indeks Industri Kecap 

 
Sumber : Marketing 12/XI/Desember/2011 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.1 
Top Brand Indeks Industri Kecap 
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Merek 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 
Bango 39.1% 40.0% 41.3% 47.0% 47.2% 
ABC 49.1% 48.5% 47.9% 39.0% 41.6% 
Sedap 0.0% 0.0% 1.6% 4.6% 3.7% 
Indofood 2.0% 2.0% 1.6% 1.8% 1.9% 

 Sumber : Marketing 12/XI/Desember/2011 
 

Berdasarkan gambar dan tabel diatas Top Brand kecap manis dari tahun 

2007 hingga tahun 2011 menarik untuk diamati. Tahun 2007 Indeks Top Brand 

ABC berada diatas kompetitornya seperti kecap Bango, kecap Sedap dan kecap 

Indofood. Namun dua tahun berikutnya pergerakan indeks Top Brand kecap ABC 

terlihat menurun. Hal ini sangat berbeda dengan agresivitas kecap manis merek 

Bango dibawah perusahaan Unilever dimana pergerakannya secara konsisten terus 

mengalami peningkatan dan memperkecil gaps indeks kecap manis merek ABC, 

sehingga perjalanan di tahun 2009 menuju 2010 dan tepatnya di Top Brand Award 

tahun 2010 kecap manis Bango mengalahkan kecap manis ABC yang sudah selama 

8 tahun berada di peringkat tertinggi Top Brand indeks. 

Top Brand Indeks sendiri adalah sebuah penghargaan terhadap merek 

merek yang memiliki Top Brand Index (TBI) tinggi dengan mengukur top of mind 

awareness (yaitu didasarkan atas merek yang pertama kali disebut oleh responden 

ketika kategori produknya disebutkan), last used (yaitu merek terakhir kali 

digunakan/dikonsumsi dalam satu re-purchase cycle) dan future intention (yaitu 

didasarkan atas merek yang ingin digunakan di masa mendatang). Top Brand 
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Indeks selanjutnya diperoleh dengan cara menghitung rata-rata terbobot masing-

masing parameter (http://www.kiaceramics.com/news /kia-ceramics-raih-

topbrand-ke-7-di-tahun-2011). Menurunnya Top Brand Indeks kecap ABC yang 

kalah oleh kecap Bango mengindikasikan bahwa masyarakat saat ini lebih 

mengingat kecap Bango ketika disebutkan nama kecap manis atau bisa dibilang 

popularitas kecap ABC selama beberapa tahun terakhir hal ini disebabkan karena 

kurang efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kecap ABC.   

Kecap Bango merupakan salah satu produk yang dipilih masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya, terutama dengan adanya salah satu produk yaitu kecap 

Bango yang sangat cocok digunakan untuk kondisi seperti itu. Setiap perusahaan 

dalam industri ini, berusaha untuk menarik perhatian (calon) konsumen melalui 

pemberian informasi tentang produk. Meskipun pemberian informasi dapat 

dilakukan melalui packing produk, brosur, peragaan atau kunjungan 

salesgirl.salesman, namun iklan masih dianggap paling efektif dalam industri 

customer good. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memanfaatkan media ini. 

Iklan berperan penting sebagai salah satu sumber informasi yang diperlukan 

konsumen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk serta 

perusahaan dapat menciptakan hubungan interaksi yang menguntungkan antara 

perusahaan dengan konsumen. Para produsen dikategori ini bertahan dengan 

melakukan aktivitas iklan yang sangat agresif, salah satunya dengan iklan yang 

gencar, di banyak media seperti televisi, radio, majalah daan Koran dll.  
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil 

judul PENGARUH FREKUENSI PENAYANGAN IKLAN, DAYA TARIK 

IKLAN DAN KUALITAS PESAN IKLAN TERHADAP EFEKTIVITAS 

IKLAN TELEVISI KECAP BANGO (Study Pada Ibu Rumah Tangga 

Pengguna Kecap Bango di Perumahan Klipang Semarang) 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh frekuensi penayangan iklan terhadap efektivitas iklan 

televisi kecap Bango ? 

2. Bagaimana pengaruh daya tarik pesan terhadap efektivitas iklan televisi kecap 

Bango ? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pesan iklan terhadap efektivitas iklan televisi 

kecap Bango ?  

4. Bagaimana pengaruh frekuensi penayangan iklan, daya tarik pesan dan kualitas 

pesan iklan secara bersama-sama terhadap efektivitas iklan televisi kecap 

Bango ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi ini 

adalah: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi penayangan iklan terhadap efektivitas 

iklan televisi kecap Bango.  

2. Untuk menganalisis pengaruh daya tarik pesan terhadap efektivitas iklan 

televisi kecap Bango.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pesan iklan terhadap efektivitas iklan 

televisi kecap Bango. 

4. Untuk menganalisis pengaruh frekuensi penayangan iklan, daya tarik pesan dan 

kualitas pesan iklan secara bersama-sama terhadap efektivitas iklan televisi 

kecap Bango. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti          

Hasil penelitian ini merupakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan 

pada manajemen pemasaran khususnya mengenai marketing. 

2. Bagi perusahaan          

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijaksanaan yang akan dilaksanakan terutama dalam usaha meningkatkan 

efektivitas iklan televisi kecap Bango. 

3. Bagi Almameter; hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan referansi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

 


