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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

       Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, aktivitas dunia usaha di 

Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi 

perkembangan usaha di Indonesia. Perkembangan usaha ini juga dipengaruhi oleh 

variasi dan inovasi produk yang ditawarkan oleh produsen. Semakin banyaknya 

variasi dan inovasi tersebut, konsumen memiliki banyak pilihan dalam memilih 

produk yang diinginkan. Hal ini akan mempengaruhi keinginan konsumen untuk 

membeli produk tersebut.  

Keinginan atau perilaku konsumen adalah hal yang penting untuk dipahami 

karena akan menentukan kunci sukses untuk sebuah perusahaan. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2004) perilaku konsumen adalah mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menentukan produk   dan jasa yang diharapkan 

untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan Mowen dan Minor (2002) 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembeli dan proses 

pertukaran yang melibatkan perolehan konsumsi, pengembangan barang dan jasa, 

pengalaman serta ide-ide. 

Perilaku konsumen ini menimbulkan sikap dari konsumen yang merupakan 

bagian dari perilaku tersebut, sikap dapat positif dan negatif tergantung pada 

individu konsumen tersebut. Menurut Kotler (2000:167) sikap (attitude) 

merupakan evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang 
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menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang 

terhadap beberapa obyek dan gagasan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya 

adalah  promosi, yang juga menjadi salah satu penentu kesuksesan pada sebuah 

produk dalam sebuah perusahaan.  Menurut Martina dan Wijaya (2006), promosi 

merupakan suatu faktor kunci dalam keberhasilan pemasaran dan penjualan 

sebuah produk, sebab promosi pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Menurut Tjiptono (2000) dalam Martina dan Wijaya (2006) 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Diantara berbagai bentuk pemasaran, iklan merupakan salah satu bentuk 

promosi yang banyak digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produknya. 

Menurut Kasali (1992) iklan secara sederhana adalah suatu pesan yang 

menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu 

media. Untuk mempromosikan produknya perusahaan dapat beriklan diantaranya 

melalui televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya. 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu promosi, perusahaan 

terkadang mengeluarkan anggaran pemasaran yang cukup besar, maka perusahaan 

harus membuat iklan yang memberikan suatu iklan yang jelas dan efektif, 

sehingga konsumen menerima informasi iklan itu tidak menimbulkan suatu 

ambiguitas dalam benak konsumen. 
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Kesuksesan suatu strategi pemasaran tidak hanya bergantung pada kualitas 

produk yang dihasilkan, pelayanan, serta distribusi yang cepat, tetapi juga 

tergantung pada hubungan baik antara produsen dengan konsumen, contohnya 

adalah kejujuran dan keterbukaan dari pihak perusahaan bahwa produk yang 

dijual itu merupakan produk yang layak dikonsumsi oleh konsumen. Dari 

pernyataan tersebut diharapkan konsumen akan memiliki suatu keyakinan pada 

produk yang dikonsumsinya sehingga akan menimbulkan suatu sikap yang positif 

pada produk tersebut. 

Berkaitan dengan periklanan, konsumen dan perusahaan dituntut untuk 

menjadi lebih kritis dalam menilai dan membandingkan suatu produk yang 

diiklankan, apakah iklan yang menggunakan model cantik sebagai penyampaian 

pesan yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan produk dari perusahaan 

yang bersangkutan. Simamora (2003) menyatakan bahwa pembentukan sikap 

terhadap iklan dapat mempengaruhi sikap terhadap merek, emosi yang 

diekspresikan pada iklan dapat mempengaruhi sikap terhadap iklan, isi pesan iklan 

dapat mempengaruhi emosi konsumen, komponen visual dan verbal iklan dapat 

secara bebas mempengaruhi sikap terhadap iklan, pembentukan kepercayaan 

produk dan waktu luang melihat iklan. Komponen iklan dapat dilihat dari feeling, 

emotions, lama penayangan iklan, dan frekuensi iklan. Iklan yang paling 

mendapat perhatian masyarakat dan efektif adalah melalui iklan televisi karena 

dengan semakin banyaknya televisi swasta, iklan sekarang ini semakin gencar 

dilakukan sehingga hal ini membuat para produsen gencar mengiklankan 

produknya untuk menarik minat konsumen melalui televisi. 
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Soyjoy adalah salah satu produk camilan sehat produksi PT Amerta Indah 

Otsuka dengan suatu inovasi yaitu menggunakan tepung kedelai dan buah-buahan 

yang dikeringkan dalam produksinya, Diolah melalui proses oven-baked untuk 

mempertahankan rasa dan kandungan nutrisi secara alami, serta terjaga 

manfaatnya. SOYJOY praktis, bisa dinikmati kapan saja, dan mudah dibawa. 

SOYJOY memiliki tingkat Glikemiks Indeks (GI) yang rendah sehingga tidak 

membuat gemuk. Dengan variasi 5 rasa yaitu, Hawtorn Berry, Raisin Peanut, 

Apple, Mango Coconut dan Stroberi. Ternyata kunci hidup sehat, serta usia 

panjang orang-orang di Jepang adalah makan kedelai. Di Indonesia, gaya hidup 

sehat mulai menjadi pilihan. Salah satu yang sering dilakukan adalah memilih 

makanan atau camilan sehat berbahan dasar kedelai. Kedelai mengandung protein 

tinggi dan nutrisi yang dapat menjaga kesehatan tubuh serta terbukti memiliki 

Indeks Glikemik rendah (Low GI) yang berarti sangat baik untuk menjaga 

kestabilan berat badan. Kedelai juga mengandung isoflavon sebagai antioksidan 

yang bermanfaat untuk menghindari gejala penuaan dini. Produk Soyjoy telah 

diluncurkan pada tahun 2008 (data dari website soyjoy : http://www.soyjoy.co.id/ 

didownload tanggal 24 September 2011), tetapi masih banyak masyarakat yang 

belum pernah mencoba produk ini, serta ada yang berpendapat bahwa soyjoy 

rasanya kurang enak, rasanya aneh dan harganya mahal, ini disebabkan 

masyarakat lebih menyukai camilan yang kurang sehat dengan kandungan gula 

yang banyak serta pewarna dan bahan pengawet. Pernyataan ini dapat dilihat pada 

poling yang diadakan oleh Budi Snake pada website 
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http://mertanus.wordpress.com/2008/02/17/soyjoy---nutition-bar-pertama-di-

indonesia/ didownload tanggal 22 September 2011). 

Dari 30 orang responden, 18 Responden tidak menyukai soyjoy, 7 orang 

menyukai soyjoy, dan 5 orang yang belum pernah mencoba soyjoy. Alasan 

responden yang tidak menyukai soyjoy pun beragam ada yang mengatakan rasa 

soyjoy itu aneh, tidak enak serta teksturnya seperti camilan yang basi, ada yang 

mengatakan harga soyjoy mahal, ada yang mengatakan ada snack sehat merek lain 

(Jacobs snack) yang jauh lebih enak dari soyjoy, sedangkan responden yang 

belum pernah mencoba mengatakan bahwa mereka masih ragu-ragu untuk 

mengkonsumsi soyjoy sebab merekan belum mengetahui soyjoy halal atau tidak. 

Poling yang diadakan oleh Kaskus Showthread tentang snack yang paling 

tidak disukai dan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia,  poling snack 

yang paling tidak disukai, dari 35 orang responden, terdapat 20 orang responden 

yang tidak menyukai soyjoy, 4 Orang tidak menyukai Tori-Tori Cheese, 3 Orang 

tidak menyukai Lays, 2 Orang tidak menyukai Taro, 2 Orang Tidak menyukai 

Chiki, 2 Orang tidak menyukai Cheetos, 2 Orang tidak menyukai Kacang Garuda. 

Dari poling yang diadakan dapat disimpulkan bahwa camilan soyjoy yang tidak 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Poling tentang Snack yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia, Dari 20 Responden, 5 Orang mengatakan menyukai Biskuit 

Oreo, 4 Orang menyukai Pilus Garuda, 2 Orang menyukai Gery Chocolatos, 2 

Orang menyukai Keripik Singkong, 2 Orang menyukai Keripik Tempe, 1 Orang 

menyukai Tempe Mendoan, 1 Orang Menyukai Tahu Goreng, 1 Orang menyukai 

Momogi Snack, 1 Orang Menyukai Anak Mas, 1 Orang menyukai Popcorn. Dari 
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data yang ada dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia menyukai camilan 

yang kurang sehat, seperti mengandung banyak lemak serta karbohidrat yang 

tinggi, selain itu mereka menyukai camilan yang mengandung banyak kandungan 

gula, coklat, minyak (yang terdapat pada camilan gorengan), pewarna makanan, 

bahan  pengawet ( http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7044557/ didownload 

pada tanggal 22 September 2011). 

Iklan Soyjoy di televisi versi Nadya Hutagalung yang ditayangkan di 

televise sejak tanggal 31 Januari 2010 ini menarik dengan konsep pentingnya 

kedelai bagi kesehatan, mudah diingat oleh para konsumen serta pesannya juga 

merasuk pada mindset konsumen, apakah nantinya iklan soyjoy di televisi ini 

dapat memikat konsumen yang belum pernah mencoba produk soyjoy untuk 

membelinya. Adapun pesaing langsung dari Soyjoy yang merupakan camilan 

sehat antara lain adalah Oatbits, Selamat Fibero, Jacob’s, Go Yogurth (data dari 

kaskus showthread, (Data dari http://www.kaskus.us/showthread.php?t=7044557/ 

yang didownload tgl 24 September 2011). Selain memiliki pesaing langsung 

soyjoy juga memiliki pesaing yang tidak langsung antara lain camilan-camilan 

lain yang umum di pasaran diantaranya adalah Biskuit Roma, Oreo, Gery 

Chocolatos, Richeese Nabati, dan camilan lainnya (data dari TOPBRAND 2011, 

http://topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top-brand-result-2011/ 

didownload tgl 19 September 2011). Pada awal tahun 2010 Soyjoy menargetkan 

penjualan produknya tumbuh  hingga 160%, padahal dalam kenyataannya 

penjualan soyjoy hanya tumbuh 20% per tahun ( Sumber dari 

http://www.ciputraentrepreneurship.com/entrepreneur/nasional/intrapreneur/2364/ 
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didownload pada 22 September 2011) Apabila tidak memenuhi target penjualan 

maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, karena mereka telah 

mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Produsen mengiklankan produknya 

di televisi pasti memiliki alasan tersendiri yaitu dari kekuatan dari beriklan di 

televisi yaitu karena televisi dianggap sebagai media yang paling efektif untuk 

menyampaikan pesan komersialnya, TV menjangkau banyak khalayak sasaran, 

kemampuan menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen dengan tekanan 

pada sekaligus dua indra yaitu penglihatan dan pendengaran, dengan 

mempertimbangkan kekuatan dari iklan di televisi, maka televisi menjadi salah 

satu tempat promosi yang memiliki dampak yang kuat bagi kemajuan usaha para 

produsen (Kasali,1992). Alasan dipilihnya produk Soyjoy pada penelitian ini 

adalah Soyjoy merupakan sebuah produk camilan sehat yang memiliki beberapa 

khasiat yang baik untuk tubuh, sehingga memerlukan suatu sikap dan kepercayaan 

konsumen, apakah produk soyjoy ini sesuai dengan pernyataan pada iklan yang 

ditayangkan, selain itu alasan lainnya adalah karena iklannya yang menarik tetapi 

produknya hingga kini masih belum diminati segmen pasarnya, jadi ini menjadi 

fenomena tersendiri yang menarik untuk diteliti.  

Penelitian yang dilakukan oleh Martina dan Wijaya (2006) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh keyakinan (model iklan, desain iklan, brand image) 

terhadap sikap konsumen dan terdapat pengaruh antara sikap terhadap minat 

konsumen membeli shampoo Dove. Artinya bintang iklan yang atraktif, desain 

iklan yang menarik, brand image terbukti signifikan mempengaruhi sikap 

konsumen, tetapi pesan iklan tidak terbukti mempengaruhi sikap konsumen. 
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Sedangkan sikap konsumen mempengaruhi minat juga terbukti signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Firdausi (2002) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara isi pesan iklan TV, frekuensi penayangan terhadap sikap 

konsumen rokok Djarum 76. 

Maka penelitian ini akan meneliti pengaruh iklan (bintang iklan, desain 

iklan, pesan iklan, frekuensi iklan, lama penayangan iklan) terhadap sikap 

konsumen pada produk Soyjoy di Semarang. Adapun versi iklan Soyjoy yang 

diteliti adalah versi Nadya Hutagalung. Iklan Soyjoy ini sendiri telah ada beberapa 

macam sekitar 8 versi, tetapi peneliti mengambil iklan terbarunya. Iklan versi 

Nadya Hutagalung ini sudah ada sejak tahun 2010. Menurut Sumber dari Soyjoy 

Contact Us (http://www.soyjoy.co.id/contact-us/ didownload tanggal 26 Januari 

2012) Iklan SoyJoy ditayangkan antara pukul 16.00 hingga pukul 21.00. Alasan 

ditelitinya sikap pada penelitian ini karena penelitian ini lebih kepada studi 

empirik saja, hanya berfokus kepada sikap konsumen, yaitu apakah para 

konsumen memiliki antusiasme, keyakinan dan perhatian terhadap camilan sehat 

yang salah satunya adalah soyjoy, dan ingin mengerti pendapat konsumen tentang 

camilan sehat soyjoy dan tidak meneliti kepada niat beli konsumen. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian ini berjudul: 

“PENGARUH IKLAN TELEVISI SOYJOY VERSI NADYA 

HUTAGALUNG TERHADAP SIKAP KONSUMEN SOYJOY DI 

SEMARANG”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH  

a. Apakah bintang iklan memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen 

pada produk Soyjoy ? 

b. Apakah desain iklan memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen 

pada produk Soyjoy ? 

c. Apakah pesan iklan memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen 

pada produk Soyjoy ? 

d. Apakah frekuensi iklan memiliki pengaruh terhadap sikap 

konsumen pada produk Soyjoy ? 

e. Apakah lama penayangan iklan memiliki pengaruh terhadap sikap 

konsumen pada produk Soyjoy ? 

f. Apakah bintang iklan, desain iklan, pesan iklan, frekuensi iklan, 

lama penayangan iklan secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap sikap konsumen  pada produk Soyjoy ? 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui apakah bintang iklan memiliki pengaruh 

terhadap sikap konsumen pada produk Soyjoy. 

b. Untuk mengetahui apakah desain iklan memiliki pengaruh terhadap 

sikap konsumen pada produk Soyjoy. 

c. Untuk mengetahui apakah pesan iklan memiliki pengaruh terhadap 

sikap konsumen pada produk Soyjoy. 
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d. Untuk mengetahui apakah frekuensi iklan memiliki pengaruh 

terhadap sikap konsumen pada produk Soyjoy. 

e. Untuk mengetahui apakah lama penayangan iklan memiliki 

pengaruh terhadap sikap konsumen pada produk Soyjoy. 

f. Untuk mengetahui apakah bintang iklan, desain iklan, pesan iklan, 

frekuensi iklan, lama penayangan iklan secara bersama-sama 

memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen pada produk Soyjoy. 

 

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi pihak perusahaan: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak produsen 

Soyjoy dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi  sikap konsumennya 

sehingga dikemudian hari dapat meningkatkan penjualannya lagi. 

b. Bagi kalangan akademisi: 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan para pembaca 

dan referensi untuk penelitian serupa di masa mendatang. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil analisis data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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