
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dibandingkan dengan media lainnya, kekuatan televisi sebagai 

sumber informasi dan hiburan masih sulit dibendung. Masyarakat di Jawa, 

Sumatera, dan Kalimantan adalah pengguna terbesar media ini. 

Pertumbuhan pesat jumlah statsiun televisi swasta - baik yang 

menamakan dirinya stasiun televisi lokal maupun statsiun siaran nasional - 

bisa menjadi satu bukti bahwa sebagian besar masyarakat kita belum 

jemu menikmati hiburan yang disuguhkan di layar kaca. Padahal, seperti 

yang sering diungkapkan di seminar-seminar ataupun artikel-artikel koran 

dan majalah, pertumbuhan ragam acara televisi masih "kalah pesat" 

dibandingkan dengan jumlah stasiun pemancarnya. Kalau bukan sinetron, 

atau acara dangdut yang dikemas mewah (yang lebih dikenal dengan 

variety show) atau show yang lain (reality show), masyarakat penonton 

Indonesia masih jatuh hati dengan media yang telah berumur tiga 

perempat abad ini. Media lain, apakah itu media cetak ataupun media 

elektronik lainnya (radio dan internet), belum mampu menyaingi jumlah 

audien televisi (Cakram, 2004). 

Lainnya halnya yang terjadi di media cetak, salah satunya adalah 

Surat Kabar atau yang lebih dikenal dengan nama "Koran". Sejak 

dikeluarkannya UU Kebebasan Pers tahun 1999, media cetak di tanah air 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Masih segar dalam ingatan 

bagaimana surat kabar, majalah dan tabloid tiba-tiba membludak di 

pasaran khususnya pada 2000 - 2001. Namun fenomena ini hanya 



bersifat sementara, karena setelah itu jumlah media cetak yang beredar 

berangsur-angsur normal. Perkembangan surat kabar sendiri cukup 

menarik untuk disimak. Berdasarkan data dari Sertifikat Penerbit 

Suratkabar (SPS) Pusat dalam Cakram (2004), jumlah surat kabar pada 

tahun 2003 adalah sekitar dua kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 

1997 atau sekitar enam tahun yang lalu. Sayangnya data tahun 2000 tak 

dapat dilacak SPS sehubungan dengan ditutupnya Departemen 

Penerangan pada tahun itu. Pertumbuhan yang pesat ini tak terlepas dari 

banyaknya surat kabar lokal yang bermunculan dari Aceh hingga Papua 

beberapa tahun terakhir ini, apalagi dengan adanya kebijakan otonomi 

daerah. Dunia surat kabar lokal praktis masih didominasi oleh kelompok- 

kelompok penerbit besar seperti Kelompok Kompas Gramedia dan Jawa 

Pos - yang menguasai mayoritas pasar di lndonesia - juga kelompok 

Pikiran Rakyat, Suara Merdeka dan Kelompok Bisnis Indonesia. Belum 

termasuk berbagai surat kabar lokal, besar maupun kecil yang mencoba 

tetap eksis. Mendirikan bisnis surat kabar memang tidak mudah. Menurut 

Bambang N. Rahadi (2001) dalam Cakram (2004), untuk investasi awal 

saja saat ini dibutuhkan dana setidaknya antara Rp 2 miliar - Rp 3 milliar. 

Sayangnya pertumbuhan kuantitas yang pesat ini belum sebanding 

dengan pertumbuhan kualitasnya. Tidak banyak surat kabar yang benar- 

benar mampu menyajikan kualitas isi yang menarik dan diminati pembaca. 

Selain itu, rendahnya minat baca, tingginya persaingan dan lemahnya 

jaringan distribusi masih merupakan kendala-kendala klasik yang dihadapi 

surat kabar di lndonesia. Minat baca masyarakat lndonesia memang 



masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, umumnya 

masyarakat lndonesia lebih suka mengonsumsi informasi dari televisi dan 

radio, selain lebih cepat juga lebih menarik. Nielsen Media Research 

(NMR) lndonesia adalah salah satu perusahaan multinasional yang saat 

ini meneliti kemampuan dan eksistensi media (televisi, radio dan media 

cetak), sehingga memberikan pilihan yang baik dan tepat bagi advertiser 

atau biro iklan dalam memilih media dalam beriklan dari sekian banyak 

media yang ada,. 

Setiap tahunnya Neilsen Media Research mengadakan suatu 

survei khusus mengenai kepemilikan TV yang disebut TV Establisment 

Survey. Survei ini merupakan bagian dari survei Media Index yang 

dilaksanakan di kota-kota besar di lndonesia. Untuk tahun 2003, survei 

diadakan terhadap 16.000 rumah tangga yang memiliki TV di 9 area yaitu 

Jabotabek, Bandung, Semarang, Surabaya+Gerbangkertasila, Medan, 

Makassar, Yogyakarta+Sleman dan Bantul, Palembang serta Denpasar. 

Dari tahun ke tahun jumlah populasi TV selalu meningkat. Seiama 9 

tahun terakhir, terjadi peningkatan sekitar 3 kali lipat (Gambar 1). Ini 

menunjukkan minat dan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi TV 

cukup besar dan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebaik- 

baiknya oleh stasiun TV nasional maupun lokal serta produser TV. 

Mengikuti kecenderungan populasi pada umumnya, level sosio-ekonomi 

populasi TV diseluruh kota survei lebih didominasi SES B-D (Gambar 2). 
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Gambar 1. Grafik kepemilikan TV di 5 kota besar (Jabotabek, Bandung 
Semarang, Greater Surabaya, Medan) 
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Gambar2. Grafik Jumlah TV sesuai SES (Social Economy Status) 
Tahun 2003. 
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Gambar 3. Grafik proporsi SES (Social Economy Status) antara Total 
dengan kota Jakarta. 

Untuk populasi Jakarta, konsentrasi SES lebih terpusat pada B & 

C1. Umumnya setiap rumah tangga memiliki satu buah TV, dengan sedikit 

dari SES B ke bawah yang memiliki dua buah TV atau lebih. SES A cukup 

banyak yang memiliki dua buah TV (A1 40.8%, A2 30.1%) atau lebih. 

Sementara hampir separuh SES E yang tidak memiliki TV ataupun bila 

memiliki TV hanya satu buah (Gambar 3). 

Dari table 1, terlihat tidak ada perbedaan konsumsi media antara 

laki-laki dengan perempuan dengan persentase 50.08 dan 49.92 persen 

dalam mengkonsumsi media televisi. Dari sembilan media yang 

dianalisis, semuanya didominasi oleh kaum pria, kecuali majalah (w/o 

tabloids) yang lebih banyak dibaca perempuan dibandingkan dengan laki- 

laki. Jika dilihat per jenis kelamin, televisi merupakan media yang paling 



sering dinikmati oleh laki-laki dan perempuan dengan persentase lebih 

dari 88 persen. Media kedua yang paling banyak dikonsumsi oleh laki-laki 

dan perempuan adalah media radio dengan nilai persentase 45.01 dan 

43.05 persen. Kemudian diikuti oleh konsumsi pada media cetak (majalah, 

koran dan tabloids), penggunaan internet dan jumlah frekuensi pergi 

menonton di cinema. 

Tabel 1. Media Habit berdasarkan pada Jenis Kelamin Tahun 2003. 

SEX SEX 
TOTAL MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE 

TOTAL 36358 18237 18120 100.00 50.16 49.84 
USAGEOF INTERNE USED IN PAST 12 MONT 3361 2055 1306 100.00 61.14 38.86 
NVlEWlNG YESTERDAY 32362 16208 16154 100.00 50.08 48.92 
NPP SUMMARY NPP YESTERDAY 10404 6530 3874 100.00 82.76 37.24 
MAGS SUMMARY ANY TABLOID 7002 3610 3393 100.00 51.56 48.46 
MAGS SUMMARY ANY MAGS WIO TABL 8632 4214 4418 100.00 48.82 51.18 
MAGSSUMMARY ANY MAGAZINE 11 622 5877 5745 100.00 50.57 49.43 
RADIO LISTENING YESTERDAY 16009 8208 7801 100.00 51.27 48.73 
FREQ GOT0 CINEMA 2-3TIMES A MONTH 698 420 278 100.00 60.17 39.83 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 
USAGEOF INTERNE USED IN PAST 12 MONT 9.24 11.27 7.21 
NVlEWlNG YESTERDAY 89.01 88.87 89.15 
NPP SUMMARY NPPYESTERDAY 26.62 35.81 21.38 
MAGS SUMMARY ANY TABLOID 19.26 19.79 18.73 
MAGS SUMMARY ANY MAGS WIO TABL 23.74 23.11 24.38 
MAGSSUMMARY ANY MAGAZINE 31.97 32.23 31.71 
RADIO LISTENING YESTERDAY 44.03 45.01 43.05 
FREQ GO TO CINEMA 2.3 TIMES A MONTH 1.92 2.30 1.53 

Sumber : Media lndexY2003, Nielsen Media Research 

. *. 
Berdasarkan data riset yang dikumpulkan Nielsen ~ e d i a  Research 

dari bulan Januari - Juli 2004, didapatkan estimasi belanja iklan untuk 

semua kategori di berbagai media massa untuk skala nasional (Gambar 

4). Belanja iklan yang dihitung berdasarkan published rate card tanpa 

memperhitungkan diskon yang biasa diberikan oleh agensi periklanan 

serta pemilik media kepada pemasang iklan. 



Total Belanja lklan semua kategori (Gross Value - 
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Surnber : Adquest, Nielsen Media Reasearch, Januari - Juli 

Gambar .4. Total belanja iklan semua kategori di media televisi (TV), 
surat kabar (NPP) dan MajalahiTabloids (MAG) bulan 
Januari - Juli 2002/2003/2004. 

Dari bulan Januari - Juli untuk tahun 2002 sampai tahun 2004, 

terlihat kecenderungan peningkatan belanja iklan dengan TV sebagai 

media yang memegang belanja iklan paling tinggi dengan nilai total 

belanja iklan sebesar 8.6 trilliun rupiah (2002), 11.4 trilliun rupiah (2003) 

dan 15.8 trilliun rupiah (2004). Dari tahun 2002 ke tahun 2003, terlihat 

total belanja iklan disemua media naik sebesar 24.14%, sedangkan dari 

tahun 2003 ke tahun 2004, terlihat kenaikan sebesar 27.83%. Untuk tahun 

2004 saja, TV mendominasi belanja iklan dengan nilai sebesar 11.7 trilliun 

rupiah (74.29%) yang diikuti oleh surat kabar dengan nilai sebesar 3.4 

trilliun rupiah (21.69%) dan majalahltabloids dengan nilai 635 milliar 

rupiah (4.02%). 



Table 2. Belanja iklan untuk semua kategori (produk atau non produk) 
bulan Januari - Juli 2004 untuk media televisi dan media 
cetak. 

[A FOOD I 946.409 1 91 1,859 1 10.482 1 24.0681 
B BEVERAGES 
C SMOKING &ACCESSORIES 
D BABY PRODUCTS 
E MEDiClNESlPHARMACEUTlCALS 
F TOILETERIES & COSMETiCS 
G APPAREUPERSONAL ACCESSORIES 
H HOUSEHOLD PRODUCTSISUPPLIES 

HOUSEHOLD EOuIPMEhT B APPLlAhCES 1 466.923 1 227 188 1 217.174 1 22,561 1 
A,TOMOT.VE 8 ACCESSORIES 966 078 453.942 473 194 38.642 - 

L INDUSTRIAL PRODUCTS 
M OFFICE EQPT, COMPUTER. COMMUNICATIONS 
N SERVICES - FINANCIAL 
P SERVICES - TRANS'T, TRAVEL, RECREATION 
Q SERVICES - PROPERTY 
R SERVICES - PERSONAL SERVICES 
S SERVICES - MEDIA & PROMOTION 
T SERVICES - EDUCATION 
U SERVICES - RETAIL 
V SERVICES - CORPORATE & PUBLIC SERV ADV 

Isumber: Adquesl, Nielsen Media Research Januar- Juli 20d4 dalam Julaan dupiah I I I 

Jika dilihat dari sisi semua kategori yang beriklan, untuk bulan 

Januari - Juli tahun 2004, tergambar kategori Non-commercial 

W FION.COMMERCIAL ADVERTISEMENT 

advertisement menduduki posisi teratas. Nilai ini disumbangkan dari 

kampanye pemilu yang dilaksanakan di negeri ini, baik itu iklan partai 

3.336 037 1 3 124,077 1 173.161 1 38 799 

politik untuk pemilihan anggota legislatif atau pun pemilihan presiden 

putaran pertama. Untuk kategori iklan komersil, terlihat kategori Toileteries 

Repon Total 1 15.805.072 1 11,741,299 1 3,428.799 1 634.974 
I I I I 

& Cosmetics sebagai kategori yang beriklan paling tinggi secara total 

media dibandingkan dengan kategori komersil yang lain. Jika dilihat per 

media berilklan (untuk kategori komersil), Televisi didominasi oleh kategori 

Toileteries & Cosmetics. Sedangkan surat kabar didominasi oleh kategori 

Automotive & Accessories dan majalahltabloids didominasi oleh kategori 

Toileteries & Cosmetics. 



Kondisi diatas perlu menjadi perhatian khusus jika suatu produk 

ingin mempromosikan diri di media massa dan kegiatan perencanaan 

pemasaran yang baik sangat diperlukan. Kalau produk itu memiliki dana 

iklan yang besar mungkin tidak akan memiliki masalah dalam 

menggunakan semua media iklan. Tapi sebaliknya akan berbeda dengan 

suatu produk yang memiliki dana yang tidak besar atau mungkin pas- 

pasan. Untuk kondisi terakhir ini, kegiatan perencanaan media yang baik 

tentu sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan mendukung kegiatan 

promosi yang efektif dan efisien. Yang pada akhirnya akan meningkatkan 

jumlah penjualan dan pendapatan si pengiklan (advertiser), disamping 

memperoleh brand awareness di mata konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Begitu banyaknya produk atau kategori yang beriklan membuat 

peta persaingan yang cukup ketat. Disamping itu pula, begitu banyaknya 

media yang dapat dijadikan media promosi, membuat strategi pemasaran 

menjadi suatu yang berharga. Ketidakmampuan dalam menganalisis 

lingkungan persaingan dan salah dalam memilih media iklan yang tidak 

tepat, tentulah pada akhirnya menciptakan ketidakefisienan yang berujung 

pada kegagalan. Para pemain baru harus mampu memperoleh dan 

menemukan celah yang paling baik (efektif dan efisien) dalam 

mempromosikan sebuah produk sehingga ia dikenal konsumen dan 

berhasil dalarn persaingan. 



Analisis persaingan dan kompetisi di media iklan sangat dibutuhkan 

oleh suatu produk (advertiser). Hasil analisis ini akan memberikan 

informasi dan penentuan dasar (benchmark) bagi pengiklan dalam 

mengembangkan kegiatan dan jadwal kampanye produk yang lebih baik. 

Analisis dapat didasari pada perilaku atau budaya konsumsi konsumen 

dalam menikmati media iklan dan pola atau kecenderungan pesaing 

(competitor) dalam menjalankan aktivitas beriklan mereka di media 

massa. 

Sumber data analisis hanya terbatas pada hasil riset yang 

dikeluarkan oleh Nielsen Media Research (NMR) dibeberapa kota di 

Indonesia. Media yang diteliti adalah media televisi yang bersifat nasional 

(RCTI, SCTV, TPI, TVRI, ANTV, METRO TV, TV 7, TRANS TV, LATV dan 

GTV) maupun televisi lokal (JTV, TVB dan BALl TV). Sedangkan media 

cetak yang akan dianalisis akan disesuaikan dengan data yang dihasilkan 

oleh Nielsen Media Resaarch (NMR). Untuk performance belanja iklan 

setiap product (advertiser) akan dibangun berdasarkan dari dua media 

tersebut (media televisi dan media cetak) dalam waktu jangka tertentu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis belanja iklan untuk setiap 

kategori berdasarkan belanja iklan di televisi dan print ad (media 

cetak) dalam menentukan pola belanja iklan. 



2. Menganalisis perilaku konsumen terhadap media iklan (media 

televisi dan media cetak) dalam kecendrungannya mereka 

mengkonsumsi media (media habit) secara demography. 

3. Merumuskan implikasi strategi media 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi semua advertiser (client) dan biro 

iklan (kususnya media planner) dalam : 

1. Menentukan besarnya belanja iklan yang harus dianggarkan. 

Dengan mengetahui pola belanja iklan para pesaing dan berapa 

besar biaya promosi yang harus dikeluarkan agar konsumen yang 

ingin diraih minimal mengetahui produk yang dipasarkan. Nilai 

benchmark ini sangat berguna dalam membuat perencanaan 

promosi yang efisien dan efektif. 

2. Memetakan media televisi dan media cetak berdasarkan pola dan 

kecenderungan target audience dalam mengkonsumsi media. 

Sehingga belanja iklan yang telah ditentukan dapat diaplikasikan 

pada media yang tepat dalam meraih target audience yang 

diinginkan. 




