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Penelitian ini didasari pada begitu banyak produk-produk yang 
beriklan di media elektonik dan media cetak. Dari tahun ke tahun jumlah 
belanja iklan yang selalu bertambah besar. Kondisi peningkatan ini, dipicu 
juga dengan kebiasaan dan tingkah laku konsumen yang memiliki media 
yang juga bertambah banyak. Ini didukung dengan bertambah banyaknya 
media yang muncul dan begitu banyaknya produk yang beriklan dalam 
kategori yang sama. Kondisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi 
produk yang memiliki budget kecil dalam berpromosi. 

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 masa. 

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 habits) secara demography, dan (3) Merumuskan lmplikasi strategi 
media 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplorasi data 
dan statistik deskriptif. Penelitian ini berdasarkan pada data sekunder 
yang diperoleh dari hasil survei Nielsen Media Research (NMR) dari 
Tahun 2002 sampai 2005 (Maret) dalam bentuk data base yaitu : 
(1)Telescope (Media Televisi), (2) Printscope (Media Cetak) dan (3) 
Adquest (Advertising Expenditure). Data dibangkitkan dari program data 
base hasil survey Nielsen Media Research, kemudian diolah sedemikian 
rupa berdasarkan struktur data yang telah ditetapkan dengan 
menggunakan analisis Biplot. 

Nielsen Media Research (NMR) mengelompokkan produk atau 
brand yang beriklan di media televise dan cetak dalam ke 21 kategori. 
Selama tiga tahun terakhir (2002 sampai 2004) kategori Non-Commercial 
Advertisement mendominasi dalam belanja iklan, dan dari tahun ke tahun 
menunjukkan kecenderungan belanja iklan yang terus membesar. Tahun 
2002 saja, kategori ini telah menghabiskan budget iklan sebesar 4,12 
trilliun rupiah, kemudian tahun berikutnya dengan belanja sebesar 4,9 
trilliun rupiah dan tahun 2004 telah membelanjakan sebesar 6,2 trilliun 
rupiah. Kategori terbesar kedua dalam belanja iklan adalah kategori 



penggunaan media iklan, hanya kategori Services (Financial) yang 
menem~atkan dua media iklan (televisi dan newspapers) dalam ~ r o ~ o r s i  
yang hampir sama dari tahun ke tahun dengan kisaian Glai antaia 45-49 
persen. Secara keseluruhan kategori, televisi masih merupakan media 
utama dalam menyampaikan pesan dan keunggulan produk kepada 
konsumen dan target pembeli yang ingin diraih. 

Jika dilihat dari belanja iklan di setiap media iklan dari tahun ke 
tahun (2002 sampai dengan 2004), terlihat kecenderungan peningkatan 
belanja iklan. Di media televisi sendiri, hampir semua kategori 
meningkatkan belanja iklan mereka setiap tahunnya, kecuali untuk lima 
kategori yang mengalami penurunan (baik ditahun 2003 dan tahun 2004) 
yaitu kategori Apparel/Personal Accessories, Household Equipment & 
Appliances, Industrial Products, Services (Travel etc), Services (Personal 
Services) dan Services (Retad). Sedangkan media newspaper, pola 
belanja iklan untuk semua kategori hampir memiliki kemiripan dengan 
kecenderungan di media televisi yang terus meningkat, kecuali untuk 
kategori Food, Smoking & Accessories, Baby Products, Toileteries & 
Cosmetics dan Household Product/Supplies. Kecenderungan peningkatan 
belanja iklan juga diperlihatkan di media magazines oleh semua kategori 
kecuali u ntu k kategori Smoking & Accessories, Services (Personal 
Services) dan Services (Retail). 

Hampir semua golongan usia sangat menyukai televisi sebagai 
sarana hiburan, mendapatkan informasi dan tempat menghabiskan waktu 
sehingga menjadi media iklan paling banyak digunakan dan difavoritkan. 
Televisi, Newspaper, Magazines, Tabloid dan lnternet merupakan media 
yang paling sering dinikmati oleh golongan usia 10-34 tahun dan golongan 
SES A l ,  A2 dan B. Sedangkan usia diatas 35 tahun dan golongan SES 
C1, C2, D dan E lebih cenderung menikmati Radio dan Cinema. Secara 
umum laki-laki lebih menyukai media Koran (Newspapetj dan lnternet, 
sedangkan perempuan lebih cenderung memilih TV, Magazines, Radio, 
Tabloid dan Cinema. Media TV, Newspaper, Tabloids, Magazines dan 
lnternet merupakan media yang paling banyak dikonsumsi konsumen di 
daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, 
Yogyakarta, Greater Yogyakarta, Denpasar dan Palembang. Tetapi untuk 
daerah Botabek, Greater Jakarta, Gerbang Kertasila, Greater Surabaya 
dan Sleman Bantul lebih cenderung menikmati Radio dan Cinema. 

Setiap kategori dalam belanja iklan memiliki pola dan ciri khas 
tertentu. Kekhasan ini memberikan informasi bagi para pengusaha atau 
marketer dalam memahami pola kompetisi dan aktifitas competitor, 
Memahami tingkah laku konsumen dalam mengkonsumsi media iklan juga 
perlu mendapat perhatian yang khusus dan mendalam. Kemampuan 
dalam menarik benang merah antara pola kompetisi dan media habit 
consumer, tentu akan memberikan ilmu dan pengetahuan yang bernilai 
dan berharga dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif 
dan efisien 
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