
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Kebutuhan konsumen merupakan dasar dari suatu perusahaan untuk 

memproduksi suatu produk atau mengembangkan produk yang sudah ada supaya 

bisa memenuhi apa yang diminta oleh konsumen. Inti dari bisnis pada dasarnya 

dimulai dari kebutuhan yang muncul dari dua pihak, yaitu konsumen – yang 

membutuhkan produk dalam hal tertentu tidak mampu dibuatnya – dan produsen 

yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan akan produk yang diinginkan 

konsumen dengan tujuan memperoleh imbalan atas jasa tersebut.   

Salah satu cara menciptakan kebutuhan konsumen dengan strategi 

pemasaran melalui konsep iklan. Konsep iklan yang kreatif dinilai efektif untuk 

menggali kebutuhan konsumen akan suatu produk. Sharma (2012) menyatakan 

bahwa harus ada unsur kreativitas dalam iklan. Kreativitas ini adalah untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, unik dan menarik bagi konsumen. Bahkan iklan 

itu sendiri adalah proses kreatif. Kreativitas membuat iklan populer di kalangan 

konsumen dan memotivasi mereka untuk membeli produk tertentu. Dalam 

beberapa iklan, perusahaan menggunakan selebriti sebagai endorser atau bintang 

iklannya untuk membuat iklan tersebut populer sehingga cepat dan mudah dikenal 

oleh masyarakat. Atay (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kesesuaian antara selebriti dan nilai produk memainkan peran penting untuk 

meningkatkan efektivitas iklan. 

Kebutuhan konsumen bisa didapatkan melalui data riset atau survey pasar 

terhadap suatu produk yang akan diproduksi dimana setelah produk itu beredar di 

pasaran diperlukan riset atau survey pasar lanjutan untuk melihat posisi produk itu 

sendiri terhadap rencana awal yang ditetapkan. Tujuan lain dilakukan riset adalah 

untuk mengetahui potensi pasar dan memahami nilai produk (perceive value) 

yang digunakan. Riset pemasaran akan mengungkapkan berbagai hal penting 

lainnya seperti motif, referensi, dan sikap-sikap konsumen. Phillips (2015) 

mengatakan bahwa perubahan sikap dan persuasi adalah tujuan daripada iklan, 

dimana dalam penelitiannya iklan dengan daya tarik kognitif dan daya tarik 

emosional menunjukkan hubungan positif dengan sertifikasi produknya. 

Data riset bisa dijadikan acuan untuk strategi pemasaran produk salah 

satunya untuk pembuatan iklan TV. Iklan TV masih menjadi salah satu andalan 

untuk kampanye penjualan. Diharapkan dengan menggunakan data riset, akan 

dihasilkan kampanye periklanan yang baik. Sebuah kampanye periklanan baru 

bisa dikatakan baik jika semuanya terencana dan terselenggara sedemikian rupa 

sehingga ia dapat mencapai hasil-hasil yang diharapkan dengan anggaran dana 

yang tersedia (Jefkins 1997). Sebagian besar biaya periklanan memang tercurah 

untuk iklan-iklan lini atas, dimana media memainkan peran yang penting. Iklan 

lini atas dianggap masih menjadi media efektif  bagi perusahaan dalam melakukan 

promosi produk. Seperti terlihat pada Gambar 1  mengenai pertumbuhan biaya 

iklan di media televisi dan cetak sebesar 55,3 triliun pada semester 1 tahun 2014 

megalami peningkatan menjadi Rp. 57,1 triliun pada periode semester 1 tahun 

2015. 
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Sumber :  swa.co.id, 2015 

Gambar 1 Pertumbuhan belanja iklan di media televisi dan cetak 

 

Belanja iklan dalam beberapa perusahaan membutuhkan anggaran yang 

cukup besar. Sumber lain menunjukkan bahwa belanja iklan di Indonesia antara 

tahun 2008-2013 dan perkiraan sampai tahun 2015, dibagi dalam beberapa media, 

memprediksi bahwa pengeluaran iklan televisi di Indonesia akan mencapai hampir 

6,06 juta dollar pada tahun 2015 seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 
 

Sumber :  www.statistica.com 

Gambar 2 Pengeluaran biaya iklan di berbagai media di Indonesia 

 

Di beberapa perusahaan skala kecil dan menengah, besaran anggaran untuk 

promosi sangat terbatas sehingga diperlukan pemilihan media yang efektif untuk 

berpromosi atau dikenal dengan bauran media (media mix), yaitu kombinasi 

sesedikit mungkin media untuk meraih dampak/pengaruh iklan dan respon para 

konsumen yang sebesar-besarnya  (Jefkins, 1997). Besarnya pengeluaran biaya 

untuk iklan merupakan salah satu kendala di beberapa perusahaan di Indonesia 

terutama perusahaan skala kecil dan menengah, walaupun media iklan terutama 

iklan TV masih dianggap media yang paling efektif untuk melakukan promosi 

produk. Televisi sudah merupakan barang umum yang mudah dijumpai dimana 

http://www.statistica.com/
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saja. Karena itu, potensinya sebagai wahana iklan sangat besar, karena ia mampu 

menjangkau begitu banyak masyarakat atau calon konsumen.  

Keterbatasan anggaran untuk melakukan promosi melalui iklan TV dialami 

juga oleh PT. Gandum Mas Kencana selaku perusahaan yang bergerak di industri 

makanan. Salah satu unit bisnis di PT. Gandum Mas Kencana yaitu unit B2C atau 

Business to Consumer mengalami hal tersebut. Dalam melakukan bisnis ke 

konsumen, unit ini memerlukan peningkatan awarness untuk produk-produknya 

agar dikenal lebih luas oleh konsumen. Pemilihan media televisi masih jadi 

pilihan utama dalam meningkatkan awarness untuk menjangkau lebih banyak 

calon konsumen. 

Pemilihan media televisi untuk beriklan dengan anggaran yang terbatas di 

perusahaan harus dioptimalkan dengan pembuatan konsep iklan yang efektif. 

Iklan TV yang efektif sebagai media komunikasi pemasaran diharapkan akan 

mempengaruhi sikap konsumen. Sikap (attitude) konsumen adalah faktor penting 

yang akan mempengaruhi keputusan konsumen (Sumarwan 2015). Penelitian 

yang dilakukan Aiwan (2013) menyimpulkan bahwa iklan televisi mengandung 

pesan iklan yang dapat dapat menarik perhatian, menimbulkan rasa ingin tahu 

lebih lanjut, menimbulkan keinginan, dan merangsang tindakan nyata. 

Penelitian yang menjelaskan pengaruh kreativitas iklan terhadap intensi 

pembelian adalah Handoko (2006) yang menyatakan bahwa sikap terhadap merek 

dapat ditingkatkan melalui efektivitas iklan dimana faktor yang berpengaruh 

terhadap efektivitas iklan adalah kreatifitas iklan dan kredibilitas endorser. Selain 

sebagai media untuk berpromosi, iklan membangun merek dan menjual produk. 

Iklan produk merupakan bagian dari identitas produk. Merek menyederhanakan 

informasi, berkomunikasi dengan cepat, dan memudahkan keputusan untuk 

membeli. Sebuah merek lebih dari sekadar nama atau identitas. Merek ialah 

sekelompok nilai tambah yang menawarkan keuntungan fungsional dan psikologi 

kepada konsumen. Roman dan Maas (2005) menyatakan iklan adalah seni 

menyampaikan apa yang ditawarkan atau dijual untuk mendapatkan perhatian dan 

menempatkan produk secara unik ke dalam pikiran konsumen dengan alat bantu. 

Berdasarkan konsep AIDA, promosi periklanan memerlukan pengetahuan 

yang memadai tentang pola perilaku, kebutuhan, dan segmen pasar. Konsep 

tersebut mengharapkan konsumen dapat melakukan pembelian 

berkesinambungan. Segala daya upaya iklan dengan gaya bahasa persuasif 

berusaha membuat konsumen untuk mengkonsumsi, yang tidak memperdulikan 

status sosialnya. Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) adalah salah 

satu model hirarki respon yang cukup popular bagi pemasar sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Hirarki respon ini pertama kali 

diusulkan pada tahun 1897 (Strong 1925).  

Sadeh et al. (2013) mengatakan bahwa pesan yang diungkapkan melalui 

media untuk berkomunikasi dengan konsumen harus mengikuti kerangka model 

AIDA, yaitu, untuk menarik perhatian penerima, mendorong keinginan dan 

akhirnya mengarah pada tindakan. Media yang berbeda menyebabkan reaksi yang 

berbeda sesuai efek unik pada penerima. Reich (1995) mengatakan salahsatu 

strategi iklan TV dalam upaya membujuk konsumen adalah dengan daya tarik 

emosional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa daya tarik emosional paling 

efektif untuk membangkitkan gairah fisiologis, meningkatkan memori dan 

menciptakan sikap yang lebih positif bagi konsumen. 



4 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazri (2009) 

mengenai ukuran jumlah paparan TVC (TV Commercial) yang efektif biaya untuk 

menimbulkan attention, interest, desire dan action konsumen di Kota Jambi 

menyimpulkan bahwa untuk menimbulkan attention dan interest  untuk produk 

consumer good  iklan TVC merupakan media yang efektif dan jumlah paparan 

yang dibutuhkan adalah 3 kali. Dalam penelitian ini, action  diukur melalui minat 

pembelian terhadap produk. Sari (2014) dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

efektivitas didasarkan pada dua konsep: frekuensi yang efektif dan jangkauan 

efektif. Frekuensi yang efektif mengacu pada jumlah kali target pemirsa harus 

terkena pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Jangkauan efektif adalah persentase 

penonton yang harus terkena pesan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kreativitas iklan, attention, interest, desire, dan minat 

membeli produk pada intensitas paparan yang berbeda? 

2. Apakah ada perbedaan kreativitas iklan,  attention, interest, desire dan 

minat membeli produk berdasarkan intensitas paparan iklan? 

3. Bagaimana pengaruh kreativitas iklan terhadap attention, interest, desire 

dan minat membeli produk pada intensitas paparan iklan yang berbeda? 

4. Faktor-faktor apa saja yang secara langsung maupun tidak langsung 

menentukan minat membeli produk? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kreativitas iklan, attention, interest, desire dan minat 

membeli produk pada intensitas paparan iklan yang berbeda. 

2. Menganalisis perbedaan kreativitas iklan, attention, interest, desire dan 

minat membeli produk berdasarkan intensitas paparan iklan. 

3. Menganalisis pengaruh kreativitas iklan terhadap attention, interest, 

desire dan minat membeli produk pada intensitas paparan iklan yang 

berbeda. 

4. Menganalisis faktor-faktor langsung maupun tidak langsung yang 

berpengaruh terhadap minat membeli pada intensitas paparan iklan yang 

berbeda. 

5. Menghitung CRI (Customer Response Index) minat membeli produk 

pada intensitas paparan iklan yang berbeda. 

6. Memformulasi strategi komunikasi pemasaran yang dapat 

mempengaruhi AIDA. 

 

Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang manajemen pemasaran dan komunikasi pemasaran. 
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2. Memberikan tambahan kontribusi informasi kepada peneliti dibidang 

manajemen pemasaran khususnya mengenai efektifitas promosi melalui 

iklan TVC. 

3. Memberikan tambahan kontribusi informasi kepada perusahaan tentang 

kajian data hasil riset produk, pengaruh kreativitas iklan terhadap minat 

untuk membeli dan strategi komunikasi dengan pendekatan AIDA. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui pre experimental design pada subjek yang 

merupakan konsumen atau target market dari produk ice cream merek Haan dari 

PT. Gandum Mas Kencana. Konsep iklan yang dijadikan objek penelitian 

merupakan konsep iklan TV yang akan ditayangkan oleh PT Gandum Mas 

Kencana sebagai salah satu bentuk strategi komunikasi pemasaran produknya. 

Variabel yang diteliti adalah kreativitas iklan, attention, interest, desire dan minat 

pembelian produk. Perlakuan yang diberikan adalah intensitas paparan iklan 

sebanyak 1 kali dan 3 kali. Dalam penelitian ini action didefinisikan sebagai minat 

pembelian. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Industri Makanan dan Minuman 

 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dalam 

situs www.duniaindustri.com memperkirakan nilai total penjualan produk 

makanan dan minuman pada 2015 menembus Rp 1.000 triliun. Meningkatnya 

jumlah penduduk dan pertumbuhan masyarakat middle class income, membaiknya 

proyeksi perekonomian yang disertai peningkatan daya beli masyarakat, serta 

pesatnya gerai ritel modern menjadi pendorong permintaan industri makanan dan 

minuman. Proyeksi pertumbuhan beberapa jenis makanan dan minuman terlihat 

seperti pada Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3 Proyeksi Pertumbuhan CAGR Makanan dan Minuman  

 tahun 2017 

http://www.duniaindustri.com/
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