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I'EN UAU 111,IIAN 

1.1. Latar bclakang masalah 

Kebutuhan manusia sangat beragam mulai dari kebutuhan yang mendasar 

untuk bertuhun hidup, yailu mukunun, pukaian sCI1a tempat tinggal sampai 

kcbuluhan yang !chih linggi lingkalaonya MIlam lain kcbuluhan lInluk dipcrhatikan, 

kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan akan aklualisasi diri. Mcrokok bagi 

sebagian pellluda khususnya kaulll pria, Illelebihi Illakanan, bahkan banyak dari 

mereka yang berpcndapal bal1\\l a lehih baik tidak makan daripada tidak merokok. 

Menulul survey 'Dclcbi' (Harian Ja\\'a Pos, 28 Maret 20(0) Icrhadap 400 pcmuda 

di Sumbaya 55,2 perscn adalah perokok. Jenis rokok yang dihisap juga beragam , 

tetapi sebagian besar menyukai jenis rokok yang 'ringan' atau bukan kretek, 

beberapa dianlaranya yaitu: Sampoerna A mild, Marlboro, dan lain-lain. 

Pcrsaingan dalam inuuslri rokok dcwasa ini sl~rnakin ketal, hal ini dilandai 

dengan semakin gencarnya iklan rokok dari berbagai merck di media massa. 

Sebuuh riset (AC Nielsen, diolah lebih lanjut oleh SW /\; SW /\ no. 17lXVTl24 

Agustus 2000) menyimpulkan bahwa helat~a ildan rokok menempali urutun

kccmpal dari 20 bclal~ja iklan Icrbcsar lilluHl 1999 b\:rda~arkatJ kalcgori prodllk dan 

media. 

Ualalll keadaan persulngan yang selllakin ketat, agar dapat bertahan 

buhkull bertumbuh, pemusar dituntut untuk lidak saju mumpu mel~jual produknya, 

Itlelainkan jll~a harus flIengclahui ha~ailllalia I1ltnyajikan altcrnalir produk yang 

tt:rh<lik ke pa;;ar yang lTlt:njadi sasaran dibandillgbn dt::flgall prodllk scjenis yang 



OJiawarkan Olen pesam),'11ya. Unlllk lill pemasaran 1I0aK dapal ieriepas dan 

Kelcrimalan lidan, karcna Ilelan mcmpllnyul pcngaruh untuk Il1cmbcntuk Image 

suatu produk yang Illembedakannya dari pr(lduk lain yang sejenis. 

Unluk dapal hcrhasil dengan baik dalam arli rnenjangkau khalayak 

sasaran yang potensial dengan biaya sekccil mungkin, maka badan lIsaha harus 

scleklil'dalam memilih cara dan media yang paling baik dari beberapa alternatif 

media pcriklanun yang ada. Ada ballyak media periklan!ln yang dapat dipergunakan 

perusahmm anlara lain, sural kabar, majalah, sdebaran, pt1stcr, billboards, telcvisi, 

dan lain-lain. l3ahkan dewasa ini banyak pemasar juga menggunkan bad an bus dan 

pesawat tcrbang untuk mengiklankan produknya. Untuk I1lcnghasilkan suatu 

kOlllunikasi yang efCklif maka perusahaan harus seleklii" didalatn mClllilih media, 

discslIaikan dcngall berbagai hal scperti posisi prodllk, konsutnen sasaran, juga 

kellangan serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan sehingga anggaran yang 

dikeluarkan tidak I11cnjadi sia-sia. 

Sejalan dcngan makin Illajunya kknologi dalalll audio visual dan 

mllnculnya tek"isi-televisi swasta di Indonesia membuat media ini dimanfaatkan 

oleh badan usaha tcrsebut untuk 'mengiklankan produknya. Salah salu keunggulan 

yang dimiliki oleh televisi adalall kemampuan meniangkau sasaran yang sangat 

Illas dilnana kcbunyakn llIasynrakallllc!uangkan waktunya didcpan lelevisi sebagui 

slirnber berita, hibllran dan sarana pendidikan Sdain ill! kebanyakan rnasyarakat 

Icbih percaya kepada badan lIsaha yang produknya didukung olch ikIan di televisi 

daripada produk yang tidak diiklankan di televisi sailla sekali. Keunggulan lain 

yang dimiliki oleh telcvisi sehagai mcdia I~riklnllall adalah kClllulllpuun lelcvisi 
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menggabllngkan unsur penglihalan, suam dan gerak, dalam \Vakili yang bersamaan 

sehingga lidak bersifat 11101101011. 

Disalllping kelebihan-kelebihan yang dillliliki oleh televisi sebagai media 

iklan terdapat pula kelemahan-kelemahan tdevi:;i sdmgai media iklan. Pemirsa 

televisi 111e1uangkan waktunya didepan televisi hanya untuk menonton program 

televisi, bukan lIntuk menonton iklan maupun pcsan komersial yang lain, sehingga 

waktu iklan dilayangkan seringkali lIlereka Illengganti salman tclevisi swasta 

tcrtenlu ke salman lain, tnaupun rnelakukan kegialan yang lain, yang st:ringkali 

mereka tunda karena program yang ada sangat menarik, kegitan tersebut anlara lain 

seperti pergi ke toilet dan mengambil makanan kecil sehingga iklan yang sedang 

ditayangkan scringkali tidak dipcrha\iknn. Untllk itll dalalll IlIcnylisun suatu iklan 

televisi yang efeklif iklan itll hanls menarik , kreatif dan rnendurung setiap 

pemirsanya unluk membeli prod uk yang ditawarkan sehingga pemirsa akan 

memusatkan perhatiannya sejenak pad a iklan yang ada dan mengkonsumsi produk 

yang di iklankan. 

Rokok Marcupulo rnerrgaplikasikan stratcgi ini dalarn iklannya di tclevisi , 

tidak banyak kata-kata yang digu'nakan hanya jeri tan yang tidak terdengar .ielas 

kata-katanya dari seorang pelaut gagah berani yang sedang dilanda topan badai 

ditell~ah s<lllludcl3 fantan yang luas. Adq~all Icrsd.lUt dalam sctiap pcnayangallnya 

st:1alu djulallg samrai tiga kali, dengan lujuan untllk dapat merebul perhatian 

pemirsa sccam paksa. 

Untuk melihat arakah suatu iklan dapat mcnghasilkan komunikasi yang 

efektif Illaka kila perlu Illcngemhalikal1 pCl1ilaial1 kcpada pClllirsa tclevisi , dimana 

hasilnya t1apat digunakan otch pcmasang iklan s\:bagai (ccdback tlalam pcnyusllnan 
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iklan yang lebih tepat dimasa mendatang. Oeng:1O demikian lIsaha komllnikasi dari 

badan lIsaha kepada klJalayak JlIas tcntang kcbcradaan dan kellnggulan produknya 

yang tcrjalin Iewat iklan akan Icbill cfcktif 

1.2. Perumusan masalah 

Adanya berbagai merek dUJi prodllk. yang sejcnis l11cnyebabkan pemasar 

dituntut ulltuk lIIampu JIIcIIginlorm3sikaJl dellgan tcpat merek, produk, serla citra 

produk yang diillginkall ada dCllam henak :;ctiap pcmir:;a rnelahri penayangan iklan 

yang tepat . Untuk ilu pcrmasalahan dirl!muskan sebagai berikut: 

i\pakah ada pcngaruh antam tayangan iklan di televisi terhadap brand image rokok 

Marcopolo di kalangan mnhusiswu Unika Widya Mandalu Surabaya ? 

1.3. Tujuan pcnelitian 

Tujllan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalall untuk 

rnengelahui pengaruh antara tayangan iklan di televisi dengan brand image rokok 

!\ifarcopolo di kalangCln mahCl:;iswCI lfnikCl Wid)'CI ManuClla SurClbCl)'CI. 

1.4. Manraal pcnciiiian 

Adapull IIHlJtfaat yallg hClldak dicapui adalah : 

I. Manraat akadernis : 

a. 13agi penuJis: mendapatkan slialu lambahan pengetahuan mengenai strategi 

periklanun yang dipilih oleh produsen rokok Marcopolo serta dapat 

rnempdajari kebaikall mallpllll kdemuhuullya ~ehillgga dapat bergllna SlIutll 

S~a! k.clak bagi kchi(\upan pCOl;lis. 
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b. Uagi produscn rokok Marcopolo: dapal mcmpcroleh masukan dan informasi 

yang bermanraat dalam mcrancang iklan yang lebih baik dan efektif, mcnarik 

mina/. nlcnillliJulkun kesan yang positifterhadap pl(lduk yang diiklankan. 

2. Manfaat prakti~ : 

Dagi pembaca : memperoleh pcngetahuan mengenai aplikasi strategi pemasaran 

rokok Marcopolo, sehingga dapat dipelajari kelebihan dan kekurangan yang ada. 

1.5. Sistematika s){ripsi 

Untuk mempermudah pcmbahasan dalam pcnelitian ini, maka akan diuraikan 

hap-tiap Bub secara lengkap. Adapull penulisan dalam penelitian ini memiliki 

sistcmatika scllflgai berikut: 

BABI : PENDAHtJLlJAN 

Uagian yang pertama dari shipsi ini mcngantarkan pcmbaca kepada 

permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya sehingga 

pernbaca rnellIpunyai gallIbaran yan~ cukup jeJas tcrhadap Hpa yang 

mcnjadi pokok pcrmaslilahan dalam penulisan ini. Pcmbahasan didalam 

bab ini meIiputi latar belakang masalah., identifikasi perrnasalahan, 

tujuan pene\ilian, manfaal pcnelilian, dan sislematika skripsi. 

BAR rr : TJNJAUAN KFPUSTAKAAN 

DltlltlTl bagian ini diuraikltfl ITlcngt:nai lltf1(.1asan leori , yltng bt:risi 

uraian tcori yang digunak::m dalam mcmbahas dan memecahkan masalah, 

penelitian terdahulu, hipotesis serta Illodel analisis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai cara-cara ulltuk melakukan 

kegiatan pcnclitian antala lain: desain penelitian, identitikasi valiabel, 

ddinisi opcrasional, jcnis dan Sllmber data, pengllkuran data, alat dan 

metode pengumpulan data, pOPlllasi , sampel dan teknik pengambilan 

sampel, tcknik pengambilan data, teknik anulisis data scrta prosedur 

pCllglljiall hipotesis. 

BAB IV : AN/\USIS DAN PEMBAIIASAN 

Bab ini tcrdiri dari : dcskripsi data, analisis data, pembahasan hasil 

pcngolahan scrta hasil penguJlan hipotesis dan pembahasan hasil 

J!t:nclitian. 

I3AB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Pad a bagian ini terdiri dari : simpulan, yang merupakan inti sari dari 

hasil analisis dan pembahasan hasil pellelitiall, serta saran-saran 

I'CI kaitun dCllgUIl hasil pCllcliti'l1l . 


