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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Iklan merupakan salah satu jenis promosi yang dipilih oleh 

perusahaan untuk mengkampanyekan produknya. Seperti yang dikatakan 

Mari Pangestu dalam acara Asia Pasific Media Forum (APMF) yang dimuat 

di situs Metronews.com (24/5)1, dimana dikatakan bahwa pada tahun 2011 

pertumbuhan iklan di Indonesia mencapai 21 persen. Tingginya tingkat 

pertumbuhan ini tidak hanya terpatok pada salah satu jenis iklan namun 

semua jenis iklan yang ada di Indonesia. Iklan sendiri dapat dibedakan salah 

satunya melalui medianya, yaitu iklan cetak, iklan televisi, iklan radio, dan 

iklan internet. 

Dalam sebuah iklan televisi ada empat unsur yang diperlukan yaitu 

musik atau jingle, endorser, daya tarik yang digunakan, dan pesan yang 

ingin disampaikan. Keempat unsur ini memang diperlukan karena dengan 

adanya unsur-unsur ini maka sebuah iklan televisi akan menjadi lebih 

menarik.  

Iklan subliminal menurut Bertens (2009:273) merupakan sebuah 

teknik periklanan yang menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, 

sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang 

kesadaran manusia. Iklan subliminal bermula pada tahun 1940an dalam 

sebuah percobaan di sebuah bioskop di New Jersey, dimana diselipkan kata-

kata “makanlah popcorn” atau “minumlah Coke” pada film Picnic selama 

kurang dari satu milidetik sepanjang film berjalan. Awalnya percobaan ini 

dianggap berhasil karena penjualan terhadap popcorn dan Coke meningkat 

secara drastis sehingga jenis iklan ini banyak digunakan. Namun dengan 

berjalannya waktu banyak iklan-iklan yang tidak hanya menyelipkan kata-

kata promosi melainkan kata-kata yang berhubungan dengan seks secara 

tersamar.  
                                                            
1 http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/05/24/92251/Pertumbuhan-Media-Periklanan-
Meningkat-/2 (diakses 10 Desember 2012) 
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Iklan subliminal terus berkembang khususnya di luar negeri seperti 

Inggris dan Amerika. Banyak penelitian yang sudah dilakukan dalam kurun 

waktu 30 tahun. Tapi ada juga penelitian yang dilaporkan oleh Reuter pada 

tahun 1994 yang ditujukan kepada staff Walt Disney dengan memberikan 

pertanyaan “siapa yang menelanjangi Jessica Rabbit?” disertai dengan tiga 

gambar dari film Who Framed Rogger Rabbit 2  yang menggambarkan 

Jessica Rabbit telanjang, yang akhirnya tidak bisa dijawab oleh para staf 

tersebut. Secara normal 20 gambar dalam tiap detik tidaklah dapat ditangkap 

secara sadar namun bisa ditangkap apabila ditayangkan per gambar. Setelah 

adanya penelitian lanjutan yang berhubungan dengan iklan-iklan subliminal 

dan pesan subliminal tersebut, kemudian menimbulkan pro dan kontra atas 

pesan subliminal yang ada dalam iklan sebab dianggap tidak efektif dan 

tidak mempengaruhi calon konsumennya secara langsung. Namun pro dan 

kontra iklan subliminal yang ada, tidak menyusutkan penggunaan iklan 

subliminal sebagai salah satu strategi promosi yang dipilih oleh banyak 

perusahaan, baik di Indonesia ataupun dunia. 

Iklan Top Coffee versi Bongkar dengan endorser3 Iwan Fals. Dalam 

iklan ini diperlihatkan Iwan Fals dengan lantang mengatakan “Bongkar! 

Bongkar! Bongkar! Jangan ngomong pecinta kopi kalau belum minum Top 

Coffee… ”. Dalam iklan ini menggunaan endorser yaitu Iwan Fals, Samuel 

Zylgwyn dan Nikita Willy. Selain adanya perulangan kata atau slogan 

namun gambar dari endorser ditayangkan secara cepat pada akhir tayangan 

iklan ini. Penjualan kopi ini tidak terhenti sampai disini saja namun juga ada 

dalam bentuk lain dimana sang endorser yaitu Iwan Fals juga menjual kopi 

ini melalui lagu yang dia nyanyikan pada roadshow 4 bertajuk “NgeTop 

bareng Iwan Fals” bahkan tidak segan-segan berkata bahwa dia mau 

berjualan kopi  [Sumber: Suaramerdeka.com, 20125] sehingga menambah 

nilai jual kopi tersebut. Selain itu segmentasi pasarnya tidak terpatok pada 

satu segmen saja tapi keseluruhan segmen, sehingga promosi yang 
                                                            
2 Who Framed Rogger Rabbit, film animasi karya Walt Disney tahun 1988. 
3 Endorser : Pendukung (sumber: sederet.com) 
4 Roadshow : Pertunjukan keliling (sumber : sedert.com) 
5 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/entertainmen/2012/07/27/6706/Kopi-Jadi-
Andalan-Iwan-Fals-untuk-Sebuah-Inspirasi (diakses 24 November 2012). 
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dilakukan tidak hanya melalui aktifitas above the line (ATL) tapi juga below 

the line (BTL) [Sumber: swa.co.id, 2012 6 ]. Selain itu perkataan sang 

endorser saat ini seperti latah yang melanda masyarakat, dimana digunakan 

sebagai bahasa gaul ataupun bahasa percakapan. Seperti yang terdapat di 

situs feeltiptop.com 7  dimana ada banyak pengguna Twitter mengunggah 

kalimat senada dengan perkataan Iwan Fals bahkan ada pula yang sama, 

contohnya “Jangan bilang kamu pecinta kopi kalau belum kopi uniang 

kamek. Kopi uniang kamek kopinya anak sastra..” 

Iklan Indomie Cabe Ijo Teaser8 merupakan iklan perkenalan produk 

Indomie terbaru. Dalam iklan yang berdurasi 6 detik ini hanya menampilkan 

kata-kata “Ijo,Mantap,Hot, apa ayo?” baik secara visual dan audio dan ada 

tambahan musik sebagai backsoundnya. Indomie Cabe Ijo sendiri 

merupakan varian terbaru dari produk Indomie Mie Goreng, yang 

mengambil resep dari masakan orang-orang Padang yang sering 

menggunakan masakan menggunakan bumbu cabe hijau. Varian ini 

sekarang sedang menjadi perbincangan banyak orang, salah satunya dalam 

situs kaskus.com9 (2012) dimana ada sebuah thread yang membahas tentang 

produk ini, dan ada 183 posting dari member Kaskus yang memberi 

pendapatnya. 

Keseluruhan unsur-unsur ini digunakan dalam sebuah iklan televisi 

demi memenuhi fungsi dari iklan yaitu memberi informasi tentang merek 

ataupun produk, mengingatkan atau menguatkan serta memberi rangsangan 

untu bertindak. Dari fungsi-fungsi ini sebuah iklan dapat dilihat 

keefektifannya dengan menggunakan EPIC Model sehingga dapat diketahui 

penggunaan pesan subliminal memberi pengaruh atau tidak terhadap 

keputusan pembelian konsumen terhadap tiga produk tersebut. 

                                                            
6 http://swa.co.id/business-strategy/marketing/enam-jurus-wings-food-membesut-top-coffee 
(diakses 2 Desember 2012). 
7 http://feeltiptop.com/bilang%20pecinta (diakses 5 Desember 2012) 
8 Iklan Teaser  : suatu iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dengan 

membuat konsumen “penasaran”  sehingga akan berusaha mengetahui kelanjutan dari kampanye 
tersebut dan biasanya iklan jenis ini ditayangkan dalam periode singkat 

9 http://www.kaskus.co.id/thread/50c4cf13631243b541000001/mie-indomie-cabe-ijo-ajiibbb-
gan/10 (diakses 10 Desember 2012) 

http://swa.co.id/business-strategy/marketing/enam-jurus-wings-food-membesut-top-coffee
http://www.kaskus.com/
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “PERBANDINGAN EFEKTIVITAS IKLAN SUBLIMINAL TOP 

COFFEE DAN INDOMIE CABE IJO MENGGUNAKAN EPIC MODEL 

DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN SATYA 

WACANA SALATIGA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar pada uraian tersebut diatas, penulis dapat merumuskan 

masalah untuk penelitian ini ialah : 

“Bagaimanakah perbandingan efektivitas iklan subliminal Top Coffee 

dan Indomie Cabe Ijo menggunakan EPIC Model di kalangan mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penellitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan 

dicapai atau apa yang diharapkan dari suatu penelitian. Dengan demikian 

tujuan penelitian ini adalah menggambarkan perbandingan efektivitas iklan 

subliminal Top Coffee versi Bongkar dan Indomie Cabe Ijo versi Teaser 

menggunakan EPIC Model di kalangan mahasiswa Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan bagi ilmu 

komunikasi, terlebih pada bidang periklanan mengenai iklan subliminal 

dan keefektifannya. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan 

sumbangan dan pemikiran teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan  dapat: 

• Menambah wawasan masyarakat tentang periklanan khususnya 

iklan subliminal dan keefektifannya. 

• Memberi masukan bagi perusahaan dari produk tersebut tentang 

efektivitas dari iklan televisi yang dianalisis menggunakan EPIC 

Model. 
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1.5 Konsep-konsep Penelitian dan Batasan Penelitian 

1.5.1 Konsep-konsep Penelitian 

1. Periklanan 

Advertising atau periklanan menurut Belch dalam buku Intergrated 

Marketing Communications (2001;98) merupakan “Segala bentuk 

komunikasi non-personal berbayar tentang sebuah organisasi, 

produk, jasa atau ide oleh sponsor  yang teridentifikasi. 

Karakteristik dari iklan sendiri adalah bersifat non-personal, 

komunikasi satu arah, ada sponsor (khalayak yang peduli), dan 

bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Periklanan itu 

dipakai ketika suatu perusahaan ingin mengubah customer dari 

unaware, menjadi aware terhadap suatu brand. 

2. Iklan Televisi 

Iklan televisi merupakan jenis iklan yang dibedakan oleh media 

pemasarannya dimana menggunakan televisi sebagai medianya. 

3. Iklan Subliminal 

Iklan subliminal atau subliminal advertising merupakan teknik 

periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu 

cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di 

bawah ambang kesadaran. Subliminal dari kata sub-liminal, dari 

kata latin Limen yang berarti ambang.  

4. Efektivitas 

Efektivitas merupakan sebuah tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran tertentu [Sumber: 

pengertiandefinisi.com, 201110]. 

5. EPIC Model 

Epic Model merupakan sebuah pendekatan untuk mengukur 

efektivitas iklan yang dikembangkan oleh AC Nielsen terhadap 

dampak komunikasi yang mencakup empat dimensi kritis, yaitu: 

empati, persuasi, dampak dan komunikasi (Durianto, 2003) 

 
                                                            
10 http://www.pengertiandefinisi.com/2011/07/pengertian-efektivitas-pembelajaran.html (diakses 5 
Desember 2012) 
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1.5.2 Batasan Penelitian 

 Karena penelitian ini cukup luas, maka dalam penelitian ini akan 

diberikan batasan sebagai berikut : 

1.5.2.1 Penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas iklan subliminal 

Top Coffee yang ditayangkan pada bulan Agustus 2012 dan 

Indomie Cabe Ijo yang tayang pada bulan Desember 2012 

dimana akan ditinjau dari dimensi Empathy, Persuasion, 

Impact dan Communication dari pesan iklan. 

1.5.2.2 Responden yang dipilih adalah mahasiswa Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga yang pernah melihat iklan tersebut. 

 


