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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Promosi adalah salah satu strategi komunikasi yang paling efektif. Promosi 

merupakan salah satu bagian dari marketing mix yang biasa dipakai perusahaan 

untuk memasarkan produknya. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk 

memberikan informasi, menarik perhatian calon konsumen dan memberi pengaruh 

terhadap peningkatan penjualan produk.  

Media promosi yang sering digunakan untuk menginformasikan sesuatu 

tentang produk adalah media periklanan. Periklanan merupakan media yang sering 

digunakan oleh perusahaan, bisa diklasifikasikan menurut tujuannya yaitu, untuk 

memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan (Kotler, 1993: 362). Inti dari 

periklanan adalah untuk memasukkan informasi ke benak konsumen dan 

mendorong kosumen untuk bertindak sesuai dengan tujuan iklan tersebut dan pada 

umumnya akan berakhir dengan penjualan produk. 

Iklan merupakan cara yang efisien untuk menjangkau banyak orang yang 

secara geografis tersebar. Iklan biasanya dilakukan dalam skala nasional agar lebih 

efektif dalam menjangkau banyak orang. Dengan digunakannya banyak media 

promosi mulai dari televisi, radio, media cetak, bahkan new media seperti instagram 

dan youtube.  

Pada masa sekarang, interenet memang tidak bisa lepas dari kehidupan 

sehari-hari setiap individu baik tua maupun muda. Menurut survey yang dilakukan 

oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dengan melibatkan 

5.900 sampel dengan margin of error 1,28 persen. Ditahun 2019 ada sebanyak 

171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet. Angka ini 

meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia tercatat 

sebanyak 54,86%. Dengan data diatas maka tidak heran jika Indonesia menempati 

posisi kelima pengguna internet terbesar di dunia. Dimana warganya tercatat 

menghabiskan sepertiga waktunya untuk berselancar didunia maya. Netter 

Indonesia setiap harinya menghabiskan waktu sebanyak 8 jam 2 menit untuk 
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mengakses internet, jauh diatas rata-rata dunia yaitu 6,5 jam perhari.1 Hal inilah 

yang menyebabkan pola iklan Tv menuju ke ranah internet.  

Untuk  menarik perhatian khalayak, iklan di masa sekarang ini membuat 

persaingan promosi produk harus semakin kreatif. Iklan sangat penting dalam 

menentukan produk agar sukses dipasaran. Maka dari itu setiap perusahaan akan 

berlomba-lomba membuat iklan yang menarik dan dapat tertanam di benak 

pemirsanya. Daya tarik diperlukan oleh pengiklan sebagai bentuk komunikasi 

pemasaran yang bertujuan agar terjadi tindakan  atau perubahan sikap khalayak atau 

pemirsa iklan sesuai dengan keinginan pengiklan. Faktor – faktor yang 

mempengaruhi daya tarik iklan yaitu pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, 

penampilan visual, dan setting tempat. 

Ada beberapa iklan ramayana yang akhir-akhir ini di keluarkan oleh official 

account Ramayana Departement Store di youtube. Salah satunya adalah iklan 

dengan tagar #KerenHakAlamSemesta Liburan di Planet Udique. Iklan ini 

menceritakan tentang seorang raja yang bosan dengan gaya pakaian diplanetnya 

yang itu-itu saja. Lalu sang putra dari raja tersebut mendapatkan sinyal dari bumi. 

Sang raja pun mengutus anaknya untuk mendatangi sumber sinyal tersebut. 

Ternyata sumber sinyalnya berada di Ramayana Departement Store, yang 

kemudian seorang narator menyebutkan di momen ramadhan kali ini Ramayana 

mengadakan promo diskon sebesar 80%. Lalu sang putra mahkota dari planet 

udique tersebut berbelanja pakaian untuk warga di planetnya. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa 

https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-

internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa diakses tanggal 25 Mei 2019, 22.30 

 

https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa
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Gambar 1. 

Iklan Ramayana #KerenHakAlamSemesta 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=5RB2wSPkDrE&t=3s 

 

Dalam memunculkan iklannya Ramayana selalu mengikuti trend yang 

sedang hangat, salah satunya adalah trend iklan series yang booming satu tahun 

lalu. Ramayana pun mengeluarkan iklan series dengan judul Warna kebahagiaan. 

Dan ditahun lalu pula Ramayana mengeluarkan iklan dengan nuansa humor yang 

sempat trending dan termasuk salah satu finalist dalam kategori film craft di citra 

pariwara. Iklan yang dikeluarkan oleh ramayana di tahun 2019 ini memang 

memiliki daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan iklan iklan sebelumnya. 

Iklan dengan judul #KerenHakAlamSemesta : Lebaran di Planet Udique  

mendapatkan view yang paling banyak diantara iklan yang pernah dikeluarkan oleh 

Ramayana, yaitu mencapai 20 juta view. Berkat alur cerita yang nyeleneh dan unik 

tersebut, iklan Ramayana Liburan  di Planet Udique masuk kedalam “The Top Ten 

Most Loved Ads 2019” yang dirilis oleh lembaga riset kantar indonesia.2   

 

 

 

 

Tabel 1.1 

View iklan di media sosial youtube 

                                                           
2 https://mix.co.id/marcomm/brand-communication/inilah-10-iklan-ramadhan-paling-dicintai-
pemirsa-indonesia/ diakses tanggal 23 juli 2019, 01.23 

https://www.youtube.com/watch?v=5RB2wSPkDrE&t=3s
https://mix.co.id/marcomm/brand-communication/inilah-10-iklan-ramadhan-paling-dicintai-pemirsa-indonesia/
https://mix.co.id/marcomm/brand-communication/inilah-10-iklan-ramadhan-paling-dicintai-pemirsa-indonesia/
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No Pengiklan Judul Iklan View 

1 Gojek Cari Kebaikan 3,9 juta 

2 Djarum Hikmah Puasa 6,7 juta 

3 Pepsodent Sahur Amal 7,1 juta 

4 Marjan Timun Mas dan Buto Ijo 15 juta 

5 Sprite Ujian Puasa 4,7 juta 

6 Matahari Maknai Kebersamaan 16 juta 

7 Nippon 

Paint 

Mas Kulin Pulang ke Kampung Mertua 2,4 juta 

8 Zilinggo Belanja Versi Gue 974 ribu 

9 Blibli Bahagia Kita Yang Buat 2,7 juta 

10 Ramayana #KerenHakAlamSemesta Liburan di Planet 

Udique 

20 juta 

  Sumber : Youtube (diakses 23 juli 2019)  

Dengan jumlah view yang sangat banyak, iklan Ramayana dinilai memiliki 

daya tarik yang begitu kuat bagi khalayak, sehingga iklan tersebut diharapkan dapat 

menyampaikan pesan yang ingin disampaikan pengiklan. Oleh karena itu topik 

penelitian yang peneliti ambil adalah “Analisis Daya Tarik Iklan Ramayana versi 

Liburan di Planet Udique Sebagai Media Promosi”. Daya tarik iklan sangat penting 

karena akan meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan audience. 

Menampilkan iklan yang mampu menarik perhatian dan membujuk calon 

konsumen merupakan hal yang penting dalam tercapainya tujuan dari promosi. 

Unsur - unsur yang dapat mempengaruhi daya tarik iklan antara lain Pesan, audio, 

bintang iklan, dialog, penampilan visual, dan setting.  

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah mengetahui 

pengaruh pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual dan setting 

secara parsial dan simultan terhadap daya tarik iklan 

Ramayana versi Liburan di Planet Udique di media youtube berdasarkan persepsi 

pemirsa iklan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, adalah : 

Bagaimana unsur iklan berpengaruh terhadap daya tarik iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Menganalisis pengaruh unsur iklan terhadap daya tarik iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi pembaca untuk 

menambah pengetahuan mengenai pengaruh unsur iklan terhadap daya tarik 

iklan.  

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Untuk menambah kajian pengembangan ilmu komunikasi 

khususnya pada bidang periklanan dan memberikan gambaran tentang 

unsur iklan apakah yang berpengaruh terhadap daya tarik iklan. 

 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1. Daya Tarik Iklan 

Daya tarik adalah pendekatan yang digunakan untuk menarik 

perhatian konsumen atau mempengaruhi perasaan mereka terhadap suatu 

produk. Effendi (1989) menyebutkan bahwa daya tarik akan menimbulkan 

perhatian, kemudian menimbulkan minat terhadap pesan yang 

disampaikan. Daya tarik dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang yang 
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dapat merubah perasaan atau menarik minat seseorang terhadap suatu 

objek. 

1.5.2. Periklanan 

Periklanan adalah satu dari empat alat penting yang digunakan 

perusahaan untuk melakukan komunikasi persuasive terhadap pembeli dan 

masyarakat yang ditargetkan. Disamping itu periklanan merupakan media 

yang paling efektif dalam mengkomunikasikan barang atau jasa. Menurut 

Kotler (2005 : 254) Periklanan adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, 

promosi ide-ide, promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor 

yang dibayar. 

1.5.3. Unsur Iklan 

Media televisi merupakan media audio visual, sehingga estetika 

yang dituntut menyangkut indra pendengaran dan penglihatan. Iklan 

televise memiliki unsur tertentu. Menurut Kotler (1994 : 343) beberapa 

unsur membawa iklan televisi yang mempengaruhi respon pemirsa 

terhadap daya tarik iklan adalah Pesan, audio, bintang iklan, dialog, 

penampilan visual, dan setting. 

1.5.4. Media Promosi 

Media Promosi adalah sarana yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan produk atau jasa agar dapat lebih dikenal masyarakat. 

Kegiatan promosi adalah upaya untuk memberitahukan produk kepada 

calon pembeli dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk 

membeli dan menggunakan. Promosi sangat penting bagi  persahaan dan 

kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dalam mengenalkan program 

promosi bila produknya ingin dikenal. Freddy (2009) menyebutkan promosi 

berusaha menarik perhatian konsumen melalui informasi yang diberikan 

kepada konsumen untuk memberitahukan adanya produk baru perusahaan.




