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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bertahun-tahun periset mencoba pendekatan untuk mempelajari sikap 

dalam upaya menyediakan pengertian yang lebih lengkap tentang perilaku 

(Olson, 1999). Sikap merupakan salah satu konsep paling penting yang 

digunakan pemasar untuk memahami konsumen (Engel, et .al, 1994). 

Perusahaan menggunakan bermacam-macam cara untuk mempengaruhi 

sikap konsumen. Prasetijo (2005) Perusahaan menggunakan berbagai 

macam media massa secara efektif untuk mempengaruhi sikap audiens yang 

merupakan konsumen atau calon konsumen.  

Sikap kerap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan 

objek. Namun dapat juga dibentuk bahkan bila pengalaman konsumen 

dengan terbatas pada apa yang mereka lihat pada iklan (Engel, et .al, 1994, 

p.341). Lifa (2010) Menemukan bahwa faktor iklan berpengaruh positif 

terhadap sikap konsumen. Firdausi (2002) menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari iklan yang ditayangkan terhadap sikap dan niat beli 

dan keputusan pembelian.  Hardi (2006) Menemukan bahwa iklan 

berpengaruh positif terhadap sikap konsumen. 

Media periklanan yang umum dipilih adalah media televisi yang 

memiliki kemampuan untuk menjangkau jumlah besar pemakai atau 

pembeli potensial sesuatu produk dengan suatu pesan yang bersifat 
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persuasive (Shimp, 2003).  Pemilihan bentuk promosi melalui iklan televisi 

dilakukan, karena dianggap sesuai untuk mengkomunikasikan pencitraan 

produk melalui suara, warna, dan gerakan Televisi memiliki posisi penting 

bagi pemasar karena media ini menyajikan banyak program populer yang 

disukai banyak orang. (Kotler, 2000). 

 “I hate slow” tema sebuah iklan dari provider smartfren diharap 

mampu menjangkau permasalahan yang sering dialami oleh pengguna 

internet. Mengemas konsep sebagaimana sebuah permasalahan yang sering 

muncul seperti koneksi internet lemah, lambat sehingga akan mengalami 

peningkatan adrenalin untuk marah, kecewa terhadap penyedia layanan 

internet, dan kemudian melahirkan solusi untuk dapat mengakses internet 

secara cepat (Yunus, 2011). Dengan mengeluarkan ikon tokoh kartun 

berwarna merah, yang di panggil Kwik. Dalam iklan di tunjukkan tokoh 

kwik terlihat gesit, cepat dan lincah yang menggambarkan koneksi 

Smartfren yang cepat dan friendly (Anugerah, 2005).  

 Perusahaan smartfren adalah salah satu perusahaan internet service 

provider terbesar di Indonesia. Tahun 2011 jumlah pelanggan smartfren 

mencapai 6 juta. Pada tahun 2012 pertumbuhan pelanggan meningkat 

sebanyak 60%. Penambahan pelanggan yang cukup signifikan ini, dibantu 

oleh kampanye slogan “i hate slow.” (Djoko CEO Smartfren, SWA.co.id). 

Artinya kampanye iklan yang dirancang smartfren efektif menaikkan 

penjualan dengan mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan terlebih 

dahulu. 



3 
 

Setelah memahami ulasan di atas peneliti sangat tertarik untuk 

mencoba meneliti lebih dalam tentang pengaruh iklan Smartfren dengan 

perilaku konsumen. Maka judul dalam penelitian ini adalah ANALISIS 

SIKAP PEMIRSA TERHADAP IKLAN INTERNET SERVICE 

PROVIDER SMARTFREN DI TELEVISI. 

B. Perumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini 

yaitu, apakah iklan Smartfren di televisi berpengaruh signifikan terhadap 

sikap pemirsa? 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk mengetahui iklan smartfren di televisi berpengaruh signifikan 

terhadap sikap kepada iklan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan atau praktisi dengan mengetahui sikap melalui hasil 

penelitian ini, pemasar dapat memformulasikan serta evaluasi strategi 

promosi terutama menyangkut kebijakan promosi melalui iklan di 

televisi. 

2. Bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bidang 

kajian yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan 

pijak dan referensi bagi penelitian di masa datang. 

 


