
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Promosi merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memberikan informasi kepada para pelanggan dan pada akhirnya tertarik 

terhadap produk yang ditawarkan. Salah satu bauran promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan yaitu mengenai periklanan. Periklanan merupakan salah satu 

kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan. Pihak 

yang memasang iklan (disebut sponsor) harus mengeluarkan sejumlah biaya 

pada media. Periklanan terus mengalami perubahan karena para pemasar 

selalu berupaya untuk mengelola komunikasi pemasaran sehingga dapat 

tercipta hubungan yang baik dengan pelanggan (Morissan, 2010) 

Periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan sarana 

penerangan yang memegang peranan penting dan merupakan bagian 

kehidupan media komunikasi yang vital bagi pengembangan dunia usaha, 

maka dalam pemilihan media iklan, perusahaan harus lebih jeli dan 

mengadakan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sarana media yang 

akan dijadikan sarana pemasaran yang efektif bagi perusahaan, dimana salah 

satunya yaitu mengenai iklan rokok di media televisi. 

Tujuan utama kegiatan periklanan adalah untuk menjangkau 

pelanggan calon konsumen dan mempengaruhi kesadaran, sikap dan perilaku 

pembelian sehingga mendapatkan data pasar yang cukup relevan untuk 



mengembangkan profil atau keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut BPOM (2010), dari 14.249 iklan rokok, 9.230 iklan ditayangkan di 

televisi. Dari 10 (sepuluh) stasiun televisi yang dipantau, semuanya 

menayangkan iklan rokok. Tepat pukul 21.30, layar televisi segera dipenuhi 

iklan rokok. Saat comercial break yang berdurasi antara 5 -10 menit, 

sedikitnya ditayangkan 5 - 7 iklan rokok. Adapun data mengenai 

rekapitulasi jumlah tayangan iklan di televisi yang disponsori oleh industri 

rokok dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Rekapitulasi Jumlah Tayangan di Televisi yang Disponsori oleh  

Industri Rokok 
Januari – Oktober 2010 

 

Jenis Acara 
2010 

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Ags Sept Okt 
Musik 4 26 32 46 22 58 51 58 48 50 
Olahraga 6 1 14 69 112 78 81 150 150 120 
Film  - -  - - -  - - 
Seni & Budaya 
 

- - -  1   1 - - 
Keagamaan - - - - -  - - 144 96 
Berita 35 128 145 166 151 149 150 155 148 158 
Lain-lain    - 5 - - - - - 
Total/bulan 47 155 191 281 331 285 282 3 6 4  490 424 
Sumber : Komnas Perlindungan Anak 
 

Berdasatkan tabel 1.1 menujukkan bahwa adanya kecenderungan 

mengalami peningkatan atas jumlah tayangan iklan rokok di televisi, 

termasuk di dalamnya yaitu iklan rokok A Mild. Keunggulan iklan rokok 

A Mild apabila  dibandingkan dengan iklan yang sejenis yaitu iklan 

tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang menyebabkan audiens merasa 

penasaran atas makna yang terdapat di iklan tersebut. Upaya tersebut 



dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan atas pesan iklan 

yang disampaikan melalui iklan A Mild. Konsep iklan yang disampaikan 

tersebut diharapkan memberikan daya tarik kepada calon konsumen 

sehingga mereka memiliki keinginan untuk mengetahui makna atau isi 

yang terdapat di iklan dan selajutnya dapat menciptakan keputusan untuk 

mengkonsumsi produk. Sampoerna A Mild memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan produk rokok Mild lainnya, hal ini terbukti bahwa 

Sampoerna A Mild mendapatkan Top Brand selama empat tahun berturut-

turut. Berikut table 1.2 yang menyajikan data peringkat rokok Mild yang 

ada di Indonesia. 

Tabel 1.2 
Data Top Brand Produk Rokok Mild di Indonesia 

2009 – 2012 
 

ROKOK MILD 

MEREK 
TAHUN 

2009 2010 2011 2012      TBI 

Sampoerna A Mild 56.1% 56.5% 50.4% 49.2% TOP 

Class Mild 12.8% 12.9% 15.0% 10.3%   
Star Mild 11.2% 8.7% 9.9% 8.4%   
U Mild 3.8% 3.1% 3.6% 7.5%   
X Mild 3.7% 2.5% 1.2%        -   

LA Light 2.6% 3.7% 8.2% 4.3%   
 Sumber: www.topbrand-award.com  

 Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Sampoerna A 

Mild pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan, 

Sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi penurunan, 

namun meskipun terjadi penurunan, Sampoerna A Mild masih tetap 

menempati posisi puncak merek rokok di Indonesia. 



Terdapat beberapa konsep iklan A Mild yaitu meliputi: pengunaan 

kata-kata yang menarik dan menggunakan animasi yang menarik. Dari 

beberapa konsep tersebut maka dapat digunakan untuk menciptakan atau 

menumbuhkan keyakinan atau sikap para konsumen terhadap produk 

rokok yang ditawarkan perusahaan. Melalui analisis perilaku konsumen 

terkait sikap dan keyakinan konsumen akan menumbuhkan keinginan atau 

minat konsumen atas keberadaan produk. 

Analisis perilaku konsumen membantu untuk menentukan arah 

bagi perusahaan untuk membuat dan memberikan pilihan tren dalam 

pengembangan produk, atribut alternatif serta metode komunikasi yang 

akan dilakukan oleh konsumen. Analisis terhadap perilaku konsumen 

terkait secara langsung dengan analisis keyakinan dan sikap. Untuk 

memahami peran keyakinan dan sikap dalam perilaku konsumen harus 

memahami bagaimana peran sikap seorang konsumen. Sikap 

mempengaruhi perilaku untuk individu yang terlibat, tetapi sikap tidak 

memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku 

konsumen yang kurang terlibat (Setiadi (2008:228). 

Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian yang akan 

diambil dalam penelitian ini yaitu:  Pengaruh Iklan Rokok Sampoerna 

A Mild Pada Media Televisi Terhadap Keyakinan dan Sikap 

Konsumen (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang) 

 



B.  Rumusan Masalah 

Apakah iklan Rokok Sampoerna A Mild pada media televisi 

terhadap keyakinan dan sikap konsumen (Studi Pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang) ? 

C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh 

Iklan Rokok Sampoerna A Mild pada media televisi terhadap perilaku 

konsumen dalam hal ini mengenai keyakinan dan sikap khususnya pada 

Iklan Rokok Sampoerna A Mild versi Go Ahead. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh iklan Rokok Sampoerna A Mild pada 

media televisi terhadap keyakinan dan sikap konsumen (Studi Pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Konsumen 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan produk yang 

sesuai dengan harapan sesuai dengan tayangan iklan yang 

disampaikan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi apabila ingin membahas 

tentang pengaruh iklan pada media televisi terhadap keyakinan dan 

sikap konsumen . 


