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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Persaingan pasar dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan 

sistem perekonomian Indonesia yang memposisikan pemasar untuk selalu 

mengembangkan produknya dan merebut pangsa pasar (market share) 

Durianto, dkk. (2003). Hal ini mendorong pengusaha untuk menjalankan 

kegiatannya secara lebih efektif dan efisien agar mampu menghadapi 

persaingan usaha yang semakin ketat. Melalui periklanan (advertising) 

perusahaan dapat menginformasikan kepada konsumen mengenai produk, 

harga, kualitas, membangun citra, serta mendidik konsumen dalam hal 

mengkonsumsi suatu produk dalam menghadapi persaingan bisnis. 

Keadaan tersebut disadari oleh para pengusaha fashion yang ingin 

memberikan informasi tentang produknya ke pasar melalui kegiatan 

promosi. Begitu juga yang dilakukan oleh pengusaha fashion yaitu 

mempromosikan produknya yang mana salah satu strategi promosi yang 

dilakukannya adalah melalui periklanan (advertising) melalui smartphone  

media visual yaitu BBM (blackberry messenger) dalam bentuk online.   

Menurut temuan Nielsen Smartphone Insights tahun 2013, 

kepemilikan smartphone mencapai 23% dari total kepemilikan telepon 

genggam. Di tahun 2013, kepemilikan smartphone telah bertumbuh 5% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadikan aplikasi 

didalamnya banyak diunduh oleh pengguna, salah satunya adalah aplikasi 

chat. Saat ini masyarakat seringkali menggunakan media chat untuk 
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bersosialisasi dalam bentuk komunikasi. Salah satu aplikasi yang banyak 

digunakan untuk berkomunikasi adalah aplikasi blackberry messenger 

(BBM).  

Pada tanggal 22 Oktober 2013 berdasarkan sumber republika.co.id 

aplikasi blackberry messenger (BBM) dapat di unduh pada smartphone 

berbasis android dan apple. Dilihat dari kelompok usia, pengguna 

pengguna aplikasi blackberry messenger dari kalangan dewasa muda (18-

27 tahun) menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengobrol (47 menit) 

dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.  

BlackBerry Messenger, disingkat BBM, adalah aplikasi pengirim 

pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat smartphone 

dan aplikasi ini banyak digunakan sebagai media periklanan produk 

fashion oleh para pelaku bisnis karena banyak pengguna aplikasi BBM. 

Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di 

kalangan pengguna perangkat telepon genggam.  

Konsumen smartphone Indonesia masih memilih blackberry 

messenger (BBM) sebagai aplikasi untuk mengobrol atau chatting. 79% 

konsumen menggunakan BBM untuk mengobrol, disusul dengan aplikasi 

WhatsApp (57%) dan  LINE (30%). Rata-rata waktu yang dihabiskan per 

hari untuk mengobrol dengan BBM adalah 23,3 menit, 6,2 menit dengan 

WhatsApp dan 5,1 menit dengan LINE. demikian menurut temuan Nielsen 

On Device Meter (ODM) dari Nielsen, perusahaan global penyedia 

informasi dan insights mengenai apa yang konsumen tonton dan beli oleh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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karena itu banyak para pelaku bisnis memanfaatkan aplikasi ini sebagai 

periklanan produk fashion. Data tersebut diketahui pada tabel berikut: 

 Tabel 1.1 Data pengguna aplikasi chat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nielsen On Decive Meter Februari 2014 / Kompas.com 

Dengan banyaknya pengguna BBM di Indonesia, hal ini dijadikan 

peluang bisnis online, maka tidak heran jika hal ini dimanfaatkan sebagai 

media periklanan oleh para pengusaha yaitu menggunakan BBM sebagai 

media berbisnis online baik hanya untuk sekedar beriklan atau 

bertransaksi. Hal semacam ini sudah menjadi realita dikarenakan setiap 

pengguna blackberry atau smartphone pasti sedang melakukan percakapan 

menggunakan BBM. Sesungguhnya fitur-fitur dari samartphone itu dapat 

digunakan untuk menambah pendapatan daripada sebatas chatting. Salah 

satu caranya yaitu dengan cara menjual barang secara online. 

Produk yang paling laku untuk dijual secara online untuk market di 

Indonesia adalah produk fashion. Hal ini diketahui pada 2 April lalu di 

acara Google Think Performance 2014, Head of Country Google 

http://blog.idkeyword.com/berita/google-think-performance-2014/
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Indonesia, Rudy Ramawy, sharing tentang Online Shopper di Indonesia. 

Salah satu poin menariknya adalah info kategori produk paling laris di 

Indonesia yang dibeli oleh para online shopper. Gambar di bawah ini 

adalah potongan slide yang memberikan jawaban dari pertanyaan produk 

apa yang paling laris dan dijual secara online, yaitu:  

Tabel 1.2 Data Purchasing Various Good online 

 

 

 

 

 

Sumber: Think Performance with Google January 2014 

Data tersebut diambil berdasarkan survey yang dilakukan oleh 

google pada Januari 2014 lalu. Kurang lebih 1.300 orang Indonesia di 12 

kota berbeda menjadi responden dalam survey ini. Menurut penelitian 

tersebut, terlihat bahwa produk fashion adalah kategori produk paling laris 

di Indonesia yang dijual dan diiklankan secara online salah satunya 

melalui media BBM. Oleh karena itu tidak heran jika para pengusaha 

banyak mengiklankan produknya melalui media BBM (blackberry 

messenger). Dikatakan demikian karena sebanyak 78% responden 

mengaku pernah membeli produk fashion secara online. Hasil survey 
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tersebut memberikan wawasan baru karena selama ini banyak opini yang 

mengatakan bahwa menjual produk fashion secara online relatif sulit. 

 Alasannya adalah karena sebelum membeli pelanggan butuh 

memegang bahan dan mencobanya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan 

secara online. Produk mobile dan elektronik yang selama ini dipercaya 

sebagai produk yang paling banyak diiklankan melalui media online 

ternyata hanya menempati urutan kedua dan ketiga. Mereka memanfaatkan 

media blackberry messenger sebagai alat untuk mengiklankan produk 

mereka. Produk fashion sangat diminati oleh masyarakat karena produk 

fashion salalu berkembang, ada beberapa faktor yeng memepengaruhi 

perkembangan fashion yaitu, media massa, dunia entertainment, media 

internet, dunia bisnis, dan dunia musik.      

Mengingat prakteknya periklanan yang sering dilakukan oleh 

pengusaha melalui berbagai media dengan banyaknya biaya yang 

dikeluarkan untuk periklanan suatu produk tetapi kurang memberikan 

return yang memuaskan. Karena, hanya sedikit masyarakat yang mampu 

menerima perhatian, pemahaman, kognisi, afektif dan sikap terhadap 

sebuah iklan pada banyaknya iklan yang ada setiap hari. Oleh karena itu, 

iklan yang baik adalah iklan yang efektif, artinya mampu memberikan 

pengertian masyarakat yang melihat atau mengetahui iklan yang di 

publikasikan. 

Kembali pada produk fashion, strategi dan efektifitas periklanan 

produk fashion  melalui media blackberry messsenger patut untuk 

diperhitungkan mengingat efektifitas iklan produk fashion media 
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blackberry messenger dapat menjadi salah satu faktor penentu berhasil 

tidaknya produk tersebut di pasar. Jika sudah mengetahui bahwa 

banyaknya produk fashion banyak diiklankan melalui media online 

khususnya pada blackberry messenger dengan desain gambar, model, serta 

kesan yang baik, hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan perhatian, 

pemahaman, afeksi, kognisi dan membentuk sikap yang baik terhadap 

iklan pada masyarakat hal tersebut tentunya membutuhkan biaya dan 

waktu.  

Durianto (2003:63) metode yang digunakan untuk mengetahui 

efektifitas suatu iklan adalah metode Direct Rating Method (DRM) atau 

metode penentuan peringkat langsung. DRM digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan sebuah iklan yang berkaitan dengan kemampuan 

iklan itu untuk mendapatkan perhatian, mudah tidaknya iklan itu 

dibaca/dilihat secara seksama, mudah tidaknya iklan itu dipahami, 

kemampuan iklan itu untuk menggugah perasaan, dan kemampuan iklan 

itu untuk mempengaruhi perilaku orang yang melihatnya. Adapun dimensi 

yaitu, kemampuan menarik perhatian (attention), pemahaman informasi 

(readthroughness), kesan dan ingatan (cognitive), daya tarik emosional 

pesan (affective), dan ketertarikan untuk menindaklanjuti isi pesan 

(behaviour). 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa, dimana kita ketahui 

bahwa kompetensi seorang mahasiswa lebih kritis dan memiliki 

pengetahuan yang luas sehingga mampu memberikan jawaban yang logis, 

selain itu mahasiswa juga peka terhadap sesuatu yang bersifat unik dan 
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baru. Pertimbangan lainnya adalah bahwa seorang mahasiswa dinilai lebih 

rasional dan selektif ketika mengambil keputusan, sehingga jawaban yang 

diberikan lebih obyektif dan terukur, selain itu mahasiswa membutuhkan 

banyak pertimbangan dalam menelaah sesuatu yang baru.    

Produk yang diteliti adalah produk fashion mengingat produk ini 

adalah produk yang banyak dijual secara online dan paling diminati di 

media online, media online yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media blackberry messenger, karena blackberry messenger dengan 

banyaknya pengguna digunakan untuk media periklanan oleh pengusaha 

produk fashion di Indonesia.  

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui efektivitas periklanan 

produk fashion yang dilakukan oleh pengusaha fashion melalui media 

blackberry messenger, dan studi pada penelitian ini adalah pada 

mahasiswa PTN dan PTS di kota Malang. Dari pemaparan di atas, maka 

judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Iklan 

Produk Fashion Melalui Media Blackberry Messenger (BBM) (Studi 

Pada Mahasiswa PTN dan PTS di Kota Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas iklan 

produk fashion melalui media blackberry messenger (BBM)? 

C. Batasan Penelitian 

    Penelitian ini hanya mengukur efektifitas periklanan media BBM 

(blackberry messenger) dilihat dari pendekatan dampak komunikasi yang 
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di analisa dengan menggunakan metode DRM (Direct Rating Method), 

dan studi pada mahasiswa PTN dan PTS (Universitas Brawijaya dan 

Universitas Muhammadiyah Malang) yang tercatat sebagai mahasiswa 

aktif (tidak sedang cuti) sampai pada tahun ajaran 2014/2015 sebagai 

respondennya.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan 

produk fashion melalui media blackberry messenger (BBM).  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pengusaha  

Sebagai kontribusi informasi dalam mengevaluasi dan 

merumuskan kebijakan periklanan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai referensi peneliti selanjutnya untuk penelitian di 

bidang pemasaran terutama pada penelitian efektifitas iklan 

melalui media online. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

  Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan 

kepada pengusaha yang mengiklankan produk fashion melalui media 

blackberry messenger (BBM) serta menjadi dasar untuk 
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penyempurnaan dan perbaikan kekurangan yang ada serta 

mempertahankan apa yang dinilai sudah baik. 

2. Manfaat Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang periklanan sebagai salah satu strategi 

pemasaran suatu produk. Serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan 

teori yang telah diperoleh ketika belajar di Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan kasus-kasus nyata di dalam dunia periklanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


