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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan oleh 

suatu instansi atau perusahaan sebagai alat promosi untuk menyampaikan 

informasi produk barang atau jasa kepada khalayak masyarakat yang menjadi 

sasarannya. Iklan serba ada di segala tempat artinya dapat terlihat, terdengar, 

tertonton dimana saja, dan suatu iklan mempunyai kemampuan menembus 

berbagai situasi dan kondisi apapun dimana iklan tersebut di iklankan 

(Sindoro, 1998:111) 

Sebuah iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, 

kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk 

atau merek. Tujuan ini berupaya untuk memengaruhi perilaku konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian, meskipun tidak secara langsung 

berdampak pada pembelian. Iklan menjadi sarana untuk membantu pemasaran 

yang efektif dalam menjalin komunikasi antara perusahaan dengan konsumen 

serta sebagai upaya perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. 

Pemasaran efektif menggunakan iklan pada dasarnya yaitu seberapa 

komunikasi tersebut disampaikan akan berpengaruh dengan respon yang 

ditangkap oleh para konsumen. Iklan yang baik dan efektif cenderung 

memancing supaya konsumen merespon iklan tersebut dengan kritik-kritik 

yang digunakan sebagai acuan untuk tingkat keberhasilan dalam 

menyampaikan informasi iklan tersebut. 
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Media periklanan ikut memengaruhi efektivitas iklan, memilih 

mediaiklan memudahkan untuk mencapai sasaran, oleh karenanya dalam 

pemilihan media iklan tidak hanya didasarkan pada perkiraan saja, melainkan 

harus diperhatikan sifat-sifat iklan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kegiatan iklan yang dilakukan. Seperti jumlah dana tersedia, sifat pasar, jenis 

produk yang diiklankan, tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang 

(Tjiptono, 1997:240). 

Mengukur efektivitas iklan juga merupakan salah satu hal penting dari 

kegiatan periklanan. Tujuannya adalah yaitu untuk mengetahui tingkat 

pemahaman dan tanggapan masyarakat tentang iklan tersebut. Dengan 

demikian, jika banyak target pasaryang tidak menangkap maksudiklan yang 

diberikan, maka suatu perusahaan bisa menggantinya lebih dulu dengan 

sebuah iklan yang jauh lebih efektif.(http://kirana/economy.okezone.com, 

2009/02/16/23) 

Penggunaan media sosial dalam media periklanan menguntungkan 

konsumen memperoleh informasi periklanan karena biaya yang murah untuk 

mengakses media sosial dan kecepatan dalam penyaimpaian informasi, 

membuat media sosial menjadi sangat diminati untuk menjadi media dalam 

dunia periklanan. Respon positif dapat dilihat dari banyaknya pengguna 

media sosial di masyarakat, dan tentunya banyak masyarakat yang memilih 

media sosial sebagai pilihan utama untuk mendapatkan informasi promosi 

suatu produk yang ditawarkan. 

http://kirana/economy.okezone.com
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Sebuah iklan yang efektif menurut pandangan konsumen yaitu, suatu 

periklanan harus dengan suatu kata, bahasa dan tulisan yang jelas, stabil, 

berkesinambungan serta sederhana mudah untuk dipahami. Hal ini 

memerlukan analisa, peramalan dan pengembangan usaha dalam beriklan 

dengan mempertimbangkan segala sesuatu pembuatan iklan sebagai proses 

yang berkesinambungan.Kegiatan iklan harus dievaluasi untuk mengetahui 

apakah jelas, mudah dipahami, akurat dan tepat pada sasarannya 

(Handoko1998:103). 

Adanya media sosial merupakan peluang bagi perusahaan untuk 

memasarkan atau mempromosikan produk yang akan dijual. Banyak 

kelebihan yang dapat diambil dari pemasaran lewat media sosial, diantaranya 

sebagai sarana berkomunikasi dengan konsumen, media promosi, dan 

membangun merek. Keripik Pedas Maicih adalah salah satu produsen yang 

telah menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya, termasuk 

memanfaatkan fasilitas jejaring sosial. Fenomena strategi pemasaran ini 

menjadi dasar pemikiran untuk meneliti efektivitas iklan melalui media sosial. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektif atau 

tidaknya iklan melalui media sosial. 

Penggunaan media sosial merupakan salah satu upaya dari perusahaan 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mendukung upaya 

peningkatan penjualan yang dilakukan. Salah satu produsen yang cara 

memasarkannya menggunakan media sosial yang mempunyai fasilitas 

jejaring sosial adalah Keripik pedas Maicih.  Keripik pedas Maicih 
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merupakan sebuah produk kripik pedas yang memiliki tingkat kepedasan 

yang berbeda. Mulai dari level satu sampai lima, dan langsung ke level 10 

yang tingkat pedasnya paling tinggi. Produk Maicih mulai dikenal dan 

menjadi populer di seputaran wilayah Kota Kembang Bandung. 

(http://Dewi/www.maicih.com/, 01 Apr 2014).  

Produk Maicih merupaakan satu-satunya prtoduk yang memiliki 

potensi yang besar dalam menjalankan usaha yang dilakukan. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil penjualan yang terus mengalami peningkatan. Adapun 

data penjualan dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

 

Data Penjualan Produk Maicih 

Tahun 2011- 2013 

 

Tahun Jumlah Peningkatan 

2011 Rp. 58.676.800.000 - 

2012 Rp. 79.980.500.000 Rp. 21.303.700.000 

2013 Rp.102.556.300.000 Rp. 22.575.800.000 

Sumber: (http://Dewi/www.maicih.com/) 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan dari hasil penjualan yang diperoleh, kondisi ini menjadikan 

adanya upaya perusahaan untuk lebih memaksimalkan hasil penjualan 

tersebut, dimana salah satunya yaitu dengan menggunakan media sosial 

sebagai sarana atau media periklanan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah iklan keripik Maicih melalui media sosisal twitter sudah efektif? 

 

http://dewi/www.maicih.com/
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai efektivitas iklan yang 

memfokuskan pembahasan pada efektivitas iklan melalui media sosial, di 

dalam pembahasan efektivitas iklan melalui media sosial difokuskan untuk 

pemasaran Kripik Pedas Maicih dengan obyek penelitian khususnya 

Mahasiswa kampus III UMM. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan 

pemasaran keripik pedas Maicih melalui media sosial. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Untuk menambah kajian pengembangan Ilmu pemasaran khususnya pada 

bidang keefektifan periklanan khususnya dengan penggunaan media sosial. 

Selain itu juga sebagai evaluasi dan gambaran bagi perusahaan untuk 

mengetahui sejauh mana efektivitas periklanan dengan menggunakan 

media sosial. 

2. Secara Praktis 

Untuk menambah referensi yang berguna sebagai dasar pemikiran bagi 

kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang 

berhubungan dengan bidang periklanan. 


