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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini intensitas kebutuhan akan informasi menjadi 

sangat meningkat dan memiliki tempat  sangat penting. Media massa memiliki 

peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Media massa mampu 

menghadirkan informasi yang beragam. Dalam kehidupan manusia tentu 

membutuhkan informasi. Maka dari itu peran media massa sangat nyata dan vital 

dalam kehidupan. Salah satu media massa yang banyak diminati oleh masyarakat 

adalah televisi. Dikarenakan televisi memiliki kelebihan pada audio-visualnya yang 

bisa menampilkan gambar dan warna serta dilengkapi dengan suara, sehingga 

televisi merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh dan sangat 

diminati oleh masyarakat.  

Setiap jam dan setiap detik masyarakat selalu diperlihatkan dengan berbagai 

macam iklan yang berbeda–beda dalam setiap jeda program televisi. Bukan saja 

pihak periklanan yang pusing untuk memenangkan iklan mereka, namun hal 

tersebut juga menjadi konsentrasi bagi perusahaan dalam melakukan inovasi yang 

ada. Banyaknya iklan niaga yang ada pada setiap stasiun televisi, membuat pihak 

stasiun televisi harus terus membuat suatu acara atau sinetron yang dapat menaikan 

rating mereka. Tidak dapat dipungkiri jumlah stasiun televisi semakin banyak. Hal 

tersebut juga di perkuat dengan fakta bahwa televisi masih menjadi media yang 

paling banyak dikonsumsi pemirsa. Banyaknya iklan komersial ini membuat 
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konsumen semakin bingung dan bosan dengan iklan yang begitu banyak. Oleh 

sebab itu, pada akhirnya akan berujung pada penolakan iklan oleh konsumen. 

Berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan 

produk-produknya. Selain menaikkan tingkat penjualan, pemasaran dilakukan agar 

paling tidak masyarakat mengenal produk-produk mereka. Seiring dengan 

berkembang dan majunya media komunikasi, pengetahuan konsumen tentang 

adanya sebuah merek yang beredar di pasar semakin berkembang juga. Konsumen 

juga dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk, dengan semakin 

meningkatnya kemajuan teknologi memungkinkan pihak pemasar untuk 

mengekspos produk mereka kepada konsumen, sehingga konsumen setiap hari 

dihadapkan dengan puluhan bahkan ratusan iklan yang isinya menonjolkan 

berbagai fitur produk, di samping itu pemasar juga mengupayakan agar setiap 

produk sesuai dengan segmen serta target marketnya. Oleh karena itu dibutuhkan 

cara alternatif untuk mendekati konsumen dalam memasarkan produk atau jasa. 

Salah satu cara yang digunakan adalah product placement.  

Product placement bukan merupakan suatu hal yang asing lagi dalam dunia 

pemasaran karena dianggap lebih menarik daripada iklan tradisional. Product 

placement sebagai suatu praktek penempatan sebuah produk yang bermerek, 

kemasan, atau barang-barang bermerek dagang lainnya kedalam suatu film, 

program televisi, maupun media lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

ingatan tentang merek dan secara singkat dapat mempermudah dalam pengenalan 

suatu produk. Product placement kini telah tersebar dan muncul di hampir setiap 

film dan program televisi. Salah satu faktor penting yang mendukung terjadinya 

product placement tersebut adalah karena product placement dianggap mampu 
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mengatasi kecenderungan pemirsa televisi untuk mengganti saluran pada saati klan. 

Tayangan iklan ketika menonton sebuah acara televisi menimbulkan rasa skeptis 

pada iklan sehingga membuat pemirsa enggan melihat iklan tersebut dan mengganti 

saluran televisi. Guna menghindari hal ini, dikembangkanlah strategi blurred 

communication, yaitu penggabungan pesan komersial dengan aktivitas kultural 

melalui product placement. 

Tujuan iklan adalah menginformasikan suatu produk dengan harapan dapat 

memberi pengaruh kepada publik untuk membelinya. Informasi mengenai sebuah 

produk disampaikan melalui media masa, salah satunya adalah televisi. Menurut 

Belch & Belch dalam Sutisna, televisi merupakan media yang paling ideal untuk 

beriklan, karena dalam tayangan iklan akan terlihat daya tarik dari produk 

yang sedang dipasarkan (2002:36). Namun, saat ini seiring dengan banyaknya 

saluran televisi dan perkembangan teknologi remote control, penggantian saluran 

televisi saat jeda iklan kerap dilakukan oleh pemirsa. Membanjirnya tayangan iklan 

pada setiap saluran membuat pemirsa merasa skeptis dan tidak percaya lagi pada 

iklan.  

Strategi brand placement atau product placement adalah strategi kegiatan 

penempatan nama merek, produk, kemasan produk, lambang atau logo tertentu 

dalam sebuah film, acara televisi ataupun media bergerak lain untuk meningkatkan 

ingatan audience akan merek tersebut dan untuk merangsang terciptanya 

pembelian. Oleh sebab itu, strategi product placement ini cukup membantu pemasar 

untuk melakukan brand mereka atau product mereka pada suatu acara dengan halus 

atau samar dan tidak seperti selayaknya iklan komersial yang tereletak pada jeda 

acara tersebut. 
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Product placement memberi pemasar cara-cara alternatif untuk 

mengekspose produknya melalui suatu media dimana audience cenderung mau 

untuk menerimanya. Kegiatan pemasar menyelipkan produk kedalam program 

televisi dilandasi keyakinan bahwa upaya persuasif akan menjadi efektif ketika 

audience tidak merasa sedang dipersuasi. Product placement unggul dalam 

mempersuasi permirsa dalam hal brand recall, asosiasi merek, sikap terhadap pesan 

komersial dan merek, serta intensi.  

Menurut Solomon dan Englis sebagaimana ditulis oleh Philip Kotler dalam 

bukunya menyatakan bahwa permirsa mengalami belief perseverance ketika 

menyaksikan tayangan product placement, yaitu sikap dan intensi akan tetap setelah 

tahu bahwa sebenarnya merek telah membayar agar tampil dalam sebuah program 

televisi (Kotler, 1999:26). Produk yang menjadi sponsor dapat ditampilkan 

sedemikian rupa sehingga tidak terlihat seperti dipaksakan yaitu menggunakan 

strategi product placement. Iklan sebagai faktor yang mempunyai dampak luas bagi 

khalayak dan iklan dapat dikemas sedemikian rupa sehingga produk-produk yang 

ditawarkan dapat terlihat cukup menarik juga selain itu dapat menciptakan sugesti 

bagi para konsumen untuk mau mempertimbangkan dan mengambil keputusan 

yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan serta harga yang pantas dengan 

kemampuannya. 

  Di Indonesia sendiri perkembangan product placement sudah sering terlihat. 

Peran product placement sangatlah luas bila kita lihat dari setiap sektor media. Oleh 

karena itu secara khusus peneliti membatasi penelitian product placement dalam 

tayangan live race MotoGP di stasiun televisi Trans7 yang menampilkan produk-

produk motor Yamaha. MotoGP merupakan siaran televisi yang ber-rating tinggi 
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menempati urutan sepuluh besar dalam chart program acara televisi bulanan 

dengan nilai rating 2,6 dan share 18,6% (www.myakise.blogspot.com) 

bagaimanapun juga telah menjadi suatu program yang menarik dan banyak diminati 

pemirsa televisi. Hal ini diharapkan mampu merangsang atensi yang tinggi dari 

audience dan mampu mendorong awareness yang tinggi terhadap produk Yamaha 

yang ditampilkan dalam program tersebut. Bagi Yamaha menjadi sponsor utama 

dalam siaran langsung MotoGP merupakan promosi yang efektif. 

  Untuk semakin memperkuat awareness audience, produk Yamaha tersebut 

ditampilkan berulang-ulang mulai dari awal hingga akhir acara. Mulai dari 

penempatan motor Yamaha di studio, di tempat dimana diadakan acara nonton 

bareng live race MotoGP, dimunculkan pada saat kuis, ditampilkan di layar sebagai 

latar belakang studio Trans7 tempat siaran dilakukan dan bahkan dipasangnya 

tagline “Yamaha semakin di depan” pada motor para pembalap MotoGP terkemuka 

yang berada di tim utama Yamaha yaitu Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. 

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran audience untuk mengingat 

kembali produk atau merek produk yang terdapat pada program televisi melalui 

product placement selama mereka menonton acara tersebut. 

Selama beberapa tahun terakhir Yamaha sebagai sponsor utama telah 

menggunakan product placement dalam tayangan live race MotoGP. Product 

placement mempresentasikan cara mempromosikan brand motor Yamaha dengan 

cara alami, tidak agresif dan tidak persuasif. Bagi Yamaha ajang MotoGP adalah 

salah satu sarana promosi dari ajang balap internasional dan marketing produknya. 

Hal itu sangat wajar bagi perusahaan otomotif. Balapan adalah ‘iklan’ yang sangat 

efektif. Sekaligus menjadi sarana jembatan komunikasi dan emosional antara 
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pengguna produknya dan pihak prinsipal. Audience terekspose terhadap produk 

motor Yamaha tersebut dengan cara sealami mungkin yaitu dengan melihat 

bagaimana produk tersebut terlihat, disebutkan, ataupun dipakai oleh pembalap-

pembalap MotoGP tanpa adanya bujukan agresif untuk memakai produk tersebut.  

Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki banyak konsumen 

pengguna motor pabrikan Jepang. Yamaha menjadi salah satu brand yang sangat 

populer disini. Oleh karena itu sangat menarik mencari tahu bagaimana citra merek 

Yamaha tersebut dimata konsumen pengguna produk motor Yamaha yang mana 

produk motor yang mereka gunakan ini muncul di acara siaran langsung MotoGP 

dan tagline “Yamaha semakin di depan” juga muncul di motor yang digunakan oleh 

pembalap-pembalap kelas dunia yang sangat terkenal. Patut untuk diketahui apakah 

product placement tersebut mempengaruhi masyarakat terutama konsumen-

konsumen motor Yamaha akan kepuasan menggunakan produk tersebut dan 

nantinya akan membentuk brand image yang positif dibenak konsumen.  

Product placement akan efektif apabila bisa merangsang konsumen untuk 

memperhatikan dan melakukan sesuatu terhadap produk tersebut. Yamaha sebagai 

perusahaan yang menempatkan produk dalam tayangan MotoGP tersebut pasti 

berharap agar konsumen memiliki persepsi positif dan merasa puas akan produk-

produk motor Yamaha yang mereka pakai. Hal ini dilakukan selain untuk bisa 

meningkatkan tingkat pembelian juga untuk mengetahui apa pendapat masyarakat 

mengenai produk-produk Yamaha tersebut. Selain itu diharapkan konsumen 

pengguna motor Yamaha bisa lebih loyal lagi dan tetap terus menggunakan motor 

Yamaha. Sehingga bisa diketahui apakah dengan populernya product placement 
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dalam berbagai macam program televisi memang efektif untuk pembentukan citra 

merek yang seperti diharapkan oleh perusahaan. 

Penelitian ini akan dilakukan pada konsumen motor Yamaha yang 

tergabung dalam komunitas Yamaha Vixion Club Mojokerto (YVC-MX). 

Dipilihnya anggota komunitas ini sebagai responden karena peneliti berharap 

pengguna motor jenis sport (dalam hal ini Vixion) akan lebih sesuai dengan image 

MotoGP yang notabene ajang balapan motor. Pecinta balap motor yang juga 

menjadi anggota klub motor sport akan memiliki pandangan yang lebih peka 

terhadap brand image motor yang mereka gunakan. Mereka pasti memiliki alasan 

tersendiri mengapa memilih Yamaha Vixion, dan memiliki pandangan mengenai 

keunggulan motor tersebut yang sesuai dengan penempatan produk tersebut di 

tayangan MotoGP.  

Konsumen dapat memberikan penilaian terhadap suatu produk seperti pada 

motor sport, motor ini dicitrakan oleh konsumen sebagai motor yang diproduksi untuk 

orang yang ingin tampil gaya, mewah dan unggul dalam kecepatan. Dari pandangan 

konsumen diatas, maka peneliti mengungkapkan bahwa sampai saat ini konsumen 

mengasumsikan Yamaha Vixion adalah sebuah motor yang mempunyai merek kuat 

yang mengangkat citra mereka. Artinya, menurut konsumen brand image tersebut 

dianggap penting ketika akan menggunakan motor sport Yamaha Vixion karena di 

persepsikan mampu memberikan efek kualitas dan image yang baik. 

Dalam penelitian ini hipotesis sementara akan diuji menggunakan teori S-

O-R (Stimulus-Organism-Response). Teori S-O-R menjelaskan bagaimana suatu 

rangsangan mendapatkan respon. Tingkat interaksi yang paling sederhana terjadi 

apabila seseorang melakukan tindakan dan diberi respon oleh orang lain. Teori S-

O-R beranggapan bahwa organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi 
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stimulus tertentu pula. Jadi efek yang timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus 

khusus, karena masyarakat membuat banyak sekali penilaian setiap harinya, 

mengembangkan keyakinan, membentuk atau memperkuat sikap, memperbarui 

nilai-nilai personal, dan mengkonstruksi persepsi tergantung dari media mana 

mereka memahaminya.  

Selain itu juga menggunakan teori jarum hipodermik. Teori ini menyatakan 

bahwa media massa sangat mempunyai kekuatan penuh dalam menyampaikan 

informasi. Apapun pesan yang disiarkan oleh media bisa dengan sendirinya dapat 

mempengaruhi khalayaknya. Teori ini menyatakan bahwa efek-efek merupakan 

reaksi spesifik terhadap stimulus yang spesifik pula. Media massa memiliki 

kekuatan yang luar biasa, sanggup menginjeksikan secara mendalam ide-ide 

kedalam benak khalayaknya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di 

benak pemirsa tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. 

Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana product placement Yamaha dalam 

tayangan MotoGP di Trans7 dapat memberikan dampak terhadap pembentukan 

brand image yang positif dimata konsumen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada 

di dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah product placement Yamaha dalam tayangan MotoGP 

berpengaruh terhadap brand image produk-produk motor Yamaha? 

2. Seberapa besar pengaruh product placement Yamaha dalam tayangan 

MotoGP terhadap brand image produk-produk motor Yamaha? 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh product placement Yamaha dalam 

tayangan MotoGP terhadap brand image produk- produk motor Yamaha. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh product placement Yamaha 

dalam tayangan MotoGP terhadap brand image produk-produk motor 

Yamaha. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran untuk para mahasiswa maupun masyarakat umum dalam 

kajian ilmu komunikasi tentang adanya product placement di dalam program 

televisi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan data 

mengenai penilaian dan pengetahuan tentang product placement dalam program 

televisi. Sehingga bisa menjadi masukan bagi pihak Yamaha untuk 

mengevaluasi product placement mereka di tayangan MotoGP tersebut apakah 

sudah efektif dan ditanggapi positif oleh masyarakat terutama konsumen motor 

Yamaha. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peninjauan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

tema penelitian ini digunakan untuk membantu dalam mengarahkan penelitian 

yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Nasru Zarra Alirais (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Terpaan Iklan Motor Matic Yamaha Mio di Televisi Terhadap Pembentukan 

Brand Image pada Komunitas Mio2an Yogyakarta (Studi Pada Komunitas 

MIO2AN Yogyakarta)” menyatakan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan terpaan iklan 

motor matic Yamaha Mio di televisi terhadap image motor Yahama Mio yang 

dibangun oleh konsumen anggota di komunitas MIO2AN Yogyakarta yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan motor matic Yamaha Mio 

di televisi memberikan image yang positif dimata konsumen anggota di 

komunitas MIO2AN Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Teori Kultivasi 

dan Model AIDDA yang keduanya sama-sama membahas efek yang 

ditimbulkan oleh tayangan iklan di televisi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif, data diperoleh dengan cara menyebar 

kuesioner kepada objek penelitian. Hasil penelitian yang menyatakan r sebesar 

0,485 yang menyatakan terdapat hubungan yang searah antara variabel X dengan 

variabel Y, menandakan bahwa terpaan iklan mempunyai peran. Keeratan 

hubungan termasuk dalam kategori sedang karena ≥ 0,40 → < 0,70. Terpaan 

iklan mempunyai pengaruh sebesar 0,235 atau 23,5%, dan hipotesis menyatakan 
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bahwa “Terpaan Iklan Motor Matic Yamaha Mio di Televisi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembentukan brand image oleh konsumen pada 

komunitas MIO2AN Yogyakarta” dikarenakan pada taraf signifikansi 0.05 

dengan derajat kebebasan df (n-k-1) diperoleh T tabel sebesar 2.704, T hitung 

diperoleh sebesar 3.841. Dengan demikian T hitung lebih besar dari T tabel, T 

hitung > T tabel ; 3.841 > 2.704, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Ada pula Hafidz A. R (2011) dengan penelitian berjudul “Pengaruh 

Terpaan Bintang Iklan Sepeda Motor Matic Honda Terhadap Brand Image” 

yang memilih memasang Agnes Monica dan Daniel Mananta sebagai endorser 

yang mewakili produknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh terpaan bintang iklan sepeda motor matic Honda terhadap image 

produk yang mereka pakai. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode penelitian survei. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

warga Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati Sleman, Yogyakarta yang berjumlah 100 

orang. Berdasarkan hasil regresi sederhana diperoleh bahwa image positif 

diberikan oleh konsumen sepeda motor matic Honda dapat di jelaskan oleh 

variabel terpaan bintang iklan motor maticHonda sebesar sebesar 53,4% 

sedangkan sisanya sebesar 46,6% (100% -53,4%) dipengaruhi oleh variabel lain, 

diluar model penelitian yang diteliti. 

Selanjutnya Chris Irwanto Saputra (2013) dalam Penelitiannya “Analisa 

Sikap Audience Terhadap Product Placement Dan Brand Image (Studi Kasus 

Product Placement Indosat Mentari Pada Reality Show Xfactor Indonesia)”. 

Penelitian ini membahas attitude toward product placement berpengaruh 

terhadap product placement dari mentari pada acara televisi yaitu XFactor 
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Indonesia. Sozialisation agent di gunakan sebagai dasar untuk mengukur attitude 

toward product placement dan pembentukan brand image oleh konsumen. 

Adapun variabel dalam attitude toward product placement yaitu dari sikap 

positif dan sikap negatif yang di berikan responden, sedangkan untuk 

pembentukan brand image yaitu terdiri dari pengaruh marketing, pengaruh 

sosial, pengaruh situsional, dan pengaruh psikologis. Pada penelitian ini 

diketahui bahwa socialization agent responden berpengaruh kepada sikap 

audience terhadap product placement dan pembentukan brand image responden. 

Responden akan selalu dipengaruhi oleh teman, keluarga, dan acara televisi 

dalam mengetahui suatu merk atau acara televisi. Hal ini akan berdampak pada 

sikap positif audience terhadap product placement tersebut. 

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa product 

placement dalam media audio-visual mempengaruhi persepsi masyarakat 

sebagai konsumen pengguna produk tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan 

tiga penelitian sebelumnya yang tersebut di atas yakni terletak pada media 

penempatan produknya yang berupa program televisi yaitu live race MotoGP 

serta variabel yang dipengaruhi yaitu citra merek atau brand image. 

1.2 Tinjauan tentang Product Placement 

1.2.1 Definisi Product Placement 

Komunikasi pemasaran seringkali dilakukan melalui televisi, yakni 

media yang dianggap memiliki kemampuan paling tinggi untuk menjangkau 

audience secara luas. George Gerbner dalam teori kultivasi mengatakan 

bahwa televisi adalah media yang dominan dalam membentuk masyarakat 

modern, kekuatan dari televisi muncul dari konten simbolik yang 
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mencerminkan kehidupan nyata sehari-hari yang ditampilkan bersama 

dengan pesan-pesan yang disampaikan, apa yang penting dan apa yang 

tidak, apa yang benar dan apa yang salah (Sutisna, 2002:101). Proses 

merancang isi pesan komunikasi dalam pemasaran yang disampaikan 

melalui iklan maupun bentuk kegiatan komunikasi pemasaran lainnya perlu 

memperhatikan siapa audience dan target sasaran yang dituju, produsen 

perlu meramu iklan dengan sedemikian rupa agar pesan yang disampaikan 

lebih mudah dicerna dan dimengerti oleh audience sehingga dapat tercipta 

iklan yang efektif.  

Iklan melalui media televisi dinilai efektif untuk menyampaikan pesan 

dan informasi mengenai suatu produk, mampu menjangkau audience diluar 

target, dengan kata lain dapat menjangkau calon konsumen yang baru. 

Beralih dari iklan televisi, bentuk lain dari kegiatan komunikasi pemasaran 

yang juga banyak dilakukan melalui media televisi adalah product 

placement pada program-program acara televisi tertentu. Selain melalui 

program televisi, product placement sendiri banyak diterapkan pada media 

lain seperti film dan video games. 

Dalam buku tentang marketing yang ditulis oleh Philip Kotler, tujuan 

pemasar mengiklankan produknya adalah untuk mendapatkan perhatian 

konsumen secara merata, tidak berarti apa-apa bagi perusahaan jika iklan 

yang ditayangkan tidak mampu menarik perhatian konsumen. Oleh karena 

itu tugas para pembuat dan pengelola dibidang iklan adalah bagaimana iklan 

tersebut mampu menarik perhatian konsumen (Kotler, 1999:360-362). 

Dengan kemajuan media yang membuat para pemasar terus mengarahkan 
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perhatian pada konsumen yang lama-kelamaan semakin kritis, produsen 

mencari cara untuk dapat selalumenjangkau konsumen.  

Salah satu caranya dengan adanya product placement atau 

penempatan produk yaitu penempatan produk-produk bermerek dalam 

filmdan program televisi. Product placement didefinisikan sebagai pesan 

produk yang dibayar dengan sasaran mempengaruhi audience film dan 

program televisi melalui cakupan suatu produk secara terencana dan halus 

ke dalam film dan program televisi tersebut. 

Masuknya pesan komersial secara halus kedalam tayangan inilah yang 

membedakan product placement dari teknik pemasaran produk lainnya. 

Secara umum, sebuah produk dimasukkan ke dalam film atau acara televisi 

sebagai imbalan atas pembayaran berupa uang atau pertimbangan 

promosional lain oleh pihak pemasar. Walaupun pada intinya tetap 

merupakan bisnis yang biasa, tak begitu diperhatikan oleh para pemasar dan 

menjadi prioritas yang rendah pada pihak studio. Namun kemudian para 

produser menjadi sadar akan nilai komersial dari peluang penempatan ini. 

Semakin banyak minat terhadap munculnya penempatan produk atau 

product placement dikarenakan berdampak kesuksesan untuk tayangan 

mereka sehingga praktik ini kemudian lebih banyak dilakukan (Shimp, 

2003:154). 

Secara resmi, product placement dicetuskan pada tahun 1980, namun 

pada awalnya product placement dilakukan sebagai upaya untuk menekan 

biaya produksi. Product placement juga dikenal dengan istilah brand 

placement, in-program sponsoring, dan branded entertainment dimana 
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merek, produk, kemasan, atau kekhasan produk yang lain disertakan atau 

bahkan digunakan dengan konteks tertentu di dalam film, televisi atau media 

komersial lainnya. Strategi product placement menampilkan brand atau 

produk yang dikonsumsi dalam setting natural dengan tujuan agar brand 

atau produk tersebut terlihat sebagai bagian yang memiliki asosiasi dengan 

suatu karakter. Product placement adalah bentuk pemasaran melalui 

program hiburan baik film maupun program televisi dengan mengekspos 

brand secara visual maupun verbal dan bentuk pemasaran tersebut dinilai 

efektif oleh para produsen dalam menyampaikan pesan-pesan merk kepada 

konsumen. Product placement juga diartikan sebagai fungsi yang 

menggambarkan bagaimana produk tersebut disajikan bersama dengan 

atribut-atribut pilihan yang dapat mengasosiasikan brand dari produk 

tersebut (Kotler, 1999:369). 

Meningkatnya strategi product placement mengindikasikan bahwa 

pengiklan menggunakan teknik ini untuk mempengaruhi brand attitude 

konsumen. Pengertian lain dari product placement adalah sebuah 

penempatan komersil yang dilakukan melalui program media tertentu yang 

ditujukan untuk dapat memperoleh dan meningkatkan visibilitas sebuah 

merek atau produk dan jasa. Product placement dapat sangat berguna. 

Pada akhirnya product placement, antara hiburan perusahaan, merek 

perusahaan, dan lembaga semua moneter didorong, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Setidaknya, perusahaan hiburan dan perusahaan 

produksi independen yang berharap untuk mengurangi anggaran mereka 

sehingga dolar lebih dapat diinvestasikan di tempat lain. Tujuannya antara 
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lain meliputi paparan penonton mencapai menonjol, visibilitas, perhatian, 

dan minat, kesadaran merek meningkat, meningkatkan memori konsumen 

dan recall, menciptakan pengakuan instan dalam kendaraan media dan pada 

titik pembelian, perubahan sikap konsumen atau evaluasi keseluruhan 

merek, mengubah perilaku dan niat membeli penonton, menciptakan 

pandangan praktisi yang menguntungkan pada product placement, dan 

mempromosikan suatu brand pada para penonton. 

1.2.2 Tipe Product Placement 

Pendapat Duncan dalam buku komunikasi pemasaran yang ditulis 

oleh Magdalena Asmajasari (1997:126) menyebutkan dua tipe product 

placement, yaitu: 

a. Incidental inclusion of the brand, atau penempatan merk secara 

implisit di dalam sebuah scene, sehingga merk atau produk terlihat 

sambil lalu saja. 

b. Prominent exposure, yaitu penempatan merk dalam sebuah scene 

yang terlihat sengaja memfokuskan perhatian pada brand atau 

produk, dapat dikatakan penempatan produk ini bersifat eksplisit 

karena audience dapat melihat dengan jelas merk dan produk yang 

ditampilkan. 

1.2.3 Tujuan Dilakukannya Product Placement 

Chang, Newell, dan Salmon dalam Winardi (1992:76) menyimpulkan 

beberapa tujuan dilakukannya product placement, yakni: 

a. Untuk mencapai keterbukaan, visibilitas, perhatian dan 

ketertarikan audience. 



17 

 

b. Untuk meningkatkan brand awareness. 

c. Untuk meningkatkan ingatan konsumen terhadap suatu merkatau 

produk (consumer memory and recall of the brand or product). 

d. Untuk menciptakan brand recognition secara langsung, merk yang 

familiar dapat mencapai level brand recognition yang lebih tinggi 

dibandingkan brand yang tidak familiar. 

e. Untuk memunculkan perubahan sikap konsumen atau keseluruhan 

evaluasi terhadap suatu merek. 

f. Untuk mengubah perilaku dan maksud pembelian audience. 

g. Untuk menciptakan pandangan praktisi yang menguntungkan 

terhadap product placement. 

h. Untuk meningkatkan sikap konsumen terhadap praktek dan 

berbagai macam media penempatan produk. 

1.3 Tinjauan tentang Brand Image 

1.3.1 Pengertian Brand (Merek) 

Brand atau merek berasal dari kata brandr yang artinya ”to burn”, 

bangsa Viking memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk 

kepemilikan hewan peliharaan. Sebuah merek merupakan lebih dari sekedar 

produk, karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi 

dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut harus rasional dan 

terlihat secara nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau 

lebih simbolis, emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah 

merek.  
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Brand merupakan suatu atribut penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya saat ini sudah meluas. Selain itu, brand merupakan identitas 

untuk membedakan identitas produk perusahaan dengan prroduk yang 

dihasilkan oleh pesaing. brand juga dapat membantu perusahaan untuk 

memperluas lini produk serta mengembangkan posisi pasar yang spesifik 

bagi suatu produk. Gagasan-gagasan mengenai merek yang paling tahan 

lama adalah nilai, budaya dan kepribadian yang tercermin dari merek 

tersebut. Hal-hal tersebut menentukan inti dari sebuah merek. Agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian merek, berikut 

pengertian merek menurut beberapa ahli: 

Pengertian merek menurut Bilson Simamora dalam Kotler dan Keller 

yaitu brand merupakan nama, tanda, istilah, simbol, desain atau 

kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi 

(membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan 

penjual lain (2009:149).  

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono berpendapat bahwa pengertian 

brand adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 

atau jasa (2012:232).  

Dari kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa brand 

adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain atau kombinasi dari 

semuanya yang digunkan untuk mengidentifikasikan produk dan 

membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Suatu brand 
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berfungsi untuk mengidentifikasikan penjual atau perusahaan yang 

menghasilkan produk tertentu yang membedakannya dengan penjual atau 

perusahaan lain yang memiliki nilai yang berbeda yang pada setiap merek-

nya. Pada hakikatnya merek mengidentifikasikan penjual dan pembeli. 

Brand sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan ciri, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Brand terbaik 

memberikan jaminan kualitas tetapi merek lebih dari sekedar simbol karena 

memiliki enam tingkatan, menurut Gregorius Chandra (2012:269) menulis 

di dalam bukunya sebagai berikut: 

1. Atribut, yaitu merek mengingatkan kepada atribut-atribut tertentu 

2. Manfaat, yaitu merek lebih dari sekedar serangkaian atribut, 

pelanggan  tidak  membeli atribut tetapi membeli manfaat. Atribut 

diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional 

3. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen 

4. Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu 

5. Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian tertentu 

6. Pemakai, yaitu merek menunjukan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut 

Setelah diputuskan untuk memberi merek pada produk, selanjutnya 

perlu diputuskan merek apa yang harus digunakan. Merek apapun yang 

digunakan semestinya mengandung sifat berikut ini seperti yang 

dikemukakan oleh Bilson Simamora sebagaimana terdapat dalam buku yang 

ditulis oleh Kotler dan Keller (2009:154): 
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1. Mencerminkan manfaat dan kualitas 

2. Singkat dan sederhana 

3. Mudah diucapkan, didengar, dibaca dan diingat 

4. Memiliki kesan berbeda dari merek-merek yang sudah ada 

5. Mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan tidak 

mengandung konotasi negatif dalam bahasa asing 

6. Dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum sebagai 

hak paten 

Selain beberapa pengertian mengenai brand atau merek, peneliti juga 

ingin memberikan pengetahuan mengenai klasifikasi merek. Secara garis 

besar, merek dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Menurut A.B. 

Susanto dalam Sutisna (2002:104) garis besar pengelompokan merek 

menjadi tiga jenis, yaitu. 

1. Merek fungsional (Functional Brands) 

Merek fungsional terutama berkaitan dengan manfaat fungsional 

sehingga terkait dengan penafsiran yang dikaitkan dengan atribut 

fungsional. Merek fungsional sangat mengutamakan kinerja 

produk dan nilai ekonomisnya. Faktor yang menentukan adalah 

produk, tempat dan harga sehingga kualitas produk, harga dan 

ketersediaannya pada saluran distribusi sangat menentukan. 

2. Merek Citra (Image Brand) 

Merek citra terutama untuk memberikan manfaat ekspresi diri (self 

expression benefit). Sebagai merek yang bertujuan untuk 
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meningkatkan citra pemakainya, merek harus mempunyai 

kekuatan untuk membangkitkan keinginan konsumen. 

3. Merek Eksperiensial (Experiental Brands) 

Merek eksperiensial terutama untuk memberikan manfaat 

emosional. Merek jenis ini sangat mengutamakan kemampuannya 

dalam memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan 

sehingga pelanggan merasa terkesan. 

Keputusan strategi penentuan merek yang pertama adalah apakah 

perlu mengembangkan nama merek produk. Dewasa ini, penentuan merek 

merupakan satu dorongan kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa 

penentuan merek. Seandainya perusahaan memutuskan memberi merek 

produk atau jasanya, ia harus memilih merek mana yang digunakan. (Kotler 

dan Keller, 2009:300). Berikut ini empat strategi umum merek yang sering 

digunakan:  

1. Corporate Brand (Company Brand) 

Yaitu menggunakan nama perusahaan (baik perusahaan induk 

maupun anak perusahaan atau kantor cabangnya) sebagai merek 

produk.  

2. Family brand 

Yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori 

produk, tetapi tidak harus selalu merupakan nama perusahaan 

pemiliknya.  
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3. Individual brand 

Yaitu merek yang dibatasi hanya untuk satu kategori produk, 

meskipun bisa digunakan untuk beberapa tipe produk berbeda 

dalam kategori sama. 

4. Modifier 

Yaitu wahana untuk menandakan item spesifik atau tipe model atau 

versi atau konfigurasi tertentu dari produk 

1.3.2 Pengertian Image (Citra) 

Citra konsumen yang positif terhadap suatu merek lebih 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Merek yang baik 

menjadi dasar untuk citra perusahaan yang positif. Menurut Philip Kotler 

citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu objek (Kotler, 2009:269). Sedangkan 

menurut Wilson Arafat sebagaimana tertulis dalam buku Sofjan Assauri, 

image adalah persepsi masyarakat terhadap jati diri dari suatu perusahaan 

(Sofjan Assauri, 2012:40).  

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa image 

merupakan persepsi seseorang terhadap perusahaan berdasarkan atas apa 

yang mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan dan dapat saja 

dipandang secara berbeda secara dimetral sesuai dengan kaca mata sudut 

pandang yang dipakai. Adapun langkah-langkah untuk membangun 

keberhasilan sebuah image menurut Wilson Arafat adalah sebagai berikut: 

1. Image yang dibangun berdasarkan orientasi manfaat yang 

dibutuhkan dan diinginkan kelompok sasaran 
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2. Manfaat yang ditonjolkan realistis 

3. Image yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan 

4. Image mudah dimengerti oleh kelompol sasaran 

5. Image merupakan sarana dan bukan tujuan usaha 

Terdapat tiga identitas utama yang akan membentuk jati diri 

perusahaan dan selanjutnya akan menjelma menjadi sebuah image yang 

dipersepsikan oleh target pesan yang dibidik, yaitu nama, logo dan tagline 

atau slogan. Image ini sendiri perlu dilakukannya sebuah 

pengkomunikasikan. Menurut Wilson Arafat, agar dapat menguasai aliran 

informasi maka perusahaan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menentukan tipe image yang akan dipopulerkan 

2. Mengambil inisiatif mempopulerkan image 

3. Tidak mengetengahkan image secara berlebihan 

4. Membentuk image secara bertahap 

5. Memilih sarana penyampaian image yang baik 

1.3.3 Pengertian Brand Image (Citra Merek) 

Menurut Fandy Tjiptono pengertian brand image adalah  

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu 

(2012:237). Jadi brand image adalah serangkaian deskripsi tentang asosiasi 

dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra yang baik dari suatu 

produk yang baik akan mendorong para calon pembeli untuk membeli 

produk tersebut daripada membeli produk yang sama dengan merek lain. 

Karena itu penting bagi perusahaan untuk memperhatikan perilaku 

pembelian mereka guna menentukan langkah yang tepat untuk 
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mengantisipasinya.  Pengertian brand image menurut Wilson Arafat dalam 

Sofjan Assauri adalah persepsi terhadap merek yang direfleksi oleh asosiasi 

merek dalam memori konsumen yang mengandung makna bagi konsumen 

yaitu deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu (2012:41). 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa brand 

image merupakan sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat 

dibenak konsumen. Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki konsistensi terhadap pembentukan brand image 

tersebut. Brand image itu sendiri memiliki arti kepada suatu pencitraan 

sebuah produk dibenak konsumen secara massal. Setiap orang akan 

memiliki pencitraan yang sama terhadap sebuah merek. Menurut Kotler 

(1999:90) brand image yang efektif dapat mencerminkan tiga hal, yaitu: 

1. Membangun karakter produk dan memberikan value proposition 

2. Menyampaikan karakter produk secara unik sehingga berbeda 

dengan para pesaingnya 

3. Memberikan kekuatan emosional dari kekuatan rasional 

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan brand image menurut Fandy Tjiptono (2012:244): 

1. Kualitas dan mutu berkaitan dengan kualitas produk barang atau 

jasa yang  ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk 

yang dikonsumsi. 
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3. Kegunaan atau manfaat, berkaitan dengan fungsi dari suatu produk 

barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani. 

5. Resiko berkaitan dengan besar-kecilnya akibat atau untung rugi 

yang mungkin dialami oleh konsumen. 

6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak-sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk 

mempengaruhi suatu produk juga dapat mempengaruhi citra 

jangka panjang. 

7. Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan, dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek 

dari produk tertentu. 

1.4 Corporate Image dan Product Image dari Yamaha  

Menurut Fandy Tjiptono, citra pembuat (corporate image) merupakan 

citra yang ada dalam perusahaan itu sendiri (2012:245). Perusahaan sebagai 

organisasi berusaha membangun image-nya dengan tujuan agar nama 

perusahaan ini bagus, sehingga akan mempengaruhi segala hal mengenai apa 

yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang terdapat dalam www.yamaha-

motor.co.id, situs resmi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT. YIMM), 

Yamaha menampilkan citra kecepatan, sesuai slogannya yang berbunyi 

“Yamaha semakin di depan”.  

 Yamaha juga sangat memperhatikan produk yang akan ditawarkan kepada 

konsumen diantaranya merek, kualitas dan keunggulan dalam desain, sehingga 

tidak akan mengecewakan konsumennya. Merek yang mudah dikenal, kualitas 

http://www.yamaha-motor.co.id/
http://www.yamaha-motor.co.id/
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dalam kecepatan dan berbagai desain menarik dengan bermacam-macam pilihan 

termasuk produk motor dengan desain khusus MotoGP series yang tidak dimiliki 

oleh merek lain. Selain bertahan lama, asosiasi merek yang kuat akan mampu 

menciptakan perbedaan dari merek tersebut dibandingkan kompetitor lainnya. 

Citra Produk (produk image) adalah citra konsumen terhadap suatu produk 

yang dapat berdampak positif maupun negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, 

keinginan, dan harapan konsumen (Fandy Tjiptono, 2012:245). Sebelum 

melakukan pembelian suatu barang, konsumen pasti dihadapkan oleh berbagai 

pilihan produk, begitu pula dalam hal pemilihan kendaraan sepeda motor. Ada 

berbagai macam pilihan sepeda motor yang ditawarkan, salah satunya adalah 

jenis motor sport dengan kapasitas mesin yang besar seperti Yamaha Vixion.  

Sepeda motor Yamaha selama bertahun-tahun terkenal sebagai motor yang 

larinya kencang dengan kemampuan berakselarasi cepat. Tak heran jika orang 

yang membutuhkan motor dengan tarikan mulus dan kecepatan akan ingat 

Yamaha. Konsumen dapat memberikan penilaian terhadap suatu produk seperti 

pada jenis produk Yamaha Vixion. Motor ini dicitrakan oleh konsumen sebagai 

motor yang diproduksi untuk orang yang ingin tampil gaya, mewah dan 

menginginkan kecepatan. 

1.5 Product Placement sebagai Media Periklanan 

Pengertian iklan secara komprehensif adalah semua bentuk aktivitas untuk 

menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non personal 

yang dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut beberapa ahli sebagaimana terdapat 

dalam buku oleh Magdalena Asmajasari (1997:66), periklanan dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 
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a. Menurut Caples (1997) menyatakan bahwa periklanan adalah segala 

bentuk penyaian non personal, promosi dan ide, barang ataupun jasa 

oleh sponsor tertentu memerlukan pembayaran.  

b. Menurut Darmadi Durianto (2003) menyatakan periklanan merupakan 

suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau 

menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan 

bagi pihak pembuat iklan.  

c. Menurut Saladin (2006) menyatakan periklanan adalah suatu bentuk 

penyajian yang sifatnya non personal dan ide, barang-barang atau jasa 

yang dibayar oleh sponsor 

Product placement sebenarnya adalah suatu bentuk periklanan, dimana 

produk atau jasa bermerek ditempatkan dalam konteks yang biasanya justru 

bebas dari iklan. Product placement  itu sendiri tidak diungkapkan saat produk 

atau merek ditampilkan. Jadi, kesannya seperti iklan atau promosi terselubung. 

Product placement atau penempatan produk adalah ketika merek atau produk 

secara nyata disertakan dalam media (film, program televisi, video game) 

sebagai pertukaran barang, jasa atau uang. Gagasannya adalah merek 

diintegrasikan pada pemrograman sehingga tampak nyata oleh audience. 

Terdorong oleh keinginan pengiklan untuk meningkatkan nilai periklanan 

televisi mereka, pengiklan menjadi lebih agresif dalam mengupayakan cara 

untuk mengintegrasi produk mereka pada program televisi. 

Product placement menjadi populer karena tidak seintrusif advertising 

konvensional dan audience tidak akan mengabaikan iklan ini dengan memindah 

chanel televisi mereka. Kelebihan utama product placement yaitu bisa 



28 

 

menunjukkan penggunaan produk dalam setting natural. Kemunculan iklannya 

tidak terduga dan menarik perhatian audience yang mungkin tidak sadar bahwa 

mereka sedang menyaksikan iklan. 

1.6 Product Placement Yamaha dalam Tayangan MotoGP 

Menurut Whitehill product placement adalah sebuah cara untuk 

meningkatkan promosi sebuah produk atau jasa dengan menampilkan produknya 

dengan kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian 

dari cerita film dan acara televisi (2009:123). Dalam acara television show juga 

disebutkan bahwa penerapan product placement dalam film agak berbeda 

dengan acara televisi, yaitu dalam film keterlibatan audience lebih tinggi dengan 

media yang mereka saksikan tersebut dibandingkan berbagai aktivitas yang 

dilakukan seseorang saat menonton televisi di rumah. Disebutkan juga bahwa 

tempat/setting dalam kondisi ini dapat memberi pengaruh pada tingkat perhatian 

audience dalam jangka waktu tertentu. 

Pada tayangan live race MotoGP ada beberapa perusahaan yang menjadi 

sponsor selain Yamaha sebagai sponsor utama, yaitu Pelumas Shell Advance, 

Helm NHK, dan minuman berenergi Proman. Perusahaan tersebut tidak 

melakukan product placement seperti Yamaha. Cara memunculkan brand pada 

saat acara kuis dengan mempersembahkan hadiah uang tunai bagi penelepon 

kuis di sepanjang acara siaran langsung MotoGP. Selain itu juga menggunakan 

iklan tradisional yang dimunculkan pada saat jeda acara. 

Tidak hanya promosi melalui media iklan di televisi saja, Yamaha juga 

gencar mensponsori acara-acara yang menarik di televisi untuk membangun 

brand image melalui televisi. Setiap tahunnya Yamaha tidak ketinggalan 
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mensponsori tayangan MotoGP yang disiarkan di Trans7 yang senantiasa 

“diramaikan” dengan iklan Jupiter MX dan Mio GT versi Valentino Rossi dan 

Jorge Lorenzo. Hal ini dikarenakan Yamaha yakin jika brand image yang baik 

akan mendatangkan ganjaran yang tidak saja bersifat finansial berupa revenue 

dan profit tetapi juga dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan, menjadi bibit 

word of mouth yang dapat menarik pelanggan baru, dan dalam jangka panjang 

menjadi kunci untuk memenangkan persaingan bisnis sepeda motor yang 

semakin ketat.  

Yamaha masih setia mensponsori Yamaha Factory Team MotoGP, lewat 

slogan mereka “Semakin di Depan” untuk lebih mengutamakan brand 

image terutama lewat sosok terkenal rider Yamaha di MotoGP yaitu Valentino 

Rossi dan Jorge Lorenzo. Artinya, mereka berharap dengan dipasangnya slogan 

“Semakin di Depan” pada motor kedua sosok juara dunia tersebut, nama 

Yamaha akan semakin mudah dikenal dan membuat mindset konsumen menjadi 

bangga akan motor mereka. 

Peningkatan brand image Yamaha dari ajang MotoGP tentunya tidak lepas 

dari penayangan secara live ajang balap motor paling bergengsi di dunia dengan 

cara mensponsori siaran langsung balap motor ini lewat layar kaca dan saluran 

konvensional di tanah air. Itu artinya masyarakat Indonesia bisa menonton siaran 

langsung MotoGP dan menyaksikan aksi rider dunia gratis dari televisi masing-

masing. Product placement Yamaha dalam tayangan MotoGP selain 

pemasangan logo “Semakin di Depan” pada motor para rider juga dilakukan 

dengan cara menampilkan motor Yamaha di studio ataupun juga di tempat 

dimana diadakan acara nonton bareng live race MotoGP, dimunculkan pada saat 
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kuis dan ditampilkan di layar sebagai latar belakang studio tempat siaran 

langsung dilakukan. Berikut ini adalah contoh penempatan produk Yamaha 

dalam tayangan MotoGP yang diambil dari www.yamaha-motor.co.id, situs 

resmi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT. YIMM): 

 

Gambar 1.1 

Penempatan tagline “Semakin di depan” pada motor dan jersey tim 

Yamaha 

 

 
 

Gambar 1.2 

Penempatan produk motor Yamaha pada saat kuis 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.yamaha-motor.co.id/
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Gambar 1.3 

Penempatan merek Yamaha pada studio Trans7 tempat siaran 

langsung 

 

 

Gambar 1.4 

Penempatan produk motor Yamaha di tempat berlangsungnya 

nonton bareng live race MotoGP 

 

 

1.7 Teori-Teori Pendukung 

 Secara teoritis iklan sebagai bentuk penyampaian pesan dalam komunikasi 

non personal mengikuti alur teori yang berlaku pada ilmu komunikasi umumnya 

dan komunikasi massa pada khususnya. Berkaitan dengan iklan ada beberapa teori 

yang dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh antarvariabel, 

dimana teori tersebut dapat dijadikan dasar pijakan melihat konsep-konsep iklan. 
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1.7.1 Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) 

Masyarakat membuat banyak sekali penilaian setiap harinya, 

mengembangkan keyakinan, membentuk atau memperkuat sikap, 

memperbarui nilai-nilai personal, dan mengkonstruksi persepsi tergantung 

dari media manamereka memahaminya. Asumsi dasar dari model Stimulus 

Response Theory atau S-O-R theory ini adalah media massa menimbulkan 

efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Model ini 

menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya 

model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, 

simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif atau 

negatif (Deddy Mulyana, 2007:132-134). 

Teori S-O-R menjelaskan bagaimana suatu rangsangan mendapatkan 

respon. Tingkat interaksi yang paling sederhana terjadi apabila 

seseorangmelakukan tindakan dan diberi respon oleh orang lain. Teori S-O-

R beranggapan bahwa organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi 

stimulus tertentu pula. Jadi efek yang timbul adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara 

pesandan reaksi komunikan. Unsur-unsur yang terdapat dalam model ini 

adalah: 

1. Pesan (Stimulus) 

2. Komunikan (Organism) 

3. Efek (Response). 
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Proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses 

belajar yang terdiri dari: 

1. Stimulus yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak 

berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu 

dan berhenti begitu saja. Tetapi bila stimulus diterima oleh 

organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut 

efektif. 

2. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme 

(diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada 

proses berikutnya. 

3. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk betindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan 

maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu 

tersebut (perubahan perilaku). 

Jika teori ini dihubungkan dengan penelitian mengenai pengaruh 

product placement dalam program televisi terhadap brand image oleh 

konsumen, maka hubungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Stimulus: yang dimaksud stimulus dalam penelitian ini adalah 

product placement Yamaha di dalam tayangan MotoGP. 

2. Organisme: seluruh anggota komunitas Yamaha Vixion Club 

Mojokerto (YVC-MX) yang menjadi konsumen motor Yamaha. 
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3. Respon: yang dimaksud adalah brand image yang dibangun oleh 

konsumen pengguna motor Yamaha 

Dalam konsep teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) menurut 

Dr. Saifuddin Azwar dalam bukunya “Sikap Manusia, Teori dan 

Perubahannya” apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme 

(diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses 

berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga 

terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari 

lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu 

tersebut perubahan perilaku atau persepsi (1988:62-67). 

Dalam proses perubahan dapat terjadi hanya jika stimulus yang 

menerpa benar-benar melebihi semula. Efek suatu komunikasi tertentu yang 

berupa kognitif akan tergantung pada sejauh mana komunikasi itu 

diperhatikan, dipahami, dan diterima. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa 

penyebab terjadinya efek kognitif tergantung kepada kualitas rangsangan 

(stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. 

Gambar 1.5  Skema Teori S-O-R 

 

 

 

 

 

(Saifuddin Azwar, 1988:63) 

Organisme:  

 Perhatian 

 Pemahaman 

 Penerimaan 

  

Stimulus 

Respon 

Perubahan Kognitif, 

Afektif, Behavioral 
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Gambar tersebut menunjukan bahwa perubahan sikap bergantung 

pada proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang 

disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak. 

Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses 

berikutnya adalah komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah 

yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengelolahnya 

dan menerima maka terjadilah kesediaan untuk merubah sikap. 

1.7.2 Teori Jarum Hipodermik 

Graeme Burton dalam bukunya mengenai media dan masyarakat 

mengatakan bahwa pada umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan 

orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga, pesan-pesan yang 

disampaikan pada mereka akan selalu diterima. Fenomena tersebut 

melahirkan teori ilmu komunikasi yang dikenal dengan teori peluru 

(2005:123). Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan 

penuh dalam mempengaruhi seseorang. Teori peluru ini merupakan konsep 

awal sebagai efek komunikasi massa yang oleh para teoritis komunikasi 

tahun 1970an dinamakan pula hypodermic needle theory yang dapat 

diterjemahkan sebagai teori jarum hipodermik. Teori ini ditampilkan pada 

tahun 1950an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio CBS di 

Amerika berjudul “The Invasion From Mars”.  

Pendapat Wilbur Schramm sebagaimana terdapat dalam buku Deddy 

Mulyana pada tahun 1950an itu mengatakan bahwa seorang komunikator 

dapat menembakkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak 

yang pasif tidak berdaya. Tetapi pada tahun 1970an Scrhamm meminta pada 
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khalayak peminatnya agar teori peluru komunikasi itu tidak ada, sebab 

khalayak yang menjadi sasaran media massa itu ternyata tidak pasif (Deddy 

Mulyana, 2007:135). Asumsi dari teori ini yaitu bahwa media secara 

langsung dan cepat memiliki efek yang kuat tehadap komunikan. Scrhamm 

juga menyebutkan aspek-aspek yang menarik dari model hipodermik ini 

yaitu: 

1. Media massa memiliki kekuatan yang luar biasa, sanggup 

menginjeksikan secara mendalam ide-ide kedalam benak orang 

yang tidak berdaya (the all powerfull media are able to impres 

ideas on defenseless minds). 

2. Audience dianggap seperti atom-atom yang terpisah satu sama lain, 

tidak saling berhubungan dan hanya berhubngan dengan media 

massa. Kalaupun individu-individu dalam mass audience 

mempunyai pendapat yang sama dalam suatu persoalan, hal ini 

buka karena mereka berhubungan atau berkomunikasi satu dengan 

yang yang lain, meliankan karena mereka memperoleh pesan- 

pesan yang sama dari suatu media. 

1.7.3 Iklan dan Komunikasi Pemasaran 

Di dalam bukunya, Magdalena Asmajasari mengatakan bahwa 

komunikasi pemasaran, merupakan pertukaran informasi dua arah antara 

pihak atau lembaga yang terlibat dalam pemasaran. Pertukaran dua arah 

tersebut ini kadang-kadang disebut sebagai dialog pemasaran. Selain itu, 

menurut Magdalena, komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang 
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dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan kegiatan yang 

membantu dalam pengambilan keputusan (1997:44).  

Sedangkan menurut Sutisna, komunikasi pemasaran merupakan usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasaran. Konsep yang secara umum sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan adalah menggunakan bauran 

promosi (promotional mix). Disebut bauran promosi karena biasanya 

pemasar sering menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan 

terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk (2002:267). Terdapat lima 

jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi yaitu iklan 

(advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan 

(sales promotion), hubungan masayarakat dan publisitas (publicity and 

public relation), serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Sementara itu, dari pengertian di atas sekali lagi iklan adalah 

percakapan dengan konsumen untuk menarik perhatiannya. Bisa dikatakan 

iklan memiliki hubungan dua arah pula dengan konsumen dan bisa jadi lebih 

personal. Dari situ dapat kita lihat bahwa iklan merupakan bagian dari 

komunikasi pemasaran. Secara general atau umum, komunikasi pemasaran 

merupakan sebuah sistem strategi yang kemudian dieksekusi melalui iklan. 

Periklanan adalah suatu alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 

penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dalam cara 

yang efisien dan efektif. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukkan cara-

cara untuk mengadakan pertukaran yang memuaskan. 
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 Terdapat tiga tujuan utama dari periklanan yaitu menginformasikan, 

membujuk dan mengingatkan. Setiap iklan dirancang untuk mencapai 

sasaran spesifik dari pemasar, walaupun tujuan akhir periklanan adalah 

untuk mendorong terjadinya keputusan pembelian oleh konsumen. Untuk 

menampilkan pesan iklan yang mampu membujuk, mampu membangkitkan 

dan mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang ditawarkan, 

memerlukan daya tarik bagi audience sasaran. Daya tarik iklan sangat 

penting karena akan meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan 

audience. 

Perbedaan antara keduanya walaupun keduanya saling terintegrasi 

adalah, sistem pemasaran tidak selalu memperhatikan kebutuhan personal 

dari konsumennya. Akan tetapi dari pengertian iklan di atas, bisa kita lihat 

bahwa iklan lebih bisa memperhatikan bagaimana berkomunikasi kepada 

konsumennya secara lebih personal sehingga pesan yang tersampaikan tidak 

hanya soal transaksi tapi juga menyentuh konsumennya secara pribadi 

Product placement merupakan salah saru cara beriklan yang saat ini 

sangat populer dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengiklan yang 

ditempatkan pada program televisi, film, video klip, maupun video game. 

Product placement diharapkan bisa menjadi solusi kejenuhan audience akan 

iklan tradisional yang mengganggu jalannya suatu acara. Oleh karena itu, 

product placement dianggap sebagai cara beriklan yang lebih efektif untuk 

promosi dan memasarkan produk. 
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1.8 Variabel 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas, sedangkan konsep 

adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang 

berupa apapun, asal mempunyai ciri yang bervariasi, maka dapat disebut sebagai 

variabel. Dengan demikian, variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

bervariasi. Dalam penelitian ini variabel independent (X) atau yang 

mempengaruhi merupakan product placement Yamaha dalam tayangan 

MotoGP, yang terdiri dari indikator: sikap konsumen terhadap product 

placement (X1), presentasi kemunculan (X2) dan jenis-jenis produk (X3). 

Sedangkan variabel dependent (Y) atau yang dipengaruhi adalah brand image 

dengan indikator yaitu cepat (Y1), unggul (Y2), desain menarik (Y3), merek 

terkenal (Y4), berkualitas (Y5). 

1.9 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1.9.1 Definisi Konseptual 

Product placement didefinisikan sebagai pesan produk yang dibayar 

dengan sasaran mempengaruhi audience film dan program televisi melalui 

cakupan suatu produk secara terencana dan halus ke dalam film dan program 

televisi tersebut. Product placement juga dikenal dengan istilah brand 

placement, in-program sponsoring, dan branded entertainment di mana 

merek, produk, kemasan, atau kekhasan produk yang lain disertakan atau 

bahkan digunakan dengan konteks tertentu di dalam film, televisi atau media 

komersial lainnya. 

Sedangkan definisi brand image yaitu sekumpulan asosiasi merek 

yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen. Konsumen yang terbiasa 
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menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap 

penilaian image suatu produk. Brand image itu sendiri memiliki arti kepada 

suatu pencitraan sebuah produk dibenak konsumen secara massal. Setiap 

orang akan memiliki pencitraan yang sama terhadap sebuah merek. 

1.9.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

berdasarkan karakteristik yang diamati dan memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu obyek 

atau fenomena (Idrus, 2009:26). Pada penelitian ini, product placement 

Yamaha dalam tayangan MotoGP sebagai variabel X yang dimaksudkan 

adalah penempatan produk-produk motor Yamaha dan juga logo brand 

Yamaha sepanjang acara siaran langsung MotoGP, baik itu pada saat kuis, 

nonton bareng maupun penempatan taglne “Yamaha semakin di depan” 

pada motor dan jersey pembalap-pembalap Yamaha di MotoGP. Variabel Y 

adalah brand image yaitu asosiasi tentang merek Yamaha yang terbentuk di 

benak konsumen yang mendukung Corporate Image dan Product Image 

dari Yamaha sendiri. 

Indikator definisi operasional penelitian ini seperti terlihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Variabel Skala Ukur 

Product placement 

Yamaha dalam tayangan 

MotoGP (X) 

Penempatan produk-

produk motor Yamaha 

dalam tayangan live race 

MotoGP. 

 

Sikap konsumen 

terhadap product 

placement (X1) 

Sikap atau kesan 

konsumen terhadap 

product placement 

Yamaha dalam live race 

MotoGP di stasiun 

televisi Trans7. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut 

: 

1- - Sangat setuju 

4- Setuju 

- - Ragu-ragu 

- -Tidak setuju 

- -Sangat tidak setuju 

Presentasi kemunculan 

(X2) 

Cara menampilkan 

produk Yamaha, seperti 

penempatan motor 

Yamaha di studio ataupun 

juga di tempat dimana 

diadakan acara nonton 

bareng live race MotoGP, 

dimunculkan pada saat 

kuis, ditampilkan di layar 

sebagai latar belakang 

studio Trans7 tempat 

siaran dilakukan dan 

bahkan dipasangnya 

tagline “Yamaha semakin 

di depan” pada motor 

para pembalap MotoGP 

terkemuka yang berada di 

tim utama Yamaha yaitu 

Jorge Lorenzo dan 

Valentino Rossi. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 

- Setuju 

- Ragu-ragu 

- Tidak setuju 

-Sangat tidak setuju 

Frekuensi kemunculan 

(X3) 

Waktu kemunculan 

produk-produk Yamaha 

tersebut dalam setiap 

tayangan live race 

MotoGP, produk-produk 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 
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tersebut dimunculkan 

hampir disepanjang acara 

program. 

- Setuju 

- Ragu-ragu 

- Tidak setuju 

- Sangat tidak setuju 

Brand Image (Y) 

 

 

Asosiasi tentang merek 

Yamaha yang terbentuk 

di benak konsumen. 

 

 

 

Cepat (Y1) Konsumen 

mengasosiasikan Yamaha 

sebagai merek motor 

yang unggul dalam hal 

kecepatan. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 

- Setuju 

- Ragu-ragu 

- Tidak setuju 

- Sangat tidak setuju 

Unggul (Y2) Asosiasi yang terbentuk 

dibenak konsumen bahwa 

motor Yamaha memiliki 

performa yang tangguh 

dan lebih unggul 

daripada merek-merek 

lain. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 

- Setuju 

- Ragu-ragu 

- Tidak setuju 

- Sangat tidak setuju 

Desain menarik (Y3) Konsumen memilih 

motor Yamaha karena 

desain produk yang 

bagus dan menarik. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 

- Setuju 

- Ragu-ragu 

- Tidak setuju 

- Sangat tidak setuju 

Merek terkenal (Y4) Yamaha merupakan 

merek yang dipakai oleh 

pembalap-pembalap 

terkenal dan sanggup 

menjadi sponsor tunggal 

acara live race MotoGP. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 

- Setuju 

- Ragu-ragu 
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- Tidak setuju 

- Sangat tidak setuju 

Berkualitas (Y5) Kualitas motor Yamaha 

sangat bagus dan sesuai 

dengan yang diharapkan 

oleh konsumen. 

Menggunakan skala 

Likert dengan pilihan 

pernyataan responden 

adalah sebagai berikut:  

- Sangat setuju 

- Setuju 

- Ragu-ragu 

- Tidak setuju 

- Sangat tidak setuju 

 

1.10 Rumusan Hipotesis 

 Hipotesis adalah satu asumsi yang berperan sebagai satu penjelasan 

tentatif. Adi Rianto di dalam bukunya tentang metode penelitian sosial 

menyebutkan bahwa dilihat dari segi lain, hipotesis bisa dianggap sebagai 

satu pertanyaan yang menurut sifatnya harus dijawab lewat satu eksperimen 

atau observasi-observasi (2004:38). Jadi hipotesis merupakan jawaban 

sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan 

riset. Oleh karena itu hipotesis adalah dugaan, yang mungkin benar atau 

mungkin juga salah. Hipotesis akan ditolak jika faktanya menyangkal, jadi 

hipotesisnya salah atau palsu. Sedangkan hipotesis akan diterima jika fakta 

membuktikan kebenarannya. 

 Penerimaan atau penolakan terhadap suatu hipotesis bergantung 

pada hasil pengolahan data yang relevan. Oleh karena itu hipotesis dianggap 

sebagai konklusi sementara dan hasil sementara dari pertimbangan yang 

sistematis. Sehubungan dengan ini, maka semua hipotesis yang asli bersifat 

masih tentatif dan harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis memberikan 

pedoman dan pengarahan pada penelitian dan pemecahan masalah. 
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Hipotesis juga membatasi data penelitian yang relevan saja, dengan 

mengeliminir data lain yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan. 

 Hipotesis yang diasumsikan dalam penelitian ini adalah: 

Ha: Product placement Yamaha dalam tayangan MotoGP berpengaruh 

terhadap pembentukan brand image. 

Ho: Product placement Yamaha dalam tayangan MotoGP tidak 

mempengaruhi pembentukan brand image. 

F. Metode Penelitian 

1.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma 

positivistik untuk melihat fenomena yang ada, kemudian dibandingkan dengan 

teori yang dimiliki. Penelitian kuantitatif bersifat terinci, luas, banyak 

menggunakan literatur yang terkait dengan tema yang diajukan nya sebagai 

pendukung, memiliki prosedur yang terinci jelas, hipotesis sejak awal 

dirumuskan dan ditulis secara lengkap sebelum melakukan penelitian di 

lapangan.  

Idrus dalam bukunya tentang statistik sosial menjabarkan karakteristik 

pendekatan kuantitatif yaitu: penelitian diorientasikan untuk melihat hubungan 

antar variabel, menggunakan logika eksperimen, mencari hukum universal yang 

dapat meliputi semua kasus, data berupa angka, subjek banyak, menggunakan 

alat pengumpul data, netralitas dalam pelaksanaan penelitian, bersifat atomistis, 

bersifat reduksi, ada intervensi terhadap subjek, menguji hipotesis, generalisasi 

berdasarkan sampel, interaksi peneliti dengan subjek penelitian jauh, analisis 

data setelah data terkumpul, dan  kebenarannya bersifat etik (2009: 29-31). 
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 Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin 

mengetahui apakah product placement Yamaha dalam tayangan MotoGP 

berpengaruh terhadap pembentukan brand image Yamaha dimata konsumen. 

Peneliti bermaksud untuk melihat keterkaitan antara suatu variabel dengan 

variabel lainnya. Model interaksi tersebut berupa korelasional atau sebuah 

hubungan kausalitas. 

1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kuantitatif deskriptif karena 

dalam pelaksanaannya meliputi menghitung data, analisis dan interpretasi 

tentang arti dan data yang diperoleh. Deskriptif menggunakan metode numerik 

dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang ada 

dalam data tersebut dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang 

diinginkan. Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah survei. Dalam 

penelitian survei, responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang 

sudah tertulis di dalam kuesioner atau angket untuk kemudian jawaban dari 

seluruh responden tersebut diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif 

tertentu. Survei akan dilakukan kepada seluruh anggota komunitas Yamaha 

Vixion Club Mojokerto (YVC-MX). 

1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada minggu terakhir bulan Mei 2014 sekitar 

tanggal 25-26. Angket akan diberikan kepada seluruh anggota komunitas pada 

saat pertemuan klub atau biasa disebut “kopdar”. 

 



46 

 

1.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas Yamaha 

Vixion Club Mojokerto (YVC-MX) yang berjumlah 40 orang. Sedangkan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

jenuh. Mengutip dari pendapat Arikunto dalam bukunya (1998:86), apabila 

jumlah sampel kurang dari 100 orang, maka harus diambil semua sehingga 

penelitiannya adalah penelitian populasi. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para responden dengan 

memberikan angket kepada seluruh anggota komunitas YVC-MX. Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukukan dengan cara memberi 

seperangkat pertannyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Kartini Kartono, 1990:60). Angket yang digunakan adalah jenis angket 

tertutup dimana dalam angket tersebut terdapat serangkaian pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, kemudian di isi oleh responden dan dimana jawaban 

yang harus dijawab responden tertera dalam angket tersebut Kemudian data dari 

angket ini akan diukur menggunakan skala likert. Sedangkan data sekunder akan 

diperoleh dari arsip-arsip dan dokumentasi yang berupa foto maupun data 

komunitas YVC-MX. 

1.6 Penskalaan Data 

Data primer yang telah dikumpulkan melalui angket diukur oleh instrumen 

pengukur berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala 

likert. Nama skala ini diberikan sesuai dengan nama pengembangnya, yaitu 

Rensis Likert (Kartini Kartono, 1990:55). Skala likert digunakan secara luas 
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yang mengharuskan responden untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak 

setuju kepada setiap statement yang berkaitan dengan objek yang dinilai. Bentuk 

asal dari skala likert memiliki lima kategori. Apabila diranking maka 

susunannya akan dimulai dari sangat tidak setuju (strongly disagree) sampai 

pada sangat setuju (strongly agree). 

Menurut Rianto Adi skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(2004:86). Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) atau tidak mendukung 

pernyataan (item negatif). Skor atas pilihan jawaban angket untuk pernyataan 

yang diajukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Skala Likert untuk Kuesioner 

 

 

 

 

 

Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan memberikan skala atau skor 

dari jawaban-jawaban angket dengan Skala Likert. Variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban Responden Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Setelah semua data telah dukumpulkan dengan lengkap maka langkah 

berikutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan teknik : 

1. Editing data 

Yaitu peneliti memeriksa kembali jawaban-jawaban yang diberikan oleh 

responden pada daftar pertanyaan. 

2. Coding data 

Yaitu peneliti menerjemahkan informasi atau data yang diperoleh 

menjadi bentuk angka atau skor untuk mempermudahkan pengolahan. 

3. Tabulasi data 

Perhitungan frekuansi jawaban yang diberikan responden menurut 

kategori jawaban, kemudian dimasukkan dalam tabel. 

1.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji kevalidan dan 

keakuratan dari variabel yang ada pada kuesioner untuk analisis Regresi Linier. 

1.7.1 Uji Validitas 

Definisi validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument penelitian. Suatu instrument 

dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, atau dengan 

kata lain mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti 

(Fandy Tjiptono, 2001:114). Sebagai contoh dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan media kuesioner (angket), apabila kuesioner tersebut telah 

berhasil mengukur apa yang ingin diukurnya maka dapat dikatakan data 

yang dihasilkan dari penggunaan kuesioner sebagai media ukur tersebut 

sudah dapat dikatakan sebagai data yang valid. 
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Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Bivariate Correlation Pearson. Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dalam penentuan 

layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, dilakukan uji signifikansi 

koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 (α = 5%) , artinya suatu item 

dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor totalnya. Untuk 

melakukan uji validitas ini, proses penghitungan dikerjakan menggunakan 

sarana bantu komputer dengan program SPSS dengan teknis analisis 

korelasi bivariate pearson. Dalam menguji validasi kuesioner ini dilakukan 

dengan uji coba sebanyak jumlah responden. Koefisien korelasi item-total 

dengan bivariate pearson dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑅𝑖𝑥 =
𝑛∑ 𝑖𝑥 − (∑ 𝑖)(∑𝑥)

√[𝑛 ∑ 𝑖2 − (∑ 𝑖)2][𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥)2]
 

Dimana: Rix = Koefisien korelasi item-total (bivariate pearson) 

 i = Skor item 

 x = Skor total 

 n = banyaknya subyek 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. 
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b. Jika r hitung ≤ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan 

tidak valid. 

1.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat 

ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat uku tersebut 

mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu 

yang berbeda. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen, antara lain tes berulang (test and retest), bentuk 

parallel (parallel form), model belah dua Spearman-Brown, dan metode 

alpha (Cronbach’s). Pada penelitian ini digunakan metode alpha 

(Cronbach’s). 

Metode ini banyak dipakai karena rumus yang digunakan tidak 

terpengaruh jika varian dan ovarian dari komponen-komponennya tidak 

sama. Menurut Arikunto, penggunaan teknik Alpha-Cronbanch akan 

menunjukkan bahwa suatu instrument dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefisien reliabilitas atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Dinyatakan 

reliable jika nilai α hitung ≥ 0,60 (paling tidak mencapai 0,60), kemudian 

jika α hitung< 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. Jika α hitung mencapai 

0,85 bahkan 0,90 dikatakan reliabilitas tinggi (1998:145). Rumus dari 

metode ini adalah sebagai berikut: 

∝=
k

k − 1
(1 −

∑𝜎
2
𝑋𝐿

𝜎2
𝑥

) 
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Dimana:  

   α     = Cronbach’s Coefficient Alpha atau reliabilitas    

 instrumen 

 K        = Jumlah pecahan atau banyak butir pertanyaan 

 ∑𝜎
2
𝑋𝐿 = Total dari varian masing-masing pecahan 

 𝜎2
𝑥      = Varian dari total skor 

 

1.8 Teknik Analisis Data 

1.8.1 Analisis Regresi Linier 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. 

Menurut Bambang Prasetyo, analisis regresi adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independent dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan nilai 

variabel independent yang diketahui (2012:117). Analisis regresi linier 

sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independent (x) terhadap variabel dependent (y). Dalam penelitian 

ini variabel independent (x) merupakan product placement Yamaha dalam 

tayangan MotoGP yang terdiri dari: sikap konsumen terhadap product 

placement: x₁, presentasi kemunculan: x₂ dan jenis-jenis produk: x₃, 

sedangkan variabel dependentnya (y) merupakan brand image. Sehingga 

persamaan regresi linier dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
y = a + bx 
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Dari persamaan di atas a dan b disebut konstanta atau koefisien regresi 

linier sederhana atau parameter garis regresi linier sederhana. a disebut 

intercept coefficient atau intersep yaitu jarak titik asal atau titik acuan 

dengan titik potong garis regresi dengan sumbu Y, dan b disebut slope 

coefficient atau slup syang menyatakan atau menunjukkan kemiringan atau 

kecondongan garis regresi terhadap sumbu X. Dari persamaan garis regresi 

di atas, dalam hubungan tersebut terdapat satu variabel bebas X dan satu 

variabel tak bebas Y. 

1.8.2 Uji Koefisien Regresi Linier 

Uji koefisien regresi linier terdiri dari : 

1. Uji Statistik F 

Secara simultan (Variabel X bersama-sama) menggunakan uji 

statistik F karena ingin mengetahui apakah ada pengaruh signifikan 

variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel 

dependent. Menentukan tingkat signifikan, yaitu α = 5%, derajat 

kebebasan (df) dengan rumus df1(N1) = k-1, df2(N2) = n-k, k adalah 

konstruk (jumlah variabel X dan Y), sedangkan n adalah jumlah 

sampel, untuk menentukan F tabel. 

2.  Uji Statistik T 

  Secara parsial (masing-masing variabel X) menggunakan uji 

statistik T  karena ingin mengetahui apakah ada pengaruh signifikan 

masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. 

Menentukan tingkat signifikan, yaitu α = 5%, derajat kebebasan (df) 

= n-1, n adalah jumlah sampel untuk menentukan T tabel. 
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3.   Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan variabel 

terikat yang disebabkan adanya perubahan variabel bebas, dan 

digunakan dalam presentase. Koefisien ini juga digunakan sebagai 

pendekatan atas suatu hubungan linier antar variabel (X) lebih dari 

2, digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑅² =
𝑏₁Ʃ𝑥₁𝑦 + 𝑏₂Ʃ𝑥₂𝑦 + 𝑏₃Ʃ𝑥₃𝑦

𝑦²
 

Dimana : 

R2   =    Besar koefisien determinasi 

b     =    Slope garis estimasi yang paling baik 

x     =    Nilai variabel X 

y     =    Nilai variabel Y  

Nilai koefisien determinasi berganda ini adalah lebih besar dari 0 

tetapi lebih kecil dari 1, maka apabila : 

a.  Nilai koefisien determinasi menunjukkan angka mendekati 1, 

berarti variabel bebas (X) memiliki pengaruh yang besar 

terhadap variabel terikat (Y). 

b. Nilai koefisien determinasi mendekati 0, berarti bahwa 

perubahan variabel terikat (Y) banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar variabel yang diteliti. 

 


