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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, 

maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya 

perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi 

suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang dengan obyek tersebut. Hal ini 

sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan 

persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan 

penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. Oleh karena itu masyarakat selalu 

menyenangi hal-hal yang mereka anggap baru dan berbeda untuk dapat selalu 

mengikuti perkembangan dalam satu lingkungan.  

Saat ini begitu banyak media lahir di masyarakat dengan berbagai bentuk 

dan jenisnya, banyak hal yang dapat dijadikan contoh dalam perkembangan 

masyarakat dan dapat saling menguntungkan. Salah satu contohnya adalah media 

perfilman. Film bisa menjadi salah satu contoh karena tehnik-tehnik didalam film 

selalu mengikuti perkembangan teknologi, dan hal itu adalah salah satu kebutuhan 

masyarakat, alur dan cara pengemasan film pun berkembang dengan pesat.  

Berbagai macam terpaan media dari masa ke masa membuat , kebutuhan dan 

keinginan masyarakat terus berubah, hingga fungsi dan konten dari film perlahan 

pudar, Meskipun telah bermunculan berbagai macam strategi dalam media, 

namun terobosan baru telah lahir dan belum banyak orang mengetahui cara 
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promosi tersebut, salah satu contohnya iklan masuk dengan cara menjadi sponsor 

utama didalam film komersil, merupakan cara yang bisa mendongkrak penjualan 

produk.  

Agar berhasil pemasar atau produsen harus pintar-pintar menentukan 

klasifikasi konsumen yang menjadi sasaran produknya, banyak pilihan produsen 

untuk memasarkan dan mengiklankan produk yang akan dikenalkan kepada 

masyarakat. Di Indonesia iklan pertama adalah iklan surat kabar hitam putih dan 

belum banyak menggunakan gambar karena perkembangan teknologi saat itu 

masih tradisional. Iklan media massa cetak cukup lama menguasai dunia 

periklanan di Indonesia diikuti dengan munculnya iklan-iklan melalui media radio 

dan iklan televisi. Perkembangan iklan di Indonesia mengikuti perkembangan 

media massa. Saat ini begitu banyak media lahir di masyarakat dengan berbagai 

bentuk dan jenis, pengguna jasa media untuk periklanan dengan mudahnya bisa 

memilih media mana yang akan digunakan berdasarkan anggaran dan segmen 

mana yang akan dituju termasuk memasukkan produk kedalam adegan film. 

Sekarang iklan berkembang tidak berdasarkan jenis media, tapi juga  berkembang 

berdasarkan jenis kebutuhan, kemauan masyarakat dan pendanaan atas iklan yang 

akan di produksi. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi kalangan industri 

terutama berkaitan dengan kegiatan komunikasi pemasaran produk mereka. 

Beberapa contoh dampak langsung dari pertumbuhan media iklan tradisional 

tersebut adalah meningkatnya anggaran iklan dari produk perusahaan dengan 

pertimbangan bahwa dewasa ini beriklan di satu stasiun televisi saja tidak cukup 

untuk menjangkau semua target audiens perusahaan serta adanya pertimbangan 
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bahwa konsumen selalu mengganti saluran televisi pada saat munculnya 

commercial break atau jeda iklan. 

Film dipilih menjadi media promosi produk  karena di anggap efektif 

untuk menyampaikan berbagai hal, meskipun terkadang iklan yang muncul 

didalam film hanya beberapa detik saja, namun di teliti lagi hal itu malah 

membuat seseorang yang memperhatikan akan penasaran atau bisa saja terganggu 

dengan adanya selipan iklan. Tindakan itu biasa disebut dengan Product 

placement. 

Product placement bukan merupakan hal yang baru dalam dunia 

pertelevisian dan perfilman. Namun sedikit masyarakat awam yang mengerti apa 

itu product placement, product placement adalah merupakan suatu strategi yang 

dilakukan oleh banyak perusahaan periklanan maupun perusahaan pengiklan 

untuk menampilkan produknya dengan kesan bahwa adanya produk tersebut 

seolah-olah menjadi bagian dari suatu tayangan. Dalam pengaplikasian product 

placement, dimana sebuah merk produk menampilkan produknya dengan 

menggunakan media sebagai tempat promosinya. Menurut Solomon (2002) 

product placement merupakan kegiatan menyisipkan produk dengan merek 

tertentu dengan film, guna memindahkan konteks dan mood pemirsa yang terkait 

dengan film pada merek yang disisipkan.  

Product placement merupakan penggabungan antara iklan dan publisitas. 

Jadi, dapat dikatakan product placement adalah saling menguntungkan antara dua 

belah pihak, pihak pengiklan/sponsor dan film. Umumnya inisiatif product 

placement dilakukan oleh para produser film. Mereka membawa proposal dan 
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skenario cerita yang ditawarkan kepada perusahaan calon sponsor. Pemilihan 

sponsor ini pun disesuaikan dengan alur cerita yang dibangun. Product/brand 

placement merupakan starategi yang dilakukan oleh banyak perusahaan 

periklanan maupun perusahaan pengiklan untk menampilkan produknya dengan 

kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian dari suatu 

tayangan. Pada prakteknya keberadaan product placement dimana sebuah 

merek/produk ditampilkan terdapat beberapa jenis variasi media yang dijadikan 

medium penempatannya.Secara umum konsep ini hampir mirip dengan strategi 

sponsorship, namun hal yang membedakan product placement adalah bahwa 

keberadaannya tidak menyebutkan kata sponsor dalam tampilan film atau acara 

televisi yang diikutinya karena tampil sebagai bagian dari acara/tayangan. 

Meningkatnya strategi product placement mengindikasikan bahwa pengiklan 

menggunakan teknik ini untuk mempengaruhi brand attitude konsumen. 

(http://www.scribd.com/doc/47048535/review-jurnal,diakses tanggal 9 November 

pukul 19.35 WIB) 

Product placement dianggap lebih efektif daripada iklan dalam hal sosiasi 

merek, sikap terhadap pesan komersial namun para pengkritisi media menjelaskan 

ada tiga hal yang membuat praktek product placement tidak etis dilakukan. 

Pertama praktek ini adalah bentuk manipulasi terhadap khalayak. Kedua, dalam 

beberapa kondisi, penempatan produk dapat mengganggu narasi suatu film, 

terutama jika terjadi pemfokusan pada produk itu sendiri, bukan pada filmnya. 

Yang paling bermasalah adalah pemasukan produk ini dapat menyebabkan 
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perubahan, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian jalan cerita dengan 

keinginan perusahaan pemilik produk.  

Melalui salah satu film ber genre komedi berjudul bebek belur yang 

dibintangi oleh Deddy Mizwar, Didi Petet, Ida Kusumah, Toro Margens, Rima 

Melati, Thessa Kaunang dan artis muda Rini dan Mario, film yang di angkat dari 

iklan, dengan aktor dan aktris sama dan sudah menjadi identik dengan iklan 

yamaha ini menjadi salah satu contoh bagaimana nampak product placement di 

dalam film, motor produksi Yamaha sangat sering terlihat di beberapa scene film 

ini. Disini para anak muda yang notabene penikmat film dituntut untuk lebih 

cermat dalam menanggapi hal-hal baru semacam ini, apalagi segmen yamaha 

adalah anak muda yang selalu mengikuti jaman. Disini yamaha menggunakan 

karakteristik yang identik yaitu dengan adanya pemain dari iklan yamaha yaitu 

Deddy Mizwar, Didi Petet, Ida Kusumah hal itu menjadikan spesifikasi didalam 

film bebek belur ini, dalam hal ini kesesuaian yang tepat antara aktor atau konteks 

dengan produk yang ditempatkan akan menghasilkan sikap positif karena 

malibatkan perhatian terhadap konten, memori tentang konten dan kadar 

kepercayaan penggambaran. (Shrum,2010:139) 

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

membahas lebih lanjut mengenai praktek product placement didalam film dan 

persepsi mahasiswa yaitu pengurus Kine Klub UMM tentang cara yamaha 

menampilkan product placement didalam film bebek belur. Maka peneliti 

mengambil judul  “ Persepsi Mahasiswa Tentang Product Placement Dalam 

Film Bebek Belur” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada 

didalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa tentang Product 

placement dalam film bebek belur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari 

peneliti adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang Product placement 

dalam film bebek belur. 

 

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 didalam film. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan data 

mengenai penilaian dan pengetahuan tentang  product placement dalam media 

film pada masyarakat, mahasiswa khususnya sineas-sineas film mengenai  

manfaat dari product placement. Serta penelitian ini menjadi kajian bagi khalayak 

untuk mengetahui lebih dalam tentang product placement didalam film dan 

manfaat positif lainnya. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Persepsi 

1.1 Definisi Persepsi 

Masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk menerima, memahami 

dan memaknai suatu hal baru, ini disebut persepsi. Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Jalaluddin Rakhmat, 2009:51). 

Sedangkan menurut Walgito (1994:53) persepsi adalah suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat reseptor. Persepsi pada hakikatnya adalah 

merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu. Menurut Young 

(1956) persepsi merupakan aktivitas mengindera, mengintegrasikan dan 

memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan 

penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada 

di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama 

dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-

harapan,nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain. Istilah persepsi adalah suatu 

proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, 

merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang 

ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). 

Kemudian stimulus dilanjutkan ke pusat susunan syaraf yaitu otak dan 

terjadilah proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang dilihat, 

didengar dengan melalui persepsi. Jadi proses persepsi tersebut hasilnya adalah 
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penilaian subyektif individu terhadap obyek berdasarkan rangsangan yang 

diterimanya. Dari rangsangan atau pesan yang diterima dapat menimbulkan 

kesamaan sikap tentang sesuatu dan penilaian tentang baik buruk, tinggi rendah 

ataupun positif negatif. 

Mengingat persepsi adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap 

obyek tertentu maka persepsi tidak bisa dibatasi, melalui berbagai macam faktor 

salah satunya perhatian. Persepsi tidak terjadi jika tidak ada hal yang menonjol 

dari satu hal. Manusia cenderung tertarik pada objek yang tidak biasa, sesuatu 

yang berbeda dan sesuatu yang diulang. Karena persepsi merupakan kegiatan 

yang menggabungkan perasaan, pengalaman dan kemampuan berfikir individu 

maka aspek-aspek lain juga akan berperan dalam persepsi. Dengan adanya hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi meskipun stimulusnya 

sama namun jika perasaan, pengalaman dan kemampuan berfikirnya tidak sama, 

maka kemungkinan persepsi individu satu dengan individu lainnya akan berbeda 

karena persepsi bersifat subyektif. 

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi jugapada 

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu 

yang bersangkutan. Orang termotivasi siap bertindak, namun bagaimana orang itu 

bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu situasi tertentu. 

(Morissan, 2010:96) 

Tahap terpenting dalam persepsi adalan interpretasi atas informasi yang 

kita peroleh melalui salah satu atau lebih indera kita. Namun juga tidak bisa 

menginterpretasikan makna dari obyek secara langsung melainkan 
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mengiterpretasikan makna yang dipercayai untuk mewakili obyek tersebut.jadi 

pengetahuan kita peroleh melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai obyek 

yang sebenarnya melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya obyek 

tersebut.  

1.2 Faktor dalam persepsi 

Pemilihan persepsi mempunyai proses yaitu bagaimana seseorang bisa 

tertarik dengan obyek tertentu sehingga menimbulkan persepsi tentang obyek 

tersebut. 

Adapun faktor penyebab bagaimana seseorang tertarik pada suatu obyek  

menurut Rakhmat, (2009: 52-53) dapat dikelompokkan mejadi dua, adalah faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor dari luar yaitu faktor yang berasal dari 

pengaruh lingkungan luar antara lain: 

a. Intensitas 

semakin besar prngaruh dan stimuli dari luar yang lebih menonjol, makan 

akan semakin banyak pula hal-hal yang akan diperhatikan dan dipahami. 

b. Ukuran 

Bentuk ukuran akan mempengaruhi persepsi seseorang, karena dengan 

hanya melihat bentuk obyek, maka seseorang akan mudah tetarik dan 

membentuk persepsi menurut pandangannya. 

c. Pengulangan 

Sesuatu yang ditayangkan berkali-kaliakan menimbulkan persepsi dan 

menarik perhatian lebih besar daripada sesuatu yang ditayangkan hanya 

sekali.dibandingkan dengan obyek yang diam. 
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d. Gerakan 

Persepsi bisa timbul karena sesuatu yang menarik perhatian, manusia 

secara visual tertarik pada obyek-obyek yang bergerak  

 Sedangkan faktor dari dalam yang membentuk persepsi melalui diri 

sendiri antara lain: 

a. Pendidikan 

Dalam masyarakat saat ini, pedidikan sangat mempengaruhi hasil dari 

persepsi mereka, karena bagaimana bentuk persepsi itu tergantung dari 

pengetahuan yang mereka miliki, sebanyak apa mereka mengetahui 

tentang obyek yang di lihat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, akan 

semakin mudah mereka mempersepsikan dan menjelaskan tentang obyek 

itu. Maka dari itu, pendidikan harus ditingkatkan didalam masyarakat 

karena hal itu sudah menjadi tuntutan menjadi manusia modern saat ini. 

b. Motivasi  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan, motivasi merupakan faktor dari dalam, tanpa 

motivasi atau kemauan berpikir maka, tidak akan menimbulkan persepsi. 

c. Kepribadian 

Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan 

atau cara bertingkah laku yang tetap, nilai-nilai, dan juga umur pada 

individu mempengaruhi cara berpersepsi dengan lingkungan sekitarnya. 
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Menurut Jalaluddin Rakhmat (2009:52-59) faktor yang mempengaruhi 

persepsi adalah: 

a. Perhatian, proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi 

menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (Kenneth E. 

Andersen:1972,46). Meliputi faktor eksternal penarik perhatian (gerakan, 

intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan) dan faktor internal penaruh 

perhatian (faktor biologis, sosiopsikologis, motif sosiogenesis, sikap, 

kebiasaan dan kemauan. Perhatian terjadi karena dengan mempunyai 

keterlibatan tinggi terhadap suatu merek produk, berarti konsumen secara 

aktif mencari dan mendapatkan informasi mengenai suatu hal dari 

beberapa sumber. 

b. Faktor fungsional, meliputi kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal 

lain yang disebut sebagai faktor personal. 

c. Faktor structural, faktor yang semata-mata dari sifat stimuli fisik dan 

efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada system syaraf individu. Oleh 

Assael (1992) menyebutkan ada 4 hal yang mempengaruhi yaitu, ukuran, 

posisi,warna dan kontras. 

Persepsi seseorang dalam menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa 

menurut Muhyadi (1989) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:  

1. orang yang membentuk persepsi itu sendiri, khususnya kondisi intern 

(kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman masa 

lalu dan kepribadian),  
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2. stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu (benda, orang, 

proses dan lain-lain),  

3. stimulus dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, 

suasana (sedih, gembira dan lain-lain). (http://infoskripsi.com/Pengertian-

Persepsi/, diakses tanggal 23 Juni 2012 pukul 12.30 WIB) 

1.3 Proses dalam persepsi 

Proses terbentuknya persepsi adalah dengan memberikan stimuli yang 

diterima, karena setiap stimuli yang menarik perhatian baik sengaja atau tidak 

disengaja hal itu akan mempengaruhi setiap opersepsi. sangat kompleks dan 

ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, 

mencium, melihat dan merasa atau bagimana ia memandang suatu obyek dengan 

melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Proses mengenali obyek-obyek 

atau fakta yang didapat berdasarkan rangsangan atau stimuli yang diperoleh yang 

kemudian ditangkap oleh indera dan rangsangan yang diterima dari suatu obyek 

belum menimbulkan perubahan dari pemikiran seseorang akan tetapi barus ekedar 

mengamati, menafsirkan, memperhatikan obyek teersebut. Seseorang memberikan 

arti terhadap rangsangan yang diterima tergantung dari sejauh mana orang 

tersebut menginterpretasikan obyek yang nampak tersebut. 

1.4 Prinsip dalam persepsi 

Prinsip dasar dari persepsi adalah penyatuan yang berarti bahwa berbagai 

stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara 

menyeluruh.Menurut Deddy Mulyana (2007:191-207), setiap orang memiliki 
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gambaran berbeda mengenai realitas disekelilingnya, beberapa prinsip yang 

penting didalam persepsi: 

1. Persepsi berdasarkan pengalaman 

Persepsi  manusia bisa terbentuk berdasarkan pengalaman, masalalu yang 

berkaitan dengan orang, obyek atau kejadian serupa yang pernah dialami 

dan sesuatu yang pernah dipelajari, sebab dengan belajar seseorang akan 

memperoleh pengalaman, hasil dari pengalaman individu akan membentuk 

suatu pandangan tertentu terhadap suatu obyek. 

2. Persepsi bersifat selektif 

Hal in terjadi ketika subyek menangkap dan memilih stimulus berdasarkan 

pada memori yang didapatkan, karena berbagai macam hal bisa dipersepsi, 

namun tidak semua dari bermacam-macam obyek bisa kita persepsi. Jadi 

harus selektif dan harus menyaring jika mengamati sebuah obyek jika 

tidak bisa kemungkinan terjadi banyak kesalahan persepsi.  

3. Persepsi bersifat dugaan 

Proses persepsi bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan suatu 

obyek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang 

manapun. Oleh karena informasi yang lengkap tidak pernah tersedia, 

dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi 

yang tidak lengkap lewat penginderaan tersebut. 

4. Persepsi bersifat kontekstual 

Rangsangan dari luar harus diorganisasika, dari semua pengaruh dalam 

persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Ketika 
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kita melihat seseorang suatu obyek atau suatu kejadian, konteks 

rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan dan oleh 

karenanya juga persepsi kita. 

2. Product placement dan Film 

2.1 Definisi Product placement  

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 bisa mampu menarik perhatian konsumen. Karena banyaknya pengaruh 

yang disebabkan oleh film, maka saat ini banyak cara mereka masing-masing 

bagaimana supaya film yang di produksi diminati khalayak. Dengan kemajuan 

media yang membuat para pemasar terus mengarahkan perhatian pada konsumen 

yang kelamaan semakin kritis, produsen mencari cara untuk dapat selalu 

menjangkau komsumen. Salah satu caranya dengan adanya product placement 

atau penempatan produk yaitu penempatan produk-produk bermerek dalam film 

dan program televisi. Product placement didefinisikan sebagai “pesan produk 

yang dibayar dengan sasaran mempengaruhi audiens film melalui cakupan suatu 

produk secara terencana dan halus ke dalam film. (Balasubramanian, 1994: 29). 

Masuknya pesan komersial secara halus kedalam film inilah yang membedakan 

product placement berbeda dari tehnik pemasaran produk lainnya. Secara umum, 

sebuah produk dimasukkan ke dalam film atau acara televise sebagai imbalan  
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atas pembayaran berupa uang atau pertimbangan promosional lain oleh pihak 

pemasar.  

McCarthy berpendapat penempatan produk dalam film sudah ada sejak 

1940-an, walaupun pada intinya tetap merupakan bisnis yang biasa, tak begitu 

diperhatikan oleh para pemasar dan menjadi prioritas yang rendah pada pihak 

studio. begitu juga menurut Brenna, Dubas, dan Babin mereka berpendapat bahwa 

motivasi awal penempatan produk adalah pada pihak studio film dalam upayanya 

untuk mengingkatkan tingkat realitas yang lebih besar pada film dengan 

memasukkan pelbagai merek nyata ke dalam cerita. Namun kemudian pada 

produser film menjadi sadar akan nilai komersial dari peluang penempatan ini, 

semakin banyak minat terhadap munculnya penempatan produk atau product 

placement dikarenakan berdampak kesuksesan untuk filmnya dan praktik ini 

kemudian lebih banyak dilakukan. (Shrum,2010:54) 

Sebenarnya, product placement sudah marak digunakan pada tahun 1980-

an. Yang paling diketahui publik saat film E.T.: The Extra-Terrestrial muncul 

pada 1982. Film karya Steven Spielberg yang amat laris ditonton itu, 

menampilkan permen rasa selai kacang merek Reese's Pieces. Konon, 

kemunculan Reese's Pieces di film E.T. menaikkan penjualan sampai 65% dan 

jauh sebelum itu berbagai perusahaan tembakau telah meminta para aktor dan 

aktris untuk merokok di dalam film pada 1920-an (Schudson, 1984). Contoh lain 

paling awal muncul di film Love Happy keluaran 1949. Di film itu adegan saat 

seorang pemerannya, Harpo Marx, berloncatan di atap lari dari penjahat, di 

belakangnya ada logo perusahaan minyak Mobil versi lama dengan slogan, 
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"Flying Red Horse”. Sejak itu, film-film Hollywood tak pernah sepi dari product 

placement.  

Dalam industri multijutaan dolar ini, yang dulu sekedar merupakan 

kesepakatan informal antara para eksekutif Hollywood dengan sponsor merk, kini 

diatur sebagai hubungan simbiosis. Merek biasanya memasukkan diri ke dalam 

muatan media sebagai balasan atas beberapa pertimbangan komersial (Gupta & 

Lord, 1997), sehingga memungkinkan para produser untuk memperoleh 

penghasilan dan bagi perusahaan untuk mempromosikan mereknya pada saat yang 

sama.secara lebih formal, pesan yang terkaburkan atau hibrida adalah kategori 

komunikasi bagaimana sponsor merek membayar bagi sebuah pesan tetapi tidak 

diidentifikasi (Balasubramanian, 1994: Sandler & Secunda,1993: Solomon & 

Englis, 1996). Istilah penempatan produk (Product placement) digunakan secara 

longgar disini untuk merujuk pada msukan bermerek didalam medium apa saja, 

termasuk film. (Shrum,2010:132-133) 

Di industri perfilman Indonesia, praktek product placement juga terjadi  

pada dekade 80-an. Seperti pada film CHIPS (1982) atau Catatan Si Boy (1987). 

Seiring dengan bangkitnya kembali perfilman nasional di akhir dekade 90-an, 

praktek product placement kembali muncul diawali dalam film Tusuk Jelangkung 

(2002), yang menampilkan Honda Stream, telepon genggam Samsung, dan 

minuman Berry Juice.( http://moviegasm.wordpress.com/2009/12/06/all-about-

product-placement/, diakses tanggal 11 Mei 2012 pukul 19.30 WIB) 

Product placement pada beberapa film Indonesia mendapatkan kesimpulan 

bahwa produk-produk yang sudah dikenal sebelumnya sangat efektif untuk dapat 
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diingat kembali oleh konsumen, meskipun hanya dilihat sekilas dan terkesan tidak 

sengaja terlihat. Namun, bagi produk-produk yang sebelumnya tidak memiliki 

brand awareness dalam benak konsumen akan kurang efektif apabila menerapkan 

strategi ini.  

Brenna, Dubas dan Babin (1999) berpendapat bahwa motivasi awal 

penempatan produk adalah pada pihak studio film dalam upayanya untuk 

meningkatkan tingkat realitas yang lebih besar pada film dengan memasukkab 

berbagai merk yang nyata ke dalam cerita. Namun kemudian para produser film 

menjadi sadar akan nilai komersial dari peluang penempatan ini dan praktik ini 

kemudian lebih banyak dilakukan. Penempatan produk sudah sangat lazim pada 

masa kini, dan dalam banyak contoh, penempatan produk melibatkan pengaturan 

antara film dengan produk yang mencakup pengiklan dan promosi. (Shrum, 

2010:54-55). 

Media film biasa digunakan untuk product placement, menurut d’Aslous 

dan Chartier (2002) ada tiga alasan mengapa pemasar ingin menerapkan product 

placement didalam film: 

1. Menonton sebuah film dapat menyita perhatian yang tinggi dan 

melibatkan aktifitas. Menampilkan product placement dalams ebuah 

film kepada penonton yang sangat memperhatikannya dapat 

menghasilkan brand awareness yang sangat tinggi. 

2. Film-film yang sukses dapat menarik penonton dalam jumlah yang 

besar, sebagai contoh film Terminator II selama pemutarannya 

dibioskop saja telah disaksikan oleh jutaan orang, dan ini belum 
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termasuk pembelian dan penyewaan videonya dan pemutarannya di 

televisi selama bertahun-tahun setelahnya. Karena itu, bila dilihat dari 

cost per viewer, product placement dalam sebuah film akan sangat 

menguntungkan. 

3. Product placement merepresentasikan cara mempromosikan sebuah 

brand yang alami, tidak agresif, dan tidak persuasif. Audiens 

terekspose terhadap sebuah brand dengan cara yang sealami mungkin 

yaitu dengan bagaimana produk tersebut terlihat, disebutkan ataupun 

dipakai oleh aktor/aktris, tanpa adanya bujukan untuk memakai produk 

tersebut. 

Iklan yang akan diselipkan didalam film, beberapa mempunyai konten 

yang berhubungan dengan isi film, misalnya seperti film bebek belur. Film bebek 

belur adalah salah satu contoh adanya product placement film ini, sebenarnya 

adalah lanjutan dari iklan motor yahama lalu di filmkan, beberapa scene dari film 

bebek belur ini menampilkan produk motor yamaha, jupiter dan vega z. 

Perubahan karakteristik konsumen dimana saat ini konsumen tidak suka dipaksa 

dalam melihat iklan, membuat produsen memutar otak untuk menampilkan 

dengan cara berbeda untuk memasarkan produknya.  

Menurut Balasubramanian (1994), product placement merupakan 

penggabungan antara iklan dan publisitas. Jadi, dapat dikatakan product 

placement merupakan unique benefit mix for the sponsor. Pemasar akan 

membayar tampilan pesan sehingga isi dan format pesan dikontrol oleh pemasar, 

tetapiidentitas pemasar disembunyikan. Dengan demikian, pesan komersial yng 
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ditampilkan dapat dipercaya oleh publik. Dalam memanfaatkan strategi product 

plecement, ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Penyisipan merek dilakukan dengan benar 

2. Usaha dari pemasar atau produser agar merek dapat disadari oleh pemirsa 

3. Penempatan merek yang riil, sehingga terlihat nyata (Shrum, 2010:56). 

Product placement  merupakan salah satu strategi untuk menerapkan 

komunikasi pemasaran terpadu yang menempatkan merek dalam sautu program 

media tertentu bertujuan untuk meningkatkan visibilitas sebuah merek atau 

produk dan jasa. Media yang paling sering digunakan oleh pemasar dalam 

mengimplementasikan strategi brand placement adalah penempatan merek dalam 

sebuah film. Penggunaan suatu produk dalam sebuah film merupakan strategi 

product placement yang lembut untuk menciptakan persepsi audiens terhadap 

produk tersebut. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui persepsi 

audiens terhadap strategi product  placement dalam media film.  

Adapun keuntungan adanya product placement yang dijelaskan dalam 

buku Shrum (2010:133-134) yang berjudul Psikologi Media Entertainment yaitu: 

1. Sebagian orang telah mengajukan pendapat bahwa mengintegrasikan 

merek dengan acara akan memberikan alternatif yang secara potensial 

efektif biayanya (Magiera, 1990) 

2. Media hiburan memiliki audiens lokal, nasional dan global, belum ada 

sistem pengukuran yang standar dari industri inim namun dengan 

menggunakan penjualan tiket sebagai agen untuk jumlah kesan yang 

muncul dari penempatan produk (product placement) cara yang lebih 
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spesifik penghasilan dari box office film dibagi rata-rata dapat 

menghasilkan sejumlah besar impresi bagi audiens film. 

3. Kesan-kesan merek ini terus berakumulasi selama periode hidup yang 

semakin panjang dari suatu presentasi, sarana hiburan contohnya film 

dan kesan-kesan itu akan terus terbentuk seiring waktu. 

4. Melekatkan merek dalam sebuah konteks akan memperkuat akibat 

pesan dan menciptakan penampilan berupa dukungan terhadap merek 

(Balasubramanian, 1994) 

5. Munculnya struktur pembayaran memungkinkan perusahaan sponsor 

untuk memiliki kontrol lebih besar daripada cara merek dengan media 

foto. 

2.2 Definisi Film  

 Seiring dengan perkembangan tekhnologi pengertian film berubahdari 

istilah yang mengacu pada bahan ke istilah yang mengacu pada bentuk karya seni 

audio visual. Singkatnya film kini diartikan sebagai suatu cabangseni yang 

menggunakan audio (suara) dan visual (gambar) sebagai medianya. 

(http://www.scribd.com/doc/32637180/Definisi-Film/,diakses tanggal 22 April 

2012 pukul 11.00 WIB) 

Film dapat didefinisikan sebagai karya ciptaseni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

dan bahan hasil penemuan lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui 

proses kimiawi proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, 
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yang dapat dipertunjukkan dan ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik 

Kracauer mengemukakan ada dua hal tentang film, pertama, film adalah 

karya bersama, artinya dalam proses pembuatan film, tidak hanya dikerjakan oleh 

satu orang namun dengan orang-orang didalamnya memegang berbagai bidang. 

Kedua, film dibuat untuk orang banyak, tergantung dari selera orang banyak maka 

film tidak bisa jauh dengan masyarakat. (Said,1991:23) 

Seperti yang telah kita tahu bahwa banyak sekali macam genre, jenis dan 

alur cerita didalam film di Indonesia jadi produser harus memperhatikan penonton 

dengan cermat dan tepat sasaran, apa informasi yang dibutuhkan melalui film dan 

dengan memasukkan pemain-pemain film yang disukai atau difavoritkan oleh 

penonton saat itu. 

Film bisa membuat orang tertahan, setidaknya ketika masyarakat 

menonton film, mereka akan berkonsentrasi pada film itu saja, berbeda dengan 

televise yang banyak terselip iklan ditengah-tengah pemutaran film. Film adalah 

bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar hal dari film mempengaruhi 

hidup kita segala sesuatu yang ada didalam film dengan mudah bisa membuat 

orang ter-persuasi yaitu salah satu bentuk pengaruh sosial yang berupa proses 

membimbing diri sendiri atau pihak lain untuk menerima dan meniru ide, sikap, 

atau tindakan dengan rasional dan simbolik. 

 Film sebagai hasil seni dan budaya mempunyai fungsi dan manfaat yang 

luas dan besar  baik dibidang sosial,ekonomi,maupun budaya dalam rangka 

menjaga dan mempertahankan keanekaragaman nilai-nilai dalam penyelanggaraan 
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berbangsa dan bernegara. (http://www.scribd.com/doc/32637180/Definisi-Film, 

diakses tanggal 22 April 2012 pukul 11.00 WIB) 

Film berfungsi sebagai : 

1. sarana pemberdayaan masyarakat luas 

2. pengekspresian dan pengembangan seni, budaya, pendidikan dan  

hiburan. 

3. Sebagai sumber penerangan dan informasi 

4. Bagian dari komoditas ekonomi 

2.3 Kondisi Perfilman Indonesia 

Saat ini kondisi perfilman Indonesia sedang menanjak dari segi kualitas 

film dan jalan cerita yang baik. Beberapa masyarakat Indonesia sudah mulai bisa 

melihat dan menghargai film produksi dalam negeri, walaupun terkadang 

dibarengi dengan munculnya film-film yang sebenarnya tak layak tonton namun 

bertahan karena sebagian masyarakat tertarik dengan iklan-iklan, promosi yang 

ditawarkan sebelum film tersebut dirilis atau dikarenakan oleh minimnya budget. 

Apalagi dengan adanya kabar bahwa film luar negeri tidak akan masuk ke 

Indonesia lagi, hal tersebut membuat para sineas perfilman Indonesia memutar 

otak bagaimana membuat Indonesia bangkit lagi dari keterpurukan kondisi 

perfilmannya, hasilnya saat ini banyak film yang bisa dikategorikan sangat bagus 

dan out of the box karena berhasil memenangkan penghargaan dari luar negeri 

maupun luar negeri.  
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Terkadang para produser membuat film mengikuti apa mau masyarakat 

atau bagaimana genre yang diminati oleh masyarakat dewasa ini, entah itu hanya 

ingin mendapatkan keuntungan semata atau memang murni ingin membuat film 

dengan kualitas bagus. 

2.4 Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Response) 

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.  

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 organism menghasilkan perilaku jika ada kondisi stimulus tertentu pula. 

Jadi efek yang timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan 

dan reaksi komunikan.  

Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah:  

1. Pesan (Stimuli) 

2. Komunikan (Organism)  

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

yang terdiri dari: 

1. Stimulus yang diberikan pada organism 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 organism berarti ada perhatian 

dari individu dan stimulus trersebut efektif. 

2. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organism 

(diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada 

proses berikutnya. 

3. Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk betindak demii stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan 

maka stimulus tersebut mempunyaio efek tidakan dari individu 

tersebut (perubahan perilaku).  

(http://ilmukomunikasi.blogspot.com/,diakses tanggal 14 September 

2012 pukul 17.30 WIB) 

Jika teori ini dihubungkan dengan penelitian mengenai persepsi 

mahasiswa tentang product placment dalam film , maka hubungan dalam teori sor 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Stimulus : yang dimaksud adalah product placement didalam film 

bebek belur. 

2. Organism : yang menjadi sasaran adalah mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi angkatan 2009 yang menjadi pengurus kine periode 2010-

2011 yang sudah pernah menonton film bebek belur. 

3. Respons : yang dimaksud adalah persepsi mahasiswa pengurus kine 

klub setelah menyaksikan product placement didalam film bebek 

belur. 

 

Dibawah ini merupakan bagan teori S-O-R: 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Effendy, 1993: 254 – 255) 
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F. Definisi Konseptual 

1. Persepsi mahasiswa  

Persepsi bisa terbentuk dari berbagai faktor, dan sudah dijelaskan diatas. 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam 

buku Psikologi komunikasi Jalaluddin Rakhmat (2009:51), Desiderato 

menjelaskan persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi, hubungan 

sensasi dengan persepsi sudah jelas, maka menafsirkan stimuli tidak hanya 

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.  

2. Product placement didalam Film 

Product placement secara sederhana adalah bagaimana suatu produk 

digunakan dan disisipkan secara halus dalam salah satu adegan atau lebih. Adanya 

product placement ini menguntungkan bagi pembuat film dan pengiklan yang 

bekerjasama, dan tentu saja mempengaruhi persepsi audiens. Hal ini yang 

membedakan product placement dengan media lainnya, karena didalam film tidak 

hanya sekali saja produk tampil atau diselipkan dalan alur cerita, audiens akan 

berpikir, mengapa iklan tersebut yang dimasukkan dalam film tersebut, dan 

akhirnya memutuskan untuk berpersepsi. 
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G. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian  

Penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam setiap penelitian harus terdapat data 

valid yang akan selanjutnya ditetili lebih lanjut oleh peneliti. Disini peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif . Pendekatan kualitatif memusatkan 

perhatian pada prinsip-prinsip umum yang didasari oleh perwujudan sebuah 

makna dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat, pendekatan kualitatif dilakukan 

karena persepsi seseorang terkadang bisa berubah-ubah, akan berganti dan kadang 

berkembang, apalagi jika peneliti sudah masuk kelapangan, jadi peneliti harus 

terus memantau dan harus mengetahui kondisi dari obyek yang akan diteliti. 

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, obyek alamiah adalah obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. (Sugiyono,2009:8) 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang persepsi 

mahasiswa mengenai product placement sejauh mana mereka mengetahui tentang 

product placement yang ada didalam film, bagaimana iklan bisa masuk menjadi 

satu dengan film, akankah mempengaruhi minat audiens, apakah bermanfaat bagi 

dunia audio visual di jaman yang penuh dengan persaingan ini. Pada akhirnya, 

strategi product  placement dalam film dilihat dari tiga unsur yaitu bentuk, jenis 

placement dalam konteks film, dan dimensi. Fungsi product placement sebagai 

pengingat dinilai berhasil dalam penelitian ini. Informan mempersepsikan product 

placement dalam film berkaitan dengan penggambaran karakteristik motor 
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Yamaha. Persepsi terhadap product placement Yamaha dalam film Bebek Belur 

adalah sebagai pengingat terhadap karakteristik motor Yamaha. 

2. Subyek Penelitian 

Peneliti akan mengambil subyek penelitian dengan cara purposive 

sampling. Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti meneliti obyek atau situasi 

sosial yang diteliti. (Sugiyono,2009:219) 

Dibawah ini adalah karakteristik untuk menentukan sebagai subyek penelitian: 

1. Pengurus Kine Klub UMM periode 2010-2011 

2. Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2009 

3. Subyek sudah menonton film bebek belur 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pewawancara 

dan yang akan diwawancarai. Wawancara dilakukan setelah observasi, karena 

wawancara bersifat sensitif karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung kepada responden. Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana 

hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. (Sugiyono,2009:232) 
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Karena membutuhkan data yang valid, maka peneliti memutuskan untuk 

menggunakan wawancara semiterstruktur atau bisa juga disebut dengan in-depth 

interview karena kemungkinan satu sama lain responden tidak memiliki 

pengetahuan yang sama terhadap subyek yang diteliti oleh peneliti. Jadi peneliti 

bisa lebih bebas untuk menemukan permasalahan dan saling memberikan 

pendapat secara bebas. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan melakukan wawancara pada 

pengurus KINE KLUB Jurusan Ilmu Komunikasi 2009 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat hasil dari penelitian dan 

sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara yang dilakukan. Karena 

hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh 

foto-foto sebagi bukti. Didalam penelitian ini dokumentasi yang akan dilampirkan 

berupa foto wawancara dan scene film bebek belur yang terdapat product 

placement yamaha. 

4. Tehnik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. (Sugiyono,2009:244) 

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Nasution analisis data menajdi 
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pegangan bagi penelitian selanjutnya, analisis data lebih difokuskan selama proses 

di lapangan dan bersamaan dengan pengumpulan data. (Sugiyono,2009:245) 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai macam sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 

foto dan sebagainya.  

Menurut Miles dan Huberman , analisis data kualitatif berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas hingga mendapatkan data yang kredibel. Ada tiga 

komponen dalam analisi data menurut Miles dan Huberman, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Yaitu, merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal 

penting, dan ditentukan tema dan polanya. Dengan cara itu, data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada 

tahap selanjutnya mengingat bahwa data yang didapat dan 

dikumpulkan jumlahnya cukup banyak maka butuh ketelitian. 

2. Penyajian Data 

Melalui penyajian data, data yang diperoleh akan lebih mudah 

tersusun dalam pola dan mudah dipahami karena bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori 
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3. Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan bisa didukung oleh bukti-bukti yang didapatkan sejak 

awal, bisa berubah bila tidak didapat bukti yang kuat untuk 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya namun bila 

pengumpulan yang dikemukakan ditahap awal sudah didukung oleh 

bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan 

adalah kesimpulan kredibel. (Sugiyono,2009:246-247) 

 

Proses tehnik analisis data 

       Gambar 1. 2 
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5. Tehnik Keabsahan Data 

Dalam tehnik keabsahan data, triangulasi diartikan sebagai tehnik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan tehnik keabsahan data berupa triangulasi tehnik pengumpulan 

data. Triangulasi tehnik pengumpulan data adalah pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai alat pembanding terhadap data itu dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda dari data wawancara atau yang 

lainya karena kemungkinan akan mendapatkan data dan sudut pandang yang 

berbeda-beda dari pada sumber data. 

Menurut Moleong, 2002: 330-331, tehnik triangulasi data dapat diperoleh 

dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 


