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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya dunia periklanan dimedia televisi pada saat ini 

menjadikan masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi. Iklan yang 

difungsikan sebagai sarana untuk memasarkan produk dari produsen dalam 

rangka menarik konsumen, senantiasa semakin berlomba untuk menuangkan ide-

ide segar dalam beriklan. 

Iklan merupakan wadah atau media yang dirasa sangat strategis dalam 

memasarkan produk. Kegiatan promosi dalam mengiklankan suatu produk tidak 

serta merta untuk merangsang minat beli pelanggan saja, namun dapat lebih dari 

itu. kegiatan promosi dalam iklan televisi sejatinya dapat mendorong pelanggan 

untuk menjadi mitra yang selalu siap memberikan ide-ide agar produk yang 

dibawa produsen dapat lebih baik lagi. Sehingga produk tersebut terjaga dan 

memperkokoh ekstensinya. 

Semakin berkembangnya iklan dalam media televisi dewasa ini muncul 

sebuah ide yang peka terhadap realita dalam kehidupan nyata. Terdapat iklan 

yang menyajikan informasi secara dingin dan sekadar berisi pokok-pokok pesan 

yang sifatnya persuasif, namun tidak jarang terdapat iklan yang demikian 

argumentatif. Iklan yang argumentatif, disamping bernilai informatif juga 

mengandung daya pikat tertentu. Terdapat kepercayaan mendasar yang menjadi 

titik tolak bagi tiap proses representasi iklan. Apa yang tersimpan di balik iklan 

seringkali membentuk gambaran tentang dunia sehari-hari yang ideal, sehingga 
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seakan-akan memang seperti itulah seharusnya yang terjadi dalam keseharian 

dan terkadang melebihi realita untuk menarik minat penonton. 

Informasi yang disampaikan melalui media massa akan berdampak 

positif tergantung pada terpaan dari setiap khalayak sasaran. Terpaan media 

(media exposure) dioperasionalisasikan sebagai frekuensi dan intensitas individu 

dalam menonton tv, film, membaca surat kabar atau majalah, dan mendengarkan 

radio (Rakhmat, 2009:12). 

Kebutuhan dan keinginan para konsumen terus berubah – ubah. Agar 

berhasil, para pemasar perlu bersungguh-sungguh berupaya untuk menentukan 

kebutuhan konsumen mereka sekarang. Inovasi dalam iklan terpacu seiring 

kebutuhan konsumen. Tujuan pemasaran produk menjadi sebuah pertanyaan 

dalam masyarakat sebagai penonton atau audien tayangan iklan ditelevisi. 

Televisi menayangkan begitu banyak iklan dengan membawa berbagai macam 

produknya.  

Iklan produk pada televisi siaran seperti RCTI, SCTV, ANTEVE, 

Indosiar, TPI, dan televisi swasta lainnya biasanya ditayangkan pada saat 

pergantian acara atau ditayangkan pada saat acara sedang berlangsung sebagai 

selingan. Berbagai macam iklan ditayangkan di televisi dengan berbagai 

fenomena-fenomena baru bagi masyarakat yang menontonnya. Dalam hal ini 

peneliti menemukan sebuah fenomena iklan yang menarik, yaitu Iklan susu L-

Men versi “L-Men Platinum” dengan durasi 45 detik. Yang diperankan oleh 

Steven Yoswara (L-Men of the Year 2009) dan Dimas Prasetia (2ndrunner-up L-

Men of the Year 2009) sebagai modelnya. Steven Yoswara (L-Men of the Year 

2009) sebagai model mengatakan “hanya modal latihan, ingin gedein otot? 
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Dream on, man!Minum L-Men” maksudnya latihan olahraga angkat beban dan 

mengkombinasikan dengan L-Men Platinum yang mengandung Whey Protein 

Isolate dan Creatine. Latihan semakin optimal, otot semakin sempurna. 

Permasalahan yang di angkat dalam iklan ini adalah pengaruh terpaan iklan 

produk susu L-Men versi “L-Men Platinum” terhadap minat mahasiswa dalam 

pembentukan tubuh atletis. Yang dimana dalam tayangan iklan L-Men versi L-

Men Platinum di televisi menggunakan citra (image) pria yang berotot dan 

memiliki komposisi tubuh yang atletis dan bagus karena konsumsi kebutuhan 

gizi tubuhnya dipenuhi oleh produk L-Men. Image pria bertubuh atletis adalah 

menjadi dambaan bagi para pria. 

L-Men merupakan salah satu suplemen dan nutrisi yang paling banyak 

digunakan dan dikenal di masyarakat Indonesia. Namun ada juga suplemen 

lainnya antara lain Fat burner untuk pembakar lemak, Musceljus dan Amino 

untuk asupan protein. Produk L-Men adalah sebuah produk yang diproduksi oleh 

PT. NUTRIFOOD INDONESIA, yang berlokasi di Bogor 16720 – Indonesia. L-

Men adalah susu untuk laki-laki yang telah dirancang khusus. Target pemasaran 

L-Men ialah anak-anak muda atau para remaja maupun sampai kalangan dewasa, 

khususnya bagi laki-laki. 

L-Men Platinum merupakan suplemen mengandung whey protein isolate 

dan creatine, yang diformulasikan secara khusus untuk membantu memiliki 

tubuh dengan massa otot yang kering, tanpa lemak! Dengan rasa Choco-Latte 

yang nikmat, L-Men Platinum dilengkapi dengan nutrisi yang efektif yaitu: 

mempunyai kandungan tinggi protein dengan 23g whey protein isolate/serving, 

tinggi kalsium, bebas gula, rendah lemak dengan L-Carnitine untuk 
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meningkatkan metabolism tubuh dengan membakar lemak menjadi energi, L-

Glutamine untuk membantu pembentukan otot dan meningkatkan daya tahan 

tubuh., dan BCAA (Asam Amino Rantai Cabang), terdiri dari asam-asam amino 

esensial valine, leucine, dan isoleucine, merupakan bagian dari protein otot yang 

mudah diserap oleh tubuh. BCAA ini membantu mengurangi terjadinya 

pemecahan protein otot selama latihan berolahraga (fitnes) yang cukup itensif 

dan menghambat rasa lelah. Susu L-Men ialah suplemen susu hi-protein yang 

akan membantu untuk membentuk tubuh berpenampilan atletis. 

L-men sebagai produsen suplemen yang tidak hanya mengeluarkan 

produk susu L-Men saja yang di iklankan melalui media surat kabar, web di 

internet, iklan televisi dan mengeluarkan majalah men’s guide. Akan tetapi 

mereka juga gencar mengkampanyekan untuk memikat perhatian para 

konsumen. Dengan melakukan berbagai terobosan antara lain ialah dengan 

mengadakan L-Men dan International Fitness Professional Association (IFPA) 

menyelenggarakan Asian Fitness and Health Conference & Expo 2008, Sebagai 

bentuk kepedulian terhadap peristiwa bencana alam di Padang, Sumatera Barat, 

Celebrity Fitness bekerja sama dengan L-Men dan AAMTI mengadakan acara 

Charity Night, dan L-Men setiap tahun mengadakan even tahunan yang disebut 

L-Men of the Year dari L-Men yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 

2004, dan bertujuan untuk menginspirasi pria Indonesia dalam menjalankan gaya 

hidup sehat melalui pembentukan tubuh atletis dengan olahraga latihan angkat 

beban dan mengonsumsi susu L-Men untuk mengoptimalkan latihan agar 

mendapatkan tubuh atletis yang sempurna. L-Men of the Year adalah event yang 

mencari sosok pria bertubuh atletis untuk menjadi icon hidup sehat. Selain itu,  
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L-Men of the Year juga diadakan sebagai sebuah penghargaan bagi konsumen L-

Men yang telah berhasil membentuk tubuhnya melalui gaya hidup sehat. Even L-

Men of the Year untuk audisi Jawa Timur ini juga sempat di adakan di kota 

malang dua kali berturut-turut, mulai tahun 2008 dan 2009. Even tahunan yang 

di adakan L-Men ini kebanyakan para kontestannya juga dari kalangan 

mahasiswa, antusias para mahasiswa mengikuti even ini juga begitu besar. 

Seiring dengan berjalannya waktu, sekarang ini di Indonesia telah banyak 

dibuka tempat-tempat fitnes center sebagai sarana mempermudah dalam proses 

pembentukan tubuha atletis. Seperti outlet-outlet fitnes center yang telah ada, 

kebanyakan semua menawarkan fasilitas dan keunggulan yang telah menjadi 

trademark fitnes center selama ini. Akan tetapi untuk membentuk tubuh atletis 

tidaklah harus selalu mengikuti latihan di tempat fitnes center. Alat-alat fitness 

center yang praktis sekarang ini juga lebih mudah kita dapat informasinya 

melalui iklan-iklan layar kaca televise kita dan banyak juga ditawar-tawarkan di 

berbagai mall. Alat-alat fitnes center yang ditawarkan  merupakan alat fitnes 

equipment yang cangggih, praktis dan tentu saja dapat menunjang latihan 

ddirumah seperti apa yang diinginkan. 

Fitnes adalah olahraga yang ditujukan untuk membentuk sebagian otot 

tubuh agar terlihat besar dan proporsional. Selain itu  fitnes  adalah suatu bentuk 

olahraga yang memakai berbagai macam alat-alat. Alat-alat tersebut dapat 

membentuk tubuh sesuai dengan yang diinginkan.  Fitness tidak bisa dilakukan 

hanya 1 kali atau 2 kali melainkan berulang-ulang agar bisa mendapatkan hasil 

yang maksimal. Berulang-ulang yang dimaksud adalah dengan beberapa kali 

latihan dilakukan dalam frekuensi yang rutin atau dapat disebut juga dengan 
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intensifitas. Untuk dapat mengetahui apa dampak dari intensifitas fitness 

terhadap citra tubuh maka harus dilakukan sebanyak mungkin dengan 

mengkombinasikan mengkonsumsi protein dan suplemen untuk asupan gizi 

protein dalam tubuh, agar mendapat hasil yang maksimal. 

Dari hal di atas dengan adanya iklan susu L-Men yang ditonton dan even 

tahunan L-Men of the Year secara tidak langsung bisa lebih memotivasi 

mahasiswa untuk mempunyai minat dalam pembentukan tubuh atletis. Untuk 

mempunyai tubuh atletis harus rajin olah raga angkat beban dan 

mengkombinasikan dengan mengkonsumsi suplemen susu L-Men agar lebih 

optimal dalam proses pembentukan tubuh atletis. Dimana olah raga angkat beban 

yang teratur bisa mengontrol berat badan, sehingga bisa mencapai berat badan 

ideal dan memperoleh postur tubuh yang atletis dan proporsional yang secara 

langsung bisa menambah rasa percaya diri, selain itu juga bisa meningkatkan 

hormon-hormon dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin dan endorfin, 

dimana hormon-hormon tersebut berfungsi untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh. Dengan banyaknya manfaat bagi kesehatan secara tidak langsung juga 

melaksanakan gaya hidup sehat ini demi kesehatan tubuh 

(http://gayahidupsehat.org/berat-badan/). Diakses, 19-10-10/00:15. 

Penelitian ini ditujukan pada Mahasiswa UMM Jurusan Ilmu 

Komunikasi. Kenapa saya mengambil Mahasiswa UMM Jurusan Ilmu 

Komunikasi kosentrasi audio visual? Karena saya lihat sehari-hari selama kuliah 

kalau saya perhatikan kebanyakan mahasiswa selalu mengutamakan styel. 

Terutama dari styel pakaian, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, 

sedangkan styel dari tubuhnya sendiri kurang di perhatikan. Mempunyai tubuh 
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yang atletis bisa menambah rasa percaya diri bagi laki-laki. Untuk mahasiswa 

Ilmu Komunikasi kosentrasi audio visual karena dalam mata kuliahnya 

mendapatkan perkulihaan tentang periklanan, maka lebih tahu tentang dunia 

periklanan iklan seperti apa yang lebih mudah bisa diterima konsumen. Selain itu 

juga, karena saya sebagai peneliti juga mengikuti sebagai member di salah satu 

tempat fitnes center, dan ditempat fitness center itu saya pernah mendapati 

beberapa mahasiswa komunikasi yang mengikuti member difitnes center itu. Jadi 

peneliti tertarik untuk meneliti, apakah mahasiswa Ilmu Komunikasi kosentrasi 

audio visual angkatan 2007 setelah menonton iklan susu L-Men versi L-Men 

Platinum ini yang sekarang sering ditayangkan di televisi ada pengaruh terpaan 

bagi mahasiswa untuk minat pembentuk tubuh atletis dan seberapa besar 

pengaruh terpaan iklan produk susu L-Men versi L-Men Platinum bagi 

mahasiswa untuk minat pembentukan tubuh atletis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskriptif diatas, maka rumusan masalah yang diajukan 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh terpaan iklan susu L-Men versi L-Men Platinum terhadap 

minat mahasiswa UMM jurusan ilmu komunikasi audio visual angkatan 2007 

dalam pembentukan tubuh atletis? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan susu L-Men versi L-Men Platinum 

terhadap minat mahasiswa UMM jurusan ilmu komunikasi angkatan 2007 

dalam pembentukan tubuh atletis? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh terpaan iklan susu L-Men versi 

L-Men Platinum terhadap minat mahasiswa UMM jurusan ilmu komunikasi 

angkatan 2007 dalam pembentukan tubuh atletis. 

 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan susu L-Men versi 

L-Men Platinum terhadap minat mahasiswa UMM jurusan ilmu komunikasi 

angkatan 2007 dalam pembentukan tubuh atletis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi (manfaat): 

1. Secara akademik  

Diharapkan dapat menambah referensi dan wacana keilmuan bagi 

kalangan akademisi, khususnya yang berkaitan dengan proses 

penyampaian pesan melalui media massa. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi Iklan, agar 

lebih memperhatikan mutu tayangannya. Selain itu juga diharapkan 

agar dapat memberikan masukan kepada praktisi iklan tentang 

pentingnya pesan yang akan disampaikan dalam balutan iklan, karena 

iklan nantinya akan dilihat oleh seluruh kalangan baik remaja maupun 

dewasa. 


