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BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah mengalami begitu banyak 

perubahan, sehingga saat ini semakin disadari bahwa pemasaran tidak hanya 

usaha menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan secara agresif tetapi lebih 

dari itu, perusahaan harus memberikan perhatian lebih untuk menciptakan 

kepuasan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan yang sukses adalah perusahaan 

yang berhasil memuaskan pelanggannya, sehingga tercipta loyalitas terhadap 

produk yang ditawarkan serta merupakan keuntungan jangka panjang bagi 

perusahaan. Tetapi tentu saja hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat 

persaingan yang semakin ketat antara para produsen untuk merebut dan 

menguasai pasar. Dengan adanya persaingan tersebut, perusahaan harus 

menetapkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif mulai dari mencari produk 

apa yang menjadi kebutuhan konsumen sampai setelah produk itu terjual. 

Menyadari akan hal tersebut, jelas bahwa pemasaran merupakan salah satu 

kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, bermula dari perkembangan serta mendapatkan laba dan dapat 

memperkuat posisi dalam menghadapi perusahaan pesaing. 

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya orang yang mengganti tayangan 

mereka setelah iklan muncul. Periklanan mendapat sorotan tajam semenjak aspek 

informasi menjadi bagian penting dalam bisnis, kegiatan periklanan yang efektif 

dipandang mampu mempengaruhi kecendrungan mengkonsumsi dalam 

masyarakat. Periklanan yang efektif akan mengubah pengetahuan publik 

mengenai ketersediaan dan karakteristik beberapa produk, elastisitas permintaan 

produk akan sangat dipengaruhi aktivitas periklanan. Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan bahwa anggaran iklan berpengaruh positif terhadap penjualan dan 

market share, sebaliknya peningkatan anggaran iklan pesaing berpengaruh negatif 

terhadap tingkat penjualan dan market share pesaingnya Durianto(2003). Dampak 

iklan ternyata bervariasi tergantung efektivitasnya, dengan demikian anggaran 
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iklan yang lebih besar tidak selalu mampu mengubah penjualan dan market share 

dalam tataran yang lebih besar pula. 

Selain itu, iklan suatu produk yang memakai emotional appeal juga dapat 

membuat perubahan sikap menjadi lebih positif (Heath, dalam PsyArticle.com, 

2008). Beberapa waktu lalu, ada sebuah iklan produk pemanis yang mengambil 

tema Charlie’s and Chocolate Company dan memakai latar belakang lagu yang 

ceria.Iklan tersebut menggambarkan emosi positif. Saat kita melihat iklan 

tersebut, emosi positif tersebut juga akan ditransfer ke kita. Emosi positif tersebut 

membuat kita akan memiliki persepsi positif terhadap produk tersebut sehingga 

sikap kita terhadap produk tersebut juga akan lebih positif.  

Adapun beberapa media iklan yang digunakan : media radio, televisi, 

majalah, surat kabar dan lain-lain. Salah satu media elektronik yang efektif adalah 

televisi. Media televisi saat ini menarik perhatian perusahaan untuk mengiklankan 

produknya karena mampu menjangkau wilayah secara nasional. Agar sebuah 

iklan dapat efektif perlu dirancang sedemikian rupa dan dilakukan melalui media 

yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima serta dimengerti dan 

menjangkau pelanggan sasaran. Perlu adanya ide kreatif agar dapat membuat 

suatu iklan yang tepat. Adapun para peneliti menemukan bahwa unsur humor 

yang sukses sebagai alat komunikasi dalam periklanan di Amerika juga dapat 

sukses di negara lain. Karena humor bersifat universal itu sebabnya perlu bagi 

pemasar internasional untuk dapat mempelajari aspek-aspek komunikasi humor 

yang dapat di terima secara global, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan 

lokal Shimp (2003). 

Retensi adalah kemampuan sesorang untuk mengingat seberapa banyak 

hal/informasi yang telah dipahami atau dipelajari Surya (1996). Dengan ungkapan 

lain, Dahar (1996) mengartikan retensi sebagai bertahannya informasi yang telah 

dipelajari dalam ingatan atau informasi yang tidak dilupakan setelah dipelajari. 

Dari pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa retensi erat kaitannya dengan 

memori atau ingatan dan merupakan suatu bukti atau wujud hasil dari 

pembelajaran/informasi yang telah didapat. Retensi dan lupa merupakan dua 

istilah yang tidak dapat dipisahkan. Retensi mengacu pada tingkat dimana materi 
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yang telah dipelajari masih melekat dalam ingatan, sedangkan lupa mengacu pada 

porsi ingatan yang hilang. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah yang 

dilupakan sama dengan jumlah yang telah dipelajari dikurangi dengan ingatan 

yang masih tersimpan Deese (1959) Ilmuwan yang pertama kali meneliti tentang 

retensi adalah Ebbinghaus pada tahun 1885.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ebinghaus adalah kurva retensi 

yang menunjukkan bahwa retensi dapat berkurang dengan cepat setelah interval 

waktu tertentu dan lupa atau berkurangnya retensi ini dapat terjadi beberapa jam 

pertama setelah proses pengingatan berlangsung Deese (1959). Retensi 

merupakan salah satu fase dalam tahapan belajar. Dalam tahap ini retensi 

merupakan proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang diperoleh 

setelah mengalami proses acquisition (fase menerima informasi).  

Dalam Penelitian ini menggunakan definisi ingatan menurut Santrock 

(2005), yaitu informasi-informasi yang berasal dari lingkungan dan informasi ini 

akan diproses melalui tahapan : pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan 

kembali sehingga informasi yang masuk tidak terbuang secara sia-sia. Orang-

orang yang telah melihat iklan di media mempersepsikan apa yang telah dilihat 

untuk mengingat kembali penayangan iklan produk yang  mengandung humor yang 

diiklankan di televisi. Apabila mereka bisa mengutarakan atau menuliskan kembali 

apapun yang bisa diingat maka sebuah iklan tersebut bisa dikatakan efektif tetapi 

juga tergantung dari sejauh mana konsumen tersebut dapat mengingat iklan 

tersebut. Berdasarkan uraian diatas, menarik minat peneliti untuk meneliti tentang : 

”HUBUNGAN SIKAP TERHADAP IKLAN HUMOR DENGAN RETENSI” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah :“Apakah ada hubungan sikap terhadap iklan humor dengan 

retensi?” 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui hubungan sikap terhadap iklan humor 

dengan retensi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis 

maupun teoritis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan pengetahuan di bidang psikologi, khususnya 

mengetahui karakter sikap yang bisa mempengaruhi retensinya 

b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dan sumber bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

berfikir ilmiah yang didapat di bangku kuliah terhadap masalah-

masalah periklanan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, 

acuan, dan masukan bagi perusahaan dalam mengetahui iklan mana 

yang cocok untuk para konsumen nya. Jadi sebelum iklan dilempar 

kepada khalayak ramai ada baiknya diadakan uji sikap dulu terhadap 

para sampel. 


