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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin meningkatnya persaingan maka peranan pemasaran 

menjadi sangat penting. Aktivitas pemasaran kini memerlukan lebih dari sekedar 

pengembangan produk yang baik dengan harga yang menarik, tapi juga harus 

mampu mengkomunikasikan produknya kepada para konsumennya yang ada 

sekarang maupun yang potensial, serta masyarakat umum. 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang sangat 

penting. Iklan dapat dikatakan sebagai cara untuk mempromosikan barang, jasa, 

gagasan / ide dalam rangka untuk menarik calon konsumen untuk melakukan 

pembelian sehingga dapat meningkatkan penjualan produk dari perusahan yang 

bersangkutan (Assauri, 2002:247) Sebagai bentuk komunikasi pemasaran, iklan 

harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang dapat membujuk calon konsumen  

agar bersedia membeli produk. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan media yang 

tepat agar penyampaian pesan dapat mencapai sasaran yang dituju. 

Periklanan berupaya untuk mengembangkan citra atau identitas bagi suatu 

merek atau mengasosiasikan suatu merek dengan suatu citra sehingga para 

pengiklan bisa menggambarkan arti dari dunia secara cultural dan dikenal baik 

oleh konsumen. (Shimp, 2003:442) Pengembangan suatu citra melalui iklan 

terkait dengan pemberian identitas khusus atau personalitas bagi suatu merek. 

Produsen menggunakan iklan untuk membentuk suatu kesan atau citra yang baik 
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dimata konsumen, calon konsumen dan masyarakat umum atas produk yang di 

produksi.  

Televisi adalah salah satu media periklanan, periklanan di televisi haruslah 

diproduksi seindah dan semenarik mungkin dengan gambar dan warna yang prima 

sehingga dapat memikat pemirsa. Selain gambar yang indah dan menarik, alur 

ceritanya pun mesti dibuat sesuai dengan pesan yang disampaikan. Begitu pula 

dengan model iklannya. Haruslah dipilih karakter yang sama dengan target 

audiensnya. ( Majalah Marketing : 2007, VII (10)) 

Keberhasilan iklan Yamaha menancap dalam ingatan konsumen juga 

karena konsisten dalam menyampaikan pesan yang sama dalam setiap iklannya, 

yaitu tentang performa kendaraan sepeda motor. Hal ini membuat konsumen 

memiliki persepsi tunggal terhadap merek tersebut. Sementara itu gaya model saat 

beraksi dalam iklan rupanya sangat kuat mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap iklan tersebut. Iklan Yamaha dengan konsisten menyampaikan pesan 

tentang performa yang andal, tampaknya direspon dengan baik oleh pasar. Hal itu 

merupakan kecanggihan strategi komunikasi yang dengan tepat memilih tema 

yang akan disampaikan, yakni performa. Yamaha Mio mengeluarkan iklan dalam 

versi atraksi yang dibuat menantang, iklan yang memperlihatkan seorang nenek, 

yang diperankan oleh artis senior Ida Kusuma, harus jatuh bangun dengan gaya 

stand up, dan diikuti text “jangan ikuti adegan iklan ini” melakukan atraksi maut   

( freestyle ) seperti Wili (mengangkat roda depan), Stopie (mengangkat roda 

belakang) dan Burn Out (membakar roda belakang), iklan ini  bertujuan 

membentuk persepsi publik bahwa kekuatan motor matic yang sangat luar biasa. 
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Selain itu, iklan Yamaha Mio juga memberikan edukasi kepada penonton agar 

lebih percaya pada ketangguhan Yamaha Mio. Intinya, segala sesuatu yang 

dianggap tidak mungkin bagi Mio, diperagakan di iklan  tersebut, seperti kekuatan 

Yamaha Mio dapat menarik mobil, berkendaraan tanpa hambatan diatas kolam 

air, dan adegan free style yang sedang digemari dikalangan kawula muda.. 

Yamaha membuktikan bahwa Mio dapat menjadi solusi bagi kehidupan 

penggunanya bahkan bisa menandingi performa sepeda motor bebek. ( Indobikers 

: 2008  ) 

Kemudian iklan dengan lakon banci, sehingga tercipta kalau Yamaha Mio 

bisa digunakan oleh siapa saja. Banyak anak muda laki- laki dan perempuan serta 

orang tua dengan percaya diri mengendarai Yamaha Mio.       ( Indobikers : 2008 ) 

Tindakan yang dilakukan pesaing dari sepeda motor Mio dari segi penggunaan 

model iklan tidak diambil diam oleh produsen sepeda motor Yamaha. Serangan 

balik yang dijalankan Mio adalah dengan iklan. Pertama, iklan komparatif 

(comparative ads) yang membandingkan Mio dengan pesaingnya. Ciri iklan ini 

menonjolkan keunggulan mereknya. Kedua, iklan Mio juga telah menggunakan 

pria sebagai model iklannya.  

Dalam iklan Yamaha Mio Sporty „„Semakin Seru„„ bertema outbond 

bersama skutik. Iklannya tampil seru dan atraktif dengan banyak Mio melibas 

jalur bernuansa off-road yang mengambil setting di sebuah hutan. Selain itu 

banyak adegan yang ditampilkan antara lain mengendarai Yamaha Mio Sporty 

dengan melewati jembatan, dan melewati jalur off- road dengan kecepatan tinggi. 

Dalam iklan ini menampilkan artis Putri Titian sebagai endroser. Pemakaian 
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endroser dianggap mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pesan kepada 

khalayak. Karakteristik seorang model iklan yang biasanya digunakan pengiklan 

adalah daya tariknya yang terdiri similiarity yaitu kemiripannya atau 

kesesuaiannya antara model atau sumber iklan  dengan khalayak sasaran, dan 

likability yaitu pengaruh sumber yang dilihat dari penampilan fisik  , perilaku, 

serta karakteristik pribadi lainnya. (Otomotifnet : 2010) 

Selanjutnya apakah iklan yang disampaikan melalui media televisi     dapat 

direspon baik oleh konsumen dengan terciptanya suatu persepsi                       

positif atas suatu produk yang diiklankan. Adapun alasan peneliti mengambil 

penelitian pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

responden dikarenakan mahasiswa merupakan kaum muda yang banyak 

menggunakan Yamaha Mio Sporty dan Universitas Muhammadiyah Malang 

sebagai Universitas terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul                 

“ ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP IKLAN TELEVISI  

YAMAHA MIO SPORTY (Studi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang) ”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, maka dapat disusun 

rumusan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimanakah persepsi konsumen 

terhadap iklan motor Yamaha Mio Sporty “Semakin Seru” pada stasiun televisi? ” 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan ruang lingkup penelitian, dimana agar 

penelitian ini tidak meluas dan bias, adapun pada penelitian ini batasan 

pembahasannya difokuskan pada persepsi konsumen ( khususnya mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang ) terhadap iklan televisi Yamaha Mio Sporty 

” Semakin Seru”.  

1.4. Tujuan dan Kegunaan 

1) Tujuan Penelitian 

 Untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap iklan Yamaha Mio      

 Sporty  pada stasiun televisi khususnya pada mahasiswa Universitas 

 Muhammadiyah Malang. 

2) Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan bagi pihak manajemen dalam menentukan 

kebijakan untuk kedepannya dalam upaya meningkatkan kualitas produk 

motor Yamaha Mio Sporty. 

b) Bagi Pemasang iklan, membuat iklan tentunya sudah dipertimbangkan 

secara matang  dan diharapkan iklannya juga berhasil memberikan image 

di benak konsumen 

c) Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

 pengetahuan, pertimbangan dan sebagai acuan bagi peneliti lain yang 

 ingin melakukan penelitian lanjutan. 

  


