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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada kehidupan masyarakat modern saat ini, komunikasi menjadi suatu 

kebutuhan yang memegang peranan penting terutama dalam proses penyampaian 

informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Perkembangan dunia yang sangat 

pesat saat ini juga mempengaruhi perkembangan media massa. Media massa kini 

telah menjadi salah satu alat yang penting sebagai media penyampai pesan atau 

informasi kepada masyarakat luas. Komunikasi yang menggunakan media massa 

disebut sebagai komunikasi massa (Effendy, 2002:8). 

Dari sekian banyak media yang ada, televisi merupakan media massa 

elektronik yang paling akhir kehadirannya. Televisi dinilai sebagai media massa 

elektronik paling efektif dan banyak menarik simpati masyarakat. Hal ini 

disebabkan sifat audio visualnya yang tidak dimilki oleh media massa lainnya, 

sedangkan penayangannya mempunyai jangkuan yang relatif tidak terbatas. 

Dengan model audio visual yang dimilikinya siaran televisi sangat komunikatif 

dalam memberikan pesan – pesannya. Iklan televisi merupakan salah satu pilihan 

dalam meyakinkan pemirsanya dalam menyajikan pesan. Kreasi yang dihasilkan 

merupakan perpaduan teknik rekayasa dengan realitas yang sesungguhnya. Oleh 

karena itu, terpangaruh tidaknya pemirsa sangat ditentukan sejauh mana iklan 

televisi mampu mengaplikasikan komunikasi persuasif dalam menggugah minat 

dan keinginan khalayak sasaran (Sumartono, 2002:61). 
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Iklan merupakan salah satu bentuk aktivitas komunikasi yang 

penyampaian pesannya menitikberatkan dalam dua hal yaitu, pertama berfungsi 

untuk memberitahu atau menginformasikan (to inform) kepada orang lain atas 

produk yang dibuat, kedua merupakan upaya mempengaruhi atau membujuk (to 

persuade) orang lain (calon 2 konsumen) supaya membeli, menggunakan produk 

tertentu dan atau tetap setia terhadap produk tersebut. Iklan mempunyai peran 

sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, 

memberikan layanan, serta gagasan atau ide. Iklan dilakukan melalui saluran 

tertentu dalam bentuk informasi yang persuasife sebagai bentuk komunikasi 

(Widyatama, 2005:50). 

Dari berbagai jenis iklan yang beredar di media massa di sekitar kita, 

efektivitas pesan iklan menjadi hal yang semakin penting untuk dikaji dari masa 

ke masa, untuk membedakan iklan manakah yang ideal maupun tidak. Iklan yang 

baik dan efektif mengandung pesan ideal yang dapat menarik perhatian, 

menimbulkan rasa ingin tahu lebih lanjut, menimbulkan keinginan, dan 

merangsang tindakan nyata (Kotler & Keller, 2009:224).  

Efektivitas pesan iklan adalah kondisi sejauh mana efek pesan iklan yang 

disampaikan itu dapat menarik perhatian, dimengerti, dipahami, membangkitkan 

emosi dan menggerakkan sasarannya untuk memberikan tanggapan yang 

dikehendaki. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa iklan yang efektif 

memuat pesan yang menimbulkan efek penerima pesannya mulai dari perhatian, 

pemahaman, emosi, hingga tindakan nyata. Hal ini penting untuk memperkuat 

iklan sebagai salah satu komunikasi pemasaran sebuah perusahaan (Effendy, 

2002:8). 
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Banyak sekali produk instan yang beredar dipasaran dengan menawarkan 

berbagai macam keunggulan dan manfaatnya masing-masing. Salah satu produk 

yang bermain dipasar sekaligus memiliki pasar yang sangat potensial adalah air 

minum dalam kemasan. Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin 

menggiurkan, karena kebutuhan akan air minum terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis air minum pun 

semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar 

produk-produknya. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan 

(AMDK) yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia 

sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, 

dan Brunei. Aqua merupkan merek AMDK dengan penjualan terbesar di 

Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di 

Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan air minum sangat tinggi tetapi 

ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi 

kesehatan semakin sulit diperoleh. Saat ini masyarakat, terutama di kota-kota 

besar tidak bisa lagi lepas dari AMDK.  

Konsep yang dibuat dalam iklan AQUA versi “salah naik motor” ini 

merupakan sebuah penyampaian kepada masyarakat agar tetap selalu minum air 

mineral. Iklan tersebut menyampaikan “Kurang Minum Menurunkan Konsentrasi 

dan Fokus”. Begitu bahasa iklan Aqua di televisi yang tentunya semua orang 

setuju dengan pernyataan itu. Berdasarkan uji klinis, jika kurang cairan kerja otak 

jadi terganggu, bahwa 80% tubuh kita mengandung air. Berdasarkan latar 

belakang diatas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian tentang 
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Pemaknaan Komunitas Futsal Terhadap Iklan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) Aqua Versi “Salah Naik Motor”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang dapat diambil oleh 

penelitian ialah bagaimana Pemaknaan Komunitas Futsal Terhadap Iklan Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua Versi “Salah Naik Motor”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan peneliti dalam rumusan 

masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Pemaknaan Komunitas 

Futsal Terhadap Iklan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua Versi “Salah 

Naik Motor”.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian 

ilmu komunikasi yang menjelaskan keberlakuan teori-teori komunikasi mengenai 

efektivitas iklan televisi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

1.4.1 Manfaat Akademis  

Manfaat penelitian bagi lembaga atau institusi pendidikan adalah 

memberikan informasi bagi mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang 

tentang pemaknaan masyarakat terhadap iklan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK). Hasil penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan dan 
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pengetahuan kepada mahasiswa tentang pemaknaan komunitas futsal terhadap 

iklan AMDK Aqua. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi 

penelitian berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai bahan masukan dan 

saran bagi perusahaan serta komunitas futsal dapat memahami dengan benar  

tentang makna yang terkandung di dalam iklan AQUA versi “Salah Naik Motor” 

di televisi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


