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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era teknologi dan persaingan pasar yang makin ketat sekarang 

ini, limpahan informasi dan terbukanya peluang untuk mengakses informasi 

membuat konsumen makin kritis dalam memilih produk. Agar dapat unggul 

dalam persaingan, salah satu jalan yang ditempuh oleh perusahaan adalah 

dengan kemampuan mengelola dan menyampaikan informasi kepada 

konsumennya dimana salah satu wujudnya adalah melalui periklanan. 

Periklanan merupakan salah satu kegiatan promosi yang banyak 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan diferensiasi produknya 

kepada konsumen melalui suatu media. Komunikasi ini dilakukan agar 

konsumen menyadari dan mengetahui keunikan dan keunggulan produk 

sehingga produk menempati posisi yang berarti dan berbeda di benak 

konsumen. Iklan dapat mengkomunikasikan produknya melalui beberapa 

media, yaitu: majalah, tabloid, radio, surat kabar, spanduk, selebaran dan 

televisi. Televisi sebagai alat komunikasi yang mempunyai keunggulan dalam 

menggabungkan gambar, suara dan gerak, merangsang indera, perhatian 

tinggi serta jangkauannnya tinggi (Kotler, 1997:247), selalu menyisipkan 

programmya dengan iklan (commercial break) yang digunakan untuk 

menginformasikan produknya kepada segmen khalayak tertentu sebanyak 



2 
 

mungkin dan televisi dipandang sebagai media yang memenuhi syarat 

tersebut. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan memberi bentuk pada 

tingkah laku konsumen adalah persepsi konsumen mengenai iklan yang 

disaksikan. Seperti halnya iklan Mars Perindo menjadi lagu yang paling 

dihafal anak-anak Indonesia saat ini. Semua berkat bombardir penayangannya 

di stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo. Mars Perindo menghipnotis 

anak-anak dan remaja. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun diminta 

melakukan kajian serta bertindak tegas menghentikan masifnya kampanye 

Perindo di saluran MNC Group yang menaungi RCTI, Global TV dan 

MNCTV. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun diminta melakukan kajian 

serta bertindak tegas menghentikan masifnya kampanye Perindo di saluran 

MNC Group yang menaungi RCTI, Global TV dan MNCTV. 

(Perindo. https://tirto.id/menancapkan-mars-perindo-lewat-stasiun-tv-milik-

pribadi-nn) 

Hal itu didasarkan laporan dari masyarakat bahwa tayangan iklan 

Partai Perindo pada keempat stasiun televisi tersebut mengabaikan ketentuan 

tentang perlindungan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012. Karena 

siaran iklan Partai Perindo dinilai tayang dengan intensitas yang tidak wajar. 

Tayangan dengan muatan mars Partai Perindo berpotensi mengganggu 

kenyamanan publik dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat yang 

menonton, terutama anak-anak dan remaja, demikian isi surat peringatan 

https://tirto.id/menancapkan-mars-perindo-lewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn
https://tirto.id/menancapkan-mars-perindo-lewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn
http://makassar.tribunnews.com/tag/perindo
http://makassar.tribunnews.com/tag/perindo
http://makassar.tribunnews.com/tag/perindo
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KPI.(http://makassar.tribunnews.com/2016/10/23/gegara-iklan-perindo-

stasiun-rcti-i-news-tv-mnc-tv-global-tv-kini-tersandung-masalah,diakses pada 

tanggal 28, Desember 2016) 

Peneliti ingin memusatkan penelitian ini pada remaja, dimana usia 

remaja adalah usia yang sangat rentan terhadap pengaruh luar. Iklan telah 

menjadi media andalan bagi para produsen untuk memperkenalkan produk 

mereka dan telah menjadi kekuatan baru yang mampu mempengaruhi 

khalayak. Bagi produsen iklan, usia remaja adalah salah satu pasar yang 

potensial karena pola konsumsi seseorang telah terbentuk.  

Remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah 

menggambarkan bahwa mereka mempunyai “dunia sendiri”. Dalam sistem 

remaja ini terdapat kebudayaan yang antara lain mempunyai nilai-nilai, 

norma-norma. Sikap serta bahasa tersendiri yang berbeda dari orang dewasa. 

Dengan demikian remaja pada umumnya mempunyai persamaan dalam pola 

tingkah laku, sikap dan nilai, dimana pola tingkah laku kolektif ini dapat 

berbeda dalam beberapa hal dengan orang dewasa (Prijono, 1987: 21) 

Berkenaan dengan kapasitas kebudayaan remaja/mahasiswa tersebut, 

setidaknya dapat dijadikan gambaran penting upaya melihat peta demokrasi 

dan kesadaran politik kalangan remaja di lingkungannya sebagai bagian 

pemilih pemula dalam pemilu/pilkada. Undang-undang Pemilu men-

syaratkan usia seseorang yang mengikuti pemilu minimal 17 tahun atau telah 

menikah. Mereka ini masuk kategori pemilih pemula, yakni pemilih yang 

pertama kali akan menggunakan hak pilih dalam politik. 

http://makassar.tribunnews.com/2016/10/23/gegara-iklan-perindo-stasiun-rcti-i-news-tv-mnc-tv-global-tv-kini-tersandung-masalah
http://makassar.tribunnews.com/2016/10/23/gegara-iklan-perindo-stasiun-rcti-i-news-tv-mnc-tv-global-tv-kini-tersandung-masalah
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(http://www.jurnalnasional.com/?med=koran %20,diakses pada tanggal 23 

April 2017). 

Maka dalam penelitian ini menekankan pada Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang. Dipilihnya 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah 

Malang tersebut karena peneliti melihat Mahasiswa lebih memahami 

permasalahan iklan Mars Perindo di televisi. Sehingga peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh mengenai resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang tentang iklan Mars 

Perindo di televisi. 

B. RumusanMasalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang tentang 

iklan Mars Perindo di televisi? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang tentang 

iklan Mars Perindo di televisi. 
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat meraih

gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesifikasi Ilmu

Komunikasi. Selain itu dapat menjawab permasalahan yang diteliti

sekaligus dapat menjadi masukan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan

pertimbangan dalam mempertahankan, memperbaiki penggunaan iklan

yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.




