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BABBABBABBAB IIII

PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan

1.1.1.1.1.1.1.1. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Dewasa ini manusia seakan tidak dapat dipisahkan dengan media

massa. Bahkan dalam masyarakat modern media massa seperti, televisi,

radio, koran dan internet menjadi kebutuhan primer. Dalam media massa itu

sendiri juga sering ditemukan berbagai iklan yang mengajak khalayak untuk

membeli produk atau jasa. Iklan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan

dari kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai saat akan kembali

tidur kita pasti akan menjumpai iklan, karena iklan ada dimana-mana. Saat

kita menonton televisi maupun saat kita mengakses internet atau portal

berita juga terpampang berbagai iklan mulai dari iklan kendaraan, produk

kecantikan, alat elektronik, dan sebagainya. Semuanya memiliki persamaan,

yaitu menarik perhatian sasaran.

Iklan atau periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan

termediasi dari sumber yang jelas, didesain untuk memengaruhi penerima

supaya melakukan sesuatu sekarang. Adapun maksud komunikasi berbayar

pada definisi tersebut adalah ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan

umumnya harus dibeli. Sedangkan ungkapan komunikasi termediasi adalah

setiap pesan iklan selalu melibatkan media massa. Secara sederhana iklan

merupakan sebuah informasi yang disuguhkan oleh produsen kepada
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masyarakat dengan harapan agar khalayak mau mengonsumsi produk yang

ditawarkan (Shimp, 2014.).

Iklan sendiri merupakan salah satu bentuk promosi yang paling

dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini karena daya jangkauan

iklan yang sangat luas. Iklan juga menjadi instrumen promosi yang sangat

penting, khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa

yang ditujukan kepada khalayak luas. Berbagai pengaruh psikologis yang

bersifat individu dari iklan lambat laun akan mengkristal secara kolektif dan

menjadi perilaku masyarakat secara umum. Perilaku masyarakat ini

membentuk sistem nilai, gaya hidup, standar budaya tertentu, termasuk

standar moral, etika maupun estetika. Periklanan telah menjadi agen yang

memformulasikan kerangka – kerangka kultural gaya hidup citraan yang

terus menerpa kehidupan masyarakat. Iklan dapat memunculkan sistem nilai

baru dan mengubah sistem nilai yang sudah ada di masyarakat. Iklan dapat

menciptakan suatu sistem yang seragam secara keseluruhan.

Iklan bisa dikatakan ujung tombak pemasaran dan sebuah jendela

kamar dari sebuah perusahaan. Keberadaannya menghubungkan produsen

dan konsumen. Karena secara umum periklanan memiliki lima fungsi

penting komunikasi yaitu memberi informasi, memberi pengaruh,

mengingatkan dan memperlihatkan keistimewaan, menambah nilai, dan

membantu upaya perusahaan (Shimp, 2014). Tak heran setiap tahun, bahkan

setiap launching produk baru, perusahaan menghabiskan ratusan juta bahkan

sampai miliaran rupiah untuk pengeluaran biaya iklan. Perusahaan
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berlomba-lomba membuat iklan untuk membangun posisi yang

menguntungkan di pasar.

Di Indonesi pertumbuhan periklanan tergolong pesat. Menurut berita

yang dilansir oleh Nielsen Advertising Information service, di Indonesia

pertumbuhan belanja iklan di akhir tahun 2015 ini bergerak positif dengan

angka pertumbuhan sebesar 7% untuk total TV dan media cetak, dan

mencapai angka 118 Triliun. Pada kuartal empat 2015 saja, belanaja iklan

TV dan media cetak meningkat sebesar 17% dibandingkan dengan pada

kuartal empat tahun 2014. Televisi memang masih menjadi pilihan bagi para

pengiklan yang ingin memasang iklan mereka. Ditengah hadirnya berbagai

media baru seperti media sosial, televisi masih memiliki daya tarik

tersendiri. Keunggulan media televisi sebagai media iklan ialah televisi

memiliki kemampuan yang unik untuk mendemonstrasikan penggunaan

produk. Tidak ada media lain yang dapat menjangkau konsumen secara

serempak melalui bentuk visual dan suara.

Para penonton televisi dapat melihat dan mendengar apa yang

didemonstrasikan di televisi, mengidentifikasikan para pemakai produk, dan

juga membayangkan bahwa diri mereka sedang menggunakan produk yang

diiklankan. Memang, televisi tidak bisa selektif seperti media cetak dan

radio. Tetapi televisi mampu menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas,

bahkan mampu menjangkau khalayak yang tidak terjangkau oleh media

cetak dan radio. Sebagai media yang menggabungkan unsur visual dan suara,
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televisi juga memiliki dampak yang kuat dalam mempengaruhi persepsi

khalayak (Kertamukti, 2015).

Para pemasang iklan di media telivisi telah menjalin hubungan yang

erat dengan industri televisi, karena keberadaan media ini dianggap sebagai

suatu sarana yang ampuh untuk menyampaikan pesan-pesan provokatif

terhadap target audiens sebagai mangsanya. Peran iklan televisi inilah yang

membuat siaran televisi tetap hidup dan bisa bertahan melangsungkan

program penyiarannya (Lestari, 2015).

Para pembuat atau pemasang iklan televisi harus mempunyai konsep

kreatif. Biasanya, penulis naskah iklan dan pengarah seni akan bekerja sama

untuk menghasilkan banyak konsep kreatif, dengan harapan salah satu dari

konsep-konsep tersebut akan menjadi ide besar yang menarik. Oleh karena

itu para pembuat iklan harus menentukan isi pesan, struktur pesan, format

pesan dan sumber pesan yang terbaik agar pesan yang akan digunakan untuk

membuat iklan televisi dapat menarik perhatian pemirsa. Hal tersebut juga

dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari amerika serikat yaitu

Google.inc.

Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika

Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk Internet. Produk-produk

tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan

periklanan . Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih

menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16

persen saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan
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swasta pada tanggal 4 September 1998. Misi mereka adalah

"mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan

bermanfaat oleh semua orang", dan slogan tidak resminya adalah "Don't be

evil". Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View,

California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah

menghasilkan berbagai produk, akuisisi, dan kerja sama di bidang mesin

pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak

produktivitas daring (dalam jaringan), termasuk surat elektronik (surel),

paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Produk-produk komputer

mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyunting

foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem

operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk

jajaran netbook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras

komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik

besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola

Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di

Kansas untuk memfasilitasi layanan Internet pita lebar Google Fiber

(https://id.wikipedia.org/wiki/Google 6 feb 2.56 ).

Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari satu juta

server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari

satu miliar kueri pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna

setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut google.com

sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google
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dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs

milik Google seperti YouTube dan Blogger. Google menempati peringkat

kedua di basis data ekuitas merek BrandZ. Dominasi pasarnya menuai kritik

mengenai hak cipta, penyensoran, dan privasi. Pada tahun 2014, Google

juga mendapat penghargaaan dari Business Indeed sebagai perusahaan yang

memiliki merk paling bernilai (https://id.wikipedia.org/wiki/Google 6 feb 2.56 ).

Baru baru ini google juga meluncurka fitur terbarunya yaitu “OK

Google”. OK Google adalah salah satu fitur di Google Now yang

memungkinkan kita melakukan perintah suara tanpa perlu menyentuh

smartphone kita dan dapat digunakan di setiap saat meski dalam posisi

lockscreen tertutup. Google juga memasang iklan produk ini di berbagai

media dan beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Iklan yang

bertajuk “Google app - selalu tau yang seru” ini dipasang di beberapa

televisi swasta. Dengan mengusung konsep spot unik di sebuah kota, google

menggandeng dua kota besar Indonesia yaitu Surabaya dan Lombok.

Surabaya merupakan kota pertama yang digandeng oleh google dalam

penggarapan iklan tersebut.

Dalam iklan OK Google ini memuat beberapa spot baru di Surabaya.

Iklan ini dikemas dengan cara yang unik dan menarik. Beberapa spot yang

ditampilkan adalah kenjeran park yang tergolong baru hingga monumen

pahlawan yang legendaris khas kota surabaya. Tidak hanya spot-spot unik,

dalam iklan ini Google juga menampilkan bagaimana kemudahan

transportasi hingga suasana perkotaan yang ada di kota Surabaya.
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Dengan Semakin banyaknya Pengembang aplikasi yang melakukan

sebuah kampanye periklanan, tentunya memunggkinkan untuk Organisasi

atau instansi melakukan kerjasama dalam hal publikasi untuk meningkatkan

penjualan atau membentuk citra instansi itu sendiri. Bentuk kerja sama

seperti ini juga sangat berguna untuk kota seperti Surabaya yang baru saja

melakukan banyak pembenahan. Karena menurut Salampessy (2015)

sebuah kota bisa berubah dengan cepat, namun untuk merubah citra dari

sebuah kota itu sendiri memerlukan waktu untuk mengubah justifikasi

sederhana dari seseorang tentang sebuah kota itu sendiri. Untuk itu peneliti

memilih untuk mengambil judul Pengaruh Terpaan Iklan OK Google

terhadap Citra Kota Surabaya.

1.2.1.2.1.2.1.2. RumusanRumusanRumusanRumusan MasalahMasalahMasalahMasalah

Dari uraian masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah,

maka rumusan masalah penelitian adalah “adakah pengaruh terpaan iklan

Ok Google terhadap citra Surabaya di kalangan komunitas backpacker”.

1.3.1.3.1.3.1.3. TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan

dari penelitian yang hendak dilakukan adalah Untuk mengetahui ada atau

tidakmya Pengaruh Terpaan Iklan Ok Google Terhadap Citra Kota Surabaya

di kalangan komunitas backpaker
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1.4.1.4.1.4.1.4. ManfaatManfaatManfaatManfaat PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. ManfaatManfaatManfaatManfaat AkademisAkademisAkademisAkademis

Sebagai bahan pembelajaran atau perbandingan yang dapat

digunakan dalam proses belajar-mengajar sehari-hari, baik oleh dosen,

mahasiswa ataupun semua pihak yang memiliki ketertarikan ataupun

kepentingan dengan pengaruh pada terpaan iklan televisi terhadap citra

sebuah kota. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi atau

kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mampu memperbaiki dan

menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. ManfaatManfaatManfaatManfaat PraktisPraktisPraktisPraktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi

para mahasiswa, mengenai bagaimana efek sebuah terpaan iklan tidak hanya

berpengaruh pada produk yang diiklankan tetapi juga segala sesuatu yang

ditampilkan dalam iklan tersebut.




