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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Iklan merupakan media yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia saat ini, dimana iklan menjadi salah satu media alat komunikasi. Hampir 

setiap hari terdapat berbagai iklan di media massa seperti di majalah, surat kabar, 

televisi, radio dan internet. Media massa adalah salah satu alat yang digunakan 

untuk mengirim pesan iklan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Perlu 

banyak cara yang digunakan agar iklan yang akan disampaikan kepada 

masyarakat itu berhasil. Oleh karena itu iklan dibuat semenarik mungkin sehingga 

masyarakat tertarik dan ingin membeli atau menggunakan produk yang 

ditawarkan.    

Durianto (2003) menjelaskan bahwa iklan merupakan suatu proses 

komunikasi yang bertujuan untuk membujuk dan menggiring orang untuk 

mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Iklan yang 

ditayangkan dalam media televisi dapat menjangkau khalayak sasaran yang lebih 

luas dan dapat mengirimkan pesan kepada khalayak pada saat bersamaan. Namun 

ditengah perkembangan media komunikasi saat ini apakah pesan iklan di televisi 

masih dapat efektif menjangkau khalayak sasarannya. Seperti yang diketahui 

bahwa biaya yang dikeluarkan untuk beriklan di televisi relatif lebih mahal, 

penyampain pesannya pun tidak menyeluruh karena siarannya harus menghemat 

waktu dan biayanya dihitung per detik. 
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Sebuah perusahaan riset periklanan yaitu Nielsen Advertising Information  

Service mengatakan bahwa pertumbuhan iklan pada tahun 2016 memperlihatkan 

pergerakan yang positif dengan nilai pertumbuhan sebesar 18% di semester 

pertama. Secara keseluruhan total belanja iklan meningkat menjadi 67,7 Trilliun. 

Kontributor utama untuk pertumbuhan belanja iklan masih dari media televisi 

sebesar 51,9 Trilliun, meningkat 26% dari periode yang sama di tahun 2015 lalu. 

Sementara itu pertumbuhan belanja iklan di media cetak juga terlihat cukup stabil 

(Nielsen, 2016).    

Sementara itu jika dilihat dari merek-merek yang beriklan di TV, AC 

Nielsen mencatat ada 10 produk dengan anggaran iklan terbesar selama Januari- 

Maret 2016. Dunhill menjadi kontributor tertinggi dengan total belanja iklan 

sebesar Rp  420,4 miliar. Dan satu-satunya dari kategori layanan e-commerce 

adalah Tokopedia yang turut menjadi kontributor belanja iklan utama dengan nilai 

Rp 147,7 miliar.  

Gambar 1.1 

Kontributor Utama Belanja Iklan di TV Tahun 2016 
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Data tersebut menunjukkan bahwa industri penyedia layanan online di 

Indonesia semakin menunjukkan perkembangan, dalam Nielsen Advertising 

Information Service, juga menjelaskan bahwa kategori layanan online 

menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 66% dibandingkan 

dengan periode yang sama di tahun 2015 dengan nilai belanja iklan menjadi Rp 

2,2 Trilliun (Nielsen, 2016) 

Pelaku penyedia jasa layanana online pun semakin bertambah jumlahnya, 

mulai dari penjualan produk atau barang milik perusahaan e-commerce itu sendiri 

ataupun yang memiliki sistem market place yang menerima penjualan mandiri 

artinya perusahaan e-commerce tersebut hanya menyediakan media untuk 

berbisnis online bagi konsumennya. Selain munculnya beragam brand penyedia 

jasa layanan online, tren belanja dan bisnis online juga marak di kalangan 

masyarakat Indonesia saat ini.  

Online shop atau yang dapat diartikan sebagai toko online merupakan 

sebuah sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa bertatap 

muka secara langsung. Barang yang dijual pun ditawarkan melalui katalog di 

dalam beragam media online seperti facebook, instagram, line@ ataupun melalui 

beragam situs penyedia layanan online. Menurut Menkominfo Rudiantara (2016), 

Indonesia memiliki potensi pasar e-commerce yang sangat besar. Dapat dilihat 

dari perkiraan transaksi dari e-commerce  di Indonesia pada 2016 mencapai 25 

Miliar USD. Tentunya diiringi pula dengan gencarnya sosialisasi dan promosi 

yang dilakukan terkait e-commerce serta penetrasi internet yang terus meningkat. 

Hal ini menunjukkan bahwa bisnis online saat ini sedang marak di kalangan 

masyarakat Indonesia. 
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Salah satu penyedia jasa layanan website e-commerce yang gencar 

melakukan kegiatan promosi di berbagai media khususnya media televisi adalah 

Tokopedia. Hal tersebut dapat dilihat dari total belanja iklan di TV yang 

menunjukkan bahwa Tokopedia menjadi satu-satunya kontributor belanja iklan 

tertinggi dalam kategori penyedia jasa layanan online. Dikutip dari situs resminya 

yaitu www.tokopedia.com, bahwa Tokopedia merupakan perusahaan internet 

pertama dari Asia Tenggara yang mendapatkan kepercayaan pendanaan sebesar 

100 juta dollar dari Soft Bank dan Sequoia Capital yang merupakan investor 

dibalik kesuksesan Alibaba, Apple dan Google.    

Gambar 1.2 

Trafik Kunjungan Tokopedia.com 

 

Menurut situs pengukur peringkat popularitas website yaitu 

www.alexa.com, berdasarkan data diatas Tokopedia.com merupakan situs 

marketplace dengan trafik kunjungan tertinggi ke enam di Indonesia. Alasan lain 

penulis memilih Tokopedia untuk melalukan penelitian ini adalah karena iklan 

yang dibuat oleh Tokopedia berbeda dengan penyedia layanan toko online lainnya 

yang lebih memfokuskan pada promosi produk yang ada dalam layanan situs toko 

online nya, iklan Tokopedia tak hanya mempromosikan produk dari seller yang 
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telah membuka toko di dalam situsnya saja tetapi juga mempromosikan 

perusahaannya sebagai penyedia toko online yang dapat memberikan kesempatan 

bagi siapa saja yang ingin memperluas usahanya. 

Iklan Tokopedia yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu iklan 

Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia” yang dirilis pada Maret 2017, pada 

iklan tersebut Tokopedia menampilkan pesan untuk khalayak massa bahwa setiap 

pelaku usaha dapat memasarkan produknya melalui Tokopedia, sehingga 

produknya mudah dijangkau serta dikenal banyak orang dan akhirnya menjadi 

semakin berkembang. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran serta 

mendorong bisnis UMKM maupun perorangan untuk menggunakan layanan 

online dalam memasarkan produk yang disediakan oleh Tokopedia. Hal lain yang 

membuat iklan Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia” ini berbeda dengan 

iklan yang telah dirilis sebelumnya adalah pada iklan ini tidak ditampilkan brand 

ambassador Tokopedia yang biasanya dimunculkan. 

Tidak hanya iklan di televisi, Tokopedia juga gencar melakukan promosi 

di berbagai media, mulai dari billboard, majalah, koran, tabloid, iklan youtube, 

sampai kepada iklan di radio serta di media sosial seperti instagram. Hingga saat 

ini Tokopedia mempunyai followers di media sosial instagram sebanyak 261.000 

pengikut (https://www.instagram.com/tokopedia/, diakses tanggal 2 Oktober 

2017). Komunikasi dirancang dengan sangat baik oleh pihak Tokopedia, mulai 

dari “Tokonya Banyak”, “Ciptakan Peluangmu”, “Jual Beli Online Aman dan 

Nyaman”, “Sudah Cek Tokopedia Belum?” hingga yang terbaru saat ini “Dimulai 

dari Tokopedia” adalah tema-tema komunikasi yang sederhana namun mudah 

diingat oleh masyarakat. Efektivitas komunikasi adalah komunikasi yang 

dilancarkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek kognitif, afektif dan 
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konatif pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator (Effendy, 1989). 

Sehingga dalam hal ini PT Tokopedia sebagai komunikator dengan melakukan 

kegiatan periklanan diharapkan akan dapat menimbulkan suatu efek terhadap 

komunikannya. 

Masyarakat sebagai khalayak massa diharapkan memberikan respon 

terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh pengiklan, baik sadar maupun tidak 

sadar sesungguhnya pengiklan telah memberikan stimuli atau pesan melalui 

tayangan iklan pada media massa. Effendy (2003) menjelaskan bahwa individu-

individu sebagai anggota khalayak sasaran media massa secara aktif menaruh 

perhatian kepada pesan-pesan terutama jika berkaitan dengan kepentingannya. 

Dengan memberikan pesan melalui tayangan iklan dengan memperhatikan segala 

elemen dalam iklan diharapkan akan timbul sebuah sikap positif pada iklan 

Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia” yang kemudian akan berpengaruh 

terhadap minat memasarkan produk secara online dengan menggunakan layanan 

milik Tokopedia. 

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana terpaan iklan 

Tokopedia versi “Dimulai dari Tokepedia” berpengaruh terhadap minat 

memasarkan produk secara online. Ditengah gencarnya promosi yang dilakukan 

oleh beberapa penyedia jasa layanan online di berbagai media, apakah terpaan 

iklan Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia” memberikan pengaruh terhadap 

minat memasarkan produk secara online yang kini telah berkembang di Indonesia.  

Sesuai visi dari Tokopedia yaitu “Membangun Indonesia yang Lebih Baik 

Lewat Internet”, dimana program untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan 

mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maka 

peneliti memilih salah satu UMKM yang ada di Malang untuk dijadikan sampel, 



7 
 

mengingat Kota Malang merupakan kota yang cukup banyak memiliki pelaku 

usaha mikro kecil dan menengah. Seperti yang diketahui, ada sekitar 3.000 pelaku 

usaha kecil menengah (UKM) yang eksis di Kota Malang (Bisnis.com, 2017). 

Setelah peneliti melakukan pra riset pada salah satu UMKM yang ada di Kota 

Malang yaitu UMKM Perempuan Mandiri Sumber Perubahan, maka diketahui 

bahwa pemasaran yang selama ini mereka lakukan hanya melalui mulut ke mulut 

(word of mouth), bazar dan pameran sehingga produk yang mereka tawarkan 

kurang bisa dijangkau dan dikenal oleh masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan Iklan Tokopedia Versi ‘Dimulai dari 

Tokopedia’ Terhadap Minat Memasarkan Produk Secara Online”, studi dalam 

penelitian ini akan dilakukan pada anggota kelompok UMKM Perempuan Mandiri 

Sumber Perubahan Kota Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian yang terpaparkan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah ada atau tidak pengaruh antara terpaan iklan 

Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia” terhadap minat memasarkan 

produk secara online dan seberapa besar pengaruhnya pada anggota kelompok 

UMKM Perempuan Mandiri Sumber Perubahan Kota Malang. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Adakah pengaruh terpaan iklan Tokopedia versi “Dimulai dari Tokopedia” 

terhadap minat memasarkan produk secara online? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan Tokopedia versi “Dimulai dari 

Tokopedia” terhadap minat memasarkan produk secara online pada 
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anggota kelompok UMKM Perempuan Mandiri Sumber Perubahan Kota 

Malang? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh terpaan iklan Tokopedia versi 

“Dimulai dari Tokopedia” terhadap minat memasarkan produk secara online 

dan mengetahui besar pengaruhnya pada anggota kelompok UMKM 

Perempuan Mandiri Sumber Perubahan Kota Malang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru, terutama dalam ilmu komunikasi 

khususnya bidang periklanan. Serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

untuk penelitian yang selanjutnya. 

1.5.2. Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

sebagai bahan masukan atau juga sebagai bahan pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan untuk dapat mengembangkan kegiatan periklanan 

yang lebih efektif. 

 


