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Bab I  

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang turut mengalami 

efek globalisasi. Salah satu dampak yang sangat terlihat adalah kemudahan dalam 

mengakses informasi. Sebagai contoh, saat ini masyarakat tidak lagi perlu 

mengunjungi sebuah toko untuk mengetahui informasi mengenai produk tertentu. 

Melalui berbagai aplikasi pada smartphone yang mereka miliki, segala informasi 

dapat mereka peroleh dengan mudah. Tidak hanya mengenai satu produk, namun 

puluhan bahkan ratusan produk  dalam kurun waktu yang sangat singkat.  

Akibat dari fenomena di atas adalah  terjadinya persaingan yang sangat 

besar antar pihak-pihak produsen untuk mempengaruhi konsumen. Segala upaya 

pemasaran gencar dilakukan oleh para produsen. Salah satu bentuk strategi 

pemasaran yang banyak digunakan hingga saat ini adalah iklan. Melalui iklan, 

kepercayaan masyarakat pada suatu produk dapat terbangun. Tujuan dasar iklan 

adalah memenangkan hati dan pikiran sasaran pasar. Sehingga, sangat wajar jika 

hingga saat ini, iklan masih memiliki peran besar untuk mendukung pemasaran 

produk maupun jasa.    

Nielsen merilis data mengenai jumlah belanja iklan yang ada di Indonesia. 

Pada informasi yang dipublikasikan pada 18 Agustus 2016 lalu menunjukkan 

bahwa belanja iklan di negara ini meningkat sebesar 18% dari tahun sebelumnya. 

Sepanjang semester pertama 2016, Nielsen Advertising Information Services 
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mencatat  jumlah belanja iklan mencapai 67,7 Triliun. Ini menunjukkan bahwa 

hingga saat ini masyarakat industri tidak bisa terlepas dari iklan.  

 Iklan dibutuhkan oleh masyarakat industri karena iklan merupakan sebuah 

cara bagi produsen untuk berkomunikasi dengan konsumen. Seperti penjelasan 

Dunn dan Barben yang menyatakan bahwa iklan merupakan bentuk kegiatan 

komunikasi non personal yang disampaikan melalui media dengan membayar 

ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan persuasive kepada konsumen 

(dalam Jaiz, 2014). Bentuk komunikasi non personal yang terjadi pada iklan, lebih 

spesifik dapat dikategorikan sebagai sebuah aktifitas komunikasi massa.  

Sebagai bagian dari komunikasi massa, iklan memiliki salah satu fungsi 

penting dalam komunikasi massa, yaitu fungsi persuasif. Menurut Joseph A. 

Devito (1997) , persuasi merupakan fungsi yang paling penting dalam komunikasi 

massa. Fungsi tersebut dapat berupa memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai 

seseorang, bahkan hingga menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu 

(dalam Nurudin, 2011). Fungsi persuasif  dalam sebuah iklan, dapat terbukti dari 

data yang juga dirilis oleh Nielsen beberapa waktu lalu. Nielsen Consumer Media 

View menyatakan bahwa meningkatnya jumlah iklan yang berkaitan dengan 

layanan internet berpengaruh pada kenaikan jumlah kepemilikan smartphone 

sebesar 394% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.  

Untuk mencapai fungsi iklan seperti penjelasan sebelumnya, dibutuhkan 

sebuah iklan yang baik. Jaiz (2014) dalam buku Dasar-dasar Periklanan 

menyebutkan karakteristik iklan yang baik mengacu pada tiga poin. Pertama, 

pesan dalam iklan yang baik dirancang untuk memenuhi kebutuhan khalayak yang 
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sudah ditentukan, memiliki tujuan yang spesifik, dan ditempatkan di media yang 

paling efektif dalam menjangkau khalayak. Kedua, iklan yang baik memiliki 

konsep kreatif yang dapat menarik perhatian dan ingatan khalayak. Terakhir, iklan 

yang baik menggunakan teknik eksekusi pesan  yang tepat.  

Berdasarkan poin kedua penjelasan mengenai karakteristik iklan yang 

baik, ada beberapa strategi atau rumus yang digunakan untuk membuat sebuah 

iklan. Iklan yang baik mengandung 5 aspek penting yang dapat disingkat menjadi 

AIDCA (Attention, Interest, Desire, Conviction, dan Action) (Jaiz, 2014). Satu 

dari lima aspek tersebut adalah attention atau perhatian. Iklan harus mampu 

menarik perhatian khalayak sasaran, Untuk itu, iklan membutuhkan bantuan 

ukuran, penggunaan warna, tata letak, atau suara-suara tertentu. 

Berbicara mengenai pesan dalam iklan, merupakan sebuah inti dari 

komunikasi. Bagaimana sebuah pesan dikemas berhubungan dengan bagaimana 

komunikan memahami pesan tersebut. Kaitannya dengan iklan, banyak sekali 

ragam pengemasan pesan yang ada. Mulai dari yang sederhana sampai disertai 

kompleksitas efek audio visual. Contohnya, Sprite beberapa waktu lalu 

menampilkan sebuah iklan yang secara visual hanya berupa produk dituangkan 

dalam gelas. Secara visual termasuk dalam kategori sederhana, namun iklan ini 

menaruh inti pesan pada aspek audio. Inti pesan “Nyatanya Sprite Emang 

Nyegerin” disusun dalam kalimat-kalimat yang terdengar pada audio.  

Ada pula ragam iklan yang menaruh inti pesan dalam sebuah lagu. Salah 

satunya seperti yang dilakukan oleh Mc Donald’s. Gerai francise asal Amerika 

Serikat ini menyampaikan  pesan yang dikemas melalui sebuah lagu. Pada situs 
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resmi Mc Donald’s http://www.mcdonalds.co.id/ , Michael Hartono selaku 

 Marketing & Communications Director  menyatakan bahwa dalam rangka 

memperingati 25 tahun Mc Donald’s di Indonesia, pihaknya mengadakan 

serangkaian program dengan tema Bring Back Lovin’ Memories. Salah satunya 

adalah dengan menyuguhkan  kembali lagu  “Mana Lagi” yang sempat popular 

pada tahun 90an melalui iklan yang diputar  pada radio, televisi hingga media 

online. Berbeda dari konsep iklan pada umumnya yang berusaha menyesuaikan 

dengan segala hal yang bersifat kekinian, Mc Donald’s justru memilih mendaur 

ulang pesan yang ada sebelumnya.  

Lagu atau jingle “Mana Lagi” pada tahun 90-an dinyanyikan oleh Reza 

Artamevia di sebuah video iklan. Berbeda dengan yang ada saat ini, lagu tersebut 

dinyanyikan oleh Maliq and D’Essensial. Selain berbeda penyanyi, konsep video 

iklan Mc Donald’s Mana Lagi tahun 90an dan saat ini juga berbeda. Pada iklan 

versi tahunn  90an mengusung tema Nusantara, penyanyi juga tampil didalamnya. 

Sedangkan versi terbaru mengusung tema kebersamaan, penyanyi tidak tampil 

dalam video iklan berdurasi 30 detik tersebut. Melalui strategi iklan tersebut, 

pihak Mc Donald’s berusaha mengingatkan kembali bagaimana keistimewaan 

merk ini di mata masyarakat. Lebih kongkretnya iklan ini bertujuan untuk 

memperkuat keyakinan masyarakat terhadap brand Mc Donald’s. 

Adanya fenomena di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh jingle tersebut terkait dengan ekuisitas merek Mc 

Donald’s. Jingle Mana Lagi merupakan bagian dari iklan salah satu tujuannya 

ialah mempengaruhi perilaku konsumen. Sementara itu, ekuisitas adalah nilai 

sebuah merek yang didapatkan dari perilaku konsumen (Ferrinadewi, 2008). 

http://www.mcdonalds.co.id/
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Sehingga besar kemungkinan adanya hubungan antara jingle dan ekuisitas merek. 

Selain itu, peneliti tertarik untuk mengaitkan jingle dan ekuisitas merek karena 

pada saat ini, bukan hanya Mc Donald’s yang merupakan gerai makanan cepat 

yang ada di Indonesia, khususnya di kota Malang. Sesuai dengan apa yang ditulis 

oleh Akaibara(2017) di situs Ngalam.co, setidaknya ada 19 gerai makanan cepat 

saji yang serupa dengan Mc Donald’s di kota Malang. Banyaknya jumlah restoran 

cepat saji tersebut tentunya memunculkan persaingan. Namun nyatanya meskipun 

semakin banyak produsen makanan cepat saji yang ada, Mc Donald’s tidak lantas 

gulung tikar. Saat ini bahkan Mc Donald’s memiliki 3 cabang di kota Malang.  

  Pada penelitian ini, peneliti memilih mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013 sebagai subjek 

penelitian. Alasan peneliti dalam memilih subjek adalah karena mahasiswa secara 

umum merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menjadi konsumen Mc 

Donald’s. Status kebanyakan mahasiswa yang merupakan perantau, 

menumbuhkan pola hidup yang menyukai makanan cepat saji. Sehingga dekat 

kaitannya antara mahasiswa dan juga Mc Donald’s. Sementara itu, jurusan Ilmu 

Komunikasi dipilih karena mahasiswa didalamnya mempelajari ilmu pemasaran, 

termasuk di dalamnya iklan dan juga merek. Sehingga sebagai subjek penelitian, 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi diharapkan dapat memberikan tanggapan 

yang lebih mengena guna menjawab masalah penelitian ini jika dibandingkan 

dengan mahasiswa lainnya. Selanjutnya mengenai pemilihan angkatan 2013 

adalah atas dasar asumsi pada saat ini angkatan 2013 merupakan mahasiswa 

tingkat akhir. Sebagai perantau, mahasiswa angkatan 2013 lebih lama berada di 

kota Malang, sehingga semakin banyak referensi mengenai gerai-gerai penjual 



6 
 

makanan cepat saji yang ada. Hal tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada 

keberagaman jawaban dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Peneliti telah melakukan sebuah pra survey dengan membagikan angket 

yang terdiri dari beberapa pertanyaan dalam bentuk digital pada link 

https://siska25.typeform.com/to/wWz45K kepada 317 dari 381 mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah angkatan 2013 (sumber: kantor 

Tata Usaha Fisip) yang merupakan bagian dari group percakapan Line Ilmu 

Komunikasi UMM 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa 72% membeli produk 

Mc. Donald’s minimal 1 kali dalam 1 bulan. Selain itu, peneliti juga mendapatkan 

data mengenai beberapa alasan mahasiswa melakukan pembelian produk Mc 

Donald’s yang dapat dilihat melalui grafik berikut:  

 

  Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa cita rasa produk menjadi alasan 

yang dominan bagi mahasiswa untuk membeli produk Mc Donald. Selain itu 

aksesbilitas serta daya beli menjadi hal penting yang juga menjadi pertimbangan 
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dalam membeli produk Mc Donald’s. Sementara itu, tidak lebih dari 20% 

mahasiswa yang menjadikan gengsi sebagai alasan utama untuk membeli produk 

Mc Donald’s.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melalukan sebuah survey 

guna  mencari tahu seberapa besar pengaruh terpaan  jingle “Mana Lagi”  versi 

Maliq and D’Essensial terhadap ekuisitas merek brand Mc Donald’s di kalangan 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013.  

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka dapat diketahui penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pesan dalam jingle Mc Donald’s 

Mana Lagi versi Maliq and D’Essensial terhadap ekuisitas merek Mc Donald’s.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Secara akademis penilitian ini dapat menambah referensi mengenai kajian 

komunikasi pemasaran dan juga ilmu periklanan. Sedangan secara praktis, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk evaluasi bagi Mc Donal’s 

terkait iklan yang sudah dibuat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi inspirasi bagi praktisi periklanan dalam menyusun serta 

memperhitungkan dampak sebuah pesan dalam iklan. 

 


