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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti saat ini banyak media memberikan pilihan

sumber pengetahuan dan pemberitaan. Modernisasi memudahkan kita

mengakses hal tersebut dibantu dengan teknologi yang semakin berkembang.

Teknologi juga berpengaruh terhadap media massa. Saat ini kita mengenal

media massa berbentuk cetak yang meliputi koran, majalah maupun buletin,

dan media elektronik yaitu TV, Radio.

Selain media cetak dan media elektronik di abad ke-21 tersedia juga

media online atau cyber media. Media online ini lah yang sekarang menjadi

pilihan. menurut perhitungan we are social mulai dari januari 2015 sampai

januari 2016 ada kenaikan penggunaan internet di indonesia sekitar 15 persen.

Dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta, sampai saat ini sudah ada sekitar

88,1 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Jumlah itu pun diperkirakan

dapat terus bertambah setiap tahunnya.1 Belum lagi, adanya penurunan

penggunana media elektronik yaitu TV. Dari data we are social rata-rata

pengguna televisi hanya menonton televisi 2 jam 22 menit per hari. Jumlah

ini lebih sedikit dibandingkan waktu pengguna internet yaitu sekitar rata-rata

3 jam 33 menit untuk mengakses internet dalam sehari.2 Penurunan

1 Agustinus Mario Damar,“3 Fakta Mengejutkan Pengguna Internet di Indonesia”,
http://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-di-indonesia
(diakses tanggal 02 April 2016 pukul 22.40 WIB)
2 Simon Kemp, “Special Report : Digital In 2016”,

http://www.liputan6.com/me/agustinus.damar
http://tekno.liputan6.com/read/2435997/3-fakta-mengejutkan-pengguna-internet-di-indonesia
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penggunanan media elektronik juga terjadi di kaum muda inggris. Dari data

penelitian lembaga riset Childwise, waktu menonton televisi kaum muda

inggris pertahunnya menurun hingga saat ini, Rata-rata pengguna televisi

hanya menonton 2.1 jam perhari yang turun dari 3 jam perhari pada tahun

2000. Simon leggett, direktur riset childwise berkata, “survei tahun ini

menunjukkan bahwa ‘melihat TV telah didefinisikan ulang’”. Dia

mengatakan kepada BBC: "Pertumbuhan akses internet setiap saat dan

dimana saja, dan membuat konten televisi di seluruh saluran dan perangkat

dapat diakses oleh internet, hal ini membawa perubahan penting dalam

perilaku menonton TV tahun ini.3

Dengan adanya penggunana internet yang meningkat setiap tahunnya,

para perancang iklan mulai menggunakan media baru, yaitu internet sebagai

kendaraan untuk menyampaikan pesan advertising. Banyak perusahan yang

mulai beralih ke media baru atau internet sebagai media alternative

pengiklanan produknya. Penggunaan media baru ini menjadikan pembuat

berita dan publik umum bisa berkomunikasi tanpa harus ada perantara dari

jurnalisnya sendiri atau pembuat berita.4 Sehingga komunikasi media ini

menggunakan PR 2.0 yaitu penyampaian pesan sudah mendapat feedback.

Transaksional bukan hanya interaktif namun juga melibatkan hati, emotional,

http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016 (diakses tanggal 02 April 2016 pukul 23.10
WIB)
3 Simon Leggett, “Major Shift in UK Children’s Behaviour as Time Online Overtakes Time
Watching TV For First Time Ever, Reveals New Report.”,
http://www.childwise.co.uk/uploads/3/1/6/5/31656353/childwise_press_release_-_monitor_2016.p
df (diakses pada 03 April 2016 pukul 00.21)
4 James Curran dan Michael Gurevitch, Mass Media and Society Edisi 3 ( London: Arnold, 2000),
hal 228

http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016
http://www.childwise.co.uk/uploads/3/1/6/5/31656353/childwise_press_release_-_monitor_2016.pdf
http://www.childwise.co.uk/uploads/3/1/6/5/31656353/childwise_press_release_-_monitor_2016.pdf
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dan humanity. Pada saat ini media baru dapat diartikan sebagai internet

namun kenyataannya media baru akan terus berganti seiring berkembangnya

teknologi.

Media sosial membutuhkan internet untuk diakses sehingga secara

langsung media sosial juga sebagai media baru. Media sosial adalah salah

satu media online yang membuat penggunanya dapat berpartisipasi dan

berbagi. Jauh sebelum ini sosial media hanya digunakan untuk anggota

kemiliteran amerika, hingga akhirnya pada saat ini digunakan untuk interaksi

sosial. Sekarang seiring berjalannya waktu dan perubahan mindset

masyarakat yang sudah Econimic Centric membuat masyarakat ingin

mendapat keuntungan yang sebesar besarnya dan kerugian yang sekecilnya.

Dengan adaya mindset tersebut bisa menjadikan sebuah dorongan untuk

menggunakan media sosial sebagai salah satu media alternatif pengiklanan.

Pengiklanan di media sosial dapat membuat konten sendiri. Sehingga

tidak perlu membayar di penerbit, contohnya content sharing youtube. Kita

dapat langsung memasukan video yang tentunya menarik ke situs media

sosial youtube. Sehingga iklan tersebut bisa langsung dapat di share dengan

pengguna sosial media. Namun youtube bukan hanya dapat digunakan media

advetising berbentuk sharing youtube saja. Ada beberapa cara untuk

mengiklankan produk di youtube. Yaitu display ads yang muncul berada di

bagian samping kanan atas saran video, Overlay ads iklan berbentuk

transparan yang muncul di bagian bawah video, Sponsored cards yang

menunjukan konten products featured yang berhubungan dengan video, dan

Skippable video ads juga Non-skippable video atau yang biasa disebut dengan

https://support.google.com/youtube/answer/188038
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pre-roll advertising iklan ini muncul sebelum video yang ingin ditonton

berputa sehingga kita menunggu 5 detik untuk dapat men-skip bahkan untuk

yang non-skippabe tidak dapat langsung di skip, penonton harus melihat

keseluruhan iklan yang kira kira baru bisa diskip beberapa menit.5

Organisasi Youtube sendiri didirikan oleh mantan karyawan Paypal, Chad

Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ide pembuatan Youtube ada sekitar

setahun sebelum peluncuran resmi situs Youtube yaitu pada tanggal 14

Februari 2005. Ide pembuatan situs ini berasal dari dua kunci kejadian di

2004: kerusakan busana Janet Jackson di Super Bowl , dan terjadinya tsunami

di Samudera Hindia. Hingga pada 15 desember 2005 youtube secara resmi

keluar beta karena telah mendapatakan suntikan dana investasi dari Sequoia

Capital6 di bulan November 2005 sebesar $3.5 juta dolar. Satu tahun

kemudian youtube diambil oleh Google dengan nilai yang sangat fantastis

yakni 1,65 miliar dolar pada 9 Oktober 2006. Di tangan Google pula lah

YouTube akhirnya semakin melejit hingga seperti sekarang.7

Saat ini Google yang menaungi YouTube masih menjadi pemain dominan

dalam bisnis iklan pencarian konten di Internet. Di tahun 2015 ini, Google

diprediksi akan menguasai 54,5 persen pasar iklan pencarian di Internet

5Youtube, “Youtube Advertising
Format”,https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=en (diakses pada 03 April 2016
pukul 02.41)
6 Sequoia Capital adalah sebuah perusahaan pemberi modal yang berfokus pada modal industri teknologi.
Perusahaan ini telah berjalan dari tahun 1972 dan terletak pada California, Amerika Serikat. Saat ini beberapa
perusahaan yang disupport oleh Sequoia Capital telah menguasai $ 1.400.000.000.000 dari nilai pasar saham
gabungan. Disadur dari https://www.sequoiacap.com/companies/

7Megan Rose Dickey, “The 22 Key Turning Points In The History Of YouTube”,
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?IR=T&op=1?r=US
&IR=T#the-first-video-posted-to-the-site-me-at-the-zoo-was-only-19-seconds-long-3 (diaksespada
02 April 2016 pukul 21.00)

https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=en
https://www.sequoiacap.com/companies/
http://www.businessinsider.com/author/megan-rose-dickey
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?IR=T&op=1?r=US&IR=T
http://www.businessinsider.com/key-turning-points-history-of-youtube-2013-2?IR=T&op=1?r=US&IR=T
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secara global, menurut perusahaan riset e-Marketer.8 Di Indonesia sendiri

media sosial YouTube berada pada peringkat ke-4 dan berada pada peringkat

ke-3 di media sosial gelobal menurut perhitungan Alexa.com9. Youtube

melaporkan konsumsi penonton video melonjak 100 persen disetiap tahunnya.

Hal ini dijadikan sebuah rencana peningkatan penjualan oleh para marketers

melalui media youtube dan video marketing, dilaporkan oleh social media

examiner melalui envisa.10 Pre-roll avertising adalah salah satu caranya,

walaupun iklan ini sifatnya berbayar namun jenis iklan ini menguntungkan

bagi pihak youtube dan juga pihak pengiklan. Dikarenakan pre-roll

advertising iklan ini muncul sebelum video yang ingin ditonton berputar

sehingga kita menunggu 5 detik untuk dapat di-skip atau bahkan ada yang

tidak dapat di-skip. Mau tidak mau kita harus melihat iklan pre-roll yang

sedang tayang sampai waktu skip ad. Dengan adanya penonton yang banyak,

iklan tersebut bisa dibilang membawa dampak menurut ComScore11. Setelah

melihat video 64% dari pengguna lebih banyak membeli produk yang telah

dilihat di video dan adanya 46% pengguna yang mengambil tindakan setelah

melihat video periklanan. YouTube juga pernah menulis web resminya “Kami

8Aditya Panji, “Google Diprediksi Kuasai 54,5 Persen Pasar Iklan Pencarian”,
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150518194057-185-54020/google-diprediksi-kuasai-54
5-persen-pasar-iklan-pencarian/ (diakses pada 02 april 2016 pukul 21.00)
9 Alexa.com adalah sebuah situs perhitungan situs web yang sudah berjalan mulai dari tahun 1996 dan
menjadi pioner web analisis global lainya. http://www.alexa.com/topsites/countries/ID (diakses pada 15
Maret 2017 pukul 23.48)

10Jane Doe, “50 Must-Know Stats About Video Marketing 2016”,
http://www.insivia.com/50-must-know-stats-about-video-marketing-2016/ (diakses pada 03 April
2016 pukul 07.15)

11ComScore.com adalah sebuah perusahaan amerika yang berkecimpung dalam bidang
perhitungan, pengukuran dan penganilisis suatu perusahaan yang menyediakan data pemasaran
dan analisis untuk perusahaan terbesar di dunia, media masa, advertising agency dan penerbit.
https://www.comscore.com/About-comScore (diakses pada 15 Maret 2017 pukul 00.17)

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150518194057-185-54020/google-diprediksi-kuasai-545-persen-pasar-iklan-pencarian/
http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150518194057-185-54020/google-diprediksi-kuasai-545-persen-pasar-iklan-pencarian/
http://www.alexa.com/topsites/countries/ID
http://www.insivia.com/50-must-know-stats-about-video-marketing-2016/
https://www.comscore.com/About-comScore
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juga melihat penggunaan besar-besaran pada format iklan video seperti

TrueView, dan terus membantu pemasar agar terlibat dan terhubung dengan

konsumen melalui berbagai cara baru. Jumlah pengiklan yang menjalankan

iklan video di YouTube naik hingga lebih dari 40% per tahun. Dan untuk 100

pengiklan top kami, pengeluaran rata-rata per pengiklan naik lebih dari 60%

per tahun”.12 Hal tersebut bisa dikatakan bahwa iklan YouTube termasuk

pre-roll efektif. Namun di balik itu menurut vindico, 80% dari online video

akan di tinggalkan sekitar setengah waktu pertama dari iklan tersebut.13

Usia produktif (19-40 tahun) dalam penggunan internet media sosial

youtube dapat mengenali atau mengetahui “pre-roll advertising” dikarena

mereka pernah merasakan adanya pre-roll advertising. Iklan tersebut diputar

di youtube, muncul sebelum video yang ingin ditonton berputar sehingga

menunggu 5 detik untuk dapat di-skip. Saat ini pengguna youtube mencakup

segala usia. Dari presentase statistik yang di buat oleh Danny Donchev14

pada tahun 2017 rata-ata perbulan 8 dari 10 orang berusia 18-49 tahun

menonton YouTube.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti daya tarik pre-roll

advertasing YouTube dari responden yang heterogen. Adapun pemilihan

tempat peneliti memilih salah satu tempat Free Hotspot Wifi Corner Kantor

12YouTube, “Statistik”, https://www.youtube.com/yt/press/id/statistics.html (diakses pada tanggal 03
April 2016 pukul 07.15)

13Jane Doe, loc.cit, p://www.insivia.com/50-must-know-stats-about-video-marketing-2016/ (diakses
pada 03 April 2016 pukul 07.15)
14 Danny Donchev adalah seorang SEO atau seorang Search Engine Optimisation yaitu kegiatan yang
meningkatkan rangking situs mesin pencari seperihalnya Google. Ia telah melakukan kegiatan SEO sejak
tahun 2004 hingga saat ini. Disadur dari https://fortunelords.com/about/

https://www.youtube.com/yt/press/id/statistics.html
http://www.insivia.com/50-must-know-stats-about-video-marketing-2016/
https://fortunelords.com/about/
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Telkom Basuki Rahmad Malang. Dimana pengguna free hotspot wifi tersebut

terdiri dari berbagai macam kalangan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana daya tarik pre-roll advertising di dalam media online YouTube

berdasarkan publiknya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin

dicapai peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui daya tarik pre-roll advertising di dalam media online

YouTube berdasarkan publiknya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi studi dan

penelitian dalam bidang ilmu komunikasi yang berhubungan dengan

periklanan.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

konstribusi informasi yang positif dalam marketing dalam perencanana

strategi komunikasi pemasaran dan pemilihan media advertising agar dapat

meningkatkan mutu iklan dan efektifitas penggunanan media advertising
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sehingga dapat menarik perhatian khalayak. Serta dapat berguna bagi para

responden untuk menambah pemahaman terhadap efek media massa

khususnya online advertising tersebut.
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