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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Para pemasar berusaha membelanjakan anggaran iklan seefisien untuk 

mencapai khalayak yang diharapkan. Sikap para konsumen pun juga telah berubah, 

bukan hanya ingin lebih banyak nilai, mereka juga menginginkan lebih banyak 

kenyamanan (Lee & Johnson, 2007:43). Ketatnya persaingan iklan dalam industri 

telekomunikasi membuat para pengiklan maupun konsumen memiliki banyak pilihan 

produk, jasa, dan media daripada sebelumnya. Perusahaan-perusahaan layanan online 

seperti Traveloka, Tiket.com, Pegipegi.com, dan lainnya berusaha untuk meraih 

pelanggan dengan melakukan promosi di berbagai media, salah satu bentuknya 

adalah dengan beriklan melalui media televisi.  

Pertumbuhan belanja iklan tahun 2016 memperlihatkan pergerakan yang positif 

dengan nilai pertumbuhan sebesar 14% di akhir tahun 2016. Dengan angka 

pertumbuhan tersebut, total belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp 

134,8 Triliun. Kontributor utama untuk pertumbuhan belanja iklan masih dari media 

TV yang menyumbang 77% dari total nilai belanja iklan dan meningkat sebesar 22% 

dibandingkan tahun 2015. 

Adapun merek-merek dengan belanja iklan tertinggi sepanjang tahun 2016 

adalah Dunhilll (rokok kretek) dengan nilai belanja iklan mencapai Rp 956 Miliar   

dan tumbuh signifikan hingga 57,3% dibandingkan tahun 2015, disusul oleh Indomie 
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dengan total belanja iklan sebesar Rp 787 Miliar yang berkurang sebesar 19% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Di peringkat ke tiga untuk pengiklan terbesar adalah 

Traveloka dengan total belanja iklan sebesar Rp 688 Miliar. Demikian menurut hasil 

temuan Nielsen Advertising Information Services yang dirilis oleh Nielsen Indonesia 

(Lubis, 2017). 

Bagi perusahaan, televisi merupakan salah satu media yang relatif paling 

banyak digunakan dalam melakukan kampanye periklanannya karena melalui televisi 

pengiklan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik oleh 

perusahaan. Besarnya belanja iklan juga kreatifitas penyajian iklan di televisi 

diharapkan efektif sehingga pesan-pesan yang disampaikan benar-benar sesuai 

dengan yang diharapkan oleh perusahaan (Soetikno, 2013). 

Traveloka adalah salah satu situs pencarian tiket pesawat dan hotel terkemuka 

di Asia Tenggara, melayani lebih dari 100.000 rute penerbangan dan 100.000 hotel di 

seluruh dunia (Traveloka, 2017). Cara Traveloka menawarkan promonya adalah 

dengan melakukan komunikasi pemasaran salah satunya melalui iklan di televisi. 

Iklan Traveloka dibuat seefektif mungkin, kreatif, dan menarik sehingga bisa 

menimbulkan pengaruh positif dan menciptakan perilaku konsumen. 

Salah satu iklan Traveloka yang ingin diteliti adalah versi “traveling”, yaitu 

pada saat orang-orang ingin melakukan perjalanan (traveling) dengan tujuan untuk 

liburan ataupun bisnis, Traveloka menawarkan layanan pencarian tiket pesawat dan 

hotel berbasis online dengan harga terbaik, pilihan lengkap, serta kemudahan 

memperoleh informasi dan akses sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Iklan 
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tersebut memperlihatkan kenyamanan akomodasi bagi masyarakat yang sedang 

bepergian ke luar negeri maupun dalam negeri. 

Dalam mengelola kampanye iklannya, sebuah perusahaan hendaknya secara 

teliti mengevaluasi efektivitas iklan-iklan sebelumnya dan menggunakan hasil 

evaluasi tersebut untuk memperbaiki kualitas iklan di masa mendatang. Para 

eksekutif puncak menginginkan bukti bahwa periklanan yang mereka beli adalah 

sepadan. Mereka ingin mengetahui apakah biaya yang dibelanjakan pada periklanan 

menghasilkan volume penjualan yang dapat dipanen dari biaya yang sama apabila 

dibelanjakan pada kegiatan-kegiatan pemasaran lain. Efektivitas sebuah iklan bisa 

diuji sebelum, sedang, atau sesudah disajikan ke khalayak target (Lee & Johnson, 

2007:159). 

Iklan televisi mempunyai dua kekuatan yang sangat penting. Pertama, iklan 

televisi bisa menjadi sarana efektif untuk mendemonstrasikan atribut produk dengan 

jelas dan secara persuasif menjelaskan manfaat bagi konsumen. Kedua, iklan televisi 

bisa menggambarkan pengguna dan pencitraan penggunaan, kepribadian merek, atau 

hal tak berwujud lainnya secara dramatis. Iklan komersial televisi yang dilaksanakan 

dengan baik masih menjadi alat pemasaran yang kuat (Kotler & Keller, 2008:206). 

Iklan dapat diuji kekuatannya menggunakan Direct Rating Method (DRM) 

berkaitan dengan kemampuan iklan tersebut untuk mendapat perhatian, mudah 

tidaknya iklan tersebut dibaca secara seksama, mudah tidaknya iklan tersebut 

dipahami, kemampuan iklan menggugah perasaan, serta kemampuan iklan 

mempengaruhi perilaku. Dalam metode ini, semakin tinggi peringkat yang diperoleh 
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sebuah iklan, maka semakin tinggi pula kemungkinan iklan tersebut efektif. 

(Durianto, dkk, 2003:63). Metode DRM sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini 

karena dengan mengetahui peringkat pada masing-masing iklan, akan mudah dapat 

mengetahui perbedaan tingkat efektivitasnya. 

Peneliti mengambil studi pada mahasiswa di kota Malang dikarenakan 

mahasiswa termasuk salah satu target market dari Traveloka saat ini yaitu anak-anak 

muda yang mempunyai keinginan berkunjung ke luar kota atau luar negeri dengan 

kebutuhan akomodasi yang tepat dan nyaman selama perjalanan. Munculnya iklan 

Traveloka versi traveling di televisi akan memudahkan mahasiswa memperoleh 

informasi dalam pembelian tiket pesawat atau booking hotel hanya dengan 

menggunakan aplikasi melalui smartphone.  

Kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan memiliki lebih dari 50 kampus, 

dengan populasi mahasiswa mencapai 300 ribu jiwa (Burhanuddin, 2016). Hal ini 

berarti kota Malang mempunyai banyak anak-anak muda yang dapat dijadikan 

potensi sebagai target market jangka panjang Traveloka. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti iklan 

televisi Traveloka versi “traveling” di tengah ketatnya persaingan industri periklanan 

yang sangat gencar dilakukan antar perusahaan-perusahaan berbasis online saat ini. 

Belum lagi karena Traveloka termasuk dalam kategori Layanan Online dengan 

belanja iklan terbesar ketiga di Indonesia. Sehingga peneliti ingin menganalisa 

“Efektivitas Iklan Televisi Traveloka versi Traveling Menggunakan Direct Rating 

Method menurut Konsumen di Kota Malang”. 
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A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana efektivitas iklan televisi Traveloka versi traveling menggunakan 

Direct Rating Method (DRM) menurut konsumen di kota Malang? 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, peneliti membatasi hanya 

berkaitan dengan “Analisis Efektivitas Iklan Televisi Traveloka versi Traveling 

menggunakan Direct Rating Method menurut konsumen di kota Malang”.  DRM 

dipilih karena merupakan metode ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan sebuah 

iklan yang berkaitan dengan kemampuan iklan itu untuk mendapatkan perhatian, 

mudah tidaknya iklan tersebut dibaca secara seksama, mudah tidaknya iklan tersebut 

dipahami, kemampuan iklan menggugah perasaan, serta kemampuan iklan 

mempengaruhi perilaku. Dalam metode ini, semakin tinggi peringkat yang diperoleh 

sebuah iklan, maka semakin tinggi pula kemungkinan iklan tersebut efektif. 

(Durianto, dkk, 2003:63). Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa metode DRM 

sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini karena dengan mengetahui peringkat 

pada masing-masing iklan, akan mudah dapat mengetahui perbedaan tingkat 

efektivitasnya. 
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : 

Menganalisa efektivitas iklan televisi Traveloka versi traveling menggunakan 

Direct Rating Method (DRM) menurut konsumen di kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan, khususnya pihak Traveloka di bidang

perencanaan program promosi/periklanan yang terkait dengan penelitian ini

untuk terus melakukan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaiknya bagi

konsumen.

2. Sebagai sumber keterangan dan pengetahuan bagi masyarakat umum dan dapat

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperbaiki dan

menyempurnakan penelitian yang sudah ada.


