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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, berkembang pula 

media komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. 

Perkembangan media komunikasi tersebut salah satunya adalah media televisi. 

Iklan televisi mempunyai kelebihan yaitu bisa menampilkan suara dan gambar 

secara bersamaan, selain itu televisi juga mudah diakses oleh siapapun dan 

dimanapun. Namun disisi lain, Iklan televisi menghadapi suatu fenomena dari 

kebiasaan masyarakat yang memiliki perilaku merubah saluran televisi.  

Hal tersebut memiliki potensi mematikan atau membunuh dari 

keefektivitasan sebuah iklan. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa iklan 

televisi adalah salah satu faktor perusak kesenangan masyarakat dalam menonton 

acara di televisi. Para pemasar seharusnya mulai tergerak untuk dapat merespon 

dari fenomena tersebut. Lehu (2007) mengungkapkan bahwa salah satu media 

yang dianggap bisa memberikan pesan promosi, tanpa terkena kemungkinan 

untuk di-skip oleh penonton adalah menggunakan media film dengan 

menempatkan product placement dalam cuplikan adegan. 

Product placement atau penempatan produk adalah suatu bentuk 

periklanan, dimana produk atau jasa bermerek ditempatkan dalam cuplikan dalam 

adegan di film, video musik, acara pertunjukan di televisi, atau program berita 

dalam konteks yang biasanya justru bebas dari iklan. Produk yang muncul pada 

sebagian adegan dalam film memiliki keuntungan tersendiri dimana secara tidak 
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langsung dapat memotivasi audience untuk mengenalkan dan mengetahui 

keberadaan produk tersebut. Sikap atau reaksi audience pada product placement 

dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya strategi product placement pada media 

tersebut. Sikap  disini merupakan  suatu  respon  dari  berbagai  stimulus  

sehingga dapat menimbulkan dan membentuk sikap positif (suka) atau sikap 

negatif (tidak suka).  

Perhatian merupakan salah satu dari banyaknya aspek yang dapat 

mempengaruhi sikap audience. Kuntarto (2007) menyatakan bahwa audience 

remaja biasanya lebih perhatian terhadap detail produk dalam product placement 

dibandingkan audience lain yang kurang memperhatikan atau bahkan tidak sama 

sekali, selain itu jenis kelamin dan seberapa sering produk tersebut muncul juga 

akan mempengaruhi perhatian dari audience. Faktor lainnya dimana proses 

pengenalan dan pengingatan sebuah produk dipengaruhi oleh tingginya 

konsentrasi audience saat menonton, melihat gambar dan membaca subtitle 

misalnya. Kesibukan audience seperti menyalakan handphone atau ketika mereka 

keluar ruangan disaat pertunjukkan film pun membuat perhatian penonton 

terpecah. Melihat hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa sikap terhadap product 

placement dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Sikap audience terhadap product placement juga dipengaruhi oleh 

peletakan dan cara penyampaiannya. Produk yang kurang tepat akan mengganggu 

audience sehingga hal ini akan sulit diterima oleh audience. Menurut penelitian 

terhadap 524 anak dan remaja usia 8 hingga 14 tahun, 75 persen menyatakan 

bahwa mereka menyadari ketika suatu brand ditempatkan pada acara favorit 



 

 

3 

 

mereka, dan 72 persen menyatakan bahwa dengan melihat tokoh favorit mereka 

menggunakan sebuah brand membuat mereka ingin membeli brand tersebut.  

Penelitian lainnya terhadap orang dewasa menunjukkan bahwa sepertiga dari 

penonton menyatakan bahwa mereka mencoba sebuah produk setelah melihatnya 

di sebuah video (Kuntarto, 2007). Selain penempatan dan penyampaian yang 

tepat, sikap audience sebagian besar dipengaruhi oleh aktor yang 

mempublikasikan, simpatik yang dihasilkan, dan opini yang tercipta. Penggunaan 

aktor yang kurang tepat berpeluang besar akan menurunkan citra produk. 

Tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh audience dapat mempengaruhi 

sikap yang terbentuk. Film yang mampu membuat audience nyaman dapat 

menyita perhatian yang lebih. Menurut penelitian terhadap penempatan produk 

pada video musik yang dilakukan oleh Agustina (2014) menghasilkan bahwa 

terdapat perbedaan sikap audience terhadap product placement dalam video musik 

berdasarkan pada tingkat music video enjoyment yang dirasakannya. Gupta dan 

Gould (1997) menemukan bahwa segmen yang berpendapat “product placement 

tidak terlihat seperti iklan” dan segmen yang menyatakan “product placement 

terlihat seperti iklan” keduanya menyikapi positif product placement dan 

mendukung ide bahwa product placement menciptakan adegan yang lebih nyata 

sehingga menambah kenikmatan atau kenyamanan ketika menonton.   

Sebuah product placement adalah penempatan produk pada sebuah adegan 

atau film, yang dimana memang bersifat bawah sadar sehingga tidak semua 

audience dapat menyadari dengan sekali menonton. Seiring dengan pemutaran 
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film yang berulang-ulang seperti melalui dvd dan televisi, maka produk secara 

tidak sadar akan diingat dan diperhatikan oleh audience.  

Penelitian ini akan mengulas sikap audience terhadap product placement 

pada medium film, yakni berfokus pada film Indonesia yang berjudul Ada Apa 

Dengan Cinta 2 (AADC 2). Medium film merupakan medium yang sangat 

menarik karena menggabungkan beberapa medium seni (artistik, teater, seni rupa, 

dll) menjadi satu dalam bentuk film. Dimana bergabungnya medium gambar dan 

suara membuat medium film lebih mudah diterima oleh masyarakat. Melihat 

keunggulan medium film serta di gabungkan dengan cerita yang menarik 

menghasilkan karya yang membuat penonton tertarik, seperti halnya film AADC 

2 ini. 

Film Indonesia yang diproduksi oleh Miles Productions ini dipilih karena 

menjadi film yang sangat populer diberbagai kalangan dan berhasil memiliki 

jumlah penonton hingga 3.6 juta penonton. Hal ini pun dibuktikan dengan 

antusiasnya penonton di berbagai kota di Indonesia khususnya di Kota Malang 

yang telah membanjiri bioskop bahkan sebelum bioskop buka, mereka pun telah 

mengantri demi mendapatkan tiket menonton film terlaris yang diproduksi pada 

tahun 2016 ini (Sasongko, 2016). Melihat animo penonton yang sangat tinggi 

membuat film ini memiliki pecapaian tertinggi yang belum pernah diperoleh film 

Indonesia rentan 5 tahun, yakni mendapatkan jumlah penonton 2 juta orang dalam 

rentan waktu 8 hari saja (Nurin, 2016).  
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Menilik sejarah sekuel sebelumnya yaitu film AADC 1 yang diproduksi 

pada tahun 2002 memiliki berbagai penghargaan yang diraih seperti Pemenang 

Festival Film Indonesia pada tahun 2004 (kategori Tata musik terbaik, aktris 

terbaik, sutradara terbaik), Unggulan di Festival Film Indonesia (kategori film 

terbaik, aktor terbaik, aktor pendukung terbaik, aktris pendukung terbaik, penulis 

skenario terbaik, tata sinematografi terbaik, penyuting terbaik, tata suara terbaik, 

dan tata artistik terbaik) dan masih beberapa penghargaan lainya 

(Filmindonesia.or.id, 2016). Penghargaan tersebut mampu menjadi alasan kuat 

film AADC 2 menjadi daftar tontonan yang wajib di tonton pada tahun 2016. 

Memiliki latar belakang yang cukup mengesankan membuat sekuel film AADC 1 

ini sangat dinanti dan diminati oleh masyarakat secara umum.  

Melihat kesuksesan film AADC 2 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

AADC 2 memiliki cerita yang menarik, pemain yang profesional serta tim 

produksi yang mumpuni sehingga beberapa perusahaan besar pasti menargetkan 

produknya menjadi bagian dalam film ini. Perusahaan melakukan strategi promosi 

product placement untuk dimasukkan kedalam alur cerita, sehingga seolah – olah 

produk mereka memang menjadi bagian dalam cerita tersebut. Beberapa film 

Indonesia sudah sering menyertakan product placement dalam adegan filmnya, 

namun baru AADC 2 saja yang secara eksplisit memasukkan unsur iklan di 

dalamnya tanpa menggagu mata penonton dan mengganggu alur cerita. Berikut 

adalah daftar produk yang ada pada film AADC 2 : 
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Tabel 1.1 Daftar Produk dalam film AADC 2 

No Nama Produk Intensitas 

1 Kecap Bango 2x 

2 Lenovo 2x 

3 Aqua 1x 

4 L’Oreal 1x 

5 LINE (gambar) 2x 

6 LINE (suara) 3x 

7 Garuda Indonesia 1x 

8 Magnum 1x 

   Sumber : Data peneliti 

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa dengan produk iklan sebanyak itu, 

film ini masih bisa mencapai jumlah penonton yang tinggi. Hal ini tidak luput dari 

kepercayaan penonton terhadap pembuat film sehingga rasa puas penonton 

dengan diimbangi kerja keras tim produksi film membuahkan hasil yang 

memuaskan. Tidak terlepas dengan penempatan produk yang baik dan benar 

terhadap berbagai produk yang ada dalam film tersebut. Sehingga antara penonton 

dan film tidak memiliki gangguan baik kesenjangan cerita dengan produk yang 

ditampilkan.   

Pemilihan topik ini didasari oleh ketertarikan peneliti pada sikap audience 

terhadap product placement dengan media film, dengan menggunakan subjek 

remaja secara spesifikasi yakni mahasiswa di kota Malang. Hal ini 
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dilatarbelakangi oleh tingkat penonton didominasi oleh mahasiswa yang lebih 

dominan mengisi waktu luang kuliah dan menghilangkan kepenatan rutinitas 

dengan pergi menonton di bioskop dengan harga terjangkau dan fasilitas yang 

diinginkan. Selain mahasiswa di kota Malang, penelitian ini akan mengerucut 

kepada subjek (mahasiswa kota malang) yang telah menonton film tersebut. 

Product placement yang dipilih juga tidak terbatas oleh satu atau dua produk, 

namun semua penempatan produk yang ada pada film ini. Sehingga, berdasarkan 

latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “Analisis Sikap Audience terhadap Product Placement pada Film Ada Apa 

Dengan Cinta 2”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bermula dengan pemaparan latar belakang di atas, kita dapat melihat 

bahwa media product placement dalam film memiliki peluang lebih sebagai 

strategi baru yang lebih efektif daripada sekedar iklan televisi. Namun, tentunya 

terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sikap audience dalam melihat 

product placement, seperti perhatian, kesibukan, peletakan, cara penyampaian, 

pemeran, dan lain sebagainya.  

1. Bagaimana sikap audience terhadap product placement yang ada pada film 

"Ada Apa Dengan Cinta 2” ? 

2. Apakah tingkat frekuensi menonton mempengaruhi sikap audience 

terhadap product placement pada film “Ada Apa Dengan Cinta 2” ? 
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3. Apakah tingkat kenyamanan menonton mempengaruhi sikap audience 

terhadap product placement pada film “Ada Apa Dengan Cinta 2” ? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada mahasiswa di kota 

Malang yang telah menonton film “Ada Apa Dengan Cinta 2”. Variabel yang 

akan diteliti adalah variabel perhatian, penerimaan, referensi, etika dan regulasi. 

Keempat variabel ini diambil dari variabel utama yang mempengaruhi sikap 

audience menurut penelitian sebelumnya milik Kumalawati (2012). Lalu, variabel 

movie viewers frequency diambil dari penelitian sebelumnya milik Dastiana 

(2013) yang disesuaikan menjadi frekuensi menonton. Terakhir, variabel music 

video enjoyment yang diambil dari penelitian milik Agustina (2014) yang 

disesuaikan menjadi kenyamanan menonton.  

 

D. Tujuan  

Dari rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui sikap audience terhadap product placement pada film 

“Ada Apa Dengan Cinta 2” 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat frekuensi menonton mempengaruhi sikap 

audience terhadap product placement pada film “Ada Apa Dengan Cinta 

2” 
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3. Untuk mengetahui apakah tingkat kenyamanan menonton mempengaruhi

sikap audience terhadap product placement pada film “Ada Apa Dengan

Cinta 2”

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberi

kontribusi dan manfaat bagi perusahaan agar dapat merumuskan

strategi pemasaran yang lebih baik terutama jika ingin melakukan

pemasaran melalui product placement dalam film.

2. Bagi akademis, memberikan informasi tentang strategi product

placement dalam film. Penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber

referensi mengenai sikap audience pada product placement dalam

sebuah film.


