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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Periklanan adalah fenomena bisnis modern. Tidak ada perusahaan yang 

ingin maju dan memenangkan kompetisi bisnis tanpa mengandalkan iklan. 

Demikian pentingnya peran iklan dalam bisnis modern sehingga salah satu 

pemasukan perusahaan terletak pada berapa besar dana yang dialokasikan untuk 

iklan tersebut. Di samping itu, iklan merupakan jendela kamar dari sebuah 

perusahaan. Keberadaannya menghubungkan perusahaan dengan masyarakat, 

khususnya konsumen.  

Dalam Kotler & Armstrong (2008:150) periklanan bukan sekedar 

kegiatan promosi, juga adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai pada 

audiens dengan sasaran tertentu selama periode tertentu. 

Pertumbuhan kreatifitas iklan sangat berhubungan erat dengan kompetisi 

antara pengiklan dan pertumbuhan media sebagai sarana beriklan. Mengamati 

perkembangan media massa dengan realitas kehidupan, banyak media massa baru 

bermunculan dengan berbagai platform. Sampai saat ini iklan masih dipercaya 

sebagai pendongkrak tingkat penjualan oleh kebanyakan pengusaha. Hal ini 

tampak pada makin banyaknya iklan – iklan di media tv khususnya iklan website 

jual beli online yang menawarkan kemudahan dalam mendapatkan produk - 

produknya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada situs online Bukalapak 

yang menampilkan iklan dengan bentuk web series dan diunggah pada channel 

resmi buatan Bukalapak di media YouTube.com. 
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Pemahaman secara kuantitatif akan menjamin bahwa jumlah pembeli, 

dan frekuensi pembelian yang diperoleh akan sejalan dengan target penjualan 

yang telah ditetapkan. Pemahaman secara kualitatif akan menjamin bahwa pesan 

iklan yang disampaikan akan sejalan dengan tujuan pemasaran yang telah 

ditetapkan. 

Periklanan selalu membutuhkan ide-ide baru untuk menarik khalayak 

atau konsumennya. Masyarakat Indonesia yang begitu majemuk, dari segi 

ekonomi dan social sangat dinamis, maka pembuat iklan haruslah mampu 

menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi juga memanfaatkan peluang dalam 

setiap waktu dan kesempatan. 

Iklan seringkali diperankan oleh publik figure, artis atau endorser yang 

terkenal dikalangan masyarakat, dan memang sudah menjadi hal yang biasa 

digunakan oleh pembuat iklan. Hal ini dilakukan untuk membuat kepercayaan dan 

meyakinkan konsumen terhadap sebuah produk semakin tinggi, hal ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan oleh Shimp (2003:460) bahwa endorser adalah 

seorang yang dikenal masyarakat dan menjadi pujaan, memiliki prestasi 

dibidangnya dan digunakan sebagai penyampai pesan iklan. 

Banyak produk – yang menggunakan selebriti dalam pembuatan iklannya 

terutama dalam pembuatan iklan berbentuk web series di youtube. Contohnya, 

seperti web series Tropicana Slim yang menggunakan Tika Bravani dan Dion 

Wiyoko, kemudian Axe dengan web series Axelarate menggunakan Keenan 

Pearce. Dalam contoh yang telah disebutkan publik figur digunakan sebagai 

pemeran utama untuk memperkuat brand image dari produk yang dijual dalam 

cerita web seriesnya. 
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Sebagaimana yang terjadi pada media iklan, kemajuan teknologi terus 

berkembang dan semakin mudah dijangkau. Penggunaan smartphone menjadi 

fenomena yang sudah biasa terlihat diberbagai kalangan masyarakat. Hal ini 

menjadi salah satu bukti dari majunya teknologi informasi, termasuk dunia digital 

yang kini sudah merambah ke berbagi aspek ekonomi, social, politik, juga budaya 

di masyarakat, hampir sebagian besar sudah digital. Indonesia merupakan Negara 

yang sangat antusias dengan kemajuan teknologi digital. Kenyataanya banyak 

sekali situs-situs jual-beli online yang bermunculan sekarang ini, seperti 

bukalapak, tokopedia, olx, dan masih banyak lagi. 

Peningkatan pengguna internet di Indonesia seperti disebutkan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Profil Pengguna 

Internet Indonesia (2015) mengungkapkan, jumlah pengguna internet di Indonesia 

tahun mencapai 88 juta orang hingga akhir tahun 2014. Berdasarkan populasi, 

jumlah pengguna Internet terbanyak adalah di provinsi Jawa Barat sebanyak 16.4 

juta, diikuti oleh Jawa Timur 12.1 juta pengguna dan Jawa Tengah 10.7 juta 

pengguna.  

Berbagai macam bentuk video dengan konten lokal pun banyak 

bertebaran di media online ini. Semacam web series, yang digandrungi sejak 

tahun 2012. Hal ini juga menjadi fenomena dan perhatian bagi para pengiklan 

baik beriklan melalui media cetak, elektronik, atau bahkan media online. Akhir 

2011 yang lalu, istilah “Web series” mulai populer di ranah lokal. Salah satu situs 

konten yang pertama kali mengenalkan serial online adalah Malesbanget.com 

lewat web series mereka “Telemakita”. Jika merujuk pada Dennis Adhiswara, 

founder Komunitas Web Series Indonesia, Web series adalah “Serial video yang 
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tayang perdana menggunakan medium online, secara rutin”. Kata kuncinya adalah 

“Perdana di media online” dan “Rutin”. Pada tahun 2013 tercatat sekitar belasan 

web series buatan lokal, dengan frekuensi view rata-rata sekitar 20.000 – 40.000 

per episode (Nico, 2013). 

Dari kenyataan yang ada, web series sekarang ini menjadi pilihan bentuk 

bagi pengiklan untuk membuat brand image yang kuat dan dekat dengan 

konsumen. Beberapa produk yang menggunakan web series sebagai iklan adalah 

AXE, Tropicana Slim, Telkomsel, EIGER, dan Bukalapak. Terlepas dari berbagai 

jenis jalan cerita yang digunakan, iklan tetap harus mampu menggapai konsumen 

dengan efektif dan membuat konsumen menjatuhkan pilihan pada produk yang 

dijual. 

Dalam website resminya bukalapak.com (2011) ditulis bahwa bukalapak 

merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Seperti halnya 

situs layanan jual-beli menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. 

Siapa pun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari 

seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak memiliki 

slogan jual-beli online mudah dan terpercaya karena Bukalapak memberikan 

jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh 

pelapak. (https://www.bukalapak.com/about diakses 23 Mei 2016). 

Disebutkan oleh Farmita (2015) dalam berita yang dimuat Kompas.com 

bukalapak sudah berdiri sejak tahun 2011, dan pada tahun kelima sudah dapat 

menampung 500 ribu lebih pelapak (penjual) yang menjual produknya di website 

ini. Bahwa bukalapak mendapat keuntungan per hari 8 miliar, bahkan setiap bulan 

dapat mengalami kenaikan transaksi sebesar20%. 

https://www.bukalapak.com/about
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(http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/Pengguna.Internet.Indonesi

a.Tembus.88.Juta diakses 23 Mei 2016) 

Dalam iklan web series berjudul Medok Pendekar Jari Sakti Bukalapak 

tidak menggunakan public figure bahkan malah menggunakan peran utama yang 

ndeso, hal ini sangat jarang digunakan oleh pembuat iklan terutama pada 

perusahaan yang ingin membentuk brand image pada tahun – tahun awal. Akan 

tetapi lebih mengedepankan apa pesan yang ingin disampaikan melalui iklan. 

Melalui bentuk web series yang sedang diminati oleh kebanyakan masyarakat 

Indonesia, Bukalapak ingin menunjukkan bahwa platform jual – beli online yang 

sederhana dan mudah dijangkau. 

Keberanian menggunakan tokoh utama yang bukan publik figur 

sangatlah beresiko, karena akan muncul image yang kurang meyakinkan pada 

konsumen. Walaupun pada dasarnya menggunakan atau tidak menggunakan 

publik figur sama-sama memiliki resiko dalam mempertahankan atau membangun 

brand image. 

Sejalan dengan penggunaan tokoh utama yang bukan publik figur, web 

series bukalapak pun menyuguhkan cerita yang sangat dekat dengan konsumen. 

Persoalan yang digambarkan dalam web series ini adalah persoalan masyarakat 

kampung – kota, dari kedekatan persoalan ini ada kemungkinan bahwa konsumen 

dengan sangat mudah mengingat jalan cerita dan lebih tertarik pada produk yang 

diiklankan. Akan tetapi kembali pada pengalaman penonton dalam melihat 

persoalan yang digambarkan, jika sesuai mungkin tanggapan pada iklan berbentuk 

web series ini menjadi positif begitupun bila sebaliknya. 

http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/Pengguna.Internet.Indonesia.Tembus.88.Juta
http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/Pengguna.Internet.Indonesia.Tembus.88.Juta
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Data yang didapat dari Humas Kine Klub UMM (2016) pengurus Kine 

Klub UMM periode 2016 - 2017 berasal dari berbagai daerah dan dari fakultas 

yang berbeda pula, jumlah keseluruhan pengurus adalah 34 orang. 

 

Gambar Grafik 1 Pengurus Kine Klub UMM 2016 - 2017 berdasarkan daerah asal 

 

Gambar Grafik 2 Pengurus Kine Klub UMM 2016 -2017 berdasarkan fakultas 

 Dari data ini menunjukkan bahwa pengurus Kine Klub UMM datang 

dari berbagai daerah, sudah tentu memiliki latar belakang yang berbeda – beda 

juga memiliki pengalaman personal yang berbeda pula. Hal ini dirasa akan sangat 
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relevan jika dijadikan subjek penelitian karena apresiasi terhadap iklan web series 

yang timbul pun akan sangat beragam. 

Pengurus Kine Klub UMM juga cenderung dekat dengan dunia audio 

visual, cerita/skenario. Yang mana UKM ini mempelajari bagaimana teori – teori 

dibalik pembuatan karya audio visual, dalam materi diklat salah satu materinya 

adalah type of shoot (tipe – tipe bidikan kamera) dijelaskan soal makna dari 

bentuk – bentuk tiap shoot. Dalam Dasar Penulisan Skenario diberikan sajian 

materi yang membahas bentuk – bentuk penceritaan hingga motif bercerita yang 

nantinya disajikan lewat media audio visual. Bahkan salah satu materi diklat yang 

diberikan ada sedikitnya membahas tentang apresiasi film (audio-visual). 

Selain itu Kine Klub UMM adalah komunitas film tertua ditingkatan 

universitas di kota Malang, disisi lain dilihat dari sejarah berdirinya Kine Klub 

UMM memulai kegiatan dari kegiatan kajian – kajian film, dan apresiasi film 

yang dilakukan dilingkungan kampus. Secara akademis periode 2016 - 2017 

sudah memiliki panduan materi tertulis dan terstruktur terkait apresiasi, sehingga 

periode ini dirasa dapat melakukan apresiasi secara sistematis. 

Dalam Siagian (1980:1) to appreciate berasal dari kata kerja latin 

appretiare, yang berasal dari kata pretium : nilai dan berarti apresiasi adalah 

menilai atau menghargai. Apresiasi erat kaitannya dengan  penilaian karya seni, 

dalam penelitian ini adalah audio visual, maka web series Bukalapak Medok 

Pendekar Jari Sakti diposisikan sebagai sebuah karya seni. Selain itu apresiasi 

berada dalam tahapan interpretasi dari hasil persepsi secara tampilan, dalam 

Cinemapoetica (2016) apresiasi dilakukan dengan memperhatikan hal yang 

tampak (konten), dan hal yang abstrak (konsep & konteks). 
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Secara garis besar para pengurus mengetahui bagaimana proses 

pembuatan karya audio visual dalam konteks ini adalah iklan web series 

Bukalapak Medok Pendekar Jari Sakti. Sangat memungkinkan apresiasi yang 

dilakukan oleh pengurus Kine Klub UMM periode 2016 - 2017 akan tepat dan 

lebih objektif dalam melihat kesesuaian tayangan iklan berbentuk web series yang 

buat oleh Bukalapak.com pada channel resminya di YouTube. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana apresiasi pengurus Kine Klub UMM tentang iklan web series 

Bukalapak : Medok Pendekar Jari Sakti ?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

apresiasi pengurus Kine Klub UMM tentang iklan Bukalapak : Medok Pendekar 

Jari Sakti yang menggunakan bentuk web series. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Praktis 

a) Sebagai bahan pertimbangan bagi perancang iklan atau pembuat iklan 

khususnya iklan Bukalapak. Penulis menginginkan iklan bukalapak dalam 

menggunakan bentuk web series yang lebih kompleks lagi di masyarakat, agar 

brand image dapat benar – benar ada dalam benak konsumen. 
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D.2. Manfaat Akademis

a) Sebagai bahan evaluasi pembelajaran apresiasi dari materi diklat Kine Klub

UMM.

b) Dapat digunakan sebagai masukan dan dasar penelitian berikutnya dengan

materi dan objek penelitian yang berhubungan dengan periklanan, khususnya

periklanan televisi.




