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BAB I 

PENDAHALUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lahirnya televisi swasta di Indonesia pada tahun 1989 turut membuat 

tontonan masyarakat semakin luas sehingga televisi semakin menjadi tontonan  

seluruh masyarakat Indonesia. Tontonan pun banyak pilihan mulai dari film, 

sinetron, video klip, reality show, talk show, dan juga iklan. Hingga sampai saat ini 

di mana kemajuan teknologi semakin maju sehingga banyak juga perusahaan 

televisi yang bermunculan. Di Indonesia televisi swasta sekarang ini meliputi 

channel SCTV (Surya Citra Televisi), RCTI (Rajawali Citra Televesi Indonesia), 

Indosiar, MetroTV, Trans7, TransTV, GlobalTV, MNCTV (Media Nusantara 

Televisi), TVOne, ANTV (Andalas Televisi), RTV (Rajawali Televisi), 

KompasTv, NET (News and Entertainment Television). Terlepas dari banyaknya 

channel televisi di Indonesia tetap semua perusahaan televisi di Indonesia ingin 

bagaimana eksistensi mereka tetap stabil yaitu dengan membuat program televisi 

yang semenarik mungkin agar banyak ditonton oleh masyarakat. Semakin banyak 

ditonton masyarkat maka semakin banyak juga pengiklan yang ingin menawarkan 

produk atau jasa mereka.  

Televisi tidak bisa terlepas dari namanya iklan, karena dari iklan lah sumber 

penghasilan terbesar mereka, rata-rata semua tayangan di televisi di Indonesia pasti 

ada yang namanya iklan. Bahkan iklan adalah tayangan yang pasti ada disetiap 

program televisi. Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang atau pembeli 
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potensial : mempengaruhi dan memenangkan pendapat publik untuk berpikir dan 

bertindak sesuai dengan keinginan pemasang iklan (Agustrijanto,2001:7).  

 Dalam perkembangannya iklan dipengaruhi oleh teknologi yang semakin 

canggih dari tahun ke tahun. Tetapi intisari iklan tidak berubah yaitu menawarkan 

produk atau jasa agar orang mau membeli. Menurut kriyantono, iklan merupakan 

bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan secara persuasive dari 

sponsor yang jelas guna mempengaruhi orang agar membeli produk dengan 

membayar biaya untuk media yang digunakan. Dan menurut Onong Uchajana 

Effendy, menyatakan bahwa komunikasi bermedia ini semakin lama semakin 

efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi yang semakin canggih (Effendy, 

2003:28).  Di Indonesia perusahaan berlomba-lomba membuat iklan agar produk 

atau jasa mereka laris dipasaran, tidak heran kemapun kita pergi dan kita lihat pasti 

disitu ada iklan, apalagi televisi karena televisi merupakan media massa yang 

paling banyak digunakan oleh khalayak umum atau publik di Indonesia. 

Sepanjang tahun 2015 lalu, Adstensity mencatat industri Retail khususnya 

sektor Marketplace sedang berkembang dan menunjukkan tren positif. Pada 

kuartal I 2016 ini, brand-brand yang mewakili sektor Marketplace antara lain 

Tokopedia, Bukalapak.com, Elevenia dan OLX. Total belanja iklan Tokopedia 

mencapai Rp165 miliar (7.202 ad spot), Bukalapak.com Rp128 miliar (3.228 ad 

spot), Elevenia Rp97 miliar (3.306 ad spot) dan OLX Rp87 miliar (2.746 ad spot). 

Dari data diatas dapat dilihat pendapatan televisi dari iklan tahun ini 

mengalami peningkatan karena tahun ini banyak produk dan jasa yang mengiklan. 

khusus untuk industry Retail sektor Marketplace sedang berkembang dan 



3 
 

menunjukkan tren positif tiap tahun. Bahwa fakta diatas iklan televisi  sudah 

menjadi pilihan utama dalam promosi perusahaan untuk menjual produk dan jasa.  

Dalam hal ini semakin banyak yang mengiklan di televisi maka makin 

banyak juga video iklan yang ditayangkan, tetapi dalam hal itu apakah semua iklan 

sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Karena melihat 

banyak perusahaan yang mengiklan produk dan jasanya. Hal ini tidak bisa di 

anggap remeh karena televisi merupakan media massa pilihan nomor satu 

masyarakat  di Indonesia. Jadi iklan ada salah satu tayangan yang menjadi 

konsumsi setiap hari masyarakat, apabila ada iklan yang salah atau tidak sesuai 

aturan maka itu sangat berbahaya bagi masyarakat karena dampak dari media 

massa terutama televisi begitu kuat. Karena apa yang masyarakat lihat ditelevisi  

hal itu bisa mereka tirukan dirumah, salah satu contoh adalah adegan kekerasan. 

Apabila tayangan televisi menayangkan adegan  kekerasan, maka hal itu bisa ditiru 

oleh masyarakat terutama anak-anak, dan remaja. Televisi merupakan salah satu 

jenis media massa elektronik yang bersifat audio visual, direct dan membentuk 

sikap (Elvinaro Ardianto :2007).  

Dari sekian banyak iklan yang tayang ditelevisi  salah satu yang melanggar 

UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah iklan Tokopedia, Tokopedia 

merupakan perusahaan jual beli online. Dalam iklan Tokopedia yang berjudul 

Isyana VS Gangster yang tayang di stasiun televisi swasta NET TV, dalam 

tayangannya dimana lebih banyak adegan kekerasan yang muncul daripada konten 

jual beli onlinenya. Padahal dalam iklan tersebut sangat jelas adegan kekerasannya 

tetapi adegan tersebut masih bisa tayang. Bagi orang dewasa hal seperti itu bisa di 

mengerti tetapi berbeda dengan anak-anak dan remaja yang masih labil, adegan 

yang dilihat mereka di televisi pun bisa mereka tiru dirumah maupun dilingkungan 
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sekitarnya. Dalam hal ini KPI selaku lembaga independen yang berfungsi sebagai 

regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia seharusnya bisa melihat iklan 

mana yang pantas di tayangkan dan tidak. Dalam  tayangan iklan tokopedia Isyana 

VS Gangster yang berdurasi 30 detik, dalam cuplikannya ada seorang cewe lagi 

duduk sendirian di meja makan disebuah rumah makan bernuansa Cina tiba-tiba 

muncul tiga orang preman, wanita itu pun dengan kaget dan melawan lalu  

melempar piring,gelas dan  ke wajah preman serta melempar sumpit makan ke 

dada preman. Perilaku seperti inilah yang mampu ditiru anak- anak dan remaja, 

nantinya mereka memukul atau melempar sesuatu ke teman sebayanya yang 

mereka anggap kuat. Karena di era sekarang banyak sekali kasus atau tragedi anak-

anak yang menjadi korban kekerasan oleh temannya sendiri akibat sering melihat 

adegan kekerasan di televisi  sehingga membuat mereka menjadi penasaran dan 

menirunya kepada temannya. Seperti Keith W. Mielke sebagaimana dikutip olwh 

Arini Hidayati dalam bukunya yang berjudul ‘Televisi dan Perkembangan Sosial 

Anak’.  Masalah paling mendasari bukanlah jumlah jam yang dilewatkan si anak 

untuk menonton televisi, melainkan program-program yang ia tonton dan 

bagaimana para orang tua serta guru memanfaatkan program-program ini untuk 

sedapat mungkin membantu kegiatan belajar mereka (1998 : 74 ). Dari kutipan 

diatas ada kata – kata yang harus di garis bawahi bukan lah jam tayang yang anak 

lewatkan melainkan program yang ia tonton.  Dalam satu acara saja di Indonesia 

satu iklan bisa bisa lebih dari kali dua kali tayang, bayangkan misalkan anak nonton 

acara tersebut maka secara tidak langsung anak tersebut juga melihat iklan tersebut 

berulang kali. 

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian 

karena iklan sudah menjadi tontonan tiap hari dan semakin banyak. Serta iklan di 
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Indonesia sering tidak terkontrol dan melanggar aturan atau UU dan berdampak di 

kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian alasan pemilihan iklan Tokopedia 

edisi Isyana VS Gangster, karena iklan tersebut lebih banyak adegan kekerasan 

daripada konten jual beli onlinenya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap iklan Tokopedia tersebut adalah di dalam iklan tersebut adegan 

kekerasan apa saja yang muncul dalam iklan Tokopedia di televisi swasta  NET.TV 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu, adegan kekerasan apa saja yang muncul 

dalam iklan Tokopedia di NET TV dan seberapa besar persentase 

kemunculannya? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui adegan kekerasan apa saja yang muncul dalam iklan 

tokopedia di NET TV sehingga bisa tayang di televisi, dan seberapa besar 

persentase kemunculannya. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi terhadap studi ilmu

komunikasi khususnya mengenai media massa yang terfokus pada

penelitian analisis isi tayangan iklan televisi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih kritis dan cermat

dalam menyimak tayangan iklan di televisi.

Para pembuat iklan dan badan yang bertanggung jawab mengawasi

tayangan televisi agar menyadari bahwa content yang ada di dalam

tayangan iklan dapat memberikan pengaruh kepada penonton dan

diharapkan hasil penelitian ini dijadikan acuan supaya lebih bijak dalam

membuat dan memberikan izin terhadap penayangan iklan.




