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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan industri es krim mulai memanas. Pangsa pasar segmen itu 

yang nilainya diprediksi lebih dari Rp 9 triliun kini sesak oleh sejumlah 

pemain baru, Koranbisnis.com.(Noviani, 30 November 2016). Pasar es krim 

Indonesia sangat besar bahkan ditaksir mencapai 158 juta liter dan terbesar di 

Asia Tenggara. Ini lantaran jumlah penduduk Indonesia yang besar. 

Proyeksinya, hingga tahun 2018 pertumbuhan pasar es krim mencapai 240 

juta liter atau rata-rata tumbuh 16%. Perkembangan pasar di Indonesia 

merupakan cerminan dari pertumbuhan pasar di kawasan Asia. Hal yang 

menarik dari industri es krim ini, kawasan-kawasan yang dulunya merupakan 

konsumen terbesar es krim sudah tergeser, sekarang ini Eropa dan Amerika 

bukan lagi konsumen terbesar es krim, namun Asia Pasifik lah yang terbesar. 

Kawasan Asia Pasifik menguasai pangsa pasar sekitar 30% dari total pasar es 

krim dunia, sedangkan Amerika menguasai 28%, Neraca.co.id.(Baihaqi, 17 

November 2016). 

Panasnya persaingan dan besarnya pasar industri es krim di Indonesia 

menyebabkan para produsen es krim berlomba-lomba untuk mempengaruhi 

khalayak melalui promosi produk mereka dengan kegiatan periklanan. 

Rangkuti (2009:23) menyatakan bahwa periklanan adalah komunikasi non 

individu dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh 

perusahaan, lembaga nirlaba serta individu. Iklan diartikan sebagai bentuk 
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prestasi non personal yang dibayar oleh sponsor untuk mempresentasikan 

gagasan atau ide promosi dari barang atau jasa tertentu. 

Pada Juli 2017, Indoeskrim membuat sebuah video iklan yang viral. 

Dengan gaya khas sinetron kolosal, iklan ini sukses membuat orang tertawa. 

Ceritanya adalah sepasang pangeran dan putri yang bertengkar bahkan sampai 

berkelahi karena masalah makanan. Ibu mereka, Ratu Tara, mencoba 

memisahkan namun tidak bisa. Kekonyolan dimulai ketika Ratu Tara 

menelepon sang suami, Raja Nusa, dengan ponsel ber-casing emas. Lebih 

kocaknya lagi, sang raja sedang menaiki seekor elang yang dibuat dengan 

animasi 3D dan tampak agak lucu. Dengan bantuan GPS, Raja Nusa 

mencapai tempat kedua anaknya berkonflik dan menawarkan Indoeskrim 

Nusantara untuk mencairkan suasana. Akhirnya, semua orang menikmati es 

krim tersebut, termasuk para prajurit istana, Kaskus.co.id.(Agung,6 

November 2017).  

Iklan es krim lokal bernama Indoeskrim memiliki pangsa pasar 

sebesar 1,1 persen, (Olavia,2017). Dengan meluncurkan produk-produk baru 

sehingga produsen harus terus melakukan inovasi untuk menarik konsumen. 

Indoeskrim mendapatkan publisitas yang cukup banyak di media karena 

iklannya dianggap unik tersebut viral di dunia maya. Iklan yang berbentuk 

video tersebut tayang pertama kali di YouTube pada tanggal 3 Juli 2017 

dengan judul “Indoeskrim - Kisah Legenda Nusantara (3')”.  Di YouTube, 

iklan es krim tersebut menduduki peringkat 5 sebagai video terpopuler 

(trending) di YouTube Indonesia pada 9 Juli 2017. Masih pada tanggal yang 

sama, iklan tersebut juga makin viral setelah di-posting ulang oleh akun 
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Instagram portal komedi 9GAG, yang langsung dibanjiri netizen dari seluruh 

dunia dengan 8,6 juta penonton. Iklan video berdurasi 3 menit tersebut 

menyita perhatian netizen karena menggunakan alur cerita sinetron kolosal 

ala Brama Kumbara dan diberi sentuhan modern seperti smartphone dan GPS. 

Bahkan penonton dibuat seperti menyaksikan sinetron kolosal yang “otentik” 

pada zaman 90-an, seperti penggunaan special effect dan pengisi suara 

(dubbing) yang menjadi ciri khas sinetron kolosal. Kompasiana.com.(Tahara 

S, 9 Juli 2017). 

 
 

Gambar 1 

Iklan Indoeskrim versi “Kisah Legenda Nusantara” 

 

Anita Wibowo selaku GM Marketing PT Indolakto yang 

memproduksi es krim ini, bercerita lebih jauh tentang iklan tersebut. 

Termasuk ide iklan yang agak ‘nyeleneh’ agar bisa menarik perhatian publik 

secara cepat dan tepat terhadap produk es krim yang sudah diluncurkan sejak 

Oktober 2016 itu. Menurutnya, rasa Indoeskrim Nusantara terinspirasi dari 

penganan tradisional Indonesia. Seperti Es Teler, Es Kopyor dan Ketan 

Hitam. Tiap rasa tersebut dianggap memiliki unsur nostalgia, seperti yang 
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diharapkan tiap kali konsumen menikmati rasa Indoeskrim Nusantara. Karena 

itu, diangkatlah keunikan tersebut dengan ide besar “Berasa Banget 

Indonesia-nya”. Secara eksekusi maka dicari eksekusi yang sangat-sangat 

Indonesia dan punya unsur nostalgia. Konsumen yang melihat komunikasi 

diharapkan merasa bahwa ‘ini memang Indonesia banget’. Dari beberapa 

pilihan akhirnya diputuskan “Drama Kolosal Indonesia” lah yang paling tepat 

untuk memperkenalkan kembali Indoeskrim Nusantara yang kaya akan 

elemen Indonesia (sesuai dengan rasanya). Detik Food.(Safira, 15 Juli 2017). 

Senada dengan pernyataan Dimas Djay, sutradara iklannya, Anita 

mengaku inspirasi berasal dari beberapa kisah. Seperti Saur Sepuh, Tutur 

Tinular atau Brama Kumbara. “Tapi untuk konten iklan ini, agar lebih relevan 

ke produk dan target konsumen kami, cerita kolosan tersebut kami ‘twist’ jadi 

kisah sehari-hari yang mungkin terjadi di keluarga modern Indonesia. Seperti 

pertengkaran kakak adik yang berebut es krim, dilerai ibu dan solusinya saat 

ayah datang membawa es krim. Sehingga kami gabungkan antara setting Saur 

Sepuh/Brama Kumbara dengan cerita sehari-hari keluarga modern,” jelasnya. 

Pemakaian beberapa peralatan modern diakui supaya relevan dengan target 

market produk, yaitu keluarga millenial yang lekat dengan teknologi dan 

hampir tak pernah lepas dari gadget. Detik Food.(Safira, 15 Juli 2017). 

Terkait iklan yang jadi viral, Anita mengungkapkan,”Kami senang 

sekali iklan ini disukai dan menghibur, hingga jadi trending YouTube dan 

9GAG. Ini benar-benar di luar dugaan pihak kami”. Ia juga menyampaikan 

rasa terima kasih atas perhatian netizen dan konsumen yang menyukai iklan 

tersebut. Semenjak viral, Indoeskrim mendapat respon positif. “Sejak iklan 
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tayang, cukup banyak tanggapan positif dari konsumen. Brand awareness 

menjadi naik dan banyak yang mencari produk kita untuk mencoba,” ungkap 

Anita. Detik Food.(Safira, 15 Juli 2017). 

Fenomena iklan Indoeskrim versi Kisah Legenda Nusantara yang 

viral tersebut menunjukkan adanya keberhasilan iklan tersebut dalam menarik 

perhatian khalayak. Hal ini dikarenakan konsep iklan tersebut terbilang unik 

dan memiliki sifat kebaruan yang membedakannya dengan iklan-iklan yang 

lain. Menurut Andersen dalam Rakhmat (2007:52-53) bahwa hal-hal yang 

baru, yang luar biasa, yang berbeda, akan menarik perhatian. Beberapa 

eksperimen juga membuktikan stimuli yang luar biasa lebih mudah dipelajari 

atau diingat. Kebaruan (novelty) merupakan salah satu sifat menonjol yang 

menjadi bahan perhatian oleh stimuli.  

Iklan berperan penting dalam komunikasi. Iklan merupakan bentuk 

komunikasi. Dalam satu pengertian iklan merupakan pesan tentang suatu 

produk yang disampaikan kepada konsumen. Iklan akan menarik perhatian, 

memberi informasi, dan terkadang sedikit menghibur, dan dimaksudkan 

untuk menimbulkan respon (Moriarty dkk, 2011:11-14). Salah satu respon 

yang diharapkan adalah timbulnya minat khalayak untuk membeli produk 

yang diiklankan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Kotler dan Keller 

(2012:15) bahwa minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan 

pembelian. 
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Periklanan merupakan salah satu kegiatan dalam promosi. Promosi 

(promotion) merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran (marketing 

mix) sebagai suatu strategi atau usaha dalam pemasaran (Kotler dan 

Armstrong, 2011). Usaha pemasaran sendiri adalah salah satu faktor eksternal 

yang dapat menimbulkan minat beli konsumen (Schiffman dan Kanuk, 

2004:25).  

Sebagaimana dikemukakan oleh Simamora (2011:106) bahwa minat 

beli terhadap suatu produk timbul karena adanya dasar kepercayaan terhadap 

produk yang diiringi dengan kemampuan untuk membeli produk. Selain itu, 

niat beli terhadap suatu produk juga dapat terjadi dengan adanya pengaruh 

dari orang lain yang dipercaya oleh calon konsumen. Minat beli juga dapat 

timbul apabila seorang konsumen merasa sangat tertarik terhadap berbagai 

informasi seputar produk yang diperoleh melalui iklan, pengalaman orang 

yang telah menggunakannya, dan kebutuhan yang mendesak terhadap suatu 

produk. 

Iklan Indoeskrim versi Kisah Legenda Nusantara dikemas dalam 

bentuk audio visual yang dapat ditonton oleh masyarakat dari media massa 

elektronik. Menurut McQuail (dalam Morrisan, 2010:47) bahwa media massa 

yang memiliki karakteristik audio visual memiliki kekuatan besar dalam 

mempengaruhi opini publik. Kekuatan media massa sesungguhnya adalah 

menarik dan mengarahkan perhatian publik, membujuk (opini dan 

kepercayaan), mempengaruhi sikap, membentuk pengertian realitas, memberi 

status dan legitimasi, dan memberi informasi secara cepat dan luas. Berbagai 
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kekuatan yang mempengaruhi organisasi media ternyata sangat 

mempengaruhi isi media.  

Media massa elektronik audio visual dianggap paling berpengaruh 

terhadap masyarakat dalam hal penyampaian informasi. Kehadiran media ini 

dalam kehidupan manusia memunculkan suatu peradaban, khususnya dalam 

hal proses komunikasi dan penyebaran informasi yang bersifat massal dan 

menghasilkan suatu dampak sosial yang berpengaruh terhadap nilai-nilai 

sosial budaya manusia (Suprapto, 2006:2).  

Berdasarkan uraian di atas maka adanya iklan Indoeskrim versi Kisah 

Legenda Nusantara yang dikomunikasikan kepada khalayak melalui media 

elektronik (dan menjadi viral) diharapkan dapat menimbulkan minat khalayak 

untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang korelasi terpaan Indoeskrim versi Kisah 

Legenda Nusantara terhadap minat beli (studi pada mahasiswa ilmu 

komunikasi angkatan 2016 UMM). 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Adakah korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi Kisah 

Legenda Nusantara terhadap minat beli mahasiswa? 

2. Jika ada, seberapa besar korelasi terpaan Indoeskrim versi Kisah Legenda 

Nusantara terhadap minat beli mahasiswa? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi korelasi antara terpaan 

Indoeskrim versi Kisah Legenda Nusantara terhadap minat beli 

mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui besarnya korelasi terpaan Indoeskrim versi Kisah 

Legenda Nusantara terhadap minat beli mahasiswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi. Hasil 

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi hasil temuan ini 

pada masalah yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pihak Indoeskrim dalam mengevaluasi dampak dari tayangan iklan versi 

Kisah Legenda Nusantara terhadap minat beli khalayak selama ini, 

khususnya di kalangan mahasiswa. 

 

 


