
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Iklan pertama kali dipergunakan ialah sejak tahun 3000 SM. Kala itu bentuk 

dari iklan masih sangat sederhana yakni dalam bentuk ukiran simbol atau bahkan 

yang lebih sederhana lagi adalah lewat mulut-kemulut yang pada era ini sering 

disebut the word of mouth. Hal ini disebabkan karena pada zaman tersebut 

masyarakat masih banyak yang belum mengenal tulisan dan teknologi yang masih 

sangat sederhana. Bangsa Romawi kuno menggunakan tanda berupa ukiran-ukiran 

yang digantung di depan toko mereka yang dibuat di keramik, kayu maupun dinding 

toko digunakan karena mudah dikenali oleh masyarakat jaman itu (Supriadi, 2013; 

ix). Iklan pada masa ini tidak memiliki jangkauan audiens atau khalayak yang luas 

untuk mempersuasi audiensnya. Namun sejak ditemukannya mesin cetak pada abad 

ke-15, iklan-iklan berbentuk poster dan selebaran mulai marak digunakan. Istilah 

advertising pada kala itu sering dijumpai pada newssheet yang saat ini sering kita 

sebut sebagai surat kabar yang merupakan selingan dari berita. Selingan iklan pada 

surat kabar tersebut juga dianggap murah dan menguntungkan untuk dipergunakan 

sebagai media beriklan karena mudah untuk digandakan atau dicetak ulang.  

Setelah itu, istilah advertising kemudian berkembang dan berubah menjadi 

kegiatan periklanan seperti yang kita kenal sekarang. Di Indonesia sendiri, iklan 

dan kegiatan periklanan mulai berkembang pesat semenjak era reformasi. Menurut 

Bungin (dalam Supriadi, 2013; 16) hal ini dikarenakan iklan pada masa orde baru 

hanya ada di media cetak, radio dan ruang terbuka seperti billboard dan spanduk. 
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Pada televisi yang kala itu hanya ada televisi milik pemerintah yakni TVRI baru 

dapat menyiarkan iklan per 1 Maret 1963 pada pukul 19.00. Itu pun hanya dibatasi 

yakni 15% dari total jam siar TVRI. Dari paparan sejarah iklan di atas dapat kita 

simpulkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi sangat berperan penting 

dalam proses komunikasi itu sendiri untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam 

hal ini ialah persebaran pesan dalam iklan untuk mendapatkan audiens seluas-

luasnya. Hingga saat ini perkembangan teknologi komunikasi masih terus 

berkembang sampai akhirnya manusia menemukan media audio visual yakni 

televisi yang disiarkan pertama kali di Inggris pada tahun 1935, yang merupakan 

awal dari pemikiran bentuk iklan yang berbasis audio dan visual. Hingga akhirnya 

para pembuat iklan mengkombinasikan iklan yang bersifat persuasi dengan film 

yang memiliki unsur naratif di dalamnya. 

Selain merupakan salah satu sarana hiburan yang digemari masyarakat, film 

juga merupakan salah satu media komunikasi yang cukup efektif dalam 

penyampaiannya. Menurut Baran (2011; 214) film menjadi tempat yang sangat 

istimewa dalam kebudayaan. Dalam hal ini hubungan film dengan penontonnya 

mirip hubungan buku dengan pembacanya. Karena penonton sebenarnya adalah 

konsumen yang benar, kekuasaan berada di tangan isi film. Seperti yang dilansir 

pada detik.com, industri film di Indonesia yang mulai masuk pada tahun 1900-

1920an sempat mengalami pasang surut hingga awal tahun 2000an dikarenakan 

keadaan politik yang tidak stabil saat itu. Namun mulai awal tahun 2000an bisa 

dibilang industri film di Indonesia mengalami kebangkitan. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah film Indonesia yang mulai banyak ditemukan pada bioskop-bioskop di 

Indonesia. 
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Tidak hanya film panjang yang sering kali digunakan untuk urusan 

komersil, film pendek pun juga tidak kesulitan untuk menemukan pasar 

penontonnya. Selain di rasa lebih mudah dan murah dalam proses pembuatannya, 

film pendek yang kerap diproduksi oleh sineas-sineas film independen (indie) ini 

juga mulai digemari oleh rumah-rumah produksi profesional. Tentunya penggunaan 

film pendek oleh rumah produksi tersebut juga tidak lepas dari urusan komersil. 

Hal ini juga berkaitan dengan film sebagai media komunikasi. Menurut McQuail 

(2011; 37) film adalah sebuah pencipta budaya massa, yang berarti film memiliki 

kekuatan dan kemampuan untuk merubah bahkan membentuk suatu pemikiran-

pemikiran baru yang ada di masyarakat . Selain itu media untuk menonton film pun 

kini sudah sangat beragam, mulai dari bioskop, DVD, website streaming hingga 

media sosial yang saat ini sudah seperti gaya hidup masyarakat membuat film 

maupun karya audio visual lainnya lebih mudah ditemui. 

Film merupakan bagain dari teknologi. Perkembangan teknologi secara 

langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada perkembangan film secara 

bentuk maupun penceritaan. Munculnya teknologi komunikasi baru, ditandai 

dengan meningkatnya jumlah dan berbagai macam teknologi (tahun 1980-an) yang 

berbasis pada teknologi elektronik (Noegroho, 2010; 12). Hal tersebut termasuk 

media sosial di dunia maya. Sejak ditemukannya situs media sosial pertama di dunia 

yakni sixdegrees.com pada tahun 1997 oleh Andrew Weinreich, perkembangan 

media sosial hingga saat ini seakan tidak terbendung. Sampai saat ini sudah banyak 

berbagai macam jenis media sosial yang juga spesifik pada fitur apa yang 

ditawarkan, seperti BBM, Whatsapp, LINE yang menawarkan fitur chatting dan 

panggilan dengan keunggulan masing-masing, Snapchat yang menawarkan fitur 
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update keseharian user hingga Soundcloud yang menawarkan fitur untuk berbagi 

musik.  Dengan perkembangan jumlah dan fitur yang ditawarkan tak heran bahwa 

pengguna media sosial juga semakin bertambah. Menurut Kementerian 

Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Republik Indonesia pada situs 

resminya menjabarkan, hingga tahun 2017 pengguna aktif sosial media di Indonesia 

berjumlah mencapai 82 Juta pengguna. Hal ini berarti lebih dari 95% penduduk 

Indonesia sudah menjadi pengguna aktif media sosial. 

Maraknya penggunaan media sosial tidak disia-siakan oleh para pemilik 

kepentingan. Mulai dari pebisnis kecil hingga atas sampai pejabat pemerintah 

menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan informasi kepada 

stakeholder mereka. Termasuk bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Tugas utama Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat (https://www.polri.go.id/) tentunya sangat membutuhkan media 

komunikasi dan informasi kepada masyarakat Republik Indonesia secara luas. 

Bagi Kepolisian Resort Kota Malang (Polres Malang), Satuan Lalu Lintas 

(Satlantas) unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa). Peran media sosial bagi salah 

satu tugas Unit Dikyasa Satlantas Polres Malang dianggap sangat penting pagi tugas 

pembinaan dan pendidikan terkait kelalulintasan. Melalui akun Instagram 

@satlantasresmalang dan @polresmalangofficial, Satlantas Polres Malang 

memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya di 

Kota Malang. Selain itu akun Instagram tersebut juga untuk media publikasi untuk 

program-program Polri yang dilaksanakan di Kota Malang. Termasuk publikasi 

https://www.polri.go.id/
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Operasi Zebra Semeru 2017, yang serentak dilaksanakan mulai 1 – 14 November 

2017. 

Operasi Zebra merupakan operasi yang mementingkan penegakkan hukum, 

dengan tegas menindak pelanggar lalu lintas (Yudi, 2015). Dalam operasi Zebra 

Semeru pada tahun 2017, Satlantas Polres Malang menggunakan cara yang berbeda 

untuk mengedukasi masyarakat terkait Operasi Zebra tersebut. Yakni menggunakan 

iklan layanan masyarakat (ILM) berbentuk film series pendek berdurasi 1 menit 

berjumlah 4 episode yang dipublikasikan menggunakan akun Instagram 

@satlantasresmalang dan @polresmalangofficial. Keempat iklan layanan 

masyarakat tersebut berjudul Police Zaman Now, Lampu Antik, Umak Mbois dan 

Keselamatan Andalan Gue. Keempat iklan layanan masyarakat tersebut 

diprodduksi dengan tujuan mengedukasi masyarakat Kota Malang tentang 

keselamatan dan etika berkendara yang baik di jalan raya. Selain itu iklan layanan 

masyarakat tersebut dibalut dengan nuansa komedi agar dapat menarik hati 

penontonnya. 

Dipilihnya etika berkendara dalam konten cerita iklan layanan masyarakat 

tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini berkaitan dengan data pelanggaran lalu lintas 

dan kecelakaan lalu lintas di Kota Malang itu sendiri. Data dari Polres Malang 

tentang kecelakaan lalu lintas pada bulan Juni 2017 hingga Oktober 2017 sejumlah 

391 kecelakaan dengan rincian 80 kecelakaan pada bulan Juni, 69 kecelakaan pada 

bulan Juli, 85 kecelakaan pada bulan Agustus, 69 kecelakaan pada bulan September 

dan 88 kecelakaan pada bulan Oktober. Ini artinya rata-rata di Kota Malang terjadi 

2 – 3 kecelakaan per harinya dan jumlah tersebut bisa dibilang angka kecelakaan 

yang tinggi. Berdasarkan data tersebut, Satlantas Polres Malang menyimpulkan 
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bahwa masalah utama pada lalu lintas Kota Malang adalah etika berkendara. 

Dimana tingkat pemahaman etika berkendara ini erat kaitannya dengan banyaknya 

jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Malang. 

Kegiatan Satlantas Polres Malang tersebut merupakan bentuk 

pengaplikasian film pendek sebagai media komunikasi massa berbentuk ILM 

tentang pesan etika berkendara bagi masyarakat Kota Malang. Hal tersebut yang 

dirasa peneliti penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat pengaplikasian beberapa 

episode iklan layanan masyarakat dalam media sosial Instagram sebagai media 

untuk meyampaikan sebuah pesan masih tergolong baru. Instagram merupakan 

platform berbasis gambar di nilai sebagai alat penyampaian identitas dan 

pengakuan yang efektif.  Berbicara mengenai efektivitas pesan dalam iklan layanan 

masyarakat berbentuk film tersebut tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur 

komunikasi dan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

dari sebuah pesan yang disampaikan. Untuk mengukur efektivitas pesan yang 

disampaikan dalam iklan layanan masyarakat Zebra Boss episode 1-4 tersebut 

peneliti menggunakan metode EPIC Model. 

Penggunaan EPIC Model tersebut dikarenakan Zebra Boss sendiri 

merupakan bentuk lain dari iklan layanan masyarakat yang berbentuk film fiksi 

pendek yang memiliki unsur naratif dan sinematik untuk mencapai tujuan iklan itu 

sendiri yakni mempersuasi masyarakat agar sadar akan keselamatan dan etika 

berkendara yang baik di jalan raya. Menurut Yet (2013), Epic model merupakan 

model analisis efektivitas periklanan yang dikembangkan oleh AC Nielsen, salah 

satu perusahaan peneliti pemasaran terkemuka di dunia. Selain itu unsur-unsur yang 

diukur dalam EPIC Model yakni Emphaty (empati), Persuasion (persuasi), Impact 
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(dampak) dan Communication (komunikasi) diarasa sangat cocok dengan konteks 

yang pesan yakni menghimbau masyarakat untuk memperhatikan etika berkendara. 

Berdasarkan pemaparan mengenai pembuatan iklan layanan masyarakat 

Zebra Boss Episode 1-4 dari Satlantas Polres Malang untuk menghimbau 

masyarakat Kota Malang agar lebih beretika saat berkendara, serta melihat ini 

merupakan metode baru dari institusi pemerintah terutama kepolisian dalam hal 

himbauan keselamatan berkendara, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang efektivitas pesan dalam keempat episode iklan layanan masyarakat tersebut 

menggunakan metode EPIC Model yang dikembangkan oleh AC Neilsen. Oleh 

sebab itu judul penelitian ini adalah “EFEKTIVITAS PESAN ETIKA 

BERKENDARA PADA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT ZEBRA BOSS 

EPISODE 1-4 DENGAN MENGGUNAKAN EPIC MODEL” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penyampaian pesan 

etika berkendara dalam iklan layanan masyarakat Zebra Boss episode 1-4 diukur 

dengan menggunakan metode EPIC Model? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas 

penyampaian pesan etika berkendara dalam iklan layanan masyarakat Zebra Boss 

episode 1-4 diukur dengan menggunakan metode EPIC Model 
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1.4. Manfaat Penelitian 

A. Akademis

1. Memberikan informasi dan rujukan referensi khususnya bagi mahasiswa

Ilmu Komunikasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Menambah pengetahuan peneliti tentang analisis efektivitas pesan

komunikasi

B. Praktis

1. Memberikan masukan bagi Polres Kota Malang melalui hasil dari

penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Memberikan kontribusi bagi Polres Kota Malang untuk mengembangkan

program komunikasi massa yang telah dan sedang dilaksanakan sehingga

publik khususnya masyarakat Kota Malang mendapatkan konten yang

efektif dalam penyampaiannya.


