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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang 

berperan penting dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan produk 

kepada konsumen. Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran produk dan jasa 

harus mampu tampil menarik dan persuatif. Iklan merupakan alat promosi yang 

sangat efisien karena mempunyai daya bujuk (persuasif) yang kuat. Iklan yang 

efisien akan berhubungan dengan penghematan biaya yang dikeluarkan dalam 

pemasangan iklan. Sehingga keberhasilan dalam memilih dan menentukan 

media iklan yang efisien ini akan membantu tercapainya iklan yang tepat 

sasaran. 

Iklan yang efektif adalah iklan yang mengarah pada sejauh mana 

sebuah iklan mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu seberapa tinggi 

efektivitas iklan diperlukan pengukuran. Tanpa dilakukannya pengukuran 

efektivitas tersebut akan sulit diketahui apakah tujuan perusahaan dapat dicapai 

atau tidak. Dalam menjelaskan pengertian efektivitas iklan, Shimp (2003) 

menyatakan bahwa iklan disebut efektif bila mencapai tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai oleh pengiklan. Iklan yang digunakan melalui suatu media berfungsi 

membujuk konsumen untuk melalukan pembelian produk.  

Periklanan yang efektif dipandang mampu mempengaruhi 

kecenderungan mengkonsumsi dan mengubah pengetahuan publik mengenai 
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ketersediaan maupun karakteristik beberapa produk. Elastisitas permintaan 

produk akan sangat dipengaruhi aktivitas periklanan sehingga dampak iklan 

bervariasi tergantung efektivitasnya. Diperlukan teknik pengukuran untuk 

memantau efektivitas iklan secara kuantitatif, yang berguna untuk mendeteksi 

kesinambungan efektivitas iklan. Selain itu, yang dibidik utama perusahaan 

agar orang tertarik untuk membeli produk yang diiklankan adalah bagaimana 

sebuah iklan dapat mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, 

kepercayaan, sikap, dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk 

atau merek (Durianto, 2003). 

Iklan yang digunakan melalui suatu media berfungsi membujuk 

konsumen untuk melalukan pembelian produk. Menurut Liliweri (2011) iklan 

bertujuan untuk mempersuasi para pendengar, pemirsa dan pembaca agar 

mereka memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu. Dari penjelasan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi iklan adalah untuk menarik perhatian 

konsumen sehingga tertarik untuk mencoba produk sehingga melakukan 

pembelian dan apabila konsumen puas menjadi konsumen yang loyal pada 

produk perusahaan.  Iklan juga digunakan sebagai sarana penyampaian 

informasi produk.  

Sebelum terjadi pembelian terdapat tahap-tahap yang disebut 

Hierarchy of effect (HOE) yaitu tingkatan pengaruh iklan terhadap konsumen. 

Teori Hierarchy of effect yang sering digunakan adalah AIDA (attention, 

interest, desire, action). AIDA merupakan tahapan dari tujuan iklan yang 

utama yaitu keputusan pembelian atau action (tindakan). Model AIDA adalah 
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proses pengambilan keputusan yang terdiri dari perhatian (attention), 

ketertarikan (interest), keinginan (desire), dan yang terakhir adalah tindakan 

dari pengambilan keputusan tersebut (action). Perilaku konsumen 

mempengaruhi keputusan pembelian yang pada awalnya mempengaruhi 

tahapan-tahapan dari keputusan pembelian dan respon konsumen terhadap 

iklan. Berdasarakan model AIDA ini diasumsikan bahwa promosi melalui 

tahap ini merupakan faktor penentu keberhasilan suatu iklan yang akan 

meningkatkan perhatian dan minat. 

Media periklanan yang lazim digunakan terdiri atas media cetak 

(koran, majalah, surat langsung), media penyiaran (radio, televisi), media 

elektronik (pita audio, pita video, videodisk, CD, ROM), dan media display 

(papan reklame, tanda reklame, poster) ( Kotler dan Keller, 2012). Media 

periklanan ini tergolong media periklanan tradisonal yang dimana dalam 

mengiklankan produk atau jasa berbayar. Menurut Kotler (2012), media 

televisi dalam media tradisonal ini dikaji paling kuat karena porsi iklan dalam 

jumlah terbesar dan karena perkembangan sedang berlangsung di media ini 

adalah yang paling dinamis. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem pemasaran juga ikut 

berkembang. Teknologi baru terus muncul, dan pemasar terus bereksperimen 

dengan penggunaan yang bervariasi dari komunikasi online. Dalam beberapa 

tahun terkahir, telah terjadi peningkatan upaya pada pengiklan dan agensi 

periklanan untuk menemukan media baru yang lebih murah, tidak berantakan, 

dan berpotensi lebih efektif daripada media mapan yang telah ada. Iklan online 
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memberikan kendali yang hampir penuh kepada konsumen atas informasi iklan 

yang kemudian akan mereka pilih untuk diterima atau dihindari.  

Internet memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen maupun 

organisasi. Salah satu kenyamaanan internet adalah bisa diakses 24 jam, 

dimana saja dan kapan saja. Pada konteks bisnis, internet membawa dampak 

pergantian yang menciptakan cara untuk melakukan kegiatan berbisnis, berupa 

digital marketing atau disebut juga e-marketing. Internet disini berperan 

sebagai penyampaian pesan seperti media lainya hanya saja internet hanya 

dapat diakses jika terdapat jaringan yang dapat digunakan untuk mengakses 

internet. Internet dijadikan sebagai media yang saat ini semakin banyak 

digunakan untuk iklan, karena iklan melalui jaringan sosial dianggap lebih 

menghemat waktu dan biaya selain itu, keistimewaaan iklan di internet yaitu 

biaya yang digunakan tidak berbayar. 

Media periklanan tradisional memiliki perbedaan mendasar dengan 

media iklan online ditinjau dari seberapa mampu media tersebut untuk 

melibatkan konsumen. Media tradisional relative melibatkan konsumen secara 

pasif. Konsumen hanya dapat mendengar dan melihat informasi dari iklan. 

Konsumen tidak dapat memberikan respon langsung terhadap iklan. Sedangkan 

melalui iklan online, konsumen mampung mengedalikan penuh iklan. 

Konsumen bersifat aktif dan memiliki interkasi langsung dengan pesan yang 

disampaikan. 
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Perkembangan pemakaian internet di Indonesia sangat pesat. Menurut 

lembaga riset pasar e-Marketer populasi netter Tanah Air mencapai mencapai 

83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang 

mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan 

Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna 

internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan netter Indonesia akan 

mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang 

pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban (www.kominfo.go.id). 

Ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi smartphone, 

yang dimana pada saat ini smartphone memberikan fitur kemudahan untuk 

melakukan akses internet dimana dan kapan saja. 

Semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia dikarenakan 

bermunculanya sosial media. Ada 3 sosial media yang sampai sekarang masih 

menjadi favorit para pengguna internet. Menurut survey APJII tahun 2016, 3 

media social tersebut yaitu, Facebook berada di posisi pertama sebagai media 

sosial yang paling banyak menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 

juta pengguna (54 persen). Kemudian di tempat kedua, media sosial untuk 

berbagi foto dan video pendek Instagram berhasil merebut hati para pengguna 

internet Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 19.9 juta (15 persen). 

Media sosial berikutnya yang paling banyak dikunjungi pengguna internet 

Indonesia adalah YouTube. Layanan berbagi video tersebut mengantongi 14.5 

juta (11 persen). 

http://www.kominfo.go.id/
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Diantara banyaknya sosial media saat ini, Facebook dan Instagram 

adalah 2 sosial media yang paling menonjol untuk dimanfaatkan sebagai media 

baik promosi atau berjualan online. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pengguna 

aktif kedua sosial media ini yang cukup banyak dibandingkan sosial media 

lainya. Sehingga menjadikan keduanya sebagai sosial media dengan jumlah 

akun bisnis online terbanyak (www.cermati.com). 

Di Indonesia sendiri pengguna aktif Facebook terhitung sebanyak 88 

juta pada tahun 2016 sedangkan pengguna aktif Instagram adalah 22 juta pada 

tahun 2016. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada kedua sosial 

media ini. Kelebihan Facebook dibandingkan dengan Instagram yaitu dimana 

Facebook memiliki fitur Fanpage. Dapat dikatakan Fanpage adalah fitur terbaik 

yang ditawarkan oleh Facebook kepada pihak yang akan membuka bisnis 

online maupun iklan online. Membuat akun fanpage ini cuku mudah, salah satu 

syaratnya adalah harus memiliki akun pribadi Facebook terlebih dahulu 

kemudian selanjutnya bias membuat akun Fanpage. 

Kelebihan Fanpage ini untuk bisnis adalah pengguna dapat dengan 

bebas melakukan update terhadap produk tanpa takut tercampur dengan konten 

pribadi. Hal ini memudahkan para calon konsumen dalam mengetahui 

informasi mengenai produk yang ditawarkan. Terdapat kelebihan lainya pada 

Fanpage ini yaitu jumlah fans yang tidak terbatas, dapat ter-indeks oleh search 

engine, free tag dan muncul pada newsfeed buyer. Selain itu, yang paling 

utama adalah tampilan yang ditawarkan oleh Fanpage memberikan kesan 

professional sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan kepercayaan 

dari calon konsumen (Made Lasmadiarta, 2010). 

http://www.cermati.com/
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Menjamurnya jejaring sosial Facebook ini membuka peluang yang 

sangat baik bagi siapa saja untuk melakukan aktivitas marketing dengan lebih 

baik dan berbiaya realtif murah. Misalkan, kita bisa menggunakan progam 

iklan yang baru dibayar ketika ada orang yang mengklik iklanya. Biaya 

pemasangan iklan pun dapat disesuaikan dengan alokasi yang ada. Sebelumnya 

adanya marketing online, cara beriklan yang sangat fleksibel ini belum pernah 

ada. Ini adalah inovasi marketing online. (Made Lasmadiarta, 2010). 

Sebagai contoh perusahaan yang memanfaatkan peluang ini adalah 

DeDuren. DeDuren merupakan salah satu café atau tempat wisata kuliner di 

Malang. DeDuren salah satu cafe dengan konsep yang unik yaitu menggunakan 

food truck dengan warna kuning seperti buah durian. Konsep ini yang 

memberikan ciri khas pada café ini. Sejak pertama kali berdiri di Jln 

Ardimulyo 14 Singosari, antuisme pencinta durian dapat dikatakan baik dalam 

menerimanya. Dengan antuisme dan permintaan, DeDuren melakukan Re-

Opening cabang Jl Semeru 64 (satu lokasi dengan Rumah Meneer), dengan 

konsep yang lebih menarik. Kemudian selang beberapa bulan membuka outlet 

di Jl Soekarno Hatta No.34A. (www.malangculinary.com). 

Dalam kurun waktu 1 tahun DeDuren telah membuka 3 cabang di 

Malang. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari 

usaha ini. Salah satunya adalah cara promosi yang menarik dari DeDuren 

(www.merdeka.com). Peneliti menentapakan DeDuren sebagai objek 

penelitian dengan melihat perkembangan DeDuren sampai saat ini. 

http://www.malangculinary.com/
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Sejak awal berdiri tahun 2016 DeDuren telah menggunakan Facebook 

untuk media promosi. Hingga saat ini akun De Duren memiliki 5209 orang  

menyukai halaman DeDuren, 5269 orang mengikuti dan 1243 orang pernah 

berkunjung ke akun ini. Dilihat dari ulasan Facebook, DeDuren aktif membalas 

pesan dari pengikut. Setiap harinya akun Facebook DeDuren memposting foto 

atau kiriman yang bersifat promosi untuk menarik penggunjung. 

(www.facebook.com/DeDuren) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu adanya 

penelitian apakah pemasangan iklan di media sosial efektif. Penelitian ini 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi sebuah perusahaan untuk 

memasang iklan di dalam media social dalam hal ini Facebook. Peneliti 

mengambil judul “Analisis Efektivitas Iklan DeDuren di Media Sosial 

Facebook dengan Metode AIDA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah iklan DeDuren di 

media sosial Facebook dengan menggunakan metode AIDA sudah efektif? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti terbatas hanya pada pengukuran 

efektivitas Iklan menggunakan metode AIDA yang menggunakan dimensi 

attention, interest, desire dan action dengan objek penelitian konsumen yang 

http://www.facebook.com/DeDuren
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pernah membeli produk DeDuren, karena pada metode AIDA pada tahap yang 

ke empat berakhir pada tindakan pembelian. Penelitian ini berfokus kepada 

konsumen yang memiliki akun Facebook dan pernah melihat iklan DeDuren. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan adanya penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui efektivitas iklan DeDuren dengan menggunakan metode 

AIDA. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran 

dan bermanfaat bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran 

khususnya dalam bidang periklanan di media sosial Facebook dan 

sebagai pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi khususnya yang berkaitan dengan apa saja yang sebenarnya 

dipertimbangkan oleh konsumen. 

b. Bagi Konsumen, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan 

referensi serta memberikan gambaran untuk konsumen tentang produk 

yang ditawarkan oleh pihak DeDuren. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan pembandingan serta sebagai referensi penulisan 

penelitian lebih lanjut, terutama dibidang manajemen pemasaran. 

 


