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Cross mobilemerupakan salah satu perusahaan yang sukses di eropa,yang banyak
dipakai oleh masyarakat eropa. Di dalam dunia periklanan ini banyak metode promosi yang
dapat di lakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam berpromosi, salah satunya Cross Mobile.
Dengan memasuki Dunia Pemasaran di indonesia untuk pertama kalinya Cross mobile
mencoba mengambil langkah berpromosi dengan cara Brand Placement di suatu acara yang
banyak menarik minat penonton khususnya kaula muda( mahasiswa) yang menyukai sesuatu
yang baru dan inovatif. Dengan adanya indonesia idol 2012 Cross Mobile mencoba meraih
perhatian masyarakat muda untuk mengenal Cross Mobile dengan langkah menjadi sponsor
utama bersama 2 sponsor utama lama. Indonesia Idol 2012 Dianggap mempunyai daya tarik
dan memiliki potensi yang potensial untuk menarik Kaula muda/ mahasiswa untuk lebih
mengenal tertarik menggunakan Cross Mobile, Penempatan Brand Cross Mobile lokasi yang
berdekatan dengan juri ataupun peserta menjadi inovasi berpromosi yang segar tanpa
mengganggu acara, memungkinkan masyarakat yang melihat bersimpati dan tertarik
menggunakan Cross Mobile. Brand Placement sendiri bkan merupakan hal yang baru di
dunia pemasaran, termasuk di indonesia, setidaknya dalam tahun 2000. Pengaplikasian Brand
Placement sendiri dapat memasuki medium baik iklan video, video games dll sehingga
konsumen akan tertarik mengunakan produk tersebut. Terjadinya suatu Ketertarikan
konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu Acceptance, Ethic & Regulasion, Attention,
Refference.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Acceptance, Ethic &
Regulasion, Attention, dan Refferenceterhadap interest konsumen.
Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, maka diambil sebanyak 100 orang yang
pernah 2 kali berkunjung ke Plaza Ambarukmo dalam 6 bulan terakhir. Data yang terkumpul
diolah menggunakan regresi. Adapun hasil dari olah data menunjukkan bahwa
variabelAcceptance, Attention, Refference. mempengaruhi Interest konsumen. Sedangkan
variabel Ethic & Regulasion tidak mempengaruhi loyalitas konsumen.
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Kata kunci :Acceptance, Ethic & Regulasion, Attention, Refference, interest, Cross Mobile
dan Indonesian Idol 2012.
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Placement sendiri dapat memasuki medium baik iklan video, video games dll sehingga
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konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu Acceptance, Ethic & Regulasion, Attention,
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Regulasion, Attention, dan Refferenceterhadap interest konsumen.
Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, maka diambil sebanyak 100 orang yang
pernah 2 kali berkunjung ke Plaza Ambarukmo dalam 6 bulan terakhir. Data yang terkumpul
diolah menggunakan regresi. Adapun hasil dari olah data menunjukkan bahwa
variabelAcceptance, Attention, Refference. mempengaruhi Interest konsumen. Sedangkan
variabel Ethic & Regulasion tidak mempengaruhi loyalitas konsumen.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Product/brand placement merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh banyak
perusahaan periklanan maupun perusahaan pengiklan untuk menampilkan produknya
dengan kesan bahwa keberadan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian dari suatu
tayangan. Pada prakteknya, keberaaan product/brand placement dimana sebuah merek/

W

roduk ditampilkan terdapat beberapa jenis variasi media yang dijadikan medium
penempatanya. Nilai pasar product/brand placement pada semua media di Amerika

U
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sendiri diperkirakan bernilai $ 3,5 milyar termasuk kategori barter maupun gratis
placement/ tidak dikenakan biaya (Economist, 2005).

Secara umum konsep ini hampir disebut mirip dengan strategi sponsorship, namun
hal yang memedakan product/brand placement adalah bahwa keberadaannya tidak
menyebutkan kata ‘sponsor’ dalam tampilan film atau acara televisi yang diikutiya karena
tampil

sebagai

bagian

dari

acara/tayangan.

Pernyataan

ini

diperkuat

oleh

©

Balasubramanian, et al (2006) yang menyatakan product/brand placement sebagai contoh
jelas/menonjol dari hybrid message atau upaya mempengaruhi audience yang dilakukan
dengan biaya tertentu, namun tidak teridentifikasisebagai sponsor. Brett, di dalam
Balasubramanian, et al (2006) pernah menyebutkan bahwa film ‘It Pays to Advertise’
pada tahun 1931 sebagai upaya untuk mengurangi biaya produksi pada masa
depresiekonomi di Amerika Serikat ternyata mendapat publisitas negatif, karena dianggap
media content menyerah terhadap kepentingan komersial.
Kondisi pada tahun tersebut jelas berbeda dengan keberhasilan merek permen
Reese’s Pieces (Reed, di dalam Balasubramanian, et al, 2006) dalam film E.T: The Extra-

1

Terrestrial tahun 1982, dimana Hershey Management menghubungkan 65% peningkatan
penjualan produknya adalah karena keberhasilan product/brandplacement. Sumber lain
bahkan ada yang menyebutkan bahwa kenaikan penjualan permen Reese’s Pieces
mencapai 80%
(http://cybertainment.cbn.net.id/cbprtl/Cybertainment/pda/detail.aspx?x=Hot+Topic&y=
Cybertainment%7C0%7C0%7C2%7C139).
Keberhasilan inilah yang meningkatkan peran merek untuk muncul dalam film
(D’Orio, di dalam Balasubramanian et al, 2006), televisi kabel (Fitzgerald, di dalam
et

al,

2006),

broadcasttelevision

(Vagnononi,

di

dalam

W

Balasubramanian

Balasubramanian et al, 2006), novel populer (Nelson, di dalam Balasubramanian et al,
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2006), cd/video music (Maclean’s, di dalam Balasubramanian et al, 2006),
komputer/video games (Nelson et al, di dalam Balasubramanian et al, 2006), blogs
(Maclean’s, didalam Balasubramanian et al, 2006) bahkan live shows seperti Broadway
Musical (Elliot; Matthew, di dalam Balasubramanian et al, 2006). Melihat demikian
luasnya peran product/brand placement dalam berbagai media partisipasinya, secara
khusus penulis membatasi penelitian ini hanya untuk meneliti sikap audience terhadap

©

product/brand placement dalam acara televisi saja.
Penelitian ini menggunakan acara televisi Indonesia Idol 2012 edisi ke-6 sebagai
media yang dijadikan contoh studi kasus untuk mengaplikasikan Product/Brand
Placement pada acara televisi, sedangkan produk yang melakukan placement di dalamnya
adalahCrossMobile. Indonesia Idol yang sudah lama menjadi program unggulan RCTI
sejak versi pertamanya diluncurkan yang memiliki rating tinggi dan jumlah penggemar
yang besar meski pada tahun 2006 menurunnya minat terhadap acara ini karena jenuhnya
audience terhadap format acara yang relatif sama. Acara ini apabila dilihat melakukan

2

product/brand placement nya sudah lama mengikuti langkah coca-cola pada acara
American Idol diatas meja juri.
Ada kalanya strategi promosi perusahaan perlu dipertimbangkan kontribusinya bagi
sebuah merek, dalam hal ini apabila dibandingkan dengan mengalokasikan dana beriklan
dengan cara konvensional di media, juga dengan efektivitasnya pada cara yang berbeda,
misalnya melalui product/brand placement dalam acara TV. Sebagai aplikasi pada media
yang masih relatif baru di Indonesia, product/brandplacement diharapkan dapat
memberikan nilai lebih dibandingkan beriklan konvensional melalui televisi, billboard,

W

radio, media cetak, dan media pendukung lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir justru
pelaksanaan product/brand placement sendiri mulai ramai dalam beberapa acara televisi,
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film maupun media yang dapat dijadikan sasaran placement.

Manfaat khusus mengetahui faktor-faktor ini dapat membantu perusahaan pengiklan
& broadcaster khususnya, untuk mengetahui variabel yang dianggap berpengaruh &
seberapa besar kontribusinya pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap audience.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebuah penelitian yang dapat menganalisa sikap
audience terhadap product/brand placement tersebut dapat bermanfaat, dimana secara
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khusus diarahkan pada salah satu media yang hendak dijadikan objek penelitian
(misalnya pada acara televisi). Penelitian ini memilih acara televisi Indonesian Idol 2012
(RCTI). Maka dalam skripsi ini peneliti akan membahas mengenai: “Pengaruh
Product/Brand Placement Cross Mobile di Indonesia Idol 2012 terhadap Minat
Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana”.

3

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah,
“Apakah Product/Brand PlacementCross Mobile di Indonesia Idol 2012 berpengaruh
terhadap minat mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana?”

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penulisan ini yaitu:
1. Penelitian ini memilih acara televisi Indonesian Idol 2012 edisi ke-6.

W

2. Tempat penelitian adalah Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
3. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana
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yang mengikuti acara Indonesia Idol 2012.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Product/Brand Placement antara lain kesesuaian,
etika&regulasi, perhatian, dan referensi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama yang

©

mempengaruhi minat mahasiswa terhadap product/brand placement pada acara televisi
Indonesia Idol 2012.

4

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan membantu perusahaan bagi
perusahaan pengiklan & broadcaster khususnya, untuk mengetahui variabel yang
dianggap berpengaruh & seberapa besar kontribusinya pada faktor-faktor yang
mempengaruhi minat audience.

W

2. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
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product/Brand Placement, serta kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teoriteori yang telah diperoleh selama kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya di
lapangan, khususnya pada perusahaan yang diteliti (Cross mobile). Bagi pihak lain
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun informasi bagi pihakpihak yang membutuhkan atau sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang lebih
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mendalam.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh Brand
Placement

Cross Mobileterhadap minatmahasiswaUnivesitas Kristen Duta Wacana,

Yogyakarta. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

W

1. Berdasarkan hasil analisis persentase mengenai karakteristik responden yang datang

berikut :
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ke melihat Indonesian idol 2012 minimal 1x dalam selama acara berlangsung sebagai

a. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berjenis kelamin
Pria yaitu sebesar 56%.

b. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 18-20
tahun yaitu sebesar 54%.

©

c. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang minimalsemester
<4 yaitu sebesar 50%.

d. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa sedang mendalami
jurusan di Universitas Kristen Duta Wacana yaitu mahasiswa jurusan Manajemen
bisnis yaitu sebesar 39%.
e. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki
pendapatan maksimal Rp. 1000.000 yaitu sebesar 57%.
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2. Dari hasil analisis regresi berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Secara bersama-sama variabel kesesuain, etika&regulasi, Perhatian dan referensi
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Ketertarikan mahasiwa
Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta (Y).
b. Secara parsial variabel variabel yang memiliki pengaruh terhadap ketertarikan
konsumen

mahasiswaUniversitas

Kristen

Duta

Wacanaadalahkesesuaian,

perhatian dan referensi. Sedangkan variabel etika&regulasitidak memiliki
pengaruh terhadap Ketertarikanmahasiswa Universitas Kristren Duta Wacana,

W

Yogyakarta.
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5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:
1. Responden diambil tanpa memperhitungkan kriteria tertentu atau semua mahasiswa
masuk sebagai responden.

2. Variabel yang diteliti adalah kesesuaian, etika&regulasi,perhatian, referensidan
minat konsumen.
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3. Obyek yang diteliti hanya di satu Universitas tertentu yaitu Universitas Kristen Duta
Wacana( UKDW).
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5.3. Saran
5.3.1. Saran untuk Perusahaan

a.

Kesesuaian
Kesesuaian memiliki pengaruh terhadap Ketertarikan mahasiswaUniversitas
Kristen Duta Wacana. Pihak perusahaan Cross Mobile disarankan untuk
mempertahankan kelengkapan dan inovasi produk serta memberikan daya tarik

Etika&Regulasi

U
KD

Etika&Reguasitidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa Universitas
Kristen Duta Wacana. Pihak perusahaan Cross Mobile disarankan untuk lebih
memperhatikan pemasangan dan pemberitahuan akan promosi yang di lakukan
sesuai dengan tata promosi yang di indonesia yang di lakukan di Indonesian idol
berikutnya(elektronik) ataupun cetak.memberikan penjelasan dalam suatu
promosi di tv khususnya sangatlah penting agar mahasiswa tahu bahwa promosi
yang dilakukan benar dan tidak menggangu konsumen menikmati acara
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b.

W

yang lebih bagi konsumen agar kepuasan konsumen tetap merasa puas.

favoritnya. Misalkan saja, dalam konteks Indonesia Idol, Pembawa Acara dapat
memberikan promosi serta memberi tahu bahwa produk yang sedang di
promosikannya tidak menggangu acara bahkan memberikan pesan positif kepada
penonton/konsumen dengan gaya santai namun menarik. Contoh lain yaitu
dekorasi dalam Acara indonesian idol. Dekorasi panggung dalam Indonesian idol
2012 terlalu biasa, sehingga pihak perusahaan disarankan untuk lebih
memberikan suatu inovasi produk dekorasi yang berbeda dan semenarik mungkin
supaya konsumen pun dapat melihat produk yang di promosikan di acara
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Indonesia Idol 2012.Misalkan saja membuat dekorasi pada bulpen, cangkir, meja
dan lain-lain.

c.

Perhatian
Perhatian memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswaUniversitas Kristen Duta
Wacana. Pihak Perusahaan disarankan untuk dapat menjaga dan mempertahankan
perhatian kepada konsumen dan memberikan inovasi baru guna dapat

d.

W

meningkatkan perhatianterhadapkonsumen.

Reference
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Referencememiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa Universitas Kristern
Duta Wacana yang menonton Indonesia Idol 2012. Pihak perusahaan disarankan
untuk dapat lebih memberikan inovasi-inovasi baru dari segi desain maupun
teknologi yang digunakan sehingga memiliki daya tarik untuk dapat manarik
minat mahasiswa untuk membeli dan menggunakan Cross Mobile. Misalkan saja
design yang dibuat slim dengan ketebalan 2cm panjang 10cm dengan terknologi

©

yang lengkap. Sehingga membuat kesan elegan, slim, dan produk berkualitas
tinggi.

5.3.2. Saran untuk Penelitian Lanjutan
a. Pada penelitian mendatang disarankan untuk menyebarkan kuesioner kepada
responden yang berusia 18-20 tahun. Pada penelitian mendatang disarankan untuk
menambahkan variabel yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap minat
mahasiswa yang nantinya mampu mempengaruhi responden pada suatu
Universitas. Misalkan saja menambahkan variabel Brand Awareness.
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b. Pada penelitian mendatang disarankan untuk dapat meneliti di berbagai obyek
lainnya (tidak hanya pada satu obyek saja). Misalkan saja meneliti secara
keseluruhan Universitas di Yogyakartauntuk mengetahui secara luas pengaruh
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Brand Placement di kalangan mahasiswa.
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