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HALAMAN MOTTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan
kepadamu hari depan yang penuh harapan.

W

(Yeremia 29:11)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan
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kekuatan kepadaku.
(Filipi 4:13)
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Bermimpilah, bermimpilah hingga mimpimu menjadi kenyataan.
(Aerosmith)

Jatuh 9 kali, bangkit 10 kali.
(Jon Bon Jovi)

“Selalu lakukan hal terbaik yang mampu kita lakukan, untuk hasil yang
baik bahkan terbaik”
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ABSTRAKSI
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Meningkatnya persaingan bisnis mengharuskan setiap perusahaan untuk
lebih cermat dalam menentukan strategi-strategi agar produknya dapat
memenangkan persaingan. Salah satu dari strategi tersebut adalah promosi. Salah
satu komponen dalam promosi tersebut adalah periklanan. Periklanan bertujuan
untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen atau pemirsa
mengenai keberadaan suatu produk. Demikian pula yang dilakukan oleh Wings
Food dalam memasarkan produknya, yaitu Mie Sedaap. Dalam memasarkan
produk Mie Sedaap, Wings Food gencar dalam melakukan periklanan, salah
satunya melalui media televisi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan Mie Sedaap di
televisi terhadap brand awareness. Unsur-unsur yang diteliti dalam iklan ini
adalah model, musik, gambar, dan pesan. Metode pengambilan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang
masyarakat Yogyakarta yang pernah menyaksikan iklan Mie Sedaap versi band
Nidji di televisi.
Metode analisis data dilakukan dengan Regresi Linier Berganda. Dengan
bantuan program SPSS for Windows Version 17.0 diperoleh persamaan regresi
linier berganda, yaitu Y = –0,040 + 0,190 X1 + 0,309 X2 + 0,219 X3 + 0,270 X4.
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel model, musik, gambar,
dan pesan secara parsial (masing-masing) maupun simultan (bersama-sama)
berpengaruh terhadap brand awareness.
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Kata kunci : Iklan Mie Sedaap versi Band Nidji, Model, Musik, Gambar, Pesan,
Brand Awareness
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ABSTRACT
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The increasing of business competition requires each company to be
more carefull in determine strategies to make their product winning the
competition. One of these strategies is promotion. One of the components in the
promotion is advertising. Advertising aims to informing, persuading, and
reminding consumers or viewers about the existence of a product. The same thing
done by Wings Food in marketing their product, which is Mie Sedaap. In
marketing the product, Wings Food do advertising intensively, one of them
through the television.
This research aims to know about the influence of Mie Sedaap’s
advertisement on television to brand awareness. The elements are examined in
this ad is the models, the music, the images, and the messages of the ad itself.The
data retrieval’s method that used in this research is simple random sampling. The
method of data collection done by spreading the questionnaires to 100 people in
Yogyakarta who ever saw the ad Mie Sedaap Nidji band version on television.
The methods of data analysis is using Multiple Linear Regression. With
the SPSS for Windows Version 17.0, the results of multiple linear regression
analysis, i.e. Y = –0,040 + 0,190 X1 + 0,309 X2 + 0,219 X3 + 0,270 X4. Based on
the results of this research that variables models, music, images, and messages in
partially as well as simultaneously is affect the brand awareness.
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Keywords : Ad Mie Sedaap Nidji Band Version, Models, Music, Pictures,
Messages, Brand Awareness
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ABSTRAKSI
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Meningkatnya persaingan bisnis mengharuskan setiap perusahaan untuk
lebih cermat dalam menentukan strategi-strategi agar produknya dapat
memenangkan persaingan. Salah satu dari strategi tersebut adalah promosi. Salah
satu komponen dalam promosi tersebut adalah periklanan. Periklanan bertujuan
untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen atau pemirsa
mengenai keberadaan suatu produk. Demikian pula yang dilakukan oleh Wings
Food dalam memasarkan produknya, yaitu Mie Sedaap. Dalam memasarkan
produk Mie Sedaap, Wings Food gencar dalam melakukan periklanan, salah
satunya melalui media televisi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan Mie Sedaap di
televisi terhadap brand awareness. Unsur-unsur yang diteliti dalam iklan ini
adalah model, musik, gambar, dan pesan. Metode pengambilan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang
masyarakat Yogyakarta yang pernah menyaksikan iklan Mie Sedaap versi band
Nidji di televisi.
Metode analisis data dilakukan dengan Regresi Linier Berganda. Dengan
bantuan program SPSS for Windows Version 17.0 diperoleh persamaan regresi
linier berganda, yaitu Y = –0,040 + 0,190 X1 + 0,309 X2 + 0,219 X3 + 0,270 X4.
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel model, musik, gambar,
dan pesan secara parsial (masing-masing) maupun simultan (bersama-sama)
berpengaruh terhadap brand awareness.
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Kata kunci : Iklan Mie Sedaap versi Band Nidji, Model, Musik, Gambar, Pesan,
Brand Awareness
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan industri sekarang ini, membuat persaingan antar

perusahaan semakin ketat. Setiap perusahaan harus memiliki keunggulan
kompetitif agar mampu bersaing dengan banyak perusahaan lain untuk tetap

W

mempertahankan konsumen dan memperluas pangsa pasar.
Penerapan strategi-strategi yang tepat dianggap sebagai cara yang dapat
diandalkan untuk menghadapi persaingan. Salah satu strategi yang digunakan oleh

KD

perusahaan dalam menghadapi persaingan adalah promosi. Setiap perusahan
berupaya gencar mempromosikan keberadaan produk dan jasa yang mereka
pasarkan. Promosi merupakan aspek yang sangat penting di dalam pemasaran.
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Tanpa adanya promosi, kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan yang akan
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merugikan perusahaan. Pentingnya promosi berkaitan dengan fungsinya sebagai
media komunikasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan calon
konsumennya. Strategi promosi secara umum terdiri dari beberapa macam konsep
promosi yang biasa lebih dikenal dengan nama bauran promosi (promotion mix).
Salah satu komponen dalam promosi tersebut yang akan dibahas dalam penelitian
ini adalah periklanan.
Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling sering digunakan
untuk menarik perhatian konsumen. Seperti yang dikemukakan oleh Terence A.
Shimp, dimana fungsi iklan adalah (1) Informing, yaitu membuat konsumen sadar
(aware) akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan

1

manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif, (2)
Persuading, membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang
diiklankan, (3) Reminding, yaitu menjaga agar merek perusahaan tetap segar
dalam ingatan para konsumen, (4) Adding Value, yaitu memberi nilai tambah
(inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen), (5)
Assisting, yaitu membantu dalam upaya lain perusahaan dimana periklanan
hanyalah satu anggota atau alat dari tim atau bauran komunikasi pemasaran
(Shimp, 2003:357).
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Saat ini banyak perusahaan yang mengiklankan produknya melalui
berbagai media mulai dari media cetak hingga elektronik. Iklan dianggap mampu
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membentuk dan meningkatkan kesadaran (awareness) konsumen. Peter dan Olson
(2000:190) menyatakan bahwa kesadaran merek adalah sebuah tujuan umum
komunikasi untuk semua strategi promosi. Menurut Durianto, dkk (2004:7),
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kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali,
mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk
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tertentu. Dengan kesadaran merek yang tinggi, memungkinkan perusahaan untuk

meningkatkan penjualan atas produk mereka. Oleh sebab itu meraih kesadaran
konsumen merupakan salah satu sasaran pemasaran yang perlu dibidik oleh
perusahaan. Untuk menimbulkan kesadaran merek pada konsumen dibutuhkan
suatu stimulus atau hal-hal yang dapat merangsang munculnya kesadaran merek
tersebut. Salah satu cara untuk mendapatkan kesadaran merek konsumen yaitu
melalui iklan-iklan yang dapat menarik perhatian konsumen.
Televisi merupakan salah satu media elektronik yang dianggap paling
efektif dalam periklanan. Televisi yang sifatnya audio visual lebih berpengaruh

2

dibandingkan surat kabar atau radio dan sebagainya. Hal ini disebabkan pada
media televisi orang dapat melihat gambar dan mendengarkan suara. Seperti yang
diketahui, media yang paling efektif adalah media yang dapat dilihat dan dapat
didengar, sedangkan pada media cetak orang hanya dapat melihat saja tetapi tidak
dapat mendengar pesan yang disampaikan.
Kondisi periklanan televisi di Indonesia sendiri sudah semakin
berkembang. Setiap bulannya selalu ada iklan-iklan yang kreatif dan juga sangat
menarik untuk dilihat. Untuk itu, mendesain iklan yang lebih baik daripada
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pesaing merupakan suatu keharusan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada
saat ini.
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Wings Food sebagai salah satu perusahaan yang juga bergerak dalam
bidang makanan dan minuman menghadirkan sebuah produk mie instant dengan
merek Mie Sedaap. Dalam menghadapi persaingan di pasar mie instant,
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perusahaan diharuskan untuk memasarkan produk Mie Sedaap dengan lebih baik,
salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memunculkan iklan-iklan untuk
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produk Mie Sedaap yang menarik. Melalui iklan tersebut diharapkan dapat
memperoleh kesadaran konsumen terhadap produk Mie Sedaap.
Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, Mie Sedaap telah banyak
memunculkan iklan dengan berbagai versi. Iklan-iklan yang dikeluarkan oleh Mie
Sedaap selalu dikemas dengan audio dan visual yang menarik. Baru-baru ini, pada
pertengahan tahun 2013, Mie Sedaap kembali mengeluarkan iklan terbarunya
dengan menggunakan band “Nidji” sebagai bintang iklannya.
Setiap iklan memiliki stimuli atau rangsangan yang dapat mempengaruhi
kesadaran seseorang akan suatu merek. Ada enam hal yang merupakan stimuli

3

dalam sebuah iklan (Rossiter, 1997:197) yaitu heard and sound effect, music,
words, pictures, colors dan movements. Unsur-unsur tersebut merupakan faktor
yang dapat mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap suatu merek. Setelah
melihat tayangan iklan Mie Sedaap, untuk mewakili keenam variabel tersebut
dapat diambil empat variabel yaitu variabel musik, model, gambar/visual, dan
pesan. Keempat variabel tersebut dianggap mampu untuk menjelaskan pengaruh
iklan Mie Sedaap terhadap brand awareness konsumen, dikarenakan keempatnya
merupakan variabel yang paling menonjol yang dapat dilihat pada iklan tersebut.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan suatu
judul penelitian, yaitu: “Pengaruh Iklan Mie Sedaap di Televisi terhadap

1.2
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Brand Awareness”.
Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka
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dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah :
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1. Apakah model dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap terbentuknya brand awareness?

2. Apakah musik dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap terbentuknya brand awareness?
3. Apakah gambar/visual dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di
televisi berpengaruh terhadap terbentuknya brand awareness?
4. Apakah pesan dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap terbentuknya brand awareness?

4

5. Apakah secara bersama-sama (model, musik, gambar, dan pesan) dalam
iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi berpengaruh terhadap
terbentuknya brand awareness?
1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal

sebagai berikut:
1. Menguji pengaruh model terhadap brand awareness.
2. Menguji pengaruh musik terhadap brand awareness.

W

3. Menguji pengaruh gambar/visual terhadap brand awareness.
4. Menguji pengaruh pesan terhadap brand awareness.
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5. Menguji pengaruh model, musik, gambar, dan pesan secara bersamasama terhadap brand awareness.
Kontribusi Penelitian

U

1.4

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-

©

pihak, di antaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan, serta untuk
lebih mempelajari penerapan ilmu-ilmu yang telah didapat pada saat
kuliah, khususnya dalam penelitian ini mengenai bagian-bagian dari
iklan di televisi yang dapat membangun brand awareness.

2. Bagi Pihak-Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi
bagi para pemasar atau perusahaan, dan juga para peneliti lain dalam
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membantu menambah pengetahuan dan informasi mengenai periklanan
di televisi.
1.5

Batasan Penelitian
Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas dan spesifik, maka

diberikan batasan sebagai berikut:
1. Objek penelitian yang digunakan adalah iklan Mie Sedaap versi band
“Nidji”.
2. Media periklanan yang diteliti adalah media televisi.

W

3. Brand awareness pada iklan Mie Sedaap versi band “Nidji” di televisi.
4. Jumlah responden adalah 100 orang masyarakat Yogyakarta yang

KD

pernah menyaksikan iklan Mie Sedaap versi band “Nidji” di televisi.
5. Variabel yang diteliti adalah :

a. Model dalam iklan Mie Sedaap di televisi.

U

b. Musik dalam iklan Mie Sedaap di televisi.

©

c. Gambar/visual dalam iklan Mie Sedaap di televisi.
d. Pesan dalam iklan Mie Sedaap di televisi.
e. Brand Awareness yang timbul dari iklan Mie Sedaap di televisi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pengujian-pengujian serta hasil penelitian ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis persentase yang telah dilakukan, diketahui
bahwa :
a. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden yang
berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 65 orang, sedangkan
sisanya adalah perempuan sebanyak 35 orang.
b. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden yang
berusia 20 – 25 tahun, yaitu sebanyak 92 orang, sedangkan sisanya
adalah responden yang berusia 26 – 30 tahun sebanyak 7 orang, dan
responden yang beruisia 31 – 35 tahun sebanyak 1 orang.
c. Berdasarkan pekerjaan, responden terbanyak dalam penelitian ini
adalah mahasiswa, yaitu sebanyak 82 orang, sedangkan sisanya
adalah responden yang bekerja sebagai karyawan sebanyak 12 orang,
dan wiraswasta sebanyak 6 orang.
d. Responden terbanyak berdasarkan rata-rata pengeluaran per bulan,
adalah responden dengan rata-rata pengeluaran per bulan >Rp
1.000.000 – Rp 1.500.000 yaitu sebanyak 49 orang. Sedangkan
sisanya adalah responden dengan rata-rata pengeluaran per bulan
>Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 yaitu sebanyak 32 orang, responden
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dengan rata-rata pengeluaran per bulan >Rp 500.000 – Rp 1.000.000
sebanyak 14 orang, dan responden dengan rata-rata pengeluaran per
bulan >Rp 2.000.000 sebanyak 5 orang.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan,
disimpulkan bahwa :
a. Model dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap brand awareness.
b. Musik dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap brand awareness.
c. Gambar/visual dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap brand awareness.
d. Pesan dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi
berpengaruh terhadap brand awareness.
e. Secara bersama-sama model, musik, gambar/visual, dan pesan dalam
iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi berpengaruh terhadap
brand awareness.
5.2

Keterbatasan
Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1. Penelitian ini terbatas hanya pada iklan Mie Sedaap versi band Nidji di
televisi di mana unsur iklan yang dibahas adalah model, musik, gambar,
dan pesan yang dirasa belum cukup menjawab semua hal tentang
kesadaran merek (brand awareness).
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2. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah para mahasiswa, yaitu
sebanyak 82 orang. Berdasarkan hal tersebut, dianggap bahwa lokasi
penelitian atau lokasi penyebaran kuesioner kurang luas, sehingga
kurang mewakili berbagai kalangan masyarakat Yogyakarta.
5.3

Saran
Berdasarkan apa yang telah diketahui dari hasil penelitian ini, penulis

mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat membantu untuk meningkatkan
kesadaran merek (brand awareness) Mie Sedaap, adalah sebagai berikut:
1. Ke depannya perusahaan/Mie Sedaap tidak hanya menggunakan model
berdasarkan tingkat popularitasnya saja, tetapi juga memperhatikan
mengenai kesesuaian dengan produk Mie Sedaap. Penulis mengatakan
demikian karena berdasarkan pengalaman ketika memasukan data dari
kuesioner, diketahui bahwa skor yang diberikan responden pada
pertanyaan mengenai kesesuaian model dengan produk yang diiklankan
tergolong rendah, sebagian besar responden beranggapan bahwa model
yang digunakan (band Nidji) tidak sesuai dengan produk Mie Sedaap.
Berdasarkan hal

tersebut

ada kemungkinan

bahwa responden

beranggapan bahwa profesi model atau mungkin hal-hal lain dari model
tersebut tidak sesuai dengan produk Mie Sedaap. Menurut penulis,
mungkin akan lebih baik jika Mie Sedaap menggunakan model yang
berprofesi sebagai juru masak/cheff atau mungkin ahli gizi atau pakar
kuliner yang juga banyak dikenal oleh masyarakat sekarang ini.
2. Menayangkan gambar/visual yang menceritakan bahwa Mie Sedaap
disukai masyarakat Indonesia, dan menyatukan selera orang Indonesia
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merupakan hal yang sudah tepat dalam mempengaruhi kesadaran
merek. Hal tersebut akan menanamkan kesan yang baik tentang Mie
Sedaap dibenak konsumen. Sebelumnya Mie Sedaap juga pernah
menayangkan gambar/visual dengan tema seperti ini pada iklan pertama
Mie Sedaap yang juga menggambarkan bahwa produk Mie Sedaap
disukai oleh berbagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mungkin
hal tersebut dapat dipertahankan ke depannya, namun bisa dikemas
dengan alur cerita yang lebih unik dan menarik lagi, namun tidak
terlepas dari tema yang menggambarkan produk Mie Sedaap disukai
oleh berbagai masyarakat Indonesia.
3. Musik pada iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi ini, diketahui
memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi kesadaran merek (brand
awareness). Keunikan musik atau jingle dalam iklan ini perlu
dipertahankan, musik serta lirik yang menceritakan tentang produk,
dapat memperkuat produk, serta memberikan kesan dan mempermudah
produk Mie Sedaap melekat dalam benak konsumen atau pemirsa.
Keunikan lainnya dari musik dalam iklan Mie Sedaap ini, yaitu
perusahaan memanfaatkan kemampuan band Nidji untuk memodifikasi
jingle Mie Sedaap sehingga memberikan nilai lebih untuk jingle Mie
Sedaap pada iklan ini.
4. Pesan dalam iklan Mie Sedaap versi band Nidji di televisi diketahui
juga memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kesadaran
merek (brand awareness). Penyampaian pesan yang dilakukan
perusahaan melalui iklan ini dirasa sudah mampu untuk membentuk
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atau meningkatkan kesadaran merek. Pesan yang disampaikan melalui
tulisan ketika iklan berlangsung dan juga diperkuat penyampaian pesan
melalui lirik dalam jingle serta melalui gambar/visual menjadikan pesan
yang disampaikan menjadi semakin efektif untuk membentuk dan
meingkatkan

kesadaran

merek

konsumen

atau

pemirsa

yang

menyaksikan iklan ini.
5. Kepada peneliti lain, diharapkan ke depannya bisa melakukan
penelitian melalui unsur iklan televisi atau jenis iklan lainnya, atau
bahkan melalui hal lain di luar periklanan, mungkin bisa dari sisi
kualitas produk Mie Sedaap, harga, dan sebagainya yang dianggap
memiliki pengaruh terhadap kesadaran merek (brand awareness).
Selain itu, untuk lebih baik lagi ke depannya, diharapkan kepada
peneliti lain agar dapat memperluas lokasi penyebaran kuesioner atau
lokasi penelitian untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang masih
terdapat dalam penelitian ini.
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