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TELEVISI TERHADAP MINAT BELI  

KARTU SELULER MENTARI  
DI SURABAYA TIMUR 

 
Oleh : 

Christine Aditia Wardani 

 

ABSTRAK 

 
Iklan merupakan salah satu sarana komunikasi pemasaran. Iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan 
kepada masyarakat melalui suatu media. Lebih dari itu iklan juga diarahkan untuk 
membujuk orang supaya membeli. Pada akhirnya iklan bisa memelihara citra 
produk bahkan perusahaan di benak konsumen. Jika suatu perusahaan ingin 
mempertahankan kekuatan mereknya, maka ia harus melakukan periklanan secara 
efektif dan berkelanjutan. Melalui periklanan dengan media tertentu baik itu 
media cetak, radio dan televisi diharapkan konsumen mengetahui, mendengar, 
membaca dan melihat produk yang ditawarkan. Dapat diketahui dari grafik 
pengguna kartu seluler Mentari mengalami penurunan dari tahun 2007 dengan 
prosentase sebesar 20% ke tahun 2010 turun menjadi 5%. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh pesan iklan terhadap minat beli kartu seluler 
Mentari di Surabaya Timur. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah 
melihat iklan kartu seluler Mentari di televisi yang berlokasi di Surabaya Timur. 
Skala pengukuran menggunakan skala interval dan skala pembentukan 
menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel menggunakan Non 
Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Jumlah sampel yang 
diambil sebanyak 108 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang 
pernah melihat iklan kartu seluler Mentari di televisi yang berlokasi di Surabaya 
Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation 
Modeling) untuk melihat hubungan kausalitas antar faktor. 

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa pesan iklan berpengaruh 
signifikan positif terhadap minat beli.  
 

 
 
 

Keyword : Pesan Iklan, Minat Beli.   
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Iklan merupakan salah satu sarana komunikasi pemasaran. Iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditunjukkan kepada masyarakat melalui suatu media. Lebih dari itu iklan 

juga diarahkan untuk membujuk orang supaya membeli. Pada akhirnya 

iklan bisa memelihara citra produk bahkan perusahaan di benak 

konsumen. Jika suatu perusahaan ingin mempertahankan kekuatan 

mereknya, maka ia harus melakukan periklanan secara efektif dan 

berkelanjutan. Melalui periklanan dengan media tertentu baik itu media 

cetak, radio dan televisi diharapkan konsumen mengetahui, mendengar, 

membaca dan melihat produk yang ditawarkan (Mauludin, 2007:274). 

Selanjutnya konsumen akan memperhatikan, memahami, 

menafsirkan dan merespon iklan tersebut dan pada akhirnya menimbulkan 

minat untuk melakukan pembelian. Minat konsumen ini merupakan akibat 

penilaian konsumen terhadap unsur-unsur yang ada di dalam iklan (disebut 

respon kognitif), apakah itu emosi atau perasaan tertentu dalam diri 

konsumen terhadap iklan (disebut respon afektif). Untuk sampai pada 

suatu respon pembelian sebagai pengaruh dari iklan, konsumen mengalami 

beberapa proses yaitu mengetahui isinya, mengingat pesannya, 
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 2

mempunyai citra yang baik pada iklan itu, mempunyai niat membeli dan 

akhirnya membeli produk yang diiklankan (Mauludin, 2007:274). 

Sebagai salah satu media iklan yang diyakini sangat afektif, televisi 

memiliki keunggulan untuk meraih simpati konsumen dengan jangkauan 

yang luas. Lebih dari itu penayangan iklan melalui televisi bisa mencapai 

target sasaran yang telah ditetapkan maupun target sasaran yang belum 

terdefinisi sebelumnya. Karena itu iklan di televisi menjadi sebuah media 

yang paling populer untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada 

konsumen. Siaran televisi yang bisa diterima oleh sebagian besar 

masyarakat merupakan salah satu alasan perusahaan untuk mengiklankan 

produknya di televisi. Oleh karena itu sebuah iklan harus menggerakkan 

target sasaran dari tempatnya semula ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu 

kesediaan untuk membeli (Mauludin, 2007:274). 

Pesan iklan harus menimbulkan daya tarik serta menampilkan 

keunikan dibandingkan dengan produk pesaing. lebih lanjut, iklan harus 

membuat orang tertarik, informatif, menakjubkan, penuh humor, 

mengejutkan dan harus ditempatkan pada waktu yang tepat sesuai dengan 

target sasaran. Dengan demikian akan berdampak positif terhadap respon 

konsumen. Dalam pendangan Jeefkins (1997) televisi merupakan salah 

satu media periklanan yang tergolong iklan lini atas. Dewasa ini televisi 

bukanlah barang mewah lagi hampir semua lapisan masyarakat telah 

mengakses media yang satu ini. Oleh karena itu potensinya untuk menjadi 

wahana iklan sangat besar (Mauludin, 2007:274-275). 
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Televisi mampu menjangkau baegitu banyak masyarakat 

konsumen. Keunggulan televisi menurut Jeefkins (1997:110-112) adalah 

kesannya lebih realistis, masyarakat lebih tanggap, repetisi atau 

pengulangan, adanya pemilihan area siaran dan jaringan kerja yang efektif 

menjangkau masyarakat, dan terkait erat dengan media-media lainnya. 

Menurut Tjiptono (1997:219) komunikasi pemasaran adalah aktifitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

bersangkutan.   

Sedangkan bauran komunikasi pemasaran atau disebut dengan 

bauran promosi antara lain terdiri atas 5 (Kotler, 2001:11). Bauran 

komunikasi tu terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi dan penjualan 

langsung. Salah satu upaya komunikasi pemasaran yang paling ampuh 

adalah iklan. Kekuatan merek dari produk yang bersaing di pasaran sangat 

ditentukan oleh kegencaran iklannya. Periklanan merupakan salah satu 

kunci untuk menancapkan merek di benak konsumen. Menurut Jeefkins 

(1997:5) iklan adalah pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang 

diarahkan kepada para calon pembeli potensial atas produk barang atau 

jasa tertentu dengan biaya tertentu pula. 
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Iklan merupakan alat komunikasi antara produsen dan konsumen 

karena itu iklan dirancang untuk menimbulkan tahap-tahap respon tertentu 

kepada konsumen. dari yang semula konsumen tidak mengetahui akan 

suatu merek produk sampai akhirnya bersedia membeli dan menggunakan 

merek produk yang diiklankan. Untuk sampai pada tahap konsumen 

bersedia melakukan tindakan pembelian, sudah pasti iklan yang 

ditampilkan selalu mengurangi kelemahan yang ada pada produk tersebut. 

Menurut Kotler (2001:153) iklan adalah segala biaya yang harus 

dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi 

dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. 

Menurut Kasali (1997:81) kreatif iklan mengacu pada  (tiga proses) 

utama yaitu orang kreatif adalah para profesional iklan yang bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan kreatif iklan, strategi kreatif adalah hasil 

terjemahan dari berbagai informasi mengenai produk, pesan dan sasaran 

untuk mencapai suatu tujuan kreatif dan pengerjaan adalah pelaksanaan 

dan pengembangan konsep atau ide kreatif yang dapat menemukan strategi 

dasar dalam bentuk komunikasi yang efektif. 

Menurut Kasali (1997) terdapat dua komponen dalam desain iklan 

televisi yaitu komponen verbal dan komponen visual. Komponen verbal 

dalam iklan televisi adalah sebuah bentuk komunikasi yang disampaikan 

oleh produsen berupa pesan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata, 
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baik yang dilaksanakan melalui tertulis maupun secara lisan dalam media 

televisi yang terdiri dari pilihan kata, bahasa, suara manusia dan musik. 

Sedangkan komponen visual adalah komponen komunikasi yang 

mengungkapkan pesan dengan menggunakan gambar/lukisan dan fasilitas 

pendukung yang mengubah bahan-bahan yang akan dikomunikasikan 

sehingga dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Komponen visual ini 

digunakan untuk mendukung penyampaian maksud dari produsen ke 

konsumen berupa pesan verbal, ilustrasi warna, ilustrasi gambar, 

demonstrasi dan sumber pesan (Mauludin, 2007:276). 

Mentari merupakan salah satu merek produk kartu seluler GSM 

dari PT. Indosat. Berikut ini merupakan grafik pengguna beberapa merek 

produk kartu seluler yang beredar di Indonesia kurun waktu 2007-2010 :  

Gambar 1.l. Grafik Pengguna Kartu Seluler 

 

Sumber : Kompas.com (2011) 

Dapat diketahui dari grafik diatas terlihat penurunan jumlah 

pengguna kartu seluler Mentari dari tahun 2007 dengan prosentase sebesar 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 6

20% ke tahun 2010 turun menjadi 5%, dengan jumlah pengguna kartu 

seluler Mentari yang menurun, minat beli masyarakat terhadap merek 

kartu seluler Mentari pun ikut berkurang. Hal ini didukung dengan data 

top of mind advertising kartu seluler Mentari, di mana top of mind 

advertising menunjukkan posisi suatu merek yang paling diingat 

konsumen melalui media advertising yang juga menurun dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2010, yang berada di peringkat ke tiga setelah 

Simpati dan IM3 yang berada di peringkat pertama dan kedua, dapat 

dilihat padal tabel berikut ini : 

Tabel 1.1.  Top of Mind Advertising Produk Kartu seluler Tahun 2008-

2010  

Merek 2008 2009 2010 
Simpati 42,2% 38,4% 46,8% 
IM 3 26,4% 25,3% 27,2% 
Mentari   7,6%   7,3%   6,8% 

 Sumber : www.SWA.co.id (2010) 

Fenomena penurunan grafik pengguna kartu seluler tahun 2007-

2010 dan top of mind advertising dari tahun 2008 sampai dengan tahun 

2010. Masalah yang timbul adalah bagaimana menjaring konsumen atau 

menimbulkan minat beli masyarakat terhadap kartu seluler Mentari. Salah 

satu strategi untuk meningkatkan minat beli kartu seluler Mentari adalah 

melalui penerapan pesan iklan kartu seluler Mentari yang baik.   

Kotler (2001:157-160) merumuskan bahwa secara umum 

periklanan menekankan pada pesan yaitu pembentukan pesan; evaluasi 

dan pemilihan pesan; pelangganan pesan terdiri dari atas biaya 
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penyampaian pesan, nada, kata-kata dan format penyampaian; dan 

penekanan tanggung jawab sosial. Menurut Peter dan Olson (2000:190) 

minat beli adalah keinginan yang timbul dari proses pengaktifan ingatan 

sebagai sebuah rencana yang tersimpan.  

Menurut Peter dan Olson (2000) keinginan seseorang untuk 

membeli suatu merek didasarkan pada kepercayaan tentang konsekuensi 

dan nilai yang berkaitan dengan tindakan membeli atau mengunakan 

merek tersebut. Lutz (1995) dalam Mauludin (2007) mengatakan bahwa 

pesan iklan mempengaruhi secara positif terhadap minat beli dalam 

tindakannya dan keyakinannya akan merek produk yang ditawarkan 

perusahaan. Peran iklan dalam mempengaruhi penjualan seperti iklan 

memberikan image tersendiri bagi calon konsumen. Hasil penelitian 

Mauludin (2007) menunjukkan bahwa pesan iklan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli. 

Berdasar pada kajian tersebut, penelitian ini menekankan 

pembahasan pada pesan iklan yang ditinjau dari sisi isi pesan, format 

pesan dan sumber pesan dengan media televisi serta pengaruhnya terhadap 

minat beli. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul : “PENGARUH PESAN IKLAN MENGGUNAKAN MEDIA 

TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KARTU SELULER 

MENTARI DI SURABAYA TIMUR”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut :  

Apakah pesan iklan berpengaruh terhadap minat beli kartu seluler 

Mentari di Surabaya Timur? 

 

1.3. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

Untuk menganalisis pengaruh pesan iklan terhadap minat beli kartu 

seluler Mentari di Surabaya Timur. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bermanfaat bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

b. Sebagai bahan informasi (masukan) bagi peneliti yang lain apabila 

akan mengadakan  penelitian. 
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