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ABSTRAKSI 
 

Sukma Nonnatus, 0643310410, Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Isi 
Pesan Iklan Di Televisi (Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Surabaya Tentang Isi Pesan Iklan Ades Versi “Langkah Kecil Memberikan 
Perubahan” di Televisi) 
 

Salah satu iklan komersial yang ada saat ini adalah iklan Ades, Iklan Ades 
terbaru menceritakan tentang langkah Ades untuk mengajak masyarakat 
melakukan perubahan dengan meremukan botol air mineral yang telah terpakai. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan masyarakat Surabaya tentang isi pesan iklan Ades versi “Langkah 
Kecil Memberikan Perubahan” di televisi 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang berusia 
lebih dari 17 tahun dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
metode non probability sampling dengan teknik accidental sampling. 
Pengumpulan data untuk penelitian disini menggunakan dua pendekatan yaitu 
data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan tabel frekuensi 

Dari hasil pengujian didapatkan hasil tingkat pengetahuan para masyarakat 
Surabaya terhadap isi pesan iklan Ades versi “langkah kecil memberikan 
perubahan” adalah tinggi.  
 
Keywords : Tingkat Pengetahuan, Iklan  

 
ABSTRACT 

 
Sukma Nonnatus, 0643310410, Level of Public Knowledge About Message 
Ads On Television (Descriptive Study of Community Knowledge Exchange 
Surabaya About Advertising Contents Message Ades Version "Gives Small 
Step Change" at the Television) 
 

One commercial that exist today is advertising Ades, Ades latest ad tells 
Ades steps to urge people to make changes to the crushing bottles of mineral 
water is used. The aim of this research is to determine the level of public 
knowledge about the content of the advertising message Surabaya Ades version of 
"Small Steps Deliver Change" on television 

The population in this study is people in Surabaya over the age of 17 years 
and the sampling technique in this study is a non probability sampling method 
with accidental sampling technique. Data collection for the study here using two 
approaches, namely primary data and secondary data. The method of data analysis 
in this study using a frequency table 

Results obtained from the test results of the public knowledge of the 
content of the advertising message Surabaya Ades version of "small steps make a 
difference" is high.  

 
Keyword : Level Of Public Knowladge, Adveritising 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap hari terdapat ratusan tampilan iklan baik di televisi, radio, surat 

kabar, majalah atau media yang lainnya. Ada iklan yang menarik, kurang 

menarik, atau bahkan sama sekali tidak menarik sehingga pemirsa tidak akan 

ingat akan iklan yang tidak menarik tersebut. Nampaknya iklan dipercaya 

sebagai cara untuk mendongkrak penjualan oleh kebanyakan pengusaha yang 

punya anggaran besar untuk kegiatan promosi. Berbagai hal mengenai 

dimensi iklan seperti bagaimana merancang pesan, membujuk, memilih 

media dan lain-lain (Sutisna, 2003:275). 

Iklan di media massa dapat digunakan untuk menciptakan citra merek 

dan daya tarik simbolis bagi suatu perusahaan atau merek. Keuntungan lain 

dari iklan melalui media massa adalah kemampuannya menarik perhatian 

konsumen terutama produk yang iklannya populer atau sangat dikenal 

masyarakat (Morrisan, 2007:14-15). Iklan sendiri merupakan struktur 

informasi dan susunan komunikasi nonpersonal yang biasanya dibiayai oleh 

produsen dan bersifat persuasive, tentang produk-produk (barang, jasa dan 

gagasan) oleh sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. 

Sedangkan yang disebut media periklanan adalah suatu metode komunikasi 

umum yang membawa pesan periklanan melalui televisi, radio, koran, 

majalah, iklan luar rumah (out of home) atau iklan luar ruang (outdoor) 

(Shimp, 2003:504). 
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Produsen memerlukan media massa dalam kegiatan periklanan 

sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan pesan tentang produk yang 

mereka hasilkan kepada audience sasaran mengenai kehebatan produk 

mereka (Sutisna, 2003:276). Televisi sebagai salah satu bentuk media massa 

menjadi pilihan para produsen untuk mengiklankan produk mereka, hal ini 

dikarenakan televisi dipandang lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan 

mempengaruhi masyarakat bila dibandingkan dengan media massa lainnya 

(Radio, Surat Kabar, Majalah, Buku, dan lain sebagainya) Televisi menjadi 

media utama penayangan iklan, karena kelebihan yang dimiliki televisi yaitu 

tampilan audio visual, warna, sifat kebaruan dan ilusi kedekatan khalayak 

dengan obyek yang ditayangkan. Selain itu jam tayang televisi 

memungkinkan penerpaan iklan secara simultan pada khalayak, sehingga 

televisi dipandang menjadi sumber informasi utama masyarakat saat ini, 

khususnya dalam hal produk konsumsi terbaru  (Effendy, 2003:177). 

Iklan berdasarkan tujuannya terbagi atas iklan komersial dan iklan 

layanan masyarakat. Iklan komersial sering disebut iklan bisnis, sebab 

berdasarkan tujuannya iklan tersebut bertujuan mendapatkan keuntungan 

ekonomi, utamanya adalah peningkatan penjualan. Sedangkan iklan layanan 

masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau 

mendidik khalayak dimana tujuan akhir bukan untuk mendapatkan 

keuntungan ekonomi melainkan keuntungan sosial. (Widyatama, 2007:104). 

Salah satu iklan komersial yang ada saat ini adalah iklan Ades, Iklan 

Ades terbaru menceritakan tentang langkah Ades untuk mengajak 
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masyarakat melakukan perubahan dengan meremukan botol air mineral yang 

telah terpakai. Pada iklan ini Ades menggunakan tagline ”Pilih, Minum dan 

Remukan”.  ”Pilih” disini dimaksudkan untuk memilih air minum yang 

berkualitas dari Ades, ”Minum” dimaksudkan untuk menikmati kesegaran 

dari Ades dan ”Remukan”  yang dimaksudkan meremukan botol yang telah 

terpakai. 

Ades merupakan termasuk pemain lama dalam industri air mineral 

baik dalam gelas, botol, maupun galon. Sebagai produsen air mineral yang 

sudah cukup lama bergerak di bidang industri air mineral. Saat ini Ades 

diproduksi oleh  PT Coca-Cola Amatil Indonesia yang sebelumnya kontrak 

produksi dipegang oleh, PT Akasha Wira Internasional Tbk 

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/23/16262794/Coca.Cola.A

matil.Bakal.Ambil.Alih.Produksi.Ades). 

Baru-baru ini Ades meluncurkan produk baru Botol Ades 600 ml 

yang memakai bahan plastik yang lebih sedikit sehingga mudah diremukkan. 

Dengan volume botol kosong yang lebih kecil setelah diremukkan, maka 

akan menghemat ruang di tempat sampah. Dan selanjutnya juga 

menghasilkan jejak emisi karbon yang lebih kecil saat sampah tersebut 

diangkut.  Dengan tampilan baru ini, Ades memiliki misi mulia untuk 

menjadikan Indonesia lebih baik melalui tindakan sederhana untuk 

lingkungan (http://kabartop.com/techno-9532/ades-hadirkan-botol-ramah-

lingkungan). 
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Pembuatan kemasan baru Ades yang lebih ramah lingkungan sendiri 

disebabkan karena adanya permasalahan pada sampah plastik yang ada di 

Indonesia. Data dari Program Lingkungan PBB (UNEP) menunjukkan, 

jumlah produksi plastik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 116 

juta ton pada 1992 menjadi 255 juta ton pada 2007. Setelah krisis ekonomi, 

produksi plastik mencapai rekor baru pada 2010, sebesar 265 juta ton per 

tahun. Jumlah ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 149 juta ton dalam 16 

tahun terakhir (tumbuh 130%) atau 15% per tahun. Menurut UNEP, 

penduduk di negara berkembang khususnya Indonesia rata-rata 

menggunakan plastik sebanyak 100 kg per tahun pada 2005, sementara 

konsumsi plastik penduduk di negara berkembang baru sekitar 20 kg per 

tahun (http://green.kompasiana.com/polusi/2012/03/26/plastik-kurangi-atau-

tinggalkan-mulai-sekarang/).  

Walaupun jumlah konsumsi plastik berbeda jauh antara penduduk 

negara maju dan penduduk negara berkembang, namun UNEP 

memerkirakan, jumlah konsumsi plastik ini akan terus meningkat dalam 

sepuluh tahun ke depan. Apalagi saat ini sekitar 50% plastik yang ada di 

pasaran digunakan hanya untuk satu kali pemakaian. Hampir semua produk 

di Indonesia menggunakan plastik sebagai alat pembungkus utama, mulai 

dari produk mie instan, teh celup, kopi, hingga makanan ringan. Jumlah 

sampah plastik yang masuk ke laut juga semakin besar. Mengapung dan 

mencemari rantai makanan. Plastik yang mengapung ini mengancam 

kehidupan organisme dan hewan-hewan laut seperti burung dan mamalia 
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ukuran kecil. Bagi negara yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah 

yang baik seperti Indonesia, tidak ada pilihan bagi kita selain berusaha sekuat 

mungkin untuk tidak menggunakan plastik dan tidak membuang sampah 

plastik sembarangan (http://green.kompasiana.com/polusi/2012/03/26/plastik 

-kurangi-atau-tinggalkan-mulai-sekarang/) 

Semakin banyaknya sampah botol plastik di Indonesia dikarenakan 

produksi Air Mineral dari tahun ke tahun semakin meningkat pada tahun 

2011 itu produk konsumsi air kemasan bisa mencapai 17 milyar liter. Itu 

akan membutuhkan botol plastik sampai 500.000 ton per tahun. Sedangkan 

tahun 2012 ini asosiasi produsen air kemasan itu produksinya akan mencapai 

19 milyar liter padahal seperti yang diketahui botol plastik air kemasan itu 

kan botol yang sekali pakai (http://www.voaindonesia.com/content/aktivis-

lingkungan-surabaya-serukan-batasi-penggunaan-kantong-plastik-dan-botol-

air-minum-kemasan-138584189/104335.html). 

Pengetahuan khalayak terhadap acara yang ditayangkan merupakan 

aspek yang menentukan keberhasilan dalam mensosialisasikan isi sebuah 

pesan. Tingkat adalah ukuran tinggi rendahnya tentang sesuatu misalnya 

derajat, kelas, taraf, pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pada tingkat 

pengetahuan disini adalah variabel pengetahuan adalah konsep yang 

merupakan salah satu akibat dari perubahan yang terjadi dari efek 

komunikasi massa, yang diklasifikasikan ke dalam efek kognitif terjadi bila 

ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi oleh 

khalayak. 
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 Pengertian yang lain menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan adalah 

suatu konsep yang merupakan salah satu akibat dari perubahan yang terjadi, 

yang diklasifikasikan ke dalam efek kognitif. Dari efek kognitif itulah terjadi 

bila ada perubahan pada apa yang ia ketahui, dipahami atau dipersepsi oleh 

khalayak serta juga terkait dengan pentrasmisian pengetahuan                      

(Rakhmat, 2001;67) 

 Teori yang digunakan adalah teori S-O-R yang menyatakan bahwa 

pemberitaan di media massa adalah suatu hal yang penting bagi khalayak. 

Demikian halnya dengan gencarnya penayangan iklan Ades di media televisi 

versi ”Langkah Kecil Memberikan Perubahan”, maka masyarakat akan 

menganggap bahwa penggunaan kemasan baru dalam produksi Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) Ades dapat lebihbanyak mengurangi penggunaan 

kembali botol plastik dan memberikan lebih banyak ruang kepada masyarakat 

karena berkurangnya sampah botol plastik. 

 Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Surabaya yang 

berusia minimal 17 tahun hal ini dikarenakan pada usia 17 tahun seseorang 

telah matang secara kognitif dan  para pemirsa bisa bersifat lebih bijak lagi 

menanggapi suatu permasalahan yang ada disekitarnya. Surabaya dijadikan 

tempat dalam penelitian ini karena  sebagai salah satu kota metropolitan 

terbesar di Indonesia mempunyai masalah mengenai sampah botol plastik 

yang diakibatkan konsumsi air minum dalam kemasan, berdasarkan data 

penelitian 2011, di Surabaya ada sekira 96 ribu ton sampah plastik per tahun. 

Jumlah ini merupakan 10 persen dari jumlah total sampah yang diproduksi 
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warga Surabaya. Diperkirakan, jumlah sampah plastik di Surabaya ini 

meningkat dari tahun ke tahun (http://kampus.okezone.com/read/2012 

/02/02/373/568344/surabaya-terancam-bom-sampah-plastik) 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul              

"Tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya tentang isi pesan iklan Ades versi 

“Langkah Kecil Memberikan Perubahan” di televisi". 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan 

sebelumnya, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

“Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya tentang isi pesan 

iklan Ades versi “Langkah Kecil Memberikan Perubahan” di televisi ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut:  

“Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya tentang isi 

pesan iklan Ades versi “Langkah Kecil Memberikan Perubahan” di 

televisi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna baik secara teoritis 

dan praktis. 
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1. Kegunaan teoritis yaitu dapat menambah wacana dan memberikan informasi 

serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi sebagai 

bahan masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis yaitu dapat memberikan masukan pada berbagai pihak 

seperti biro iklan ataupun manajemen The Coca-Cola Company selaku 

produsen air minum Ades untuk lebih meningkatkan mutu produknya 
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