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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perkembangan dunia modern dan globalisasi saat ini suatu 

kebutuhan akan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi setiap kalangan 

masyarakat. Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan akan 

berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin banyaknya 

persaingan dalam dunia bisnis dibidang telekomunikasi. Hal tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya produsen produk-produk alat komunikasi seperti handphone yang 

menawarkan berbagai jenis produk baru dengan inovasi yang berbeda dari pada 

produk-produk sebelumnya, yang dimana produk yang dihasilkan banyak 

memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan komunikasi. Dari 

pada itu dunia bisnis produk komunikasi berlomba-lomba supaya dapat menarik 

minat para masyarakat agar memutuskan membeli serta menggunakan produknya.  

Kebutuhan akan alat komunikasi seperti telepon seluler (handphone) atau 

smartphone sendiri selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun terutama 

untuk jenis-jenis handphone atau smartphone dengan merek-merek tertentu. Hal 

ini dikarenakan pola konsumsi konsumen pada saat ini yang selalu menginginkan 

sebuah kemudahan dalam komunikasi yang dapat mendukung kegiatan mereka 

sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun hal yang lainnya. Oleh karena itu, 

pengguna smartphone di Indonesia dari tahun ke tahun nya semakin meningkat. 
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Hal ini terbukti dari data yang di dapat dari E-Marketer dengan lebih rinci dapat 

kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini :  

Gambar 1.1 

Terlihat dari data diatas bahwa pengguna smartphone di Indonesia dari 

tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam hal ini mengakibatkan kebutuhan 

konsumen akan smartphone juga semakin meningkat. Hal ini menimbulkan 

persaingan bisnis yang semakin ketat dimana semakin banyak pula perusahaan 

yang terlibat untuk dapat menciptakan produk smartphone yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan perusahaan adalah bagaimana cara menarik perhatian dari calon 

konsumen dan membuat konsumen sadar akan merek perusahaan. Untuk dapat 
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mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat 

karena melalui kegiatan pemasaran yang baik dapat terjalin hubungan yang 

bersifat mutualisme antara konsumen dan perusahan.  

Tujuan dari kegiatan pemasaran adalah untuk memuaskan kebutuhan 

konsumen yang selanjutnya diwujudkan oleh perusahaan melalui penyediaan 

barang dan jasa yang dibutuhkan. Selain itu, dengan strategi pemasaran yang tepat 

dan terarah, perusahaan akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. 

Dengan demikian, kegiatan pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam 

menentukan kesuksesan dan kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan.  

Kegiatan pemasaran salah satunya yaitu dengan melakukan periklanan. 

Iklan  merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari produsen ke 

konsumen. Pada dasarnya, tujuan periklanan adalah mengubah atau 

mempengaruhi sikap-sikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap 

konsumen. Munculnya iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk maupun 

jasa pada konsumen sehingga konsumen terprovokasi/ terpengaruh. Hal ini akan 

mendorong terjadinya perubahan perilaku konsumen menjadi seperti yang 

diinginkan oleh produsen.  Selain itu, iklan juga bertujuan untuk membentuk dan 

meningkatkan kesadaran akan suatu produk atau merek (brand awareness).  

Smartphone Oppo adalah smartphone berbasis android yang diproduksi 

oleh PT. World Innovative Telecomunication. PT. World Innovative 

Telecomunication merupakan perusahaan Multinasional yang bergerak dalam 

bidang pemasaran produk smartphone dengan nomor SIUP: 

1093/1/IU/PMA/2015. PT. World Innovative Telecomunication (OPPO) 
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merupakan perusahaan yang saat ini sedang berkembang pesat. Smartphone oppo 

merupakan salah satu produk smartphone yang berbasis android yang belum lama 

memasuki pangsa pasar konsumen di Indonesia, produk smartphone buatan Cina 

ini menawarkan produk telepon genggam canggih dengan fitur yang lengkap dan 

menarik, serta tampilan yang sangat elegant dan mewah. 

Berdasarkan hasil penjajakan yang penulis lakukan melalui observasi, penulis 

menemukan adanya permasalahan pada kesadaran merek (Brand Awareness) 

smartphone Oppo, yaitu kesadaran konsumen terhadap merek Oppo masih 

rendah. Hal ini diperkuat dengan data dari responden pada dimensi purchase 

dimana responden dominan mejawab ragu-ragu yang artinya masyarakat belum 

memasukkan merek Oppo kedalam alternatif pilihan ketika akan membeli produk 

smartphone. Sebagaimana data yang mendukung kesadaran konsumen terhadap 

merek oppo masih rendah yaitu diperkuat dengan data dari Smartphone 

Intellgence Service yaitu sebagai  berikut : 

 
Sumber : Source Smartphone Intellgence Service- Premium (2017)  

Gambar 1.2 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa posisi vendor smartphone oppo berada 

di posisi ke-4 dilihat dari nilai indeks pangsa pasar nya, masih tertinggal jauh bila 

dibandingkan dengan merek samsung yang menempati posisi pertama. 

Permasalah diatas diduga disebabkan oleh iklan yang kurang efektif, dimana 

pesan yang disampaikan dalam iklan smartphone oppo kurang dipahami 

konsumen dan konsumen kurang memahami akan keunggulan-keungguulan yang 

ditawarkan oleh produk oppo. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul 

“PENGARUH EFEKTIVITAS IKLAN DALAM MENINGKATKAN BRAND 

AWARENESS SMARTPHONE OPPO PADA PT. WORLD INNOVATIVE 

TELECOMUNICATION SUKABUMI.” 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan masalah pada tingkat 

kesadaran konsumen, ditunjukan dengan rendahnya brand awareness smartphone 

Oppo dalam benak konsumen. Hal tersebut diduga di sebabkan oleh iklan yang 

kurang efektif. Sehingga mengakibatkan penjualan produk smartphone Oppo 

menurun. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimana Efektivitas Iklan pada Smartphone Oppo? 

1.2.2.2 Bagaimana Kesadaran Merek (Brand Awareness) Konsumen pada 

Smartphone Oppo? 

1.2.2.3 Seberapa besar pengaruh Efektivitas Iklan melalui dimensi Emphaty, 

Persuasion, Impact dan Communication secara parsial dalam 

meningkatkan Brand Awareness Smartphone Oppo?  

1.2.2.4 Seberapa besarkah pengaruh Efektivitas Iklan dalam meningkatkan Brand 

Awareness Smartphone Oppo secara simultan? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujan sebagai berikut : 

1.3.1.1 Untuk mengetahui efektivitas iklan pada produk smartphone Oppo  

1.3.1.2 Untuk mengetahui brand awareness pada produk smartphone Oppo 
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1.3.1.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Iklan melalui dimensi 

Emphaty, Persuasion, Impact dan Communication secara parsial dalam 

meningkatkan Brand Awareness Smartphone Oppo?  

1.3.1.4 Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektivitas Iklan dalam 

meningkatkan Brand Awareness Smartphone Oppo secara simultan? 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, adapun 

kegunaan penelitian ini sebagai berikut : 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini kelak dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang sama dengan lebih mendalam 

lagi. Juga sebagai konstribusi ilmu tentang efektivitas iklan dalam meningkatkan 

brand awareness smartphone oppo. Penelitian ini juga sebagai aplikasi dari ilmu-

ilmu yang dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan di Program Studi 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman serta manfaat terutama: 

1.3.2.2.1  Bagi Peneliti 

Memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang pemasaran, 

terutama mengenai iklan dan brand awareness. Juga sebagai penyelesaian tugas 

akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 
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1.3.2.2.2   Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah serta 

sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam peningkatan 

kesadaran merek konsumen terhadap smartphone Oppo. Selain itu  semoga 

penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi yang positif untuk perusahaan 

di masa yang akan datang supaya dapat menjadi lebih baik. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi, bahan kajian, dan deskripsi 

bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian yang serupa, di samping itu 

semoga dapat memberikan informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang 

pemasaran dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi brand 

awareness. 

1..4 Lokasi dan Lamannya Penelitian 

1.4.1  Lokasi Penelitiaan 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di PT. World Innovative 

Telecomunication yang beralamatkan di Jl. R.A Kosasih No. 80 - Ruko Cisuda 

Riverside Blok C, SUKABUMI.  

1.4.2 Lamanya Penelitiaan 

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 14 

bulan, terhitung dari bulan November 2017 - Desember 2018. Untuk jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 1.1 Jadwal  Penelitian 

Kegiatan 

2018 2019 

Jan Feb Juli Agt Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Persiapan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a. Perizinan                                         

b. Penjajakan                                         

c. Studi Kepustakaan                                         

d. Pengajuan Judul                                         

e. Penyusunan Usulan Penelitian                                         

f. Penyerahan Usulan Penelitian                                         

g. Seminar Usulan Penelitian                                         

Tahap Penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a. Observasi                                         

b. Wawancara                                         

c. Penyebaran Angket                                         

Tahap Penyusunan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a. Pengumpulan Data                                         

b. Pengolahan Data                                         

c. Analisis Data                                         

d. Penyusunan Skripsi                                         

Tahap Pengujian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a. Penyerahan Skripsi                                         

b. Sidang Skripsi                                         

c. Perbaikan Skripsi                                         

 


