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ABSTRAK 

 

Nama    : F.A Indra Setya Putranto 

Judul : MOTIVASI PENGIKLAN  IKLAN KECIK  DI SURAT KABAR 

HARIAN KEDAULATAN RAKYAT PADA  ERA IKLAN 

DENGAN MEDIA ONLINE DI YOGYAKARTA 

Penelitian “ Motivasi Pengiklan Iklan Kecik di Surat Kabar Harian Kedaulatan 

Rakyat Pada Era Iklan Dengan Media Online Di Yogyakarta”  berawal dari rasa 

penasaran yang tinggi, dimana pada era modern sekarang telah banyak muncul alat 

komunikasi yang semakin canggih seperti gadget. Perkembangan gadget tidak terlepas 

dari perkembangan aplikasi-aplikasi yang semakin memanjakan pengguna gadget. 

termasuk di dalamnya aplikasi yang sangat berkembang dan bermunculan adalah aplikasi 

dengan kategori pemasangan iklan, seperti OLX, KASKUS, TOKOPEDIA, dll. Dengan 

fasilitas yang semakin banyak dan mudah orang sudah bisa memasang iklan pada aplikasi 

online dengan data yang lebih. Namun di lain sisi hal tersebut tidak menyurutkan 

semangat orang-orang yang memasang iklan pada media surat kabar harian Kedaulatan 

Rakyat dalam kategori beriklan pada iklan kecik yang hanya berbentuk baris, tanpa foto, 

dengan biaya yang lebih mahal, serta jangkauan yang terbatas, untuk berpaling 

menggunakan media online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

interpretatif. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik atau cara kuantifikasi lainya (Moleong,2012:6).  Untuk mengetahui 

motivasi dari informan yang beriklan pada media surat kabar harian Keaulatan Rakyat 

maka dilakukan pengumpulan data dengan pendekatan teori dari beberapa teori 

periklanan oleh Jefkins Frank, A.d. Farbey, Arens William yang ketiganya saling 

berkaitan dalam penelitian ini. Setelah itu didapatlah pendapat dari informan melalui 

metode kualitatif interpretatif yang dapat disimpulkan bahwa meraka memasang iklan 

pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat dikarenakan media tersebut mempunyai nilai 

yang lebih bonafit dan mereka bermaksud ingin meningkatkan nilai kepercayaan yang 

lebih, dan berimbas pada barang dagangan mereka di media yang lebih bonafit. 

 

 

 

Kata Kunci : Iklan Kecik, Iklan Online, Periklanan 
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ABSTRACT 

Name : F.A. Indra Setya Putranto 

Title: Motivation Of Advertisers On Kedaulatan Rakyat Newspaper On The 

Advertising Era Of Online Media In Yogyakarta. 

 

Reasearch on “Motivation Of Advertisers On Kedaulatan Rakyat 

Newspaper On The Advertising Era Of Online Media In Yogyakarta”, began from 

high curiousity,where in the modern era like now emerge a lot of communication 

tools like gadget. Gadget development is inseparable from the development of 

applications that increasingly pamper gadget users, including applications that are 

highly developed and emerging applications by category advertising, such as 

OLX,KASKUS,TOKOPEDIA and many others. With facilities that are more 

numerous and easy to use, people can already put an ad on an online application 

with more data. But on the other hand it did not dampen the enthusiasm of people 

who put an ad on kedaulatan rakyat magazine in the category of advertising on 

advertisment by using form of lines, without a photograph, at more expensive 

cost, as well as limited coverage, to turn using online media.this reasearch use 

qualitative interpretative methods, Moleong said that qualitative research is a 

research that produces analytical procedure that does not use statistical analysis 

procedures or any other qualitative ways (Moleong 2012:6). To know the 

motivation of the informant who advertise on kedaulatan rakyat newspaper, then 

they collected data with some theoritical approach from some advertisment 

theories by Jefkins Frank, A,d Farbey, Arens William which are related in this 

reasearch. After that there can be an opinion from the informan through 

qualitative interpretative method which can be concluded that they put an ad on 

kedaulatan rakyat magazine because this media has a more value and they intend 

to increase more of trust value which can create more impact on their merchandise 

in a more valuable media. 

 

Keyword : advertisement 
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  BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi massa melalui berbagai 

media yang teridentifikasi dalam pesan periklanan dengan maksud 

memberi informasi dan mempengaruhi pemirsa, yang mempunyai bentuk 

berupa tulisan, gambar, film, ataupun gabungan dari keseluruhan unsur 

tersebut. Iklan  juga merupakan berita atau pesan untuk mendorong, 

membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang 

ditawarkan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa 

yang dijual, dipasang, di media massa seperti koran dan majalah, atau di 

tempat-tempat umum.  

Di Yogyakarta iklan kecik sudah bermunculan dan banyak diminati 

untuk media pemasangan iklan yang sangat ampuh, terlebih memasang 

iklan pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, karena pada era tersebut 

media massa  yang dikenal oleh khalayak sebagai media massa yang 

terlaris dan menjadi pedoman dalam mencari kabar atau berita adalah surat 

kabar harian Kedaulatan Rakyat.  Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat 

sendiri berdiri sejak  27 September 1945, merupakan koran kedua setelah 

koran Bahasa Jawa yang bernama “Sedya Tama” yang terbit 2 minggu 

sekali. Saat koran Sedya Tama dibreidel oleh Jepang. Tentara Jepang 

kemudian mendirikan percetakan dan menerbitkan koran Sinar Matahari. 

Didorong keinginan menerbitkan koran sendiri oleh pemerintah Indonesia,  

maka koran Sinar Matahari yang berkaryawan orang Indonesia, dan atas 

gagasan HM. Samawi dan H Madikin Wonohito, berdirilah percetakan dan 

harian Kedaulatan Rakyat.  Memasang  iklan di  media koran pada era itu 

1 
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sangat mempunyai banyak keuntungan, dengan jangkauan yang luas dan 

bisa dibaca oleh khalayak ramai, namun memasang iklan di koran juga 

mempunyai kelemahan yaitu harus mengeluarkan biaya walaupun tidak 

begitu mahal, dan dibatasi oleh jumlah karakter huruf yang terdapat pada 

iklan.  

Memasang iklan juga merupakan suatu kegiatan yang 

memudahkan  untuk  pengiklan yaitu penyedia jasa dan wirausaha 

memasarkan produk mereka melalui media. Pada era perkembangan 

teknologi yang semakin maju, media beriklan semakin variatif. Adapun 

media beriklan yang mengikuti perkembangan teknologi yaitu audio 

visual, baliho, banner, brosur, online, dan surat kabar. Media-media seperti 

audio visual, baliho, banner, brosur,dan online, merupakan media yang 

sudah terpengaruh oleh perkembangan jaman. 

Perkembangan iklan tidak luput dari perkembangan teknologi yang 

semakin maju, Kreativitas di bidang periklanan semakin maju 

mengimbangi teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan 

teknologi juga ditandai dengan alat-alat elektronik yang semakin canggih, 

misalkan gadget. Fenomena yang sekarang terjadi yaitu dimana kita 

menemukan iklan-iklan yang bermunculan di media gadget. Semakin 

meningkatnya kebutuhan akan pengguna gadget, meningkat pula 

kreativitas programmer  untuk menciptakan web atau aplikasi yang 

berkaitan dengan dunia periklanan, misal : OLX, Berniaga, Traveloka, 

Kaskus, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Yubistore. Hal ini sangat 

menguntungkan dan mempermudah wiraswasta yang ingin mengiklankan 

barang daganganya tanpa batas wilayah dan biaya yang sedikit.  

Saat ini perkembangan iklan melalui media gadget sangat diminati 

karena kemudahan dan minimnya biaya, namun di lain sisi perkembangan 

teknologi ini seperti rupanya tidak menyurutkan para wirausaha untuk 

tetap beriklan di surat kabar atau koran. Hal ini terbukti pada media massa 
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Kedaulatan Rakyat yang masih menerima dan memasang iklan pada 

kategori iklan kecik. 

Berangkat dari hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih jauh tentang motivasi apa yang menjadi dasar para 

wirausaha atau wiraswasta mengiklankan produknya pada media surat 

kabar  Kedaulatan Rakyat yang notabene lebih rumit proses pemasangan 

iklannya dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit terhadap 

perkembangan iklan online  pada aplikasi mobile atau gadget yang 

menawarkan berbagai kemudahan dalam beriklan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan permasalahan yang ada, yaitu motivasi apa yang menjadi 

dasar para pengiklan iklan kecik di surat kabar harian Kedaulatan Rakyat 

pada  era iklan dengan  media online di Yogyakarta? Motivasi adalah 

dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhanya. 

(Hamzah.2006:3). 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap motivasi yang menjadi 

dasar para pengiklan iklan kecik di surat kabar harian Kedaulatan Rakyat 

pada era iklan dengan  media online di Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Memberikan wacana baru dalam  memahami perkembangan 

teknologi terhadap dunia periklanan. 
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b. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Penulis  

  Mengembangkan cara berfikir logis untuk memahami suatu 

fenomena dalam dunia periklanan yang terjadi. 

b.    Bagi Masyarakat 

Membantu masyarakat untuk berfikir kontekstual. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan iklan baris 

yang ada pada surat kabar harian Kedaulatan rakyat serta 

mengumpulkan data-data berupa gambar atau print screen dari iklan 

yang terdapat pada media online untuk pembanding. 

2. Metode wawancara 

Pengumpulan dengan metode wawancara dilakukan  dengan  

tujuan menambah data untuk mempertajam hasil dari penelitian 

karena mengingat metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dan mengangkat judul tentang motivasi seeorang yang memasang 

iklan pada media massa. 

3. Populasi dan sample 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling berasal dari kata purposive 

yang berarti sengaja. Secara garis besar purposive sampling adalah 

teknik sampling yang sengaja dipilih oleh peneliti yang berarti tidak 

diacak dan sampel yang dipilih mewakili dari populasi yang ada.  

Populasi adalah semua kumpulan obyek dalam subyek penelitian 

(Jallaludin Rakhmat,2004:78). Populasi yang ada dalam penelitian ini 

adalah orang yang memasang iklan baris pada surat kabar harian 
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Kedaulatan Rakyat.  Sedangkan sample adalah bagian tertentu dari 

keseluruhan populasi yang akan dilakukan pengamatan (Jallaludin 

Rakhmat,2004:78). Selanjutnya pengambilan sample pada penelitian ini 

akan didasari dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana 

dari populasi yang ada dipilih salah satu sampel dengan  sengaja oleh 

penulis. Penulis memilih sampel orang yang memasang iklan baris pada 

kategori otomotif, dimana sebagian besar iklan baris yang terdapat pada 

surat kabar harian Kedaulatan Rakyat adalah pengiklanan dalam kategori 

otomotif.   

F. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. 

Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik atau cara kuantifikasi lainya (Moleong,2012:6).  Dengan 

pengertian yang dikemukakan oleh Moleong , maka penelitian kualitatif 

merupakan  penelitian yang mempunyai bentuk data dalam bentuk 

deskriptif  bukan angka-angka.  Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, 

dari data-data yang melibatkan responden-responden maka jenis metode 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan  interpretatif. 
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