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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Teori dalam penelitian ini, membahas mengenai strategi kreatif dalam 

produksi iklan komersial di Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru yang mana kita 

ketahui bahwa iklan adalah salah satu sumber penghasilan atau pemasukan 

keuangan di media penyiaran baik televisi maupun radio. Dalam perjalan produksi 

iklan di sebuah radio, khususnya Radio Gress 105,8 FM tidak selalu lancar dan 

stabil melainkan terdapat juga naik turun dari jumlah iklan yang di produksi. 

Untuk menyikapi hal tersebut tentu diperlukan adanya strategi kreatif yang 

mampu menarik pengiklan untuk mengiklankan produknya di Radio Gress 105,8 

FM Pekanbaru. 

Dari hasil wawancara pada informan dan penelitian yang dilakukan bahwa 

didalam proses produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru. Digunakan 

beberapa strategi kreatif iklan akan tetapi belum cukup berpengaruh terhadap 

iklan tersebut. Untuk itu diperlukan strategi kreatif yang lebih kuat dan berbeda 

dari sebelumnya agar iklan tersebut bagus dan menarik dan dapat diterima oleh 

klien maupun pendengar. 

     Sedangkan untuk pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu sampel ditetapkan sengaja oleh peneliti. Dalam 

hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.
1
 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara guna mendapatkan 

hasil penelitian kepada : 

 

 

 

 

                                                             
1 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, (Jakarta : Raja 
grafindo Persada, 1995), Cet.3, hal 67 
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             Tabel 5.1 

Informan Penelitian Jabatan 

Gilang Watulesi Stasion Manager 

Tasya Tarneta Scriptwriter 

Karin Channiago Marketing  

Gilang Watulesi Produksi dan kreatif 

Sumber : Radio Gress 105.8 FM Pekanbaru 

1. Strategi produksi iklan 

a. Tujuan Iklan 

    Sebagai media penyiaran, radio tidak hanya menyiarkan program siaran 

atau musik saja melainkan juga menyiarkan iklan. Iklan merupakan sumber 

penghasilan atau dana dari media penyiaran swasta. Dimana klien yang beriklan 

memiliki tujuan untuk memasarkan produknya pada khalayak melalui radio. 

Sementara untuk radio, iklan adalah penghasilan bagi radio. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Gilang selaku tim Produksi dan Kreatif Radio Gress 105,8 FM, 

yaitu : Tujuan iklan di Radio Gress 105,8 FM, yaitu untuk mempromosikan brand 

atau merek tertentu yang iklan nya akan diputarkan di Radio Gress 105,8 FM, dan 

agar masyarakat dan pendengar aware atau tahu mengenai produk ini. Apalagi 

tujuan iklan itu memang untuk mempromosikan sebuah brand atau merek dalam 

bentuk produk yang butuh pemasaran dan promosi.
2
 

     Karin menambahkan mengenai tujuan iklan adalah : Tujuan iklan adalah 

agar produk yang diiklankan pengiklan produknya tersampaikan ke masyarakat 

dan masyarakat dapat membeli produk yang diiklankan.
3
 

 

b. Target Pasar Iklan 

                                                             
2 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
3
 Hasil wawancara dengan Karin bagian Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
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     Setiap iklan yang diproduksi pasti memiliki tujuan dan target pasar yang 

ingin dicapai, terutama untuk meningkatkan penjualan produk dari klien yang 

memasangkan iklannya. Setiap klien dengan produknya memiliki target pasar 

yang berbeda-beda. Di Radio Gress 105,8 FM tetap memegang prinsip pada target 

pendengar Radio Gress. Sehingga iklan yang diproduksi juga iklan sesuai 

pendengar Radio Gress 105,8 FM, sesuai yang disampaikan oleh Tasya selaku 

Script Writer Radio Gress : Target pasar atau market iklan Radio Gress adalah 

kaula muda sampai dewasa, sekitar umur 17 – 35 tahun.
4
  

 

c. Bentuk Iklan 

Bentuk iklan yang di produksi di Radio Gress 105,8 FM juga disampaikan 

oleh Gilang tim produksi Radio Gress 105,8 FM, yaitu : Iklan yang Radio Gress 

putar bermacam-macam ada yang diproduksi oleh radio sendiri ada juga dari 

pengiklan luar. contoh : iklan komersial, iklan layanan masyarakat dan iklan yang 

dibaca oleh penyiar langsung.
5
 

     Iklan-iklan yang diproduksi Radio Gress 105,8 FM tidak hanya iklan 

komersial, melainkan juga iklan layanan masyarakat juga ada diproduksi disana. 

Seperti yang ditambahkan oleh Tasya, yaitu : Ada iklan baca, iklan putar, kalau 

iklan baca seperti iklan adlibs, kalau iklan putar iklan yang direkam ketika siaran 

itu diputar dijam pemutaran iklan.
6
 

     Tasya juga menambahkan mengenai bentuk iklan : adlib adalah merekam 

iklan yang menonton. Jadi tidak ada sound effect. Kita cuma pakai backsound aja, 

itu dibacakan tapi jadi slot. Diruang siaran tidak lagi dibacakan jadi udah 

direkam.
7
 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer  Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
5 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
6 Hasil wawancara dengan Tasya, Script Writer Radio Gress, 12 Maret  2019 di Radio Gress 105,8 

FM Pekanbaru 
7
 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
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  Pada proses produksi dari berbagai bentuk iklan tersebut, memiliki cara, 

ide, dan gaya produksi yang berbeda-beda. Gilang memaparkan tentang gaya 

produksi tersebut, yaitu : 

   Gaya produksinya antara iklan komersial dengan iklan layanan masyarakat 

berbeda. Kalau yang komersial ini kan bentuk iklan harus dibuat gimana caranya 

supaya iklan bisa benar-benar didengarkan masyarakat. Kalau layanan masyarakat 

kita cuma menyampaikan sesuatu.
8
 

     Tidak hanya iklan yang diproduksi, Radio Gress 105,8 FM juga membuat 

promo, dan adlib, promo radio, iklan. untuk promo klien baru kita berikan 

maksimal selama 3 bulan dengan discount 40%.
9
 

 

d. Waktu Pemasangan Iklan 

Dalam produksi iklan dibutuhkan waktu dan tidak bisa seketika jadi. 

Untuk di Radio Gress 105,8 FM terdapat target atau waktu yang ditentukan untuk 

bisa menyelesaikan iklan yang diproduksi dan diberikan kepada klien untuk 

didengarkan dan dikoreksi. Gilang menjelaskan waktu tersebut, yaitu : 

Untuk produksi iklan itu tergantung dari klien apabila ada permintaan dari klien 

untuk membuat iklan kita biasanya langsung mengadakan meeting yang kita bahas 

keinginan pemilik brand tersebut ingin iklannya seperti apa dan pesan-pesan apa 

yang ditujuhkan kepada pendengar didalam iklan tersebut. Selanjutnya kita 

perlihatkan kepada klien seperti apa iklan yang kita buat, setelah klien setuju baru 

iklan bisa kita produksi dan kita putarkan di Radio Gress.
10

 

  Tasya juga menambahkan pertanyaan Gilang, sebagai berikut :  

Iklan itu biasanya diproduksi pada jam office hour jam 8 - 9 bahkan bisa juga jam 

4 sore pada malam hari pun bisa diproduksi iklan tersebut tergantung dari 

                                                             
8 Hasil wawancara dengan Gilang, Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
9 Hasil wawancara dengan Karin, Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 105,8 FM 

Pekanbaru 
10

 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
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misalnya apakah ada suara dari penyiar yang mau dipakai tapi lazimnya memang 

diproduksi jam 8 – 9 atau jam 4 sore.
11

 

 

 

e. Mengapa harus demikian 

Dalam memproduksi iklan harus memperhatikan hal-hal yang telah 

dijelaskan diatas, sebagaimana dipaparkan oleh Gilang : 

   Sekarang dalam membuat iklan kita pasti hal memperhatikan tujuan iklan, 

target, bentuk bahkan waktu pembuatan iklan, karena ya itu tadi, bagaimana kita 

bisa membuat iklan tanpa tahu tujuannya, ya kan. Lagi pula hal tersebut itulah 

yang akan melahirkan strategi apa yang akan diusung nantinya.
12

 

Ditambahkan juga oleh Tasya selaku script writer, yaitu mengapa harus 

demikian, ya karena itu merupakan senjata dalam memproduksi iklan, jadi kita 

harus tau dulu apa tujuannya, siapa target pasarnya, kapan mau diproduksi, 

bagaimana gaya eksekusinya dan lain-lain. Baru kita bisa memulai merencanakan 

produksi sebuah iklan dan selanjutnya membuat naskahnya kemudian masuk 

proses mixing atau produksi.
13

 

 

f. Tempat Pembuatan Iklan 

Tempat pembuatan iklan yang diproduksi Radio Gress 105,8 FM adalah di 

studio sendiri. Radio Gress 105,8 FM memiliki ruang produksi sendiri, dimana di 

dalam ruang produksi terdapat alat-alat produksi seperti komputer, mixer, mic, 

tape recorder, ruang rekaman. 

 

2. Strategi Iklan Kreatif 

a. Mampu Meningkatkan Penjualan Produk 

                                                             
11 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
12 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
13

 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
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Iklan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempromosikan suatu 

produk atau jasa. Setiap produk atau jasa yang diiklankan bertujuan agar produk 

dikenal masyarakat. Disamping itu, iklan dibuat juga dengan harapan dapat 

meningkatkan penjualan produk. Sehingga diperlukan kreatifitas dalam produksi 

iklan. Karin selaku marketing Radio Gress 105,8 FM menjelaskan bahwa : 

Kita harus tahu kayak sekarang itu kan zamannya milenial jadi kayak ada 

slogan-slogan kita bisa masukin dibahan atau dimateri iklan, terus kita kan punya 

tim kreatif jadi mereka juga punya ide-ide yang baik gimana biar iklan itu sampai 

di masyarakat.
14

 

 

b. Ide Orisinil 

Produksi iklan yang kreatif memerlukan ide yang kreatif pula. Ide haruslah 

berasal dari pemikiran-pemikiran tim Radio Gress 105,8 FM. Ide merupakan 

suatu gagasan guna menghasilkan sesuatu. Ide dating dan dicari oleh script writer. 

Dimana script writer mendapatkan ide dari dengan cara membayangkan materi 

yang diberikan oleh klien. Tasya sebagai script writer menjelaskan, bahwa : 

Banyak dapat dari idenya dari sosial media juga pasti, dari melihat contoh-contoh 

konten youtube referensinya banyak atau tiba-tiba lagi ngobrol dapat ide segar iya 

udah dimasukin bisa dibuat untuk iklan atau ide sendiri.
15

 

 

c. Memiliki Nilai Artistik dan Estetika 

Pada media penyiaran seperti radio dalam melakukan siarannya dan 

produksi iklan tetap berpegang pada nilai etika dan estika. Nilai etika mengacu 

pada aturan perundang-undangan penyiaran serta nilai estetika untuk 

menghasilkan iklan yang indah dan menarik. 

Iklan di Radio Gress tentu saja mengutamakan nilai etika dan estetika kita 

harus bersaing secara sehat jangan sampai menjatuhkan pihak lain.
16

 

                                                             
14 Hasil wawancara dengan Karin, Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 105,8 

FM Pekanbaru 
15

 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer  Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
16 Ibid 
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d. Memenangkan Penghargaan  

Media penyiaran identik dengan sebuah iklan. Dimana dalam produksi 

iklan memiliki cara yang berbeda-beda. Iklan yang kreatif akan dapat 

memenangkan penghargaan. Namun, sejauh ini belum ada kontes atau lomba 

tentang produksi iklan. Seperti yang dijelaskan Tasya, sebagai berikut : 

Untuk lomba-lomba buat iklan belum ada. Jadi ya belum ada penghargaan 

yang seperti itu. Hanya saja ya penghargaan yang Radio Gress dapatkan dari 

produksi iklan disini adalah klien-klien yang mengiklankan produknya di Radio 

Gress itulah penghargaan untuk kami. Dengan klien memilih beriklan di Radio 

Gress berarti klien menilai kami lebih baik dan berkualitas dari media lainnya.
17

 

 

e. Unik 

Strategi kreatif dalam produksi iklan komersial di Radio Gress 105,8 FM 

adalah hal yang sangat penting ada untuk menarik minat klien mengiklankan 

produknya. Untuk menghadapi persaingan pasar terutama diantara media 

penyiaran radio, radio Gress 105,8 FM memiliki ciri khas dalam produksi 

iklannya yang membedakan dengan produksi iklan di radio lain. Hal ini 

dipaparkan oleh Gilang, sebagai berikut:  

    Ciri khas radio Gress adalah lebih anak muda lebih ceria iklannya, lebih 

menyenangkan untuk ciri khas di Radio Gress ini.
18

 

Tasya selaku script writer menambahkan bahwa dalam produksi iklan Radio 

Gress 105,8 FM : kita punya pengisi suara yang bagus dan mudah dikenali oleh 

pendengar.
19

 

 

f. Mampu Diingat 

                                                             
17 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
18 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
19

 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
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Sesuai dengan sifat radio yaitu bersifat auditif atau hanya suara dan 

sepintas lalu. Maka dalam produksi iklan perlu diperhatikan dalam komposisi 

iklan yang akan diproduksi. Karena sifatnya yang hanya suara tentu iklan harus 

dibuka sekreatif mungkin yang dapat membuat pendengar berijimansi dengan apa 

yang mereka dengar di radio. Selain itu, sifatnya yang hanya sepintas lalu ini 

mengharuskan dalam produksi iklan harus sesingkat mungkin dan mudah 

dipahami pendengar. 

Sebagaiamana yang dijelaskan oleh Tasya : 

Yang ada di Radio itu hanya suara. Sangat berpacu pada waktu. Itu yang 

sebenarnya selalu kita pegang. Baik untuk program siaran maupun produksi iklan. 

kalau durasi iklan kita paling lama itu 60 detik karena kita ingat lagi radio itu 

sepintas lalu.klo apa lagi iklan sesimpel mungkin pasti mudah diingat. Kita juga 

memakai 5w1h dalam produksi iklan. karena iklannya pakai tagline biasanya 

produk pakai tagline tergantung dan sesuai produk klien. Contoh : Obat Herbal 

Soman taglinenya “Inspirasi Gaya Hidup Sehat”.
20

 

 

g. Punya Efek 

Efek merupakan suatu dampak atau hasil yang ditimbulkan dari suatu 

pesan yang disampaikan. Efek dalam iklan berupa masyarakat akan membeli 

produk tersebut atau tidak. Setiap iklan yang diproduksi tentu memiliki tujuan 

yang ingin mendapatkan efek baik dari iklan tersebut. 

Dalam produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM tentu saja memiliki efek. 

Sebagaimana yang dijelaskan Karin, sebagai berikut : 

Radio Gress mempunyai prinsip harus bisa jadi yang terbaik dan selalu 

menghasilkan produk siaran baik program atau iklan yang berkualitas dan bisa 

memuaskan klien. Jadi kita juga selalu mengupayakan apapun yang diproduksi di 

Radio Gress yang harus memiliki efek positif bagi radio klien kami. Karena Radio 

                                                             
20 Ibid 
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Gress adalah radio yang pasarnya lebih ke anak muda yang iklannya tentu saja 

banyak berefek ke anak muda.
21

 

  

h. Mengejutkan 

Iklan kreatif adalah iklan yang ketika dibuat akan mengejutkan 

masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Gilang, bahwa : 

Yang membuat iklan mengejutkan itu ya tentu dari ide. Semua produksi iklan itu 

tergantung dari ide. Ide harus menarik otomatis akan membuat pendengar terkejut 

dan penasaran untuk mendengar iklan tersebut. Iklan juga bisa ditambahkan 

dengan sound effect menarik dan sesuai ide naskah. Hal-hal itu iklan menjadi 

menarik.
22

 

 

i. Sifat Kebaruan dan Inovatif  

 Iklan kreatif harus bersifat kebaruan dan inovatif. Dengan adanya inovasi-

inovasi baru dalam produksi iklan akan membuat pendengar tertarik untuk 

mendengarkan iklan tersebut. Suatu inovasi juga akan menghilangkan rasa bosan 

pendengar untuk mendengarkan iklan. Karena pada umumnya, pendengar radio 

akan bosan atau tidak tertarik mendengarkan iklan radio. 

Pendengar radio cenderung menyukai mendengarkan musik atau program 

radio dibandingkan iklan, dijelaskan Karin, yaitu : 

Suatu inovasi sangatlah penting dalam menghadapi persaingan media penyiaran, 

ya kami selalu membuat yang baru, meskipun klien sudah pernah beriklan di 

Radio Gress dan ketika klien memasang iklan lagi, maka kita akan produksi iklan 

yang baru.
23

 

 

3. Strategi Penyusunan Teks Iklan 

a. Sumber Ide 

                                                             
21 Hasil wawancara dengan Karin, bagian Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
22 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
23

 Hasil wawancara dengan Karin, bagian Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
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Dari yang dijelaskan pada bab sebelumnya sebuah produksi iklan 

diperlukan adanya ide sebelum produksi. Ide tersebutlah yang akan dijadikan 

nyata dalam sebuah iklan untuk disiarkan pada khalayak. Seperti halnya di Radio 

Gress 105,8 FM pada produksi iklan, mereka mencari ide sebagaimana dijelaskan 

Tasya, sebagai berikut : 

Sebuah ide datangnya dari script writer, jadi kalau untuk packanging atau 

ngemixnya bagian produksi. Semua ide dari script writer. Klien itu mereka hanya 

kasih materi saja, bahkan mentahnya. Jadi script writer yang mengembangkan 

materi itu seperti apa diiklankan.
24

 

Setelah ide didapat, seorang script writer akan menulis sebuah naskah 

untuk produksi iklan. yang mana naskah tersebut akan diproduksi di ruang 

produksi oleh tim produksi. Tim produksi juga harus memproduksi iklan sesuai 

dengan naskah dan tidak boleh keluar dari naskah tersebut. Gilang menjelaskan, 

yaitu : 

Produksi harus dibuat sesuai naskah tidak boleh keluar dari itu. Sound effect 

masuk dalam naskah, ini suasana ini misalnya dalam naskah, nanti dibagian ini 

suasana ini. Kalau gak ada sound effect sesuai naskah kita akan mencari sound 

effect itu. Kalau tidak ada harus dicari sampai ada. Ide dari script writer dan 

produksi yang menjadikan nyata ide tersebut. Nanti kan didengar juga sama script 

writer kalau sound effect gak sesuai ya diganti lagi samapai pas.
25

 

  Proses produksi iklan tergantung pada naskah yang dibuat script writer, 

jika naskah selesai maka produksi iklan pun dapat dilaksanakan. Sewajarnya 3 

hari untuk produksi iklan, naskah sebenarnya 2 hari siap sama script writer kalau 

dia lagi lancar. Kalau dia lagi gak ada ide biasanya monolog.
26

 

                                                             
24 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
25 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
26

 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
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Tasya menambahkan penjelasan mengenai bentuk naskah yang dibuat 

untuk produksi iklan Radio Gress, yaitu : monolog adalah iklan yang sekali jalan 

aja, langsung semua satu orang yang bicara. Dialog adalah percakapan.
27

 

     Untuk menghasilkan iklan yang bagus dan menarik, diperlukan adanya 

kreatifitas dan strategi. Radio Gress memiliki strategi iklan sebagai berikut : 

Strategi iklan : kembali lagi script writer dan kreatifitasnya kemudian 

diberikan ke klien lagi untuk didengarkan beberapa kali revisi. Apakah sudah pas 

belum, kalau belum puas ya kita akan buat lagi. Yang jelas sampai iklan tersebut 

bagus dan menarik dan sesuai dengan harapan klien sehingga bisa menarik 

pendengar untuk membeli produk tersebut.
28

 

 

b. Durasi 

Untuk durasi iklan yang diproduksi pun menjadi hal yang utama di Radio 

Gress 105,8 FM seperti penjelasan dari Karin selaku marketing, sebagai berikut : 

Tergantung sih ada yang 30 detik ada sampai 1 menit biasanya seperti itu.
29

 

 

c. Pemilihan Bahasa 

Produksi iklan dilakukan oleh produser, produksi, script writer. Untuk 

menghasilkan iklan yang menarik diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar 

menghasilkan iklan sesuai dengan target pendengar dan pasar dari iklan yang 

diproduksi. Tasya yang menjadi produser dan script writer pada proses produksi 

iklan menjelaskan : 

Pertimbangan dalam produksi iklan : 

        Karena kita radio lebih ke anak muda, kita mempetimbangkan kalau yang 

mendengarkan kita adalah orang-orang kebanyakan anak-anak SMA sampai 

                                                             
27 Ibid 
28

 Ibid 
29

 Hasil wawancara dengan Karin, bagian Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
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kuliah, jadi diperlukan bahasa yang bersahabat atau bahasa sehari-hari anak muda 

sesuai dengan perkembangan zaman.
30

 

Penggunaan bahasa juga sangat diperhatikan di Radio Gress 105, 8 FM. 

Sesuai dengan yang dijelaskan, yaitu : 

   Misalnya nih mau ngomongin “kondom” itu penyiar gak boleh, produksi 

juga gak boleh. Kecuali dokter yang berbicara. Jadi etika benar-benar harus 

dijaga.
31

 

    Memproduksi apapun tentu tidak akan selamanya berjalan lancar, begitu 

pula pada produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM yang menghadapi hambatan 

sebagai berikut : 

  Hambatan : sound effect terbatas, keterbatasan voice over/ talent (misalnya 

butuh cepat, sementara orang untuk talent lagi gak ada itu jadi hambatan), jadi 

harus cari lagi talent yang pas untuk iklan itu.
32

 

   Produksi iklan tidaklah mudah, terkadang orang yang sudah professional 

pun ketika membuat iklan atau rekaman suara bisa gerogi, seperti yang 

disampaikan Gilang : 

Terkadang hanya untuk mengucapkan “apa sih?” kalau kita udah ada di ruang 

produksi itu kaku langsung jadi gak ketemu. Jadi selalu diulang-ulang sampai 

ketemu yang bagus.
33

 

Iklan yang diproduksi di Radio Gress 105,8 FM tidak selalu banyak dan 

mengalami naik turun dalam jumlah iklan yang diproduksi.hal ini menjadi 

tantangan dan tugas dari marketing mencari klien untuk beriklan. Karin 

menambahkan penjelasan menegenai hal tersebut, sebagai berikut : 

Iklan kadang-kadang datangnya dari klien, kalau yang saya rasakan itu yang 

menentukan. Misalnya,ini bulan-bulan ini mereka menghabiskan uang,mereka 

                                                             
30 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script WriterRadio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
31 Hasil wawancara dengan Gilang, bagian Produksi dan Kreatif Radio Gress, 25 February 2019 di 

Radio Gress 105,8 FM Pekanbaru 
32

 Hasil wawancara dengan Karin, bagian Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
33 Ibid 
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beriklan. Kebetulan ada produk baru ya mereka beriklan. Nanti ada event juga, 

misalnya lebaran. Mereka pasti akan mengeluarkan dana untuk berpromosi.
34

 

 

B. Pembahasan  

 Bedasarkan data yang telah disajikan diatas, akan dianalisa dengan teknik 

analisa data deskriptif kualitatif yang berarti peneliti akan menggambarkan, 

menggabungkan ataupun menyesuaikan fakta atau data-data yang telah peneliti 

peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

      Sesuai dengan data yang peneliti peroleh setelah melakukan penelitian di 

Radio Gress 105,8 FM, dalam produksi iklan khususnya iklan komersial Radio 

tersebut memiliki strategi kreatif. Iklan yang diproduksi oleh Radio Gress 105,8 

FM meliputi iklan komersial, layanan masyarakat dan promo-promo radio itu 

sendiri. Radio Gress 105,8 FM yang sudah berdiri dari 1997 ini telah banyak 

memproduksi iklan hingga saat ini. 

   Seperti yang telah dijelaskan mengenai pendekatan konseptual produksi 

iklan kreatif pada bab sebelumnya, tujuan pokok perencanaan kreatif periklanan 

adalah agar dapat membentuk iklan yang lebih kreatif sehingga berhasil meraih 

tujuan sebagaimana yang diharapkan secara maksimal. Iklan perlu kreatif, karena 

sejumlah alasan, diantaranya : (1) target dari pengiklan, (2) pembatasan berbagai 

aturan, (3) keterbatasan media, (4) persaingan, (5) karakteristik sasaran yang 

berbeda-beda,(6) banyak tekanan publik, (7) karakter produk, (8) keterbatasan 

finansial, dan (9) geografis yang padat.
35

 

 

1. Strategi Produksi Iklan 

    Produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM menggunakan strategi-strategi 

untuk menghasilkan iklan yang menarik dan memuaskan klien. Strategi produksi 

iklan adalah dengan menjawab pertanyaan
36

 : 

What : apa tujuannya; 

                                                             
34 Hasil wawancara dengan Karin, bagian Marketing Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio Gress 

105,8 FM Pekanbaru 
35 Kertamukti, Rama, Op. Cit, hal 152 
36 Ibid hal 150 
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Who : siapa khalayak yang dijangkau; 

When : kapan iklan dipasang; 

Where : dimana iklan dipasang; 

Why : mengapa harus demikian; dan 

How : bagaimana bentuk iklannya. 

   Dalam produksi iklannya, Radio Gress 105,8 FM telah melakukan proses 

produksi dengan strategi iklan yang efektif sesuai dengan teori. Setiap produksi 

iklannya memiliki tujuan yang jelas, yaitu memuaskan klien dan menghasilkan 

iklan yang dapat diterima oleh pendengar serta tidak membosankan. Pendengar 

atau target dari iklan Radio Gress 105,8 FM adalah anak muda sesuai dengan 

segmentasi pendengar Radio tersebut. Dalam setiap iklan yang diproduksi Radio 

Gress 105,8 FM pasti disiarkan pada siaran atau saat on air program Radio 

tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tasya : 

   Iklan yang kita produksi di Radio Gress itu ya pasti naik kita siarkan di 

Radio Gress. Tetapi untuk masalah penjadwalan dari kapan iklan disiarkan itu 

yang mengatur traffic.
37

 

   

Di Radio Gress mengenai jam siar dari iklan tersebut, yaitu :  

            Untuk iklan produksi di Radio Gress diatur jam siar trafficnya. Nanti 

urusan kapan waktu siar traffic juga akan berhubungan langsung dengan klien. 

Selain itu juga kita sesuaikan dengan jenis iklannya. Misalnya iklan rokok itu ada 

jam tertentu biasanya pada malam hari.sementara iklan obat anak seperti konidin 

itu akan kita siarkan pada siang atau sore hari. Jadi tergantung produknya juga. 

Penempatan jam siar untuk iklan tersebut sudah tepat dilakukan oleh 

Radio Gress 105,8 FM. Berdasarkan peraturan penyiaran juga menyebutkan 

bahwa iklan-iklan anak muda seperti rokok dan sebagainya disiarkan pada jam 

siang dan sore hari. Dikarenakan pada saat jam malam masih banyak anak-anak 

yang dapat mendengarkan siaran tersebut meskipun target pendengar Radio Gress 

                                                             
37

 Hasil wawancara dengan Tasya, bagian Script Writer Radio Gress, 12 Maret 2019 di Radio 

Gress 105,8 FM Pekanbaru 
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105,8 FM adalah anak muda tidak menutupi kemungkinan bahwa dewasa juga 

mendengarkannya. 

   Bentuk iklan terdapat di Radio Gress 105,8 FM sama seperti iklan yang 

ada di radio pada umunya. Ada iklan komersial, layanan masyarakat dan juga 

promo radio. Iklan tersebut ada yang dibuat dengan produksi yang dilakukan dari 

pembuatan naskah dan perekaman suara ada juga yang bentuk adlib yaitu iklan 

yang dibacakan namun direkam. Sehingga penyiar hanya langsung memutarkan 

iklan tersebut saja tanpa harus membacakan kembali. 

   Untuk proses produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM tidak sepenuhnya 

sama seperti teori. Di Radio Gress tim marketing akan bertemu dan membuat 

kontrak dengan klien yang akan memsangkan iklannya. Klien akan memberikan 

materi mengenai produk yang akan diproduksi iklannya di Radio Gress 105,8 FM. 

    Setelah materi diterima oleh tim Radio Gress 105,8 FM, selanjutnya sudah 

menjadi tugas script writer untuk membaca kemudian membuat sebuah naskah 

untuk produksi iklan tersebut. Dalam hal ini di Radio Gress 105,8 FM tidak 

mempresentasikan dahulu naskah produksi iklan pada klien. Tim Radio Gress 

105,8 FM akan langsung membuat produksi iklan tersebut.  

Setelah produksi iklan selesai, barulah iklan akan dipresentasikan kepada 

klien. Apabila klien belum merasa puas dengan hasil produksi, maka Radio Gress 

akan memberikan beberapa kali kesempatan pada klien sampai klien betul-betul 

klien merasa iklannya sudah pas untuk diproduksi. 

 

2. Strategi Iklan Kreatif 

Ada tiga prinsip dalam menyusun pesan iklan, yaitu; mampu menarik 

perhatian (Stoping Power); mampu menembus minat (Striking Power); dan 

mampu memukau agar selalu diingat (Sticking Power). Sebuah iklan disebut 

kreatif bila
38

: (1) mampu meningkatkan penjualan produk, (2) berasal dari ide 

yang orisinal, (3) memiliki nilai artistik dan estetika, (4) mampu memenangkan 

penghargaan, (5) unik dan beda atau unique and different, (6) mampu diingat atau 

                                                             
38 Rama Kertamukti, Loc, Cit 
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recognized, (7) punya efek atau impactfull, (8) mengejutkan atau shocking, (9) 

sifat kebaruan atau novelly, dan (10) inovatif. 

  Iklan yang diproduksi di Radio Gress 105,8 FM telah sesuai dengan 

konseptual iklan dikatakan kreatif. Iklan Radio Gress 105,8 FM. Seperti dari segi 

sound effect, voice over, pemilihan bahasa dan musik-musik yang digunakan di 

akhir iklan. 

     Melalui produksi iklan tersebut, juga telah bisa memuaskan klien atau 

pengiklan yang memasang iklan di Radio Gress 105, FM. Menurut Tasya juga 

mengatakan bahwa sejauh ini tidak pernah ada klien yang kecewa ataupun tidak 

suka dengan hasil iklan yang diproduksi di Radio Gress 105,8 FM. Dengan 

strategi kreatif yang dilakukan oleh Radio tersebut juga telah mendapatkan klien-

klien yang loyalitas atau selalu memasangkan iklannya di Radio Gress 105,8 FM. 

   Seperti yang diungkapkan Gilang bagian produksi Radio Gress 105,8 FM 

bahwa sampai saat ini radio tersebut telah memiliki kerjasama yang baik dengan 

beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut juga selalu mengiklankan produknya di 

Radio Gress 105,8 FM setiap tahunnya. Contoh dari klien yang telah loyalitas 

pada Radio Gress 105,8 FM adalah perusahaan iklan Awal Bross, KFC, Purba 

Sari, dan Soman dll.  

    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi iklan komersial di 

Radio Gress 105,8 FM memiliki strategi kreatif yang sesuai dengan teori 

meskipun tidak sama sepenuhnya. Hasil produksinya pun membuat klien yang 

mengiklankan produknya menjadi loyalitas terhadap Radio Gress 105,8 FM. 

    Radio Gress 105,8 FM memiliki tujuan dari setiap iklan yang diproduksi. 

Iklan diproduksi yang utama adalah untuk memuaskan klien dan mempromosikan 

produk klien pada masyarakat. Radio Gress 105,8 FM yang bernotabene radio 

anak muda ini, memiliki target pendengar yaitu anak muda usia 15-35. Sehingga 

iklan yang diproduksi pun adalah iklan-iklan untuk anak muda. Iklan yang 

diproduksi dan disiarkan di Radio Gress 105,8 FM adalah iklan yang juga 

memiliki target pasar anak muda umur 15-35. 

   Dengan karakteristik pendengar yang berbeda-beda, hal ini juga yang 

menjadi tantangan bagi Radio Gress 105,8 FM dalam produksi iklan agar iklan 
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dapat diterima dan menarik perhatian pendengar. Meskipun demikian, Radio ini 

tetap memegang prinsip target pendengar adalah anak muda sehingga iklan yang 

diproduksi juga dengan gaya orang anak muda. 

  Radio sebagai media penyiaran yang bersifat auditif atau hanya suara 

harus mampu memberikan informasi atau siaran dengan baik pada pendengar agar 

dimengerti. Seperti halnya pada produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM, iklan 

harus dibuat semenarik mungkin dan harus dimengerti serta mudah dibayangkan 

oleh pendengar, dari sifat radio yang hanya suara ini, membuat pendengar kerap 

membayangkan atau berijiminasi dengan yang didengarkannya. Sehingga sangat 

penting untuk mempersiapkam ide dan produksi iklan yang menarik. 

Dalam membuat iklan di radio diperlukan langkag-langkah, yaitu : 

Copywriter adalah seseorang yang menulis iklan. syarat seorang 

copywriter adalah menguasaan bahasa, wawasan, mempelajari ilmu-ilmu lain, 

kreatif dan banyak ide, mampu menciptakan kerja team. Pengisi suara iklan, dapat 

menggunakan staf media penyiaran, menggunakan aktor lokal atau orang lain.
39

 

    Dalam produksi iklan Radio Gress 105,8 FM yang berperan adalah tim 

produksi, script writer, voice over. Dimana yang menjadi ujung tombak 

keberhasilan produksi iklan ditentukan oleh script writer. Script writer adalah 

orang yang bertugas untuk menulis sebuah script atau naskah. Iklan yang 

diproduksi di Radio Gress 105,8 FM dibuat berdsarkan naskah yang ditulis oleh 

script writer. 

    Script writer akan membaca materi yang diberikan oleh klien dan 

kemudian mencari ide untuk membuat naskah yang nantinya akan diproduksi 

iklannya oleh tim produksi. Berdasarkan yang ada pada bab sebelumnya, script 

writer harus membuat naskah dengan teks iklan yang singkat, menarik dan bahasa 

yang mudah dipahami pendengar. Produksi iklan di Radio Gress FM naskah 

dibuat oleh seorang script writer yang mana ide nya adalah ide yang muncul dari 

dirinya sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara, ide dalam produksi iklan orisinil 

ide Radio Gress 105,8 FM. 

                                                             
39 Asti Musman dan Sugeng WA, Op. Cit, hal 113 
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   Sebagai radio dengan pendengar anak muda, Radio Gress 105,8 FM dalam 

produksi iklannya juga sangat memperhatikan penggunaan bahasa. Bahasa yang 

digunakan saat produksi iklan maupun siaran adalah bahasa tutur yang baik sesuai 

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang tidak terkesan menggurui 

pendengar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa untuk anak muda yang sesuai 

dengan target pendengar yang milenial kekinian atau zaman milenial. 

   Selain itu, dalam produksi iklan Radio Gress 105,8 FM juga 

memperhatikan nilai etika dan estetika dari iklan yang mereka produksi. Hal ini 

yang membedakan produksi iklan di Radio Gress dengan koseptual produksi iklan 

yang telah dijelaskan. Dimana nilai etika adalah nilai yang penting dan dijadikan 

sebagai pedoman di Radio Gress 105,8 FM. Seperti halnya dalam pengucapan dan 

pemilihan kalimat, di Radio Gress 105,8 FM  tidak dibenarkan berbicara dengan 

kalimat-kalimat seperti “kondom” atau kalimat kotor seperti “vagina”. Kalimat 

kotor bagi setiap penyiar maupun produksi iklan, kecuali hal tersebut dokter yang 

berbicara. Berdasarkan contoh naskah iklan Radio Gress, masih terdapat kalimat 

yang tidak enak didengar atau tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

Selain ide dan naskah, hal yang terpenting dalam produksi iklan adalah pemilihan 

voice over. Voice over adalah pengisi suara atau dubber dalam produksi iklan. 

 voice over dipilih dari penyiar ataupun karyawan Gress. Dimana voice 

over dicari suara yang sesuai dengan naskah iklan yang dibutuhkan. Pemilihan 

voice over tidak bisa dilakukan sembarangan.  

Karena voice over juga menentukan hasil produksi iklan menjadi bagus 

atau tidak. Misalnya untuk iklan menjadi bagus atau tidak. Misalnya untuk iklan 

purba sari atau suatu make up, maka voice over yang digunakan adalah suara yang 

lembut dan dewasa, karena iklan purba sari ini ditujuhkan untuk wanita dewasa, 

agar menarik pendengar wanita dewasa untuk membeli produk ini. 

 

3. Strategi Penyusunan Teks Iklan 

Pada produksi iklan di radio dilakukan dengan pendekatan kreatif iklan, 

radio : Teks iklan berupa, (1) sumber ide, (2) durasi (panjang iklan), Bentuk 
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naskah iklan radio sama seperti ketika kita menulis naskah untuk sandiwara, (3) 

ketika menulis teks iklan, buatlah seolah-olah kita berbicara dengan orang di sisi 

kita, (4) menulis untuk telinga. Kata-kata yang kita tulis adalah kata-kata yang 

dapat digunakan untuk bahasa bicara atau tutur, (5) memahami what to say dan 

menulis menjadi how to say, syaratnya memahami produk yang diiklankan, (6) 

bicaralah tanpa berbelit-belit, langsung pada pokok pembicaraan, (7) hindari 

superlatif, generalisasi, dan komentar yang tidak relefan, (8) tulislah teks iklan 

dalam bahasa percakapan sehari-hari. Sasaran pendengar, menyampaikan dengan 

cara yang menarik, pahami psikologi musik.
40

 

   Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa ide 

dalam produksi iklan di Radio Gress 105,8 FM adalah ide orisinil yang berasal 

dari tim Radio tersebut. Sumber ide dicari dan dibuat oleh seorang script writer. 

Dimana script writer yang nantinya akan menulis teks naskah iklan. produksi 

iklan dibuat sesuai naskah yang ditulis oleh script writer. Naskah yang telah 

dibuatakan direalisasikan menjadi iklan oleh tim produksi. Iklan akan memasuki 

tahap rekaman suara oleh voice over yang telah dipilih sesuai kebutuhan naskah 

iklan. dalam produksi iklan, produksi akan ditambahkan dengan penambahan 

sound effect dan backsound yang sesuai dengan naskah. 

  Sama halnya dengan observasi peneliti dengan mendengarkan hasil 

produksi iklan Radio Gress 105,8 FM, bahwa benar iklan produksi dibuat dengan 

ide dari script writer radio tersebut. Disamping itu, iklan dibuat dengan menarik 

dengan penambahan sound effect. Misalnya iklan tentang purba sari, maka sound 

effect ditambahkan berupa suara-suara yang centil. Sehingga iklan terdengar 

seperti nyata dan bisa membangkitkan imajinasi pendengar. 

    Untuk durasi iklan yang diproduksi di Radio Gress 105,8 FM maksimal 60 

detik atau 1 menit. Radio Gress 105,8 FM telah memiliki kebijakan untuk durasi 

iklan hanya 60 detik. Dikarenakan radio ini tidak ingin membuat iklan yang 

bertele-tele yang membuat pendengar bosan karena terlalu lama mendengarkan 

iklan. menurut observasi, peneliti mendengarkan iklan tersebut berdurasi singkat, 

                                                             
40 Ibid, hal 121 
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to the point dan tidak ada bercandaan. Disamping itu, iklan dibuat sesuai dengan 

karakter terutama anak muda dan dewasa. 

  Untuk radio yang bersegmentasi anak muda, radio Gress 105,8 FM selalu 

memegang prinsip bahwa apapun hasil produksi harus sesuai segmentasi. Dalam 

pemilihan bahasa pada produksi iklan pun, script writer sangat memperhatikan 

pemilihan bahasa. Bahasa yang digunakan tidak baku dan gaul, menggunakan 

bahasa anak zaman sekarang disebut milenial. Seperti sapaan untuk mendengar, 

menggunakan kata “kaulah muda”. Kalimat yang digunakan adalah bahasa tutur 

yang enak didengar. 

   Dengan bahasa yang enak didengar pendengar pun akan merasa nyaman 

dalam mendengarkan siaran radio. Dan akan lebih baik lagi jika radio tersebut 

mempunyai ciri khas dalam penyampaian kata.   

 

Strategi produksi iklan di Radio Grees 105,8 Fm Pekanbaru 

Tabel 5.2 

1. Strategi Produksi Iklan 

 Tujuan Iklan 

 Target Pasar Iklan 

 Bentuk Iklan 

 Waktu Pemasangan Iklan 

 Mengapa Harus Demikian 

 Tempat Pembuata Iklan 

2. Strategi Iklan Kreatif 

 Ide Orisisnil 

 Memiliki Nilai Artistik dan 

Estetika 

 Pesan Mampu Diingat 

 Mempunyai Efek 

 Unik 

 Sifat Kebaruan dan Inovatif 

 Efek Mengejutkan 

 Mampu Meningkatkan Penjualan 
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Produk 

 Memenangkan Penghargaan 

3. Strategi Penyusunan Teks Iklan 

 Sumber Ide 

 Durasi 

 Pemilihan bahasa 

 

 

 


