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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Iklan menurut Lovelock dan Wright (2005) adalah bentuk komunikasi 

nonpribadi yang dilakukan pemasar untuk menginformasikan, mendidik, atau 

membujuk pasar sasaran, Duncan (2005) menambahkan bahwa iklan baiknya 

digunakan untuk menjangkau sasaran yang luas, menciptakan brand awareness, 

menjadi sarana pembeda perusahaaan dan produknya dari pesaing, dan 

membangun citra merek perusahaan dan produknya (Liliweri, 2011:537). Iklan 

sangat berhubungan dengan media massa, sebab media massa tempat 

penyampaian sebuah iklan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat agar 

masyarakat dapat menggunakan produk yang diiklankan tersebut.  

Iklan kini telah merasuki seluruh bagian dari kehidupan masyarakat,  

sehingga masyarakat menjadi sasaran dari sebuah iklan (Kasali, 1995:4). Mulai 

dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali iklan selalu bermunculan 

melalui media massa. Bahkan seluruh bagian tubuh kita pun sudah menjadi 

sasaran media iklan. Salah satunya yaitu baju yang digunakan dengan berterakan 

nama merek produk.  

Televisi merupakan salah satu media massa elektronik  dalam beriklan. 

Televisi dalam beriklan menggunakan unsur suara, warna, gerakan dan musik 

sehingga televisi dalam media beriklan menjadi media yang paling efektif dan 

efisien dalam menyampaikan sebuah pesan. Luas jangkauan televisi juga dapat 
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diterima dalam waktu bersamaan dan secara serentak. Iklan dapat menjadi aspek 

terpenting dalam sebuah pertelevisian, karena iklan salah satu pemasukan yang 

sangat besar dan sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan pertelevisian. 

Berdasarkan tujuannya iklan dapat dibagi menjadi dua, yaitu iklan komersial 

dan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk 

menyampaikan informasi, dimana tujuan akhirnya bukan untuk mencari 

keuntungan ekonomi melainkan keuntungan sosial, sedangkan  iklan komersial 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan produk yang 

ditawarkan. Salah satu produk dari iklan komersial yaitu iklan rokok.  

Iklan rokok ditelevisi merupakan iklan yang sangat terbatas dalam 

menvisualisasikan kelebihannya dari produk lain. Iklan rokok lebih menekankan 

pada unsur segmentasi dan ide kreatif agar iklan tersebut dapat diterima di 

masyarakat. Dalam pembuatan iklan rokok banyak batasan-batasan, yaitu mulai 

dari jam tayang yang ditentukan, hingga pesan-pesan yang disampaikan. 

Pengemasan iklan rokok berbeda dengan iklan lain, iklan rokok dapat dibilang 

sophisticated/mutakhir, karena Peraturan Pemerintah (PP) No.81 tahun 1999 

tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Pasal 46 ayat 3 Undang-undang (UU) 

No.32 tahun 2002 (UU Penyiaran) (Aminudin, 2013). Dengan adanya peraturan 

tersebut, pengiklan dituntut kreatif dalam membuat iklan, agar iklan dapat 

diterima masyarakat dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan.    

Wanita menjadi tema yang menarik dan wanita tidak lepas dari media massa, 

terutama dalam sebuah iklan. Keberadaan wanita ditelevisi saat ini menjadi 
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penentu utama laku tidaknya sebuah program (sinetron atau iklan) yang 

ditawarkan, terutama dalam iklan-iklan yang mampu menampilkan atribut fisik 

wanita yang  justru dapat menarik perhatian, sedangkan iklan yang hanya 

membungkus wanita apa adanya kurang diminati. Ini artinya wanita penentu 

efektivitas pesan yang ditawarkan (Nurudin, 1997: 36).  

Dalam iklan rokok ditelevisi sering kali terdapat sosok wanita yang menjadi 

salah satu model didalamnya. Terlibatnya wanita dalam iklan rokok merupakan 

salah satu contoh bahwa wanita sebagai daya tarik bagi pria. Kedudukan 

subordinat pada kaum wanita di hadapan pria, terlihat bahwa wanita hanya dapat 

‘menunggu’ sedangkan pria adalah obyek tunggal yang melakukan suatu hal yang 

‘penting’. Hal tersebut menunjukkan suatu fenomena dimana wanita identik 

dengan kepasifannya, sedangkan pria lebih bersifat aktif dalam rangka 

menunjukkan superiotas yang dimilikinya. Oleh karena itu disini terlihat bahwa 

iklan rokok sangat kental dengan maskulinitasnya (Meili, 2008). 

Dewasa ini budaya Jawa banyak mewarnai pertelevisian di Indonesia, salah 

satunya yaitu terdapat dalam iklan rokok djarum 76. Iklan rokok djarum 76 

merupakan sebuah iklan rokok yang di dalamnya mengangkat persoalan-persoalan 

realitas sosial yang terjadi pada masyarakat, salah satunya fenomena suami takut 

istri yang saat ini ada pada masyarakat dan dituangkan dalam iklan djarum 76 

dengan versi jin takut istri. Iklan rokok djarum 76 versi jin takut istri ini 

merupakan iklan rokok yang didalamnya memakai unsur-unsur budaya Jawa 

khususnya pada budaya Jawa Tengah. Terlihat dari aksen-aksen yang digunakan 

dalam iklan ini, mulai dari wardrobe, lokasi, hingga bahasa yang dipergunakan. 
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Dalam budaya Jawa kondisi masyarakatnya selalu menempatkan posisi wanita 

sebagai sosok sekunder sedangkan posisi pria lebih diposisikan pada sosok 

primer, sehingga wanita sering dijumpai dalam iklan-iklan televisi di Indonesia. 

Salah satu nilai yang dianut dalam budaya Jawa yaitu sistem patriarki, yang 

mana sistem ini wanita Jawa diharapkan menjadi wanita yang tunduk kepada pria. 

Yang akan menimbulkan subordinasi terhadap wanita. Wanita dalam konteks 

budaya Jawa juga sering disebut sebagai kanca wingking (teman di dapur) oleh 

suaminya, yang nasib sepenuhnya bergantung pada suaminya dan swarga nunut, 

neraka katut (ke surga ikut, ke neraka pun terbawa). Namun kenyataan 

membuktikan banyak wanita Jawa justru menjadi kuat dan justru membuat sejarah 

pada waktu di era Majapahit, Mataram, maupun dimasa Orde Baru dan Orde 

Reformasi, juga wanita-wanita perkarsa dari Jawa seperti cerita Ken Dedes, 

Pembayun, dan Srikandi.  

Pada dasarnya wanita Jawa sangat identik dengan kultur Jawa, seperti 

bertutur kata halus, tenang, diam/kalem, tidak suka konflik, mementingkan 

harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, mampu mengerti dan memahami 

orang lain, sopan pengendalian diri tinggi/terkontrol, daya tahan untuk menderita 

tinggi, memegang peranan secara ekonomi, setia loyalitas tinggi (Handayani dan 

Novianto, 2004:130).  

Terkait dengan penelitian ini dapat dilihat sebuah realitas sosial wanita Jawa 

dalam iklan rokok djarum 76 versi jin takut istri, iklan ini menggambarkan sosok 

wanita Jawa yang digambarkan sebagai wanita (istri) yang ditakuti oleh seorang 

pria (suami) yang mana berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. 
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Sosok wanita Jawa dalam iklan rokok djarum 76 versi jin takut istri ini 

menggambarkan wanita yang ditakuti oleh pria, wanita yang mendominasi pria 

bukan menjadi wanita yang tersubordinat atau wanita yang dipandang rendah 

oleh pria.  

Perkembangan jaman saat ini wanita dituntut menjadi wanita yang mandiri 

wanita yang menuntut emansipasi wanita atau kesamaan dan keadilan hak antara 

wanita dan pria, ini menjadikan sebuah acuan dalam pembuatan iklan rokok 

djarum 76 versi jin takut istri. Feminisme yang mengakar didalam masyarakat 

yang mana wanita menuntut haknya, yaitu hak untuk mendapatkan kesetaraan 

antara wanita dan pria. Dengan demikian kaum feminis menganggap bahwa 

wanita tidak harus berjuang menentang diskriminasi, tetapi juga berjuang demi 

emansipasi serta pembebasan dari segenap bentuk penindasan oleh masyarakat 

serta oleh kaum pria. Oleh karena itu dalam iklan ini menjadikan sebuah acuan 

sehingga wanita dalam iklan ini digambarkan sebagai sosok wanita yang ditakuti 

oleh pria.  

Dengan adanya perbandingan antara wanita Jawa yang sebenarnya dengan 

wanita Jawa yang ada pada iklan rokok djarum 76 versi jin takut istri ini, 

memunculkan beberapa spekulasi bahwa wanita dalam iklan rokok djarum 76 

versi jin takut istri ini, apakah digambarkan sebagai seorang wanita yang lebih 

berkuasa dari pada pria atau menjadi wanita yang berada dibawah kekuasaan oleh 

pria.  

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

wanita Jawa dalam iklan rokok djarum 76 versi jin takut istri. Peneliti 
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menggunakan analisis semiotik. Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis 

untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan didunia ini, ditengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia (Sobur, 2006:15). Melalui pendekatan semiotik peneliti mencoba 

menemukan makna, tanda dan simbol pada iklan rokok djarum 76 versi jin takut 

istri di televisi.  

Untuk itu maka penelitian ini berjudul Representasi Wanita Jawa Dalam 

Iklan Rokok Di Televisi (Analisis Semiotik pada Iklan Rokok Djarum 76 

versi Jin Takut Istri ). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: Bagaimana representasi wanita Jawa dalam iklan rokok djarum 76 versi 

jin takut istri? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana representasi wanita Jawa dalam iklan rokok djarum 76 

versi jin takut istri. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu 

komunikasi, khususnya audio visual yang berkaitan dengan studi media 

menggunakan analisis semiotik, dalam hal iklan dan berguna sebagai refrensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi para pihak iklan 

tentang pesan yang terkandung pada obyek dalam iklan rokok, dan juga dapat 

memberikan pandangan lain dari tanda-tanda yang pada akhirnya mendapatkan 

penjelasan mengenai representasi wanita Jawa dalam iklan rokok.    


