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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia periklanan di Indonesia tak dapat dilepaskan dari 

perkembangan dunia pertelevisian dalam satu dekade terakhir ini. Keduanya 

mempunyai fungsi untuk mempengaruhi khalayak. Model-model pendekatan 

komunikasi yang digunakan media massa mampu mempengaruhi khalayak tentang 

sesuatu yang penekanannya terdapat dalam salah satu prinsipnya, yaitu aspek 

pengulangan (redundancy), yang menyatakan bahwa media massa memiliki efek 

yang besar (all powerfull) dalam mempengaruhi opini, sikap dan prilaku khalayak. 

Pengusaha iklan harus mengenali karakter konsumen di Indonesia, karena 

membangun suatu iklan merupakan media untuk mengenalkan produk tertentu agar 

konsumen mengetahui keunggulan dari produk tersebut. Iklan sekaligus menjadi satu 

kebutuhan para pemasang iklan, agar produknya laku di pasaran, sehingga ada 

hubungan saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Selain memiliki 

fungsi ekonomis di atas, sesuai dengan perkembangan teknologi, iklan pun memiliki 

pesan terselubung, unsur tanda (sign) hegemoni budaya muncul dalam iklan, 

mengimpor suatu budaya tertentu dari satu ruang ke ruang budaya lainnya. Iklan 

memainkan perannya sebagai sebuah senjata ampuh untuk mendominasi suatu 

budaya tertentu, menyebarkan tanda-tanda hegemoni budaya lain agar diterima 

dengan mudah oleh pengguna budaya yang sudah mapan, sehingga budaya baru 
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tersebut seolah-olah adalah bagian dari budaya mapan tersebut. Dengan demikian, 

iklan—iklan televisi khususnya merupakan media yang cukup ampuh dan kuat untuk 

menyebarkan budaya baru (new culture), menggantikan budaya yang sudah mapan 

agar diterima oleh masyarakat tertentu (neokolonialisme budaya ) atau merk sama 

artinya dengan membina suatu hubungan.  

Salah satu kecenderungan yang sedang berlangsung dalam industry 

periklanan saat ini adalah wajah periklanan yang cenderung feminim. Perempuan 

memang banyak digunakan sebagai model dalam dunia iklan di mana selama ini 

banyak iklan khususnya perempuan dengan pemunculan perempuan dalam iklan yang 

pada hakekatnya merugikan martabat dan perjuangan perempuan sendiri. Terdapat 

berbagai alasan untuk menggunakan perempuan sebagai  model antara lain, menurut 

Bapak Ken Sudarto pimpinan Materi Advertising, bahwa pada hakekatnya terdapat 

beberapa konsideran dalam membuat iklan, antara lain adalah produk /jasa yang akan 

diiklankan, konsep kreatif dan pendekatannya, dan yang terpenting adalah minat dan 

profil dari khalayak sasaran yang dituju. Pesan yang disampaikan harus efektif untuk 

meningkatkan minat dari kelompok sasaran, dan perempuan adalah bagian dari pesan. 

Sebagai orang iklan, penggunaan perempuan sebagai model iklan, semata-mata 

karena pertimbangan bisnis, berdsarkan pertimbangan efektifitas pesan yang ingin 

dikomunikasikan. Bila kelompok sasaran akan tergerak dengan adanya sosok 

perempuan, maka hal itu merupakan dasar keputusan untuk menggunakan perempuan 

sebagai model iklan (Majalah Cakram,April 1994).  
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Sebagai contoh berdasarkan penelitian bahwa ketertarikan manusia adalah 

pada siapa pengguna produk. Perempuan sebagai kelompok sasaran iklan, 

memperlihatkan masih berlakunya budaya panutan. Iklan yang menampilkan 

peragawati yang popular tiba-tiba menjadi model ilan pelembab kulit, atau penyanyi 

kondang yang memberikan obat pada anaknya. Semua itu muncul disebabkan adanya 

budaya panutan, perempuan khususnya senang meniru dan menggunakan produk 

yang juga digunakan idolanya. Sehingga dengan demikian, pengiklan secara jeli 

selalu mencoba untuk memahami kelompok sasaran dari produk yang diiklankan, 

memahami psikografi, kecenderungan berfikir, dan dengan cerdik membidik berbagai 

peluang, baik secara fisik dan emosional dengan menggunakan perempuan sebagai 

model iklan untuk mempengaruhi kelompok sasaran tersebut. 

Para pengiklan ini memang sangat mempelajari khalayak sasaran yang 

mereka ingin gapai. Mereka paham mengenai posisi, segmentasi dan strata social 

yang mereka incar. Hal ini yang menyebabkan perempuan tampil dalam berbagai 

cara, gaya dan penampilan. Perempuan adalah bagian dari pesan, sehingga proporsi 

penampilan perempuan dalam iklan harus tepat. Banyak iklan yang diingat adalah 

modelnya, dan kelompok sasaran malah lupa produk apa yang akan dijual. Dalam 

situasi seperti itu, iklan tidak efektif, sebab tidak mengenai sasaran dalam hal menarik 

kelompok sasaran terhadap pesan produk yang dijual. Masalahnya, dalam upaya 

menjual produk dengan menggunakan perempuan sebagai model, pengiklan sering 

melupakan kaidah norma, dan menimbulkan protes masyarakat. Di satu sisi, mungkin 

pengiklan merasa lebih berhasil sebab iklan tersebut menjadi perhatian masyarakat, 
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namun mereka lupa bahwa citra produk akan menjadi cacat, dan apresiasi masyarakat 

terhadap produk dan perusahaan menjadi rusak. Iklan harus menempatkan diri dalam 

posisi yang bertanggung jawab, positif dan bersahabat dengan masyarakat, maka apa 

yang dikehendaki oleh iklan itu akan ditolak, produk atau jasa yang diiklankan tidak 

mendapat simpati masyarakat. Janji yang ada dalam iklan harus merupakan fakta 

yang ada. Iklan hanya berhasil bila produk dan jasa disajikan dengan positif dan 

memang memberikan yang dijanjikan. Iklan yang tidak sesuai dengan janjinya hanya 

akan menyesatkan masyarakat dan tidak dapat bertahan. Jadi memang dituntut 

tanggung jawab dari para pengiklan. 

Perempuan memang masih dan tetap akan digunakan sebagai model iklan, 

perempuan masih menjadi pilihan utama karena baik perempuan maupun laki-laki 

pada dasarnya merupakan perempuan cantik, anggun dan santun. Sedangkan sebagian 

laki-laki menyukai perempuan yang tampil seksi. Di sinilah batas-batas eksploitasi 

dipergunjingkan. Imaji sensual memang sering dimanfaatkan untuk memperkuat daya 

tarik sebuah iklan. Namun yang perlu disadari bahwa iklan bukan hanya sekadar 

merespons dunia sekitarnya, namun dampak iklan dapat mengukuhkan pemahaman 

yang ada di masyarakat ataupun mampu untuk membuat kecenderungan yang baru. 

Melalui iklan ada upaya membangun citra atau pencitraan. Tidak semua 

iklan berhasil sampai pada tahap pembentukan sebuah citra. Beberapa iklan dapat 

dikatakan berhasil membentuk pencitraan terhadap objek yang diiklankan seperti citra 

perempuan.. Citra perempuan dalam sejumlah iklan digambarkan sebagai makhluk 

yang lemah lembut, tidak jauh dari lingkungan domestik (dalam iklan-iklan yang 
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menggambarkan sosok ibu), mempunyai kemampuan untuk memasuki dunia 

pekerjaan yang bisa digeluti kaum laki-laki, dan sebagainya. Akan tetapi, hal itu 

tampak bergeser saat ini dimana perempuan dianggap sebagai sosok yang mampu 

mengangkat iklan lewat sisi eksplorasi tubuh dan sebagainya.  

Pada sisi lain, iklan juga menebarkan citra gaya hidup. Hidup mewah 

adalah idaman banyak orang. Iklan memproduksi realitas tersebut ke dalam realitas 

iklan dengan mempertontonkan simbol-simbol kemewahan dan kenyamanan hidup. 

Iklan menawarkan banyak alternatif gaya hidup mewah dan nyaman, seperti melalui 

iklan-iklan produk kendaraan mewah, rumah mewah, produk teknologi komunikasi 

dan barang-barang rumah tangga yang eksklusif. Tanpa disadari, citra yang muncul 

dari sebuah iklan telah menjadi bagian dari realitas baru yang tumbuh di masyarakat 

Dalam iklan Axe ini ditampilkan perempuan yang seakan akan menjadi sangat 

sensual karena kehadiran seorang Pria yang menggunakan produk Axe. Perempuan di 

sini seolah-olah hanya menjadi pelengkap dan objek kesensualannya.  

Tak dapat dipungkiri bahwa perempuan adalah salah satu sasaran dan 

medan utama dalam arus pencitraan dalam iklan. Kapitalisme dan masyarakat 

konsumer menunjukkan bahwa perempuan adalah salah satu teks utama. Artinya, 

budaya konsumer cenderung identik dengan eksplorasi dan eksploitasi yang 

mengarah pada kaum perempuan, lebih spesifik, pada tubuh perempuan. Tubuh 

perempuan diolah, dibajak, dipotong-potong sedemikian rupa sebagai komoditas 

sekaligus sebagai penyerap dan konsumen utama. Dan dalam beberapa hal, konsep 

baru mengenai kecantikan dalam budaya konsumer itu juga telah menyediakan 
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berbagai pilihan citra yang semakin banyak sehingga membuka kemungkinan yang 

nyaris tak terbatas dalam membangun identitas baru mengenai eksistensi. Artinya, 

telah terbuka semacam proses demokratisasi atas citra diri kaum perempuan. Dalam 

masyarakat tradisional (di Indonesia), perempuan cenderung tak memiliki banyak 

pilihan untuk merumuskan eksitensi dan citra dirinya karena masih terbelenggu oleh 

nilai-nilai normatif yang harus diterima secara sosio-kultural dan sosio-religius yang 

dianut secara doktriner. Ketika datang modernitas dan globalisasi acuan citra diri 

dalam masyarakat tradisional itu kemudian mengalami pelapukan sehingga citra lama 

secara niscaya lenyap dan kemudian citra baru yang disediakan oleh pasar siap 

menggantikannya. Berdasarkan dugaan inilah maka peneliti akan mengangkatnya 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Representasi Perempuan Dalam Iklan Parfum 

Pria ( Analisis Semiotik Terhadap Axe Versi Saus dan Axe Versi Perpustakaan )”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diangkat 

dalam skripsi ini adalah Bagaimana Representasi Perempuan Dalam Iklan Parfum 

Axe Versi Saus dan Versi Perpustakaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Representasi Perempuan 

Dalam Iklan Parfum Axe Versi Saus dan Versi Perpustakaan 
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1.4. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan studi Ilmu 

Komunikasi, khususnya bagi peminat kajian komunikasi audio-visual. Di sisi 

lain, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian serupa 

sebelumnya. Sehingga nantinya, penelitian ini dapat memberikan stimuli bagi 

mahasiswa Komunikasi untuk lebih berani dalam melakukan kajian tentang 

iklan, dengan metode penelitian yang baru dan beragam. Jika, dimungkinkan, 

penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian serupa 

di masa yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas 

dalam menerima dan memahami ‘makna’ pesan iklan. Diharapkan juga 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kalangan peneliti di masa yang 

akan datang dalam membuat suatu karya seni, khususnya iklan, agar memiliki 

kekuatan yang lebih mendalam tentang makna dan tanda. 
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1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Pengertian iklan 

Otto klepper (1986) seorang ahli periklanan terkenal asal Amerika, 

merupakan orang yang berjasa besar dalam merunut asal muasal istilah  advertising. 

Dalam bukunya berjudul  Advertising Produce, dituliskan bahwa istilah advertising 

berasal dari bahasa latin yaitu advere yang berarti mengoperkan pikiran dan gagasan 

kepada pihak lain. Jadi, pengertian seperti ini sebenarnya tidak ada ubahnya dengan 

pengertian kominikasi sebagaimana dalam halnya ilmu komunikasi. Salah satu 

pengertian komunikasi adalah mengoperkan pesan dari satu pihak ke pihak lain, baik 

melalui lisan, media cetak, radio televisi, komputer, media luar ruang dan sebagainya. 

(Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.13).  

Istilah iklan juga sering dimaknai dengan sebutan yang berbeda-beda. Di 

Amerika sebagaimana halnya di Inggris, disebut juga dengan advertising. Sementara 

di Prancis disebut dengan reclamare yang berarti meneriakkan sesuatu secara 

berulang-ulang. Bangsa-bangsa latin menyebutnya dengan istilah advertere yang 

berarti berlari menuju ke depan. Sementara Bangsa Arab menyebutnya dengan 

sebutan I’lan . Tampaknya istilah dari arab inilah (yaitu I’lan  yang oleh karena 

menggunakannya lidah Indonesia melafalkannya menjadi kata iklan) kemudian 

diadopsi ke dalam bahasa Indonesia untuk menyebut advertensi. Istilah periklanan di 

Indonesia menurut catatan Bedjo Riyanto (Riyanto,2001) pertama kali diperkenalkan 

oleh Soedardjo Tjokrosisworo, seorang tokoh pers nasional pada tahun 1951 untuk 

menggantikan istilah advertentie dari bahasa belanda atau advertising dari bahasa 
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inggris agar sesuai dengan semangat penggunaan bahasa nasional Indonesia. (Rendra 

Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.14).  

Sebenarnya di Indonesia sendiri istilah iklan sering disebut dengan istilah 

lain, yaitu advertensi dan reklame. Kedua istilah tersebut diambil begitu saja dari 

bahasa aslinya, yaitu bahasa Belanda (advertensi) dan bahasa Prancis (reclame). 

Namun secara resminya, sebutan kata iklan lebih sering digunakan dibanding dengan 

istilah Advertensi dan reklame. Ia melafalkan kata I’lan dalam bahasa Arab untuk 

diucapkan ke dalam lidah orang Indonesia sebagai istilah iklan. Soedarjo lebih 

memilih rujukan dalam bahasa Arab untuk menyebut advertentie atau reklame. Ia 

melafalkan kata I’lan  dalam bahasa arab untuk diucapkan ke dalam lidah Orang 

Indonesia sebagai istilah iklan. Istilah inilah yang hingga sekarang popular 

digunakan. Pilihan Soedardjo atas istilah I’lan  tersebut didasari oleh semangat anti-

Barat, khususnya Belanda yang menjajah Bangsa Indonesia pada saat itu. Pencarian 

istilah untuk menyebut advertenstie pun dilakukan hingga akhirnya dipilih istilah dari 

bahasa Arab. Pemilihan istilah dari bahasa Arab lebih dipilih karena faktor 

penyebaran agama Islam yang begitu pesat di Indonesia ketika itu yang menjadikan 

kebudayaan Arab lebih diterima oleh masyarakat, sehingga istilah I’lan diadopsi 

sampai sekarang.  

Beberapa ahli memaknai iklan dalam beberapa pengertian. Ada yang 

mengartikan dalam sudut pandang komunikasi, murni periklanan, pemasaran, dan ada 

pula yang memaknai dalam perspektif psikologi. Kesemua definisi tersebut 

membawa konsekuensi arah yang berbeda-beda. Bila dalam perspektif komunikasi 
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cenderung menekankan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan. Dalam perspektif iklan cenderung menekankan pada aspek penyampaian 

pesan yang kreatif dan persuasif yang disampaikan melalui media khusus. Perpektif 

pemasaran lebih menekankan pemaknaan iklan sebagai alat pemasaran, yaitu menjual 

produk. Sementara dalam perspektif psikologi lebih menekankan aspek persuasif 

pesan. 

Beberapa pandangan tentang pengertian iklan telah dituliskan, misalnya 

oleh Dunn dan Barban (1978:8) yang menuliskan bahwa iklan merupakan bentuk 

kegiatan komunikasi non personal yang disampaikan lewat media dengan membayar 

ruang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk 

(persuasive) kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non-komersial, maupun 

pribadi yang berkepentingan. (Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, 

Hal.15).  

Menurut Klepper (1986), iklan berasal dari bahasa latin, ad-vere yang 

berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Tampaknya pengertian 

semacam ini sama halnya dengan pengertian komunikasi. Pengertian tersebut masih 

bermakna umum, tidak jauh berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Wright (1978). 

Wright sebagaimana dikutip oleh Alo Liliweri (Liliweri,1992:20), menuliskan bahwa 

iklan juga merupakan sebentuk penyampaian pesan sebagaimana kegiatan 

komunikasi lainnya. Secara lengkap, ia menuliskan bahwa iklan merupakan suatu 

proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran 

yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide 
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melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif. (Rendra Widyatama, 

Pengantar Periklanan, 2007, Hal.15).  

Pengertian yang disampaikan oleh Klepper dan Wright, mengandung makna 

bahwa iklan merupakan bentuk penyampaian pesan sebagaimana dalam komunikasi 

seperti pada umumnya. Hanya saja Wright menekankan iklan sebagai alat pemasaran 

sehingga pesan iklan harus persuasif. Pengertian tersebut juga sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh Koniq sebagaimana dituliskan oleh Kelnner (1990:244). 

Menurut Koniq, iklan adalah informasi yang up to date kepada konsumen mengenai 

komoditi-komoditi dan dorongan-dorongan kebutuhan tertentu yang bertujuan untuk 

menjaga tingkat produksi. (Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.15).  

Seorang ahli pemasaran, Kotler (1991:237) mengartikan iklan sebagai 

semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau 

jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. Artinya, dalam penyampaian 

pesan tersebut, komunikator memang secara khusus melakukannya dengan cara 

membayar kepada pemilik media atau membayari orang-orang yang 

mengupayakannya. (Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.16). 

Di Indonesia (Riyanto:2001) , masyarakat periklanan Indonesia mengartikan 

iklan sebagai segala bentuk pesan tentang sesuatu produk atau jasa yang disampaikan 

lewat suatu media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sementara 

istilah periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan (Rendra Widyatama, 

Pengantar Periklanan, 2007, Hal.16).  
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Dari pengertian iklan sebagaimana tersebut di atas sekalipun terdapat berbagai 

perspektif yang berbeda-beda, namun sebagian besar definisi mmpunyai kesamaan. 

Kesamaan tersebut dapat dirangkum dalam bentu prinsip pengertian iklan, di mana 

dalam iklan mengandung enam prinsip dasar, yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya Pesan tertentu 

2) Dilakukan oleh komunikator (sponsor) 

3) Dilakukan dengan cara non personal 

4) Disampaikan untuk khalayak tertentu 

5) Dalam Penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara membayar 

6)   Penyampaian pesan tersebut, mengharapkan dampak tertentu 

(Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal. 37).  

 

1.5.2. Fungsi Iklan 

 Periklanan adalah suatu cara untuk menciptakan kesadaran dan pilihan. Kita 

tidak membeli barang secara langsung kepada para pabrikan, melainkan melalui agen 

yang disebut para distributor. Distributor inilah yang menjual produk ke masyarakat 

dengan menggunakan para penjual. Para penjual tersebut memerlukan informasi yang 

actual yang perlu dsampaikan kepada khalayak berkenaan dengan produknya. Iklan 

ada karena ia mempunyai fungsi. Dilihat sebagai alat, iklan dapat digunakan untuk 

mencapai berbagai tujuan. Ia tergantung pada  ke mana komunikator berusaha 

mengarahkan arah pesannya. Bisa jadi, iklan akan diarahkan hanya pada upaya 

memberitahukan kepada masyarakat atas sesuatu hal. Artinya, iklan memang 
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diharapkan hanya sekedar untuk mengetahui apa yang disampaikan. Komunikator 

tidak bermaksud untuk lebih dari sekadar memberitahu sesuatu, misalnya 

mengaharap agar khalayak terbujuk atau mengikuti saran sebagaimana yang 

disarankan dalam pesan iklan.  

 Menurut Alo Liliweri (1998) yang merangkum berbagai sumber tentang 

tujuan iklan menuliskan bahwa iklan mempunyai fungsi yang sangat luas di 

antaranya : 

1. Fungsi Pemasaran 

 Fungsi pemasaran adalah fungsi iklan yang diharapkan untuk membantu 

pemasaran atau menjual produk. Artinya, iklan digunakan untuk mempengaruhi 

khalayak untuk membeli dan mengkonsumsi produk. Hampir semua iklan komersial 

memiliki fungsi pemasaran. 

2. Fungsi Komunikasi 

 Fungsi komunikasi adalah iklan sebenarnya merupakan sebentuk pesan dari 

komunikator kepada khalayaknya. Sama halnya dengan kita berbicara kepada orang 

lain, maka iklan juga merupakan pesan yang menghubungkan antara komunikator 

dengan komunikan. 

3.   Fungsi Pendidikan 

 Fungsi ini mengandung bahwa makna iklan merupakan alat yang dapat 

membantu mendidik khalayak mengenai sesuatu, agar mengetahui, dan mampu 

melakukan sesuatu. 
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4.   Fungsi Ekonomi 

 Fungsi ini mengandung makna bahwa iklan mampu menjadi penggerak 

ekonomi agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan. Bahkan dengan iklan ekonomi 

dapat berkembang dan melakukan ekspansi. 

5.  Fungsi Sosial 

 Dalam fungsi ini, iklan ternyata telah mampu menghasilkan dampak sosial 

psikologis yang cukup besar. Iklan membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. 

(Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.144-146) 

 Sedangkan menurut Jack Engel (1980), ada 8 fungsi yang dapat diharapkan 

dari kegiatan periklanan. Kedelapan fungsi tersebut adalah : 

1. Menciptakan dan mempertahankan citra baik bagi produk 

2. Menciptakan penjualan bagi pabrikan dan pedagang local 

3. Memperkenalkan penggunaan baru sebuah produk 

4. Memberikan informasi yang berharga bagi konsumen 

5. Memberikan penawaran, kupon, dan sampel 

6. Menekankan merk dagang 

7. Menjaga dan memelihara ketertarikan konsumen pasca pembelian 

8. Menarik dealer dan distributor baru 

(Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.150) 
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1.5.3 Iklan dan Kapitalisme 

 Dalam sistem kapitalisme, berbagai produk yang dihasilkan secara massal, 

harus diupayakan agar segera diserap oleh pasar. Penumpukan produk karena tak 

segera diserap pasar membawa dampak merugikan bagi produsen. Keterlibatan 

capital yang sangat besar jelas terlalu mahal bila dipertaruhkan. Sebab semangat 

kapitalisme adalah menghindarkandiri dari kerugian dan mencari keuntungan sebesar 

mungkin. Oleh karena itu produk-produk yang telah dihasilkan harus sesegera 

mungkin diserap oleh pasar. Lambannya produk yang diserap oleh pasar berate pula 

lambannya pengembalian modal produksi. Terlebih bila produk gagal tidak diserap 

pasar, berarti akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan meruntuhkan 

kapitalisme itu sendiri (Noviani, 2003:12). Oleh karena itulah, wajar apabila pabrikan 

berupaya sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan segera terserap oleh pasar. 

(Rendra Widyatama, Pengantar Periklanan, 2007, Hal.39) 

 Untuk menjalankan tugas tersebut, iklan telah dipikirkan sedemikian rupa 

sehingga menggunakan pendekatan-pendekatan rasional psikologis dalam ilmu yang 

lebih modern. Iklan kemudian menggeser dari captain of industry menjadi captain of 

consciousness, melalui citra yang dibangunnya (Ratna Noviani, 2003: 11-15). 

Disebut captain of  consciouness,  karena iklan membangun atau menumbuhkan 

kesadaran-kesadaran baru bahwa orang membutuhkan produk-produk tertentu dengan 

merek-merek yang tertentu pula. Dalam benak konsumen, terbangun kesadaran baru 

bahwa ia memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dipenuhi dengan mengkonsumsi 
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atau menggunakan produk industri tertentu. (Rendra Widyatama, Pengantar 

Periklanan, 2007, Hal.40). 

 Selama ini iklan mendikte kesadaran kita baik individu maupun kolektif. Iklan 

bahkan mendorong anda untuk membeli produk-produk yang mungkin sebenarnya 

tidak diperlukan, atau mempersuasi untuk mengkonsumsi produk secara berlebihan. 

Dengan kata lain, iklan mendorong anda untuk melakukan tindak konsumerisme. 

Tentu saja bujukan iklan kepada kita untuk bersikap konsumerisme, secara normatif 

tidak baik. Namun dibalik pengaruh buruk iklan yang mendorong konsumerisme di 

tengah masyarakat, bukan berarti iklan tidak memiliki sisi positif bagi perekonomian. 

Dengan meningkatnya konsumsi, maka otomatis produksi akan terus berjalan bahkan 

bertambah dari waktu ke waktu. Produksi yang terus berjalan tersebut, pada 

gilirannya akan menghidupkan ekonomi masyarakat. Selain itu juga membuat produk 

menjadi lebih murah (karena diproduksi massal akibat permintaan yang bertambah). 

Dengan perekonomian yang terus berjalan dan meningkat tersebut, maka daya beli 

masyarakat juga meningkat. Keadaan tersebut terjadi secara terus menerus, sehingga 

membuat perekonomian masyarakat makin berkembang. 

 

1.5.4. Perempuan dan Iklan 

 Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan banyak digunakan dalam iklan. 

Keterlibatan tersebut didasari dua faktor utama, yaitu pertama bahwa perempuan 

adalah pasar yang sangat besar dalam industri. Faktanya lebih banyak produk industri 

diciptakan bagi manusia jenis kelamin ini. Bagi laki-laki, produk yang dimaksudkan 
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untuk perawatan pribadi tidaklah sebanyak produk yang dikhususkan bagi 

perempuan. Ribuan kosmetik diciptakan untuk perempuan. Faktor kedua adalah 

bahwa perempuan luas dipercaya mampu menguatkan pesan iklan (Rendra 

Widyatama & Siswanta, 1997). Perempuan merupakan elemen agar iklan mempunyai 

unsur menjual (Martadi , dalam Jurnal Diskomfis, 2001). Karena mampu sebagai 

unsur menjual sehingga menghasilkan keuntungan, maka penggunaan perempuan 

dalam iklan tampaknya merupakan sesuatu yang sejalan dengan ideologi kapitalisme. 

Bagi pria kehadiran perempuan merupakan syarat penting bagi kemapanannya. 

Sementara bila target marketnya perempuan, kehadiran perempuan merupakan wajah 

aktualisasi yang mewakili jati dirinya/eksistensinya. (Rendra Widyatama, Pengantar 

Periklanan, 2007, Hal.42) 

Menurut Rendra, bias gender dalam iklan sebagaimana terlihat dalam iklan 

televisi Indonesia terlihat dalam 3 hal, yaitu karakter yang diperlihatkan, wilayah 

perempuan, wilayah peran, dan hubungan yang diperlihatkan antara laki-laki dan 

perempuan. Secara lebih spesifik, representasi bias gender dalam aspek karakter yang 

diperlihatkan tersebut meliputi aspek fisik dan psikologis. Secara fisik, perempuan 

lebih direpresentasikan atas kecantikan tubuh, sementara laki-laki diperlihatkan 

dalam aspek kekuatan fisik. Yang dimaksud dengan kecantikan tubuh termasuk di 

dalamnya adalah kecantikan wajah dan keindahan tubuh perempuan. 

Bias gender dalam iklan televisi juga cenderung merepresentasikan struktur 

kekuasaan yang timpang. Secara umum, laki-laki distereotipkan sebagai sosok yang 

selalu menguasai, menjadi pemimpin, pelindung, dan sebagai orang yang selalu minta 
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dilayani. Sementara itu perempuan justru distereotipekan sebagai sosok yang 

dikuasai, selalu dipimpin, lemah sehingga perlu dilindungi, dan melayani orang 

lain.Selain itu, laki-laki juga direpresentasikan sebagai sosok pencari nafkah keluarga 

sementara perempuan mengurus rumah tangga, mulai dari mengurus rumah, melayani 

suami, hingga mengasuh anak. Pelayanan yang dilakukan perempuan tidak saja 

melayani laki-laki, tetapi juga pada semua anggota keluarga. Selain itu, umumnya 

perempuan direpresentasikan sebagai obyek seks laki-laki. 

 

1.5.5. Ekonomi Politik Tubuh Dalam Wacana Posmodernitas 

Perbincangan mengenai ekonomi politik tubuh perempuan pada tiga tingkat, 

yaitu fisik, citra, dan psikis tampak sangat diperlukan, disebabkan komodifikasi 

sebagai bagian dari ekonomi politik, sangat berkaitan dengan bagaimana tanda dan 

citra dimuat pada komoditi, bagaimana tanda dan citra tersebut dilandasi oleh sebuah 

system ideologi, dan bagaimana keduanya membentuk perempuan sebagai subyek. 

Mengenai fungsi ideologi di dalam pembentukan subyek perempuan, Rosalind 

Coward & John Ellis, di dalam  Language and Materealism, menggambarkan 

ideologi sebagai cara di mana subyek di produks, direpresentasikan ( atau mampu 

merepresentasikan) dirinya lewat bahasa, dan pengukuhan representasi ini merupakan 

fungsi dari ideologi. Ideologi, dengan demikian, berkaitan dengan bagaimana subyek 

(khususnya perempuan) diproduksi dalam berbagai wacana bahasa 

(majalah,televisi,video), yang sekaligus menentukan posisi subyektivitasnya di dalam 
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masyarakat. (Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, 

Hal 110). 

Hal yang sentral  di dalam pemikiran kelompok Frankfurt School tentang 

komoditi di dalam wacana kapitalisme adalah penciptaan ilusi (ilussion) dan 

manipulasi (manipulation), sebagai cara untuk mendominasi selera masyarakat. Salah 

satu bentuk ilusi dan manipulasi yang menonjol adalah penggunaan efek-efek 

sensualitas berupa penggunaan tubuh dan organ-organ tubuh perempuan (atau 

representasinya) di dalam berbagai wujud komoditi. Sensualitas, di sini dijadikan 

sebagai sebuah kendaraan ekonomi, dalam rangka menciptakan keterpesonaan 

(fascination) dan histeria massa (mass hysteria) yang dapat mendorong aktivitas 

ekonomi.  

Sejak awal perkembangannya, kapitalisme mempunyai kecenerungan ke arah 

apa yang disebut Haug (W.F Haug:17) sebagai teknokrasi sensualitas (technocracy of 

sensuality), yang di dalamnya nilai guna (nilai irama,melodi atau tema di dalam 

musik, misalnya atau nilai humor dan kelucuan di dalam lawak) terselubung oleh 

nilai tukar (khususnya nilai-nilai sensualitas, glamour, dan erotika). Kehadiran 

perempuan di dalam lawakan misalnya kadang-kadang dapat menjadi inspiasi efek-

efek kelucuan, akan tetapi yang dominan dari kehadiran mereka adalah eksplorasi 

segala potensi tubuh (sensualitas, erotik, porno) untuk meningkatkan daya tarik 

lawakan. (Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 

112). 
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Teknokrasi sensualitas adalah sebuah upaya untuk mengontrol dan 

mempengaruhi masyarakat lewat keterpesonaannya pada penampilan sensualitas yang 

diproduksi secara artifisial. Nilai guna ilusi seksual terletak pada kepuasan yang 

diberikan lewat voyeurism, sebuah kepuasan yang tak lebih dari kepuasan khayalan 

(illusion satisfaction) , disebabkan orang hanya dihadapkan pada citra, bukan realitas 

tubuh itu sendiri orang hanya ditawarkan kesenangan melihat tubuh, bukan 

kesenangan melihat tubuh itu sendiri. Pemenuhan kepuasan hasrat yang bersifat 

khayal tersebut telah menggiring ke arah sensualisasi kondisi manusia yang disebut 

Max Scheller, sensualitas otak (gehirnsinnlichkeit). (Ashadi Siregar, Eksplorasi 

Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 112). 

Menurut Jacques Lacan, di dalam Discourse and Social Change, citra (image) 

baik verbal ataupun visual (foto, majalah, televisi, video, film) mempunyai pengaruh 

yang besar pada pembentukan rangsangan hasrat bagi orang yang melihat. Dalam hal 

ini, citra tubuh perempuan memainkan peranan yang sangat sentral bagi 

pembangkitan hasrat dalam pornografi. Lacan sendiri membedakan empat jenis 

hasrat, yang semuanya dapat direpresentasikan lewat berbagai media, yaitu hasrat 

menjadi obyek cinta (passive narcissisticdesire), hasrat menjadi objek cinta (active 

narcisstic desire), hasrat memiliki untuk kepuasan (active anaclitic desire), dan 

hasrat untuk dimiliki (passive anaclitic desire). Kategori hasrat Lacan ini sangat 

berkaitan dengan pemahaman mengenai posisi aktif pasif di dalam politik gender, 

yaitu posisi perempuan sebagai subyek. Pornografi misalnya, merupakan sebuah 

contoh wacana yang menjadi kendaraan bagi naturalisasi ideologi patriarki, yang di 
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dalamnya hasrat dan kepuasan (jouissance) perempuan dikendalikan oleh laki-laki. 

Pornografi lewat bahasa tandanya mengajarkan laki-laki sebagai yang aktif dan 

kuasa, dan perempuan sebagai yang pasif dan tunduk (submissive). Di dalamnya 

terjadi semacam obyektifikasi perempuan secara sistematis untuk kepentingan 

ekslusif subyektifikasi laki-laki. (Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah 

Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 112). 

Perempuan dalam hal ini menjadi korban dari komodifikasi pasif (passive 

commodification), yaitu komodifikasi dirinya oleh pihak lain. Ia memang akan 

menjadi pemain sentral di dalam dunia hiburan dan tontonan, akan tetapi hanya ada 

posisi sub ordinasi, yaitu pada posisi tidak berkuasa untuk mengendalikan dunia 

tersebut. Oleh karena perempuan menjadi obyek hasrat laki-laki, maka mayoritas 

mereka yang tampil di dalam media seperti juga di dunia prostitusi dan pornografi 

diutamakan kemudaan dan kecantikannya. Mereka seakan-akan sang ‘pacar’ yang 

harus tampil segar, perawan, muda, dan menggairahkan. (Ashadi Siregar, Eksplorasi 

Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 112). 

 

1.5.6. Ekonomi Politik Hasrat Dalam Wacana Posmodernitas 

 Perbincangan mengenai eksistensi tubuh, tanda dan hasrat perempuan di 

dalam wacana kapitalisme lanjut, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh 

gerakan pembebasan tubuh, tanda dan hasrat yang dikembangkan oleh para pemikir 

postmodern, seperti Focault, Lyotard, Baudrillard, Deleuze dan Guattari. Foucault di 

dalam  History of Sexuality mengemukakan bahwa, berbagai potensi hasrat yang ada 
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pada diri manusia termasuk perempuan mempunyai peluang sebagai bentuk baru 

kekuasaan (power) di dalam masyarakat kontemporer. Menurutnya, posisi tubuh di 

dalam masyarakat postmodern, tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai 

hubungan antara hasrat, tubuh dan kekuasaan. Ada dua kategori kekuasaan yang 

berkaitan dengan wacan tubuh. Pertama, kekuasaan atas tubuh, yaitu kekuasaan 

eksternal yang mengatur tindak tanduk tubuh secara represif. Kedua, kekuasaan yang 

memancar dari dalam tubuh itu sendiri, yaitu berupa hasrat-hasrat (desire). Revolusi 

tubuh adalah sebuah kondisi, di mana kekuasaan dari dalam tubuh ini menentang 

kekuasaan atas tubuh. Dengan terbebasnya tubuh dari kekuasaan atas tubuh, maka 

apa yang dijanjikannya adalah berkembang biak dan berlipat gandanya secara bebas 

discourse seksual dan penggunaan tubuh, tanpa perlu diikat oleh konvensi moral yang 

baku. (Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 

114). 

Kapitalisme lanjut menawarkan sebuah ruang, yang di dalamnya pembebasan 

tubuh dan hasrat menemukan kanal-kanalnya. Bersamaan dengan arus perputaran 

modal, terjadi pula arus perputaran hasrat yang tanpa henti dan tanpa interupsi. 

Kapitalisme hidup dari gejolak hasrat tak bertepi itu. Lewat mesin hasratnya yang 

berputar tanpa henti, ia memberi peluang pada setiap orang untuk menggali setiap 

potensi hasrat dan libidonya, untuk diprdouksi dan dipasarkan sebagai komoditi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh J.F Lyotard di dalam Libidanal Economy, di 

dalam wacana kapitalisme, tidak saja tercipta pluralitas ekonomi-politik tubuh  

(Political Economy of Body), akan tetapi juga pluralitas discourse pelepasan hasrat. 
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Di dalamnya, setiap orang diajak untuk dapat mengambil keuntungan maksimaldari 

kekuatan hasratnya. “ Setiap orang harus dapat memasarkan setiap rangsangan libido, 

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal”. (Ashadi Siregar, 

Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 115). 

Di dalam kapitalisme, tubuh dipertukarkan sebagai nilai tukar lewat bahasa 

tanda tubuh (bodily signs). Citra tubuh yang menyertai penawaran sebuah komoditi 

merupakan satu komponen dari system komunikasi kapitalisme. Hal yang sama juga 

terjad pada hostess, cover girl, atau model girl. Kepentingan ekonomi yang 

dipertunjukkan mereka tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan terhadap kekuatan 

libido mereka (puissance). Tubuh, lewat posisinya sebagai meta-komoditi, sangat 

bergantung pada manipulasi libidonya yang merupakan strategi baku di dalam 

penciptaan semua obyek dan pertukarannya. Di dalam ekonomi libido, kemampuan 

meningkatkan daya emosi (the emotional force atau puissance) dari sebatang tubuh 

perempuan sebagai alat tukar (currecy), secara langsung akan menentukan harga 

libidonya. (Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, 

Hal 116). 

Sebagai komoditi, tubuh di dalam wacana postmodern bersifat material, 

imanen, dan sekuler. Dengan posisi yang demikian, maka tubuh dengan mudah 

menjadi tempat bagi dekonstruksi moral, sehingga menjadikan dunia komoditi 

postmodern sebagai sebuah dunia ketelanjangan (transparency), sebuah dunia tanpa 

rahasia (obscene), sebuah dunia tempat eksplorasi secara maksimal potensi komersial 

tubuh (iklan,tontonan, video, film, internet). Di dalam wacana postmodern, terjadi 
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obyektivikasi tubuh secara ekstrim sehingga, sebagaimana yang dikatakan Jean 

Baudrilard, eksistensinya kini disejajarkan dengan obyek. Dengan posisi yang 

demikian maka selah-olah tidak ada lagi yang membatasi sebatang tubuh dengan 

dunia di luarnya (dunia obyek). Dunia “ketelanjangan” postmodern adalah sebuah 

dunia, di mana tidak ada lagi batas mengenai apa yang boleh/tidak boleh ditampilkan, 

dipampangkan, dipamerkan, dipertontonkan, disuguhkan, dipasarkan, dan dijual. 

(Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 117). 

Gilles Deleuze & Felix Guattari, di dalam Anti Oedipus:Capitalism and 

Schizophrenia, menawarkan model pembebasan tubuh dan hasrat dari berbagai 

kekangannya, sebagai sebuah revolusi posmodernisme, yaitu revolusi hasrat (desiring 

revolution). Revolusi hasrat berarti menghancurkan segala bentuk penekanan 

(represi) dan setiapmodel normalitas (normality), melawan penindasan atas tubuh 

dengan menggalang sebuah politik tubuh dan hasrat yang radikal, revolusi hasrat 

adalah seuah bentuk pengingkaran terhadap aturan dan konvensi sosial, dengan 

membiarkan mengalir secara bebas hasrat di dalam tubuh ke segala arah. (Ashadi 

Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 118). 

Kecenderungan untuk mengalirnya hasrat tanpa interupsi, telah menggiring 

masyarakat postmodern ke dalam apa yang disebut Deluze & Guattari sebagai medan 

deteritorialisasi (deteritorialization), yaitu medan kehidupan sosial, yang di dalamnya 

seseorang tidak pernah berhenti pada sebuah kedudukan (sosial, spiritual, seksual, 

identitas, budaya ) yang tetap dan konsisten akan tetapi bisa berubah arah, haluan, 

dan tujuan secara fleksibel. Masyarakat postmodern dengan demikian bersifat 
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afirmatif (affirmative) dan inklusif (inclusive) tidak menolak, membatasi atau 

melarang apapun (termasuk penampilan tubuh yang beranekaragam), selama 

semuanya dapat dipermainkan tanda dan permukaannya, selama semuanya dapat 

menghasilkan jouissance. 

 

1.5.7. Ekonomi Politik Tanda di Dalam Media 

 Di dalam wacana media hiburan dan tontonan kapitalisme, tubuh perempuan 

dieksplorasi dengan berbagai cara di dalam sebuah ajang permainan tanda dan 

semiotisasi tubuh. Tubuh menjadi semacam teks, yaitu sebuah kumpulan tanda-tanda 

(sign), yang dikombinasikan lewat kode-kode semiotik tertentu (sensualitas, erotisme, 

pornografi). Tubuh perempuan didekonstruksi menjadi elemen-elemen tanda (mata, 

bibir, hidung, pipi, rambut, payudara, bahu, tangan ,jari, kuku, perut, pinggul, paha, 

dan kaki) yang masing-masing menjadi sub-sub signifier, yang secara bersama-sama 

membentuk signifier “perempuan”. Setiap tanda dimuati dengan berbagai makna 

semantik (meaning), sesuai dengan konteks dan kepentingan ekonominya. 

Di dalam kapitalisme tubuh perempuan tidak saja dapat menjadi sebuah 

komoditi yang dibeli nilai-nilai utilitas atau dihabiskan nilai gunanya (prostitusi, 

striptease, pornografi) akan tetapi tubuh dapat pula menjadi komoditas untuk menjual 

komoditas lainnya. Tubuh menjadi meta komoditas atau komoditas yang melampaui. 

Inilah fungsi cover girl, model girl, displaygirl, hostess, sales girl di dalam 

kapitalisme. Baudrillard di dalam tulisannya “ The Body or The Mass Grave of Sign 

“,  mengemukakan bahwa di dalam arena permainan tanda kapitalisme telah terjadi 
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pembebasan tubuh (liberation) secara besar-besaran, dari jaringan simbol dan tanda-

tanda yang membatasinya, dalam rangka mengorganisirnya sebagai bahan baku di 

dalam sistem pertukaran tanda (sign exchange) kapitalisme. Terjadi permainan bebas 

tanda dan pertukaran simboliknya (symbolic exchange), yang menjadikan seksualitas 

sebagai agensi yang sangat menentukan di dalam sistem pertukaran ekonomi, 

khususnya kekuatan yang berasal dari fethishisme komoditi (commodity fetishism). 

(Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 119). 

Lewat bahasa-bahasa semiotika tubuh (erotisme, pornografi, sensualitas) 

berbagai bentuk gejolak hasrat dapat dilepaskan, dengan mendobrak segala batas 

penghalangnya. Setiap tubuh atau organ-organ tubuh yang memiliki kekuatan tanda, 

dan kekuatan libido, akan dengan mudah masuk ke dalam proses signifkasi tubuh di 

dalam wacana komoditi kapitalisme. Dalam hal ini tubuh perempuan diekspos 

dengan jutaan varian erotisme dan sensualisme di dalam dunia komoditi, oleh karena 

ia dianggap sebagai obyek yang paling bernilai semiotik dan libido, disebabkan 

fungsinya sebagai simbol sempurna dari obyek fetish (fetish objects), sebuah simulasi 

simbolis dari phallus yang hilang ( castraction). 

Baudrillard menyebut semiotisasi tubuh di dalam wacana kapitalisme sebagai 

“narcicisme terencana” (planned narcissism), yaitu sebuah eksplorasi kecantikan 

perempuan secara terencana, untuk dimanfaatkan secara maksimal di dalam sistem 

pertukaran tanda. Di dalam sistem narsisime terencana ini, tubuh atau organ-organ 

tubuh diobyektifikasi lewat berbagai teknik, lewat sistem obyek, lewat gesture dan 

permainan topeng dan tanda-tanda. Tubuh dieksplorasi di dalam sebuah medan 
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produksi tanda dan perbedaan (diferensi) secara industrial, yang kemudian digunakan 

di dalam sebuah sistem rayuan kapitalisme yang terprogram (seduction system). 

(Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 120). 

 Kekuatan perempuan di dalam budaya kapitalisme lanjut/postmodern 

sekarang ini menurut Baudrillard, terletak pada kekuatan rayuannya (seduction) yaitu 

kemampuannya untuk mempermainkan secara bebas tanda-tanda dirinya ke dalam 

sebuah system rayuan masyarakat kapitalisme lanjut. Dengan demikian, permainan 

bebas semiotika tubuh di dalam berbagai media dan tontonan (fim, televisi, video, 

komputer), menurut Baudrillard bukanlah sebuah kelemahan perempuan, akan tetapi 

justru sebagai kekuatannya. Dunia rayuan adalah sebuah dunia yang tidak dapat lagi 

ditafsirkan sebagai sebuah dunia yang represif, manipulatif, dan marjinal. Sebuah 

dunia yang di dalamnya feminism tidak lagi dipertentangkan dengan maskulin, tetapi 

feminism sebagai perayu maskulin. Kekuatan rayuan terletak pada pengosongan 

tanda dari maknanya, dengan merayakan penampakan (appearance) semata, dengan 

merayakan permainan tanda-tanda, permainan permukaan. Kekuatan rayuan tidak 

terletak pada bagaimana ia merepresentasikan makna-makna sensualitas yang tinggi, 

yang luhur melainkan pada kekuatan artificenya. Rayuan yang bersifat artificial dan 

permukaan merupakan kekuatan yang dapat dieksplorasi oleh perempuan sebagai 

cara untuk menempatkan eksistensi dirinya di dalam sebuah perang semiotik budaya 

postmodern yang tak terbatas. (Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah 

Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 121). 
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1.5.8. Elemen Semiotika Tubuh Perempuan Sebagai Komoditi 

Terlepas dari perempuan bersifat aktif atau pasif, berkuasa atau tidak 

berkuasa, berperan besar atau berperan kecil di dalam proses komodifikasi dirinya di 

dalam kapitalisme lanjut, yang jelas komodifikasi tubuh tetap menjadi sebuah 

persoalan penting di dalam ekonomi politik tubuh. Di dalam kedudukannya sebagai 

komoditi kapitalisme, tubuh perempuan dijadikan sebagai alat tukar (currency) di 

dalam sebuah proses pertukaran (exchange). Alat tukar atau proses pertukaran, tidak 

hanya terminology yang sentral di dalam ilmu ekonomi, akan tetapi juga di dalam 

semiotika. Di dalam semiotika, alat tukar sebuah tanda berkaitan dengan nilai tanda 

tersebut di dalam pertukaran bahasa. Sementara nilai tanda itu sendiri berkaitan 

dengan makna (meaning). Sebagaimana yang dikemukakan Ferdinand de Saussure di 

dalam Course in General Linguistics (1983). Nilai sebuah kata terutama atau 

pertama-tama dinilai dari kemampuannya merepresentasikan gagasan tertentu. 

(Ashadi Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 124). 

Sebagai sebuah elemen di dalam media (iklan,film, musik), tubuh mempunyai 

nilai tertentu sebagai sebuah alat tukar. Pertama, nilai diferensiasi (differentiation). 

Citra, gagasan, tema, atau perasaan yang berkaitan dengan sebatang tubuh yang telah 

mempunyai makna di dalam sebuah masyarakat (seksualitas, erotika, status, prestise) 

dipindahkan ke dalam sistem sebuah tontonan (lawak,musik, film, sinetron), sehingga 

membedakannya (diferensi) dari tontonan lain, yang menggunakan tubuh lain. Kedua, 

nilai penanda (signifier). Sebuah acara tontonan lawak yang pada awalnya tidak 

memiliki makna tertentu (sensualitas), diberikan nilai oleh orang yang sudah 
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memiliki nilai dan makna tersebut. Misalnya Kiki Fatmala yang sudah mempunyai 

makna konotasi tertentu di dalam masyarakat (misalnya erotisme), mentransfer 

makna tersebut pada sebuah tontonan. Inilah yang di dalam bentuk semiotic disebut 

sebagai peminjaman tanda (the borrowing of sign). Sehingga, sesuatu yang 

merupakan makna tontonan adalah petanda (signified), dan perempuan yang 

membawa makna tersebut ke dalam tontonan adalah penanda (Signifier). (Ashadi 

Siregar, Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 125). 

 Tampilan (appearance) perempuan didalam media hiburan akan menentukan 

nilai jual mereka sebagai komoditi. Ada berbagai unsur penampilan yang bernilai 

komoditi. Pertama, umur, dengan penekanan aspek kemudaannya. Ada 

kecenderungan untuk menggunakan perempuan yang relatif muda (antara 18-35 

tahun), yang secara visual mempunyai sex appeal yang dimiliki perempuan yang 

dapat menjadi kekuatan voyeurisme. Ketiga, bentuk tubuh atau organ tubuh, yang 

dapat dieksplorasi berbagai kemungkinan makna sensualitasnya. Keempat, ras. Ada 

kecenderungan untuk menggunakan model/aktor dengan western face yang dianggap 

lebih superior dari segi penampakan. 

 Prilaku (manner) merupakan aspek lain yang menentukan posisi gender 

perempuan di dalam media. Ekspresi, merupakan aspek prilaku, yang did lam dunia 

hiburan dapat meningkatkan emosi penonton, sehingga ia dapat menimbulkan daya 

tarik tontonan tersebut. Pose, dengan berbagai variasinya rileks, senang, pasif, 

bersandar, rebah, merayu, dan menggoda dapat merepresentasikan posisi atau status 

sosial seorang perempuan. Misalnya, perempuan yang bersandar rebah di bahu laki-



 

30 
 

laki memperlihatkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Pakaian, merupakan aspek 

prilaku yang dapat memperlihatkan posisi sosial perempuan di dalam masyarakat. 

Ekspresi, prilaku, dan aktivitas perempuan di dalam media hiburan berfungsi 

sebagai elemen tanda dari komoditi (commodity signs). Ada berbagai jenis tanda 

komoditi yang berkaitan dengan tubuh perempuan. Pertama, tanda kecabulan 

(obscene signs). Kecabulan ditandai oleh tindak seksual (atau simulasinya) yang 

mengganggu orang-orang yang melihat dengan alasan tabu, larangan dan sebagainya. 

Kedua, overexposed sign, yang mengekspos wilayah yang selama ini dianggap 

private di dalam sebuah kebudayaan menjadi daerah publik. (Ashadi Siregar, 

Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme Hiburan, 2000, Hal 125). 

 

1.5.9 Jenis Shot, Sudut, dan Gerakan Kamera 

 Ada berbagai macam jenis teknik shooting dalam kamera. Shooting maupun 

angle dalam kamera dapat mempengaruhi psikologi penonton. Bahasa gambar yang 

muncul di televisi harus dimaknai oleh setiap orang. Ada kesepakatan bahwa ukuran 

pengambilan gambar selalu dikaitkan dengan ukuran tubuh manusia. Namun 

penerapan ukuran ini juga berlaku bagi benda lain. Berikut ini adalah berbagai 

macam jenis shooting dan angle dalam kamera. 

A.  Jenis-Jenis Shot  

1. Extreme Close Up (ECU), gambar diambil secara detail, misalnya pangkal 

tangan, jari, mata dan telinga. Fokus utama pada bagian tersebut karena ada 

yang ingin ditonjolkan dari gambar tersebut. 
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2. Very Close Up (VCU), gambar diambil mulai dari dagu sampai dahi. Fokus 

utama pada wajah orang tersebut sehingga terlihat detailnya. Gambar ini 

diambil karena ingin menunjukkan guratan wajah seseorang, misalnya karena 

sedih dan gembira. Latar belakang tidak penting dalam pengambilan gambar 

ini. 

3. Big Close Up (BCU), gambar kepala diambil secara penuh. Ini hampir sama 

dengan VCU. Fokus utama untuk menunjukkan detail wajah seseorang dan 

latar belakangnya tidak menjadi titik perhatian. 

4. Close Up (CU), gambar diambil mulai dari bahu sampai atas kepala. Objek 

menjadi titik perhatian utama dalam pengambilan gambar dan latar belakan 

hanya terlihat sedikit. 

5. Medium Close Up (MCU), gambar diambil mulai dari dada sampai atas 

kepala. 

6. Medium Shot (MS), objek memenuhi layer kamera dari pinggul sampai atas 

kepala. Latar belakang relatif sebanding dengan objek utama. 

7. Knee Shot (KNEE), objek diambil mulai dari lutut sampai atas kepala. 

8. Medium Long Shot (MLS), objek memenuhi layer kamera mulai dari bawah 

kaki sampai atas kepala. 

9. Long Shot (LS), objek memenuhi sekitar ¾ layar kamera. 

10. Extra Long Shot (ELS), subjek memenuhi sekitar ½ layar kamera. 

(Drs. Arifin S. Harahap, MSi, Jurnalistik Televisi, 2006, Hal 37) 
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B.  Sudut Pengambilan Gambar Dalam Kamera 

1. High Angle (Bird eye view), posisi kamera lebih tinggi dari obyek yang 

diambil. 

2. Normal Angle, posisi kamera sejajar dengan ketinggian mata obyek yang 

diambil. 

3. Low Angle (Frog eye view), posisi kamera lebih rendah dari obyek yang 

diambil. 

4. Obyektive Kamera, teknik pengambilan di mana kamera menyajikan sesuai 

dengan kenyataannya. 

5. Subyektive Kamera, teknik pengambilan di mana kamera berusaha melibatkan 

penonton dalam peristiwa. Seolah-olah lensa kamera sebagai mata si penonton 

atau salah satu pelaku dalam adegan. 

(http://videotrainingcenter.wordpress.com/2009/03/31/makna-di-balik-shot/) 

 

C.  Gerakan Kamera  

1. Panning, panning adalah gerakan kamera secara horizontal (posisi kamera 

tetap di tempat) dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 

2. Pan right , pan right adalah gerak kamera mendatar dari kiri ke kanan. 

3. Pan left , pan Left adalah gerak kamera mendatar dari kanan ke kiri 

4. Tilting, tilting adalah gerakan kamera secara vertikal (posisi kamera tetap di 

tempat) dari atas ke bawah atau sebaliknya. 

5. Tilt up ,tilt up adalah gerakan kamera secara vertical dari bawah ke atas 
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6. Tilt down, tilt down adalah gerakan kamera secara vertical dari atas ke bawah 

Tracking, tracking adalah gerakan kamera mendekati atau menjauhi obyek. 

Tracking memiliki dua jenis gerakan yaitu track in dan track out. Track in 

adalah gerak kamera mendekati obyek sedangkan track out adalah gerak 

kamera menjauhi obyek.  

(http://www.cahyasunandar.co.cc/2009/08/camera-angle-sudut-pengambilan-

gambar.html) 

 

1.5.10. Analisis Semiotka 

A. Definisi Semiotika 

Semiotika adalah studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda 

adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, 

ditengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah 

Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak dapat 

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti 

bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu 

hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda 

(Barthes, 1988:179; Kurniawan, 2001:53 ). (Drs.Alex Sobur, M.Si, Semiotika 

Komunikasi, Hal 15) 

Semiotika mempunyai tiga bidang studi utama, yaitu: 
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1.  Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, 

cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara tanda-

tanda itu terkait dengan manusia. 

2.  Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau 

budaya atau untuk mengeksploi-tasi saluran komunikasi yang tersedia untuk 

mentransmisikannya. 

3.  Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya bergantung pada 

penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya 

sendiri. 

Bagi Peirce (Pateda, 2001:44), tanda “is something which stands to somebody 

for something in some respect or capacity”. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa 

berfungsi, oleh Peirce disebut ground. Konsekunsinya, tanda (sign atau 

representamen) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni ground, object, dan 

interpreta. (Drs.Alex Sobur, M.Si, Semiotika Komunikasi, Hal 41) 

Atas dasar hubungan ini, Peirce mengadakan klasifikasi tanda: 

1) Kualifikasi tanda yang berfungsi (ground) : 

a. Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, 

keras,lemah, lembut, merdu. 

b. Sinsign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, 

misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh yang 

menendakan bahwa hujan di hulu sungai. 
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c.  Legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu 

lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia. 

2) Berdasarkan Objeknya, Peirce membagi tanda : 

a. Icon (Ikon) 

Adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan 

bentuk alamiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan 

objek atau acuan yang bersifat kemiripan; misalnya potret dan peta. 

b. Index (Indeks) 

Adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan 

petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang 

langsung mengacu pada kenyataan. Contoh yang paling jelas ialah asap sebagai 

tanda adanya api. 

c. Symbol (Simbol) 

Adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan 

petandanya. Hubungan diantaranya bersifat arbitrer atau semena, hubungan 

berdasarkan (perjanjian) masyarakat. 

3) Dalam hubungan dengan Interpretant, tanda di bagi 3 yaitu : 

a. Rheme 

adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya, 

orang yang merah matanya dapat saja menandakan bahwa orang itu baru menangis, 

atau menderita penyakit mata, atau mata dimasuki insekta, atau baru bangun, atau 

ingin tidur. 
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b. Dicent Sign atau Dicisign 

adalah tanda sesuai kenyataan. Misalnya, jika pada suatu jalan sering terjadi 

kecelakaan, maka di tepi jalan dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa 

di situ sering terjadi kecelakaan. 

c. Argument 

adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. 

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, Peirce membagi tanda menjadi 

sepuluh jenis: 

1.  Qualisign, yakni kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Kata keras menunjukkan 

kualitas tanda. Misalnya, suaranya keras yang menandakan orang itu marah atau 

ada sesuatu yang diinginkan. 

2.  Iconic Sinsign, yakni tanda yang memperlihatkan kemiripan. Contoh: foto, 

diagram, peta, dan tanda baca. 

3.  Rhematic Indexical Sinsign, yakni tanda berdasarkan pengalaman langsung, 

yang secara langsung menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh 

sesuatu. Contoh: pantai yang sering merenggut nyawa orang yang mandi di situ 

akan dipasang bendera bergambar tengkorak yang bermakna berbahaya, 

dilarang mandi di sini. 

4.  Dicent Sinsign, yakni tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu. 

Misalnya, tanda larangan yang terdapat di pintu masuk sebuah kantor. 

5.  Iconic Legisign, yakni tanda yang menginformasikan norma atau hukum. 

Misalnya, rambu lalu lintas. 
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6.   Rhematic Indexical Legisign, yakni tanda yang mengacu kepada objek tertentu, 

misalnya kata ganti penunjuk. Seseorang bertanya, “ Mana buku itu?” dan 

dijawab, “Itu!” 

7.   Dicent Indexical Legisign, yakni tanda yang bermakna informasi dan menunjuk 

subjek informasi. Tanda berupa lampu merah yang berputar-putar di atas mobil 

ambulans menandakan ada orang sakit atau orang yang celaka yang tengah 

dilarikan ke rumah sakit. 

8.  Rhematic Symbol atau Symbolic Rheme, yakni tanda yang dihubungkan dengan 

objeknya melalui asosiasi ide umum. Misalnya, kita melihat gambar harimau. 

Lantas kita katakan, harimau. Mengapa kita katakan demikian, karena ada 

asosiasi antara gambar dengan benda atau hewan yang kita lihat yang namanya 

harimau. 

9. Dicent Symbol atau Proposition (proposisi) adalah tanda yang langsung 

menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Kalau seseorang 

berkata, “pergi!” penafsiran kita langsung berasosiasi pada otak, dan sertamerta 

kita pergi. Padahal proposisi yang kita dengar hanya kata. Kata-kata yang kita 

gunakan yang membentuk kalimat, semuanya adalah proposisi yang 

mengandung makna yang berasosiasi di dalam otak. Otak secara otomatis dan 

cepat menafsirkan proposisi itu, dan seseorang segera menetapkan pilihan atau 

sikap. 

10. Argument, yakni tanda yang merupakan iferens seseorang terhadap sesuatu 

berdasarkan alasan tertentu. Seseorang berkata, “gelap.” Orang itu berkata gelap 
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sebab ia menilai ruang itu cocok dikatakan gelap. Dengan demikian argumen 

merupakan tanda yang berisi penilaian atau alasan. Mengapa seseorang berkata 

begitu. Tentu saja penilaian tersebut mengandung kebenaran. 

(Drs.Alex Sobur, M.Si, Semiotika Komunikasi, Hal 42) 

Ada lima pandangan dari Saussure yang menjadi peletak dasar dari 

strukturalisme Levi-Strauss, yaitu pandangan tentang : 

1. Signifier (penanda) dan signified (petanda) 

2. Form (bentuk) dan content (isi) 

3. Langue (bahasa) dan parole (tuturan,ujaran) 

4. Synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik) 

5. Syntagmatic (sintagmatik) dan associative (paradigmatik) 

Signifier dan signified yang cukup penting dalam upaya menangkap hal 

pokok pada teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah 

suatu sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yakni signifier 

(penanda) dan signified (petanda). Menurut Saussure dalam Sobur (2004: 46) bahasa 

itu merupakan suatu sistem tanda (sign). Suara-suara, baik suara manusia, binatang, 

bunyi-bunyian, hanya bisa dikatakan sebagai bahasa atau berfungsi sebagai bahasa 

bilamana suara atau bunyi tersebut mengekspresikan, menyatakan atau 

menyampaikan ide-ide, pengertian-pengertian tertentu. Untuk itu, suara-suara 

tersebut harus merupakan bagian dari sebuah sistem konvensi, sistem kesepakatan 

dan merupakan bagian dari sebuah sistem tanda. 
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Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah 

ide atau petanda (signified). Dengan kata lain, penanda adalah ”bunyi yang 

bermakna” atau ”coretan yang bermakna”. Jadi, penanda adalah aspek material dari 

bahasa: apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda 

adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi petanda adalah aspek mental dari 

bahasa (Bertens, 2001:180). (Drs.Alex Sobur, M.Si, Semiotika Komunikasi, 2004, 

Hal 46) 

 

B.  Semiotika Roland Barthes 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Roland Barthes yang dikenal 

sebagai salah seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model 

linguistik dan semiologi Saussure. Barthes lahir tahun 1915 dari keluarga kelas 

menengah Protestan di Cherbourg dan dibesarkan di Bayonne, kota kecil dekat pantai 

atlantik di sebelah barat daya Prancis. 

Teori Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan yaitu denotasi dan 

konotasi. Denotasi (denotation) adalah hubungan eksplisit antara tanda dengan 

referensi atau realitas dalam pertandaan, sedangkan konotasi (connotation) adalah 

aspek makna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan 

dan ideologi (Piliang, 2003: 16 dan 18). Dalam salah satu bukunya yang berjudul 

Sarrasine, Barthes merangkai merangkai kode rasionalisasi, suatu proses yang mirip 

dengan yang terlihat dalam retorika tentang tanda. Menurut Lechte dalam (Sobur, 

2004: 65-66), ada lima kode yang diteliti Barthes yaitu: 
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1.  Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca untuk 

mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks. 

2. Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak sisi. Pembaca 

menyusun tema suatu teks. 

3. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat 

struktural. 

4.  Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca 

orang, artinya semua teks bersifat naratif. 

5.  Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah 

diketahui oleh budaya. 

Menurut Roland Barthes semiotik tidak hanya meneliti mengenai penanda dan 

petanda, tetapi juga hubungan yang mengikat mereka secara keseluruhan (Sobur, 

2004: 123). Barthes mengaplikasikan semiologinya ini hampir dalam setiap bidang 

kehidupan, seperti mode busana, iklan, film, sastra dan fotografi. Semiologi Barthes 

mengacu pada Saussure dengan menyelidiki hubungan antara penanda dan petanda, 

tidak hanya sampai disitu Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu mitos. 

Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi setelah terbentuk 

sistem tanda-penanda-petanda maka tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang 

kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Jadi setelah terbentuk 

sistem tanda-penanda-petanda, tanda tersebut akan menjadi petanda baru yang 

kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. 
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Semiotik merupakan varian dari teori strukturalisme, yang berasumsi bahwa 

teks adalah fungsi dari isi dan kode, sedangkan makna adalah produk dari sistem 

hubungan. Semiotik berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar 

kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur arti teks yang rumit, tersembunyi, 

dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini kemudian menimbulkan perhatian pada 

makna tambahan (connotative) dan arti penunjukan (denotative) kaitan dan kesan 

yang ditimbulkan dan diungkapkan melalui penggunaan dan kombinasi tanda. Setiap 

esai dalam bukunya, Barthes membahas fenomena keseharian yang luput dari 

perhatian. Dia menghabiskan waktu untuk menguraikan dan menunjukkan bahwa 

konotasi yang terkandung dalam mitologi-mitologi tersebut biasanya merupakan hasil 

kontruksi yang cermat (Cobley & Jansz dalam Sobur, 2004: 68). Dalam memahami 

makna, Barthes membuat sebuah model sistematis dimana fokus perhatian Barthes 

lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) 

yang digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1  Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

Sumber: John Fiske, Introduction to communication Studies, 2007, hlm. 122. 

1. Signifier (penanda)  2. Signified (petanda)  

3. Denotative sign (tanda denotatif)  

4. Connotative signifier  

(penanda konotatif)  

5. Connotative signified (petanda konotatif)  

6. Connotative sign (tanda konotatif)  
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Menurut Barthes, yang dikutip Fiske dari gambar tersebut menjelaskan bahwa 

tatanan (signifikasi) tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified 

di dalam sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu 

makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk 

menunjukan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembicara serta nilai-nilai dari 

kebudayaan. Konotasi mempunyai makna yang subyektif atau paling tidak inter-

subyektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang telah digambarkan tanda 

terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. 

Pada tatanan (signifakasi) tahap kedua berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui mitos (myth). Barthes menggunakan mitos sebagai seorang yang percaya, 

dalam artiannya yang orisinal. Mitos adalah cerita yang digunakan suatu kebudayaan 

untuk menjelaskan atau memahami beberapa aspek dari realitas atau alam (Fiske, 

2007: 121). Mitos primitif seperti mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa. 

Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai maskulinitas dan feminitas, ilmu 

pengetahuan dan kesuksesan. Perspektif Barthes tentang mitos inilah yang membuka 

ranah baru dunia semiologi, yaitu penggalian lebih jauh dari penanda untuk mencapai 

mitos yang bekerja dalam realitas keseharian masyarakat. Setiap tuturan dalam 

bentuk tertulis atau sekedar representasi, verbal atau visual, secara potensial dapat 

menjadi mitos (Barthes dalam Budiman, 1999: 66). Artinya, tidak hanya wacana 



 

43 
 

tertulis yang dapat kita baca sebagai mitos, melainkan juga fotografi, film, 

pertunjukkan, bahkan olahraga dan makanan. 

Mitos adalah kebutuhan manusia. Mitos dieksploitasi sebagai media 

komunikasi, Barthes dalam buku Mythologies (1993) mengatakan bahwa sebagai 

bentuk simbol dalam komunikasi, mitos bukan hanya diciptakan dalam bentuk 

diskursus tertulis, melainkan sebagai produk sinema, fotografi, advertensi, olahraga 

dan televisi (Sobur, 2004: 208). Mitos dikaitkan dengan ideologi, maka seperti yang 

dikatakan Van Zoest, ”ideologi dan mitologi di dalam kehidupan kita sama dengan 

kode-kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita”. 

Mitos adalah uraian naratif atau penuturan tentang sesuatu yang suci (sacred), 

yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar dan mengatasi pengalaman manusia 

sehari-hari (Sobur, 2004: 209). Mitos biasanya digali dari cerita-cerita rakyat 

(folklore). Mitos terkadang lebih efektif daripada ideologi pada saat-saat kritis pada 

tahun 1965, sebab mitos bertumpu pada kepercayaan, sedangkan ideologi pada 

intelektuas. 

 


