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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini kita sudah diperkenalkan dengan bermacam-macam elektronik 

yang canggih yang memudahkan kita untuk mengakses media massa, salah 

satunya adalah televisi yang menyiarkan segala macam produk iklan. 

Keanekaragaman produk-produk iklan yang dipertontonkan benar-benar telah 

menjadi sindrom gaya hidup masyarakat kita. 

Dengan fenomena yang terjadi saat ini televisi menjadi salah satu alat 

untuk media massa mempublikasikan produk iklan kepada masyrakat luas. 

Keunggulan media elektronik seperti televisi ini memang merupakan suatu 

interaksi komunikasi yang sungguh menakjubkan bagi manusia dengan 

kemampuannya menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang bersamaan dan 

mampu mendorong khalayak untuk memperoleh informasi dan melakukan 

interaksi secara langsung. Daya tarik utama televisi selain pada unsur kata-kata, 

musik, dan sound effect juga ada unsur visual berupa gambar hidup, sehingga 

akan timbul kesan mendalam pada benak khalayak (Burton, 2008 ; 62). 

Dengan kata lain televisi mampu menyiarkan iklan sebagai sarana 

komunikasi yang digunakan komunikator, dalam hal ini perusahaan atau produsen 

untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, 

khususnya pelanggannya melalui jangkauan yang luas. Disadari atau tidak, iklan 

dapat berpengaruh tetapi juga dapat berlalu begitu cepat. Iklan sangat unik karena 
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iklan dapat mencapai tujuan meskipun disampaikan dengan panjang lebar dan 

terkadang membingungkan.  

Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk 

atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik 

untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. 

Sedangkan menurut Paul Copley, advertising is by and large seen as an art – the 

art of persuasion – and can be defined as any paid for communication designed to 

inform and/ or persuade. Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat 

didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk menginformasikan 

dan atau membujuk.” (Phyrman, 2008, http://sanganam.com/iklan-dan-

pengertiannya.html, diakses Selasa 16 Desember 2008) 

Dalam menjalankan produksi iklan televisi, biro iklan biasanya hanya 

menciptakan ide kreatif dari sebuah iklan televisi dan kemudian menyerahkan 

produksinya pada rumah produksi (Production House). Berbagai format cerita 

realitas sosial masyaarakat sampai budaya dapat dijadikan suatu konsep iklan 

televisi. Konsep awal atau yang disebut juga dengan ide kreatif kemudian 

dikembangkan sehingga ahkirnya menjadi iklan televisi. Biro iklan adalah tempat 

orang kreatif menciptakan iklan. Mereka selalu berusaha mencari pembaruan 

dalam ide. Mereka selalu mengamati trend yang ada dalam masyarakat. Mereka 

mencoba mengangkat suatu realita yang ada dalam masyarakat. Realita itu 

diangkat oleh mereka dalam bentuk iklan. lklan mereka buat sebagai cerminan 

dari masyarakat.  
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Raymond Williams dan Simon During, mengatakan bahwa iklan 

membentuk sebuah dunia magis yang mengubah komoditas ke dalam situasi 

gemerlap dan mempesona melalui media massa. Proses kreatif  iklan mampu 

mengkonstruk suatu realitas ke dalam bentukan iklan. Aspek budaya menjadi 

salah satu dasar kreatif dari iklan yang akan mereka buat. Budaya yang mereka 

buat berdasar pop culture yang ada dalam masyarakat 

(http://eprints.ui.ac.id/8375/, diakses tanggal 18 maret 2011 pukul 17.38 WIB). 

Dengan kata lain konsep pemaknaan budaya pada awalnya berada di 

tangan Klien lalu didiskusikan dengan Biro Iklannya dan terakhir dikemas oleh 

Film Director. Klien tetap yang mendominasi pemaknaan itu tetapi mereka tidak 

berkuasa penuh karena ada pendapat Biro Iklan dan Film Director yang menjadi 

bahan pertimbangan mereka agar iklan mereka bisa diterima dan sukses untuk 

ditayangkan dan dinikmati oleh masyarakat. 

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan 

dengan masyarakat perkotaan (rural community, dan urban community). 

Masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam 

daripada hubungan mereka dengan masyarakat pedesaan lainya. Penduduk 

masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian dan hanya menunggu 

masa panen tiba, jadi masyarakat pedesaan tidak perlu berpacu dengan waktu atau 

deadline yang ditentukan. Sedangkan masyarakat perkotaan atau urban 

community adalah masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya.  

Kota pada sifat serta ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat 

pedesaan, khususnya terhadap keperluan hidup. Masyarakat perkotaan 

memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan 
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masyarakat sekitarnya (Soekanto, 1990:155). Contohnya jika menghidangkan 

makanan, yang diutamakan adalah bahwa makanan yang dihidangkan tersebut 

memberikan kesan bahwa yang menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial 

yang tinggi, seperti menghidangkan makanan dalam kaleng dimana masyarakat 

desa tidak diperdulikan. 

Ada beberapa ciri yang menonjol di masyarakat perkotaan (Soekato, 

1990:156), yakni : (1).Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan 

agama di desa, karena disebabkan oleh cara pikir yang rasional yang didasarkan 

oleh perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat; (2).Orang 

kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada 

orang lain atau individual; (3).Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih 

tegas dan punya batas-batas nyata menurut latar belakang sosial dan 

pendidikanya; (4).Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak 

didapatkan warga kota, karena sistem pembagian kerja yang tegas; (5).Jalan 

fikiran rasional umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-

interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor 

pribadi; (6).Jalan kehidupan yang cepat di kota, mengakibatkan pentingnya faktor 

waktu sehingga waktu menjadi sangat penting untuk mengejar kebutuhan 

individu; (7).Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, 

karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar. Itu mengapa 

masyarakat perkotaan barsaing dalam setiap harinya dengan waktu untuk 

memenuhi kebutuhan individu itu sendiri. 

Secara sosial perbedaan masyarakat kota dan desa tampak pada prilaku 

individu masing – masing. Masyarakat kota biasanya cendrung sendiri, karena 
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kesibukan mereka masing-masing sehingga mereka kurang bersosial dengan 

lingkungan sekitarnya, ada pula mereka yang mementingkan diri sendiri sehingga 

menganggap bahwa dirinya dapat melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, 

berbeda dengan masyarakat desa yang selalu hidup rukun bertetangga. 

Secara hukum masyarakat desa mayoritas taat pada hukum yang berlaku 

didaerah mereka karena biasanya ditiap desa memiliki adat istiadat yang berbeda 

dan harus mereka ikuti sajak dulu dan turun temurun dari nenek moyang, sehingga 

mereka sudah terbiasa hidup taat hukum walaupun mereka berada di tempat yang 

berbeda, berbeda dengan masyarakat kota yang telah mengenal uang untuk 

membebaskan diri dari hukum yang berlaku. 

Secara budaya yaitu masyarakat kota biasanya lebih menyukai budaya luar 

(modern) dibandingkan dengan budaya asli mereka, berbeda dengan masyarakat 

desa, dimana mereka lebih menyukai budaya mereka sendiri karena mereka sulit 

untuk menerima budaya luar karena mereka secara adat istiadat mempertahankan 

budaya mereka agar tidak hilang maka oleh sebab itu budaya mereka tetap terjaga. 

Pada intinya kehidupan masyarakat kota dengan desa berbeda dan terlihat pada 

intelektual dan cara pikir mereka masing – masing, sehingga kehidupan sosial, 

agama, budaya dan hukum mereka berbeda. 

Masyarakat perkotaan di Indonesia cenderung menjadi bagian budaya 

global masyarakat perkotaan dunia. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak 

tertahankan lagi. Sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, segala perilaku 

masyarakat perkotaan di Jakarta misalnya sudah tidak berbeda dengan masyarakat 

di London atau di Boston. Namun disayangkan jika hal-hal baik dalam perilaku 

yang hidup dalam masyarakat perkotaan di Indonesia menjadi punah diganti 
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dengan hal-hal buruk. Memperhatikan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini 

di masyarakat perkotaan di Indonesia maka prediksi perilaku masyarakat 

perkotaan di negara-negara Barat akan terwujud berikut dengan efek negatifnya. 

Terkait dengan penelitian ini dapat dilihat sebuah realitas sosial 

masyarakat perkotaan yaitu pada iklan Fatigon versi “Rejeki di patok Ayam”. 

Secara tidak langsung dalam iklan tersebut terdapat sebuah visualisasi budaya 

masyarakat kota. Dimana dalam masyarakat kota divisualisasikan dengan 

menonjolkan sisi kegiatan masyarakat kota yang sangat sibuk, bekerja keras, dan 

hanya mempunyai sedikit waktu untuk istirahat. Dari kesibukan serta aktivitas 

masyarakat tersebut dapat dikaitkan sebagai sebuah budaya masyarakat kota. 

Tak dapat dipungkiri bahwa budaya merupakan produk masyarakat yang 

terwujud secara akumulatif dari berbagai faktor kehidupan keseharian yang 

berinteraksi dengan dinamis. Budaya digunakan dalam hidup keseharian orang-

orang dalam suatu masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi salah satu pemahaman 

terhadap makna budaya. 

Masyarakat dan kebudayaannya pada dasarnya merupakan tayangan besar 

dari kehidupan bersama antara individu-individu manusia yang bersifat dinamis. 

Pada masyarakat yang kompleks (majemuk) memiliki banyak kebudayaan dengan 

standar perilaku yang berbeda dan kadangkala bertentangan. Masyarakat  

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai ciri , adanya 

perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan,  baik perubahan 

system ekonomi, polotik sosial dan sebagainya, dan dalam kenyataan tidak ada 

satupun gejala perubahan sosial yang tidak menimbulkan akibat terhadap 

kebudayaan setempat. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi 
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tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam 

pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat 

abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan 

oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda 

yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 

organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk 

membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 

Melihat fenomena tersebut di atas, peneliti ingin memahami makna dari 

iklan tersebut. Melalui pendekatan semiotik peneliti mencoba menemukan makna, 

tanda dan simbol pada tampilan iklan Fatigon versi “rejeki dipatok ayam” di 

televisi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah “Bagaimana representasi budaya masyarakat kota dalam 

visualisasi iklan Fatigon versi Rejeki Di patok Ayam?”. 

 

C. Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk mengetahui dan mengintepretasikan representasi budaya masyarakat 

kota dalam visualisasi iklan Fatigon versi Rejeki Di patok Ayam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti 

sejenis selanjutnya berupa pemahaman kajian tentang semiotika. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi para pihak biro iklan 

tentang pesan yang terkandung dalam obyek dalam iklan. 

 


