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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini media penyiaran yang terdiri dari televisi dan radio telah 

menjadi media yang sangat penting dan dominan bagi pemasang iklan. Belanja 

iklan di Indonesia pada 2005 tercatat sekitar 23 Triliun Rupiah dan televisi 

mendominasi 70 persen dari nilai belanja iklan tersebut. Televisi memiliki posisi 

penting bagi pemasar karena media ini menyajikan banyak program populer yang 

disukai banyak orang. Audiensi dapat menghabiskan waktu beberapa jam dalam 

sehari untuk menonton televisi. Media ini juga menjadi sumber informasi dan 

hiburan utama masyarakat. Pada jam tayang utama (prime time) antara jam 19-22, 

televisi mampu menarik puluhan juta penonton; jumlah yang tidak dapat 

ditandingi media manapun. Jumlah audiensi menjadi faktor sangat penting bagi 

pengelola stasiun penyiaran karena jumlah audiensi itulah yang dijual kepada 

pemasang iklan yang ingin menjangkau mereka melalui pesan iklan yang 

disiarkan. (Morissan, 2010 :235). 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling 

dibahas banyak orang, Hal ini kemungkinan karena daya jangkaunya yang luas.  

Michael Ray (dalam Morissan, 2010 :16) mendefinisikan promosi sebagai 

“kordinasi dari seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun 

berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau 

memperkenalkan suatu gagasan”. Dapat terlihat bahwa selain menawarkan 
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produk, iklan juga menawarkan sebuah gagasan di waktu yang sama. Gagasan-

gagasan ini kemudian terefleksikan melalui berbagai bentuk iklan dengan strategi-

strategi serta simbol-simbol yang digunakan untuk mempengaruhi konsumen. 

Iklan adalah salah satu jenis komunikasi massa yang dapat merepresentasikan 

realitas kehidupan masyarakat. Iklan dapat menggambarkan berbagai dimensi 

kehidupan di masyarakat termasuk di dalamnya menggambarkan berbagai 

perilaku yang terjadi dan diharapkan bisa terjadi di masyarakat. 

Iklan televisi adalah serangkaian kegiatan mempromosikan suatu produk 

yang menekankan unsur citra didalamnya melalui perantara media televisi. Di 

dalam dunia periklanan, iklan televisi disebut sebagai “The Magic System”, hal 

ini dikarenakan selain menyajikan dunia instant, juga karena iklan televisi 

merupakan pertunjukan “kecil” dalam dunia komunikasi dengan kesan-kesan 

yang “besar” sebagai suatu sistem “magic”. “Magic”, itulah kata yang sering 

diucapkan masyarakat untuk menggambarkan betapa iklan mempertontonkan 

sebuah dunia lain yang menakjubkan kepada pemirsanya (Damanic, 2015). 

Kemampuan iklan televisi yang paling menonjol apabila dibandingkan dengan 

iklan-iklan media massa lain adalah kemampuannya dalam menyampaikan pesan 

secara serempak melalui saluran pendengaran dan penglihatan (audio visual). Hal 

inilah yang membuat iklan televisi terasa jauh lebih menghibur, informatif, serta 

lebih menyenangkan bagi masyarakat. Kekuatan televisi dalam menjaring pemirsa 

ini pada akhirnya membuat begitu banyak produk tertarik untuk memasarkan 

produknya lewat televisi ke dalam bentuk iklan televisi. Hal ini tentu saja 

dilakukan demi meningkatkan penjualan produk mereka serta diwaktu yang sama 
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juga meningkatkan nilai jual dari suatu produk. Bahkan dengan hanya muncul di 

dalam televisi saja, sebuah produk mampu menambah nilai jualnya. 

Iklan-iklan televisi pada umumnya memiliki kecenderungan untuk saling 

bersaing dengan cara-cara yang hampir sama, terutama dalam hal kreatifitas 

pengemasan. Sering kita menjumpai sebuah iklan dengan jenis produk yang sama 

menampilkan pola pengemasan yang juga hampir serupa. Sebuah produk tentu 

saja tidak ingin produk lain terlihat lebih baik, lebih kreatif, ataupun lebih 

superior. Sebuah iklan produk tentu akan mempertimbangkan pesaingnya dalam 

menampilkan kreatifitas iklan, hal ini dapat didasari atas pertimbangan 

possitioning produk (market leader atau bukan) atau juga atas pertimbangan 

kreatifitas iklan itu sendiri. 

Kesamaan dalam hal kreatifitas iklan juga terjadi pada tiga iklan susu 

formula, yaitu; Procal Gold versi “berjuta akal pintar setiap hari”, Anmum versi 

“berhitung”, dan Dancow versi “sulap”. Ketiga iklan diatas masing-masing 

menggambarkan kegiatanan bermain balita dengan tujuannya masing-masing. 

Pada iklan Procal Gold versi “berjuta akal pintar setiap hari” digambarkan 

seorang balita perempuan yang sedang menirukan sebuah adegan video, kemudian 

balita tersebut membuat refleksi dirinya dengan cermin besar didalam ruangan 

tersebut yang membuat dirinya seolah tidak menari sendirian. Dalam iklan 

Anmum versi “berhitung” juga ditampilkan seorang balita perempuan yang 

sedang menghitung dengan menggunakan imajinasi yang divisualisasikan melalui 

benda-benda yang ada disekitarnya sesuai dengan angka yang dia sebutkan. Dan 

dalam iklan Dancow versi “sulap” diperlihatkan seorang balita laki-laki diantara 
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beberapa balita lainnya yang mendapatkan pemecahan masalah dengan cara 

memperhatikan dan menanggapi sebuah pertunjukan sulap. Ketiga iklan tersebut 

mencoba untuk menggambarkan kepintaran seorang balita dengan citra-citra yang 

dikonstruksi sesuai dengan keinginan pengiklan maupun pertimbangan dari 

perusahaan iklan. 

Dalam kenyataan realitas, orangtua yang memiliki anak balita sudah pasti 

menginginkan putra-putrinya menjadi anak yang pintar, akan tetapi dalam usia ini 

tentu saja akan sulit untuk mengarahkan buah hati mereka menjadi anak pintar 

sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selain itu, kita juga menyadari bahwa 

akan sangat sulit memberi penilaian mengenai seberapa pintar seorang anak saat 

usia mereka masih dalam tahapan balita, hal ini tentu saja tidak semudah memberi 

penilaian terhadap anak usia sekolah maupun orang dewasa. Dalam realitas 

kehidupan sehari-hari, ungkapan mengenai betapa pintarnya seorang anak tentu 

saja didasari oleh hal baru yang dilakukan oleh seorang anak, dan juga memiliki 

tujuan untuk memotivasi anak agar terus melakukan kegiatan yang tentunya 

dianggap positif oleh orangtuanya. 

Susu formula adalah sebuah produk yang belakangan kerap dijadikan 

asupan gizi pendamping bagi proses tumbuh kembang seorang anak. Bahkan 

dalam beberapa kasus, susu formula benar-benar diposisikan sebagai pengganti 

ASI dan sudah diberikan kepada anak saat usia anak masih sangat kecil atau 

bahkan juga baru saja lahir. Pada dasarnya hal ini menimbulkan permasalahan 

tersendiri dimana peran ASI bagi perkembangan anak tidak dapat digantikan oleh 

apapun juga, selain juga mampu merekatkan emosi antara seorang anak dengan 
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ibu yang menyusuinya, kandungan yang terdapat dalam ASI memiliki berbagai 

manfaat gizi yang tidak mampu diciptakan dan atau disisipkan pada berbagai 

produk makanan untuk bayi. ASI adalah sebuah asupan pangan yang paling 

direkomendasikan oleh para dokter dalam upaya mengoptimalkan proses tumbuh 

kembang anak. Bahkan berdasarkan berbagai riset, pemberian ASI secara 

eksklusif mampu memberikan efek jangka panjang yang sangat baik bagi 

pertumbuhan otak anak. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan promosi 

iklan susu formula yang seolah menampilkan betapa pentingnya peran susu 

formula bagi proses tumbuh kembang seorang anak. Susu formula memang sangat 

berperan bagi proses tumbuh kembang anak, namun efek yang diberikan oleh susu 

formula terhadap perkembangan otak anak pada dasarnya tidak sebesar apa yang 

coba mereka sampaikan melalui berbagai kegiatan promosi di media massa yang 

dalam hal ini dikhususkan pada iklan televisi. Dan oleh karenanya akan sangat 

menarik untuk melihat bagaimana produk-produk susu formula merepresentasikan 

balita pintar dalam iklan yang mereka tampilkan di televisi. 

Berangkat dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul 

REPRESENTASI BALITA PINTAR DALAM IKLAN SUSU FORMULA DI 

TELEVISI (Analisis Semiotik pada iklan Procal Gold versi “Berjuta Akal Pintar 

Setiap Hari”, Anmum versi “Berhitung”, dan Dancow versi “Sulap”). Peneliti 

ingin mengetahui makna sebuah simbol yang terkandung dalam iklan Procal Gold 

versi “berjuta akal pintar setiap hari”, Anmum versi “berhitung”, dan Dancow 
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versi “sulap” di televisi tentang balita pintar yang digambarkan dalam sebuah 

iklan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana balita pintar direpresentasikan dalam 

iklan susu formula Procal Gold versi “berjuta akal pintar setiap hari”, Anmum 

versi “berhitung”, dan Dancow versi “sulap” di televisi? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana balita pintar 

direpresentasikan dalam iklan susu formula Procal Gold versi “berjuta akal pintar 

setiap hari”, Anmum versi “berhitung”, dan Dancow versi “sulap” di televisi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya yang meneliti kajian sejenis, khususnya konsentrasi audio visual 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengetahui bagaimana balita pintar 

direpresentasikan dalam iklan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapankan memberikan konstribusi bagi Penggiat iklan 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk lebih berkreasi dalam memciptakan 

karya – karya yang lebih kreatif serta mudah diterima oleh masyarakat luas. 

 

 


