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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Komunikasi merupakan proses bagaimana manusia saling bertukar informasi 

antar satu sama lain berupa bentuk lambang-lambang yang dipahami bersama 

dalam suatu proses komunikasi. Tanpa disadari setiap harinya manusia melakukan 

proses komunikasi dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dalam 

praktiknya, komunikasi telah terdapat dalam berbagai sudut kehidupan. Mulailah 

dari lingkup terkecil seperti keluarga lalu beranjak dalam lingkup yang lebih besar 

seperti sekolah, organisasi sampai dengan jalan raya semuanya tanpa disadari 

menggunakan proses komunikasi. Realitas ini membuktikan bahwa komunikasi 

sangatlah penting dalam kehidupan manusia dimana selain menjadi mahluk 

individu, manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan keberadaan 

orang lain.  

Harold Lasswell mengatakan bahwa cara menggambarkan komunikasi adalah 

dengan menjawab pertanyaan “Who Says What In Which Channel To Whom With 

What Effect?” Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa 

Dengan Pengaruh Apa (Mulyana, 2011:69). Salah satu cara representatif untuk 

menyampaikan pesan yang efektif saat ini adalah dengan menggunakan bahasa 

simbol yang dalam hal ini adalah bahasa visual yang dapat berupa foto, film, 

gambar maupun desain grafis.  
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Desain grafis adalah salah satu terapan dari seni lukis (gambar) yang 

memberikan kebebasan kepada sang desainer untuk memilih, meciptakan, dan 

mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan dan garis di atas media, 

dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan 

Desain grafis menurut Suyanto adalah aplikasi keterampilan seni dan komunikasi 

untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi ini dapat berupa periklanan dan 

penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk industri, produk dan 

perusahaan, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi 

(Yulistanti, 2008:9-10). 

Berbicara mengenai kaitan desain grafis dan produk tentunya akan menuju ke 

ranah desain kemasan, desain kemasan ditujukan untuk meraih perhatian 

konsumen di pasar. Konsumen dapat dirangsang perhatiannya dengan 

memanfaatkan 80% daya tarik visual/sesuatu yang terlihat. Artinya memanfaatkan 

warna, bentuk, ilustrasi dan merek adalah cara efektif memikat konsumen 

(Lakoro, 2007:2). Ragam desain kemasan terikat pada banyak faktor, selain untuk 

menonjolkan citra produk yang akan diungkapkan dan dipasarkan kepada 

konsumen (brand image) kemungkinan lainnya dapat dikarenakan penataannya di 

pasar maupun pertimbangan kedekatan pada konsumen. Salah satu elemen 

penting pada desain kemasan adalah label. Selain menjadi identitas sebuah 

produk, label juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi produk melalui 

label edisi khusus. 

Salah satu pertimbangan kedekatan dengan konsumen adalah melalui 

pendekatan kepribadian pada konsumen. Pendekatan ini dapat berupa pendekatan 
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kebudayaan yang ada pada konsumen. Pendekatan tersebut bertujuan untuk 

menyampaikan pesan semenarik mungkin, salah satu caranya mengangkat unsur 

budaya bangsa dalam materi pesannya. Indonesia merupakan bangsa majemuk 

karena masyarakatnya terdiri atas orang-orang dan kelompok-kelompok dari 

berbagai macam suku yang tersebar di tiap-tiap daerah dengan latar belakang 

budaya yang berbeda-beda. Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa yang 

tersebar di ribuan pulau mulai dari sabang sampai dengan merauke (Widiastuti, 

2003:10). 

Kearifan lokal merupakan salah satu bukti dari keanekaragaman budaya di 

Indonesia, kearifan lokal tidak hanya berlaku hanya di budaya tertentu saja namun 

dapat juga dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk 

nilai budaya yang bersifat nasional. Umumnya etika dan nilai moral yang 

terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari 

generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan 

peribahasa, folklore), dan manuskrip 

(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366) 

Nilai-nilai budaya Indonesia saat ini sudah mulai berkurang, diakibatkan 

dengan pesatnya jaringan teknologi yang berdampak pada mudahnya budaya-

budaya luar yang masuk di Indonesia. Terkadang budaya luar tersebut bertolak 

belakang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat 

Indonesia. Budaya luar tersebut menyebabkan pergeseran budaya lokal dalam 

kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali cara yang dilakukan agar dapat 

menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Indonesia. Tindakan ini disebut dengan 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366
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revitalisasi dengan sasaran utama yaitu generasi muda Indonesia. Proses 

revitalisasi tidak hanya dengan cara yang tradisional dimana langsung melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, namun juga dapat 

melalui cara yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman, proses ini 

merupakan proses yang dilihat oleh pihak Aqua. 

Aqua merupakan produk air mineral dalam kemasan yang diproduksi oleh PT 

Golden Mississippi sejak tahun 1974. Sebagai pelopor perusahaan air mineral 

dalam kemasan (AMDK) di Indonesia Berbagai penghargaan telah diraih Aqua 

sebagai bukti kualitas produk yang baik dan terjaga, salah satunya adalah Top 

Brand Award Air Mineral Dalam Kemasan 2015. Aqua memiliki program 

“Temukan Indonesiamu” yang merupakan wujud kepedulian Aqua terhadap 

pelestarian nilai-nilai seni dan budaya Indonesia. Program yang  telah dimulai 

pada tahun 2013 ini ditujukan kepada konsumen aqua terlebih kepada generasi 

muda untuk mengeksplorasi kembali kekayaan bangsa dalam bentuk teknologi 

digital sekaligus mengekspresikan kecintaan terhadap seni khususnya desain 

grafis dan fotografi (http://www.aqua.com/kabar_aqua/siaran-pers/danone-aqua-

luncurkan-program-1) 

Di tahun 2015 aqua melalui program “Temukan Indonesiamu” bekerjasama 

dengan beberapa desainer grafis Indonesia yang mengangkat dan menuangkan ide 

tentang budaya Indonesia pada desain yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal 

yaitu ramah, berbagi, santun, kekeluargaan dan gotong royong melalui gambar 

ilustrasi yang dikemas secara menarik pada label aqua kemasan botol 600ml. 

Dalam label kemasan ini penggambaran identitas Indonesia dapat dilihat dari 

http://www.aqua.com/kabar_aqua/siaran-pers/danone-aqua-luncurkan-program-1
http://www.aqua.com/kabar_aqua/siaran-pers/danone-aqua-luncurkan-program-1
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bentukan-bentukan corak dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya, yang 

digambarkan memiliki ciri khas dan mewakili masing-masing suku budaya, etnis, 

agama dsb.  

Tanda-tanda yang menjadi simbol budaya memiliki makna dan arti yang 

mendalam, yang dapat dimanfaatkan dalam komunikasi simbolik. Pemilihan 

desain label yang memuat nilai-nilai budaya bangsa melalui desain grafis 

dikarenakan bahasa gambar jauh lebih komunikatif dibandingkan dengan bahasa 

tulis, seperti halnya ungkapan say it with flowers. Tanda-tanda yang menunjukkan 

simbol-simbol nilai budaya bangsa dapat dimanfaatkan sebagai simbol dari suatu 

pemaknaan atau arti pesan yang ingin disampaikan kepada sasaran. Namun dari 

tanda yang menjadi simbol budaya yang terdapat pada sebuah ilustrasi desain 

grafis tidak dapat dimaknakan dengan mudah. Karena pada setiap materi pesan 

tidak hanya terdapat makna yang tampak tetapi juga terdapat makna yang tak 

tampak yang tidak mudah dipahami dan dimengerti oleh khayalak. 

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji Label 

Aqua “Temukan Indonesiamu” Tahun 2015 dalam rangka memperoleh informasi 

serta menggali makna dari nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, 

sehingga dapat mengetahui bagaimanakah representasi identitas budaya Indonesia 

dalam label tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah representasi 

identitas budaya Indonesia dalam desain label Aqua “Temukan Indonesiamu” 

tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memaknai bagaimanakah representasi identitas budaya Indonesia 

dalam desain label Aqua “Temukan Indonesiamu” tahun 2015. 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

maka fokus penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana identitas 

budaya Indonesia direpresentasikan dalam desain label Aqua “Temukan 

Indonesiamu” tahun 2015. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan 

pengembangan yang lebih luas kepada mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu 

Komunikasi agar mengetahui bagaimana identitas budaya Indonesia 

direpresentasikan dalam desain label. Selain itu juga menjadi bahan referensi 

atau rujukan kajian pustaka untuk melengkapi penelitian selanjutnya. 

 

s 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam 

memahami dan memaknai pesan yang terkandung dalam sebuah desain, 

sehingga bukan hanya pesan yang tampak (manifest content) saja yang dapat 

dilihat, melainkan pesan yang tersembunyi (latent content) juga dapat dilihat. 

 


