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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Iklan merupakan sebuah bentuk nyata komunikasi massa yang dihasilkan 

manusia dengan berbagai kreatifitasnya baik itu secara audio maupun visual yang 

berisi berbagai jenis informasi, bertujuan untuk menarik perhatian khalayak. 

Informasi yang disampaikan beragam, sehingga memunculkan dampak yang 

berbeda-beda pada setiap individunya,ada yang tertarik kepada iklan tersebut ada 

yang tidak. Iklan merupakan salah satu media informasi, yang digunakan untuk 

menginformasikan sesuatu yang bisa bersifat komersial dan nonkomersial. Media 

penyampaian iklan banyak macamnya, salah satunya televisi. Iklan di televisi 

memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari iklan-iklan pada media 

lainnya. Karakteristik iklan televisi ialah pesan yang disampaikan dari suatu 

barang atau jasa harus total, baik dari segi visual, audio, dan gerak. Hal ini 

dikarenakan keterpaduan diantara ketiganya bisa menciptakan suatu daya tarik 

bagi kita sebagai penerima informasi. Selain itu penayangan iklan di televisi 

biasanya di tayangkan secara sekelebat, hal itu dilakukan untuk memberikan 

stimulus bagi para penerima informasi agar penasaran atau muncul keingintahuan 

yang lebih dengan iklan tersebut. Penggunanan-penggunaan efek gambar atau 

tulisan juga menjadi salah satu karakteristik iklan. 

Perkembangan media informasi di Indonesia begitu pesat, hal ini 

menyebabkan para pengembang media informasi khususnya iklan saling bersaing. 

Persaingan yang terjadi mencakup semua jenis iklan baik iklan layanan 

masyarakat atau sosial dan iklan yang bersifat komersil. Namun masing-masing 
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iklan, memiliki penerimaan yang berbeda-beda kepada masyarakat tergantung dari 

karakteristik iklan itu sendiri. Media penyampaiannya pun berbeda-beda, ada 

yang melalui koran, radio, televisi, dan internet. Semuanya itu merupakan media 

komunikasi yang di definisikan oleh Cees Leuwis “sebagai alat-alat yang 

membantu untuk mengkombinasikan saluran-saluran komunikasi yang berbeda 

untuk menjadi pengangkut (transportation) sinyal-sinyal yang berbentuk tulisan 

(teks), visual, terdengar, tersentuh atau tercium” (Leuwis 2004 dalam Mugniesyah 

2010:307). 

Iklan dibuat bukan tanpa tujuan, iklan dibuat oleh para pengiklan untuk 

memberikan sebuah informasi mengenai barang atau jasa yang diiklankan oleh 

para pengiklan. Dalam hal ini informasi yang diberikan bisa di bagi menjadi dua 

yaitu informasi yang bersifat komersial dan informasi yang bersifat non 

komersial. Informasi komersial biasanya terdapat pada iklan barang atau jasa yang 

sengaja ditwarkan atau dijual, lalu iklan nonkomersial biasanya terdapat pada 

iklan-iklan layanan masyarakat, biasanya bersifat himbauan atau ajakan kepada 

penerima informasi terhadap sesuatu. 

Televisi dapat dikatakan sebagai media yang ampuh untuk melaksanakan 

perang kilat terhadap bisnis periklanan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari 

karakter media yang mampu menghadirkan sebuah realitas visual yang begitu 

natural, sehingga iklan-iklan yang disampaikan lewat televisi, seakan-akan 

menjadi sebuah realita yang memperesentasikan sebuah citra akan dinamika 

masyarakat. Menurut Mc.Luhan, televisi menjadi jendela kecil untuk 

menyaksikan berbagaiperistiwa atau informasi yang jauh dari jangkauan alat 

indera manusia. Televisi telah menjadi alat perpanjangan indera manusia dalam 
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melihat obyek realita di luar dirinya. Dengan televisi pulalah manusia dapat 

menyajikan sebuah pengalaman buatan (vicariousexperience) tanpa harus melihat 

atau mengalami secara langsung,informasi yang disampaikan lewat televisi adalah 

realitas yang sudah diseleksi realitas tangan ke dua (second hand reality). 

Fenomena  fashion  hijab  di  Indonesia  mulai  dirasakan  dalam  beberapa  

tahun belakangan  ini.  Walaupun  pada  awalnya  sempat  ada  peraturan  

pelarangan  dalam penggunaannya  di  beberapa  institusi,  hijab  terus  mengalami  

revolusi  hingga  pada tahun  2011  hijab  mulai  jadi  tren  fashion  di  Indonesia  

seiring  munculnya  komunitas Hijabers  Community dan  adanya  pertumbuhan  

jumlah  kelas  menengah  muslim  di Indonesia.  Zoya  menjadi  salah  satu  nama  

brand  busana  hijab  yang  hadir  untuk memenuhi   pasar   kelas   ini.   Zoya   

hadir   menjadi   referensi   busana   muslim  yang terjangkau bagi kalangan kelas 

menengah muslim di Indonesia. Untuk mempengaruhi minat  beli  konsumen,  

perusahaan  harus  terus  berinovasi  dengan  menciptakan  strategi pemasaran. 

Pada awal tahun 2015, salah satu strategi pemasaran Zoya adalah celebrity 

endorsement yaitu dengan menjadikan Laudya   Cynthia Bella sebagai brand 

ambassadornya. 

“Zoya, kerudung bersertifikat halal pertama di Indonesia.” Hati-hati, jika 

kerudung Anda bukan Zoya, berarti kerudung Anda tidak dicuci dengan emulficer yang 

tepat. Jangan-jangan kerudung Anda dicuci dengan jelatin Babi.” Begitulah wacana yang 

dimunculkan oleh Zoya dalam marketing produk mereka. Bukan produk sembarangan. 

Produk Hijab, sebuah produk surgawi. Produk yang bisa menambah keimanan dan 

ketakwaan Anda kepada Allah Subhaanahu wata’aala. “Jadi, jika Anda ingin masuk 

surga, belilah Zoya. Kalau bisa yang banyak. Satu untuk sehari. Sekalian belikan untuk 

Emak dan Uwaik Anda!” (Zoya.co.id) 
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Fenomena seperti ini adalah fakta yang kini sedang berkembang di 

Indonesia. Saat ini, pakaian-pakaian Islami, termasuk jilbab, sudah menjamur 

dengan berbagai mode. Salah satu mode jilbab yang belakangan menjadi trend 

adalah jilbab dengan brand syar’i. Sebagai catatan harga jilbab Zoya ini tidak 

murah,inilah penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan kapitalisme. 

Inilah komodifikasi agama (Edi AH. Iyubenu, 2015). Para pemilik modal 

berlomba-lomba menggunakan segala cara untuk meraup untuk sebesar-besarnya. 

Mereka bukan hanya menciptakan benda, tetapi juga hasrat.  

Hasrat untuk hidup  sholehah, manis dan kalem seperti Laudya Cintya Bella. 

Pada saat yang sama, pola hidup konsumerisme dijaga tetap di tingkat yang 

tertinggi dan setinggi mungkin. Satu-satunya orientasi kapitalisme adalah 

peredaran uang sebesar-besarnya yang kembali ke tangan pemilik modal besar. 

Publik yang lugu dan gampang ditipu dikuras sehabis-habisnya. Dikuras dengan 

brand syar’i. Ketika brand ini mulai mengendor, dikuras lagi dengan brand halal. 

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mengharuskan kita untuk melihat 

jilbab sebagai salah satu komoditas strategis dalam kapitalisasi. Hal ini 

dikarenakan kapitalisasi memperlihatkan kenyataan baru seputar masalah jilbab. 

Di samping sebagai pengamalan ajaran agama, kini jilbab juga difungsikan 

sebagai mode bagi konsumen, karenanya nuansa kesadaran religius dalam 

pemakaian jilbab bisa terpinggirkan.  

Jilbab juga memperlihatkan agresifitas kaum kapitalis dengan menjadikan 

simbol agama sebagai strategi (komodifikasi), sehingga nilai jilbab sebagai ibadah 

juga berkurang.Iklan itu memancing perdebatan di media sosial soal pentingnya 
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sertifikasi halal bagi busana muslim. Mengacu pada uraian di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul (Analisis  Iklan Hijab Zoya 

Versi Laudya Chyntia Bella Di Televisi ). 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan bahwa masalah yang 

hendak dikaji lebih mendalam adalah : 

“ Bagaimanakah makna tanda-tanda yang terdapat pada iklan Hijab Zoya 

versi Laudya Chintya Bella disusun?” 

1.3Tujuan Penelitian 

Dari isi rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitiannya yaitu untuk mengetahui makna tanda-tanda dari iklan hijab zoya 

versi Laudya Chintya Bella. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penbelitian diatas, 

maka manfaat yang akan diambil dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan dalam bidang 

ilmu komunikasi khususnya mengenai pentingnya periklanan sebagai aktivitas 

komunikasi pemasaran. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa 

ilmu komunikasi untuk menambah referensi dan acuan makalah dan bagi 

perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan 

masukan atau sasaran dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan guna lebih menciptakan dan mengembangkan iklan yang baik 

sehingga membuat konsumen tertarik dan mau menggunakan produk tersebut. 

 


