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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi Pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen 

langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. 

Komunikasi pemasaran dapat diidentifikasikan oleh Terence A. Shimp (2003: 

4)”Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran”. Komunikasi pemasaran juga 

dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Komunikasi adalah proses pemikiran dan pemahaman yang 

disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu.  

Menurut Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2009) berpendapat bahwa, 

komunikasi pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung 

maupun tidak langsung, tentang produk dan merek yang dijual. Intinya 

komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta 

merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu 

digunakan,oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan. Konsumen dapat 

mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, mereknya apa, cocok 

dikonsumsi oleh siapa, apa dengan demikian komunikasi pemasaran memiliki 

peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produk 
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yang dipasarkan kepada pasar sasaran secara lebih luas, bahkan dapat 

berkontribusi terhadap ekuitas merek dengan menanamkan merek dalam ingatan 

dan menciptakan citra (image) merek, serta mendorong penjualan, dan 

memperluas pasar. Kontribusi komunikasi pemasaran dalam membentuk ekuitas 

merek melalui bauran komunikasi komunikasi (marketing communication mix) 

dan kerangka dasar komunikasi umum (iklan, promosi penjualan,acara dan 

pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung & 

pemasaran intekaktif, dari mulut ke mulut, dan penjualan personal) akan 

membentuk pemahaman konsumen terhadap  kesadaran merek, citra merek, 

respon merek dan hubungan merek. 

Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mencapai tiga tahap perubahan 

yang ditunjukan kepada konsumen. Tahap pertama yang ingin dicapai dari strategi 

komunikasi pemasaran adalah tahapan perubahan knowledge (pengetahuan), 

dalam perubahan ini konsumen mengetahui adanya keberadaan sebuah produk, 

tahapan kedua adalah perubahan sikap dalam consumer behavior perubahan sikap 

ini ditentukan oleh tiga unsure yang disebut oleh Sciffman dan Kanuk 

menunjukkan bahwa tahapan perubahan sikap ditentukan dan conation (perilaku), 

jika tiga komponen ini menunjukkan adanya kecenderungan terhadap sebuah 

perubahan (kognitif, afektif, dan konatif). 

Fungsi Komunikasi Pemasaran: 

a) Konsumen dapat diberitahu atau ditunjuk bagaimana dan mengapa sebuah 

produk digunakan oleh orang seperti apa dan bagaimana serta kapan. 
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b) Konsumen dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan apa yang 

dipertahankan perusahaan dan merek. 

c) Konsumen dapat diberikan suatu insentif atau imbalan untuk percobaan atau 

penggunaan. 

 

Gambar 2.1 Rancangan Komunikasi Pemasaran 

Pentingnya Promosi (komunikasi Pemasaran) ialah sebagai berikut: 

1) Dapat membantu pelanggan dengan informasi yang memperkuat kesadara 

dan pengetahuan tentang produk atau jasa yang ditawarkan.  

2)  Dapat mempengaruhi sikap dan keinginan pelanggan. 

3) Bagi perusahaan dapat mengatur proses produksinya secara effektif dan 

efisien. 

Dengan komunikasi pemasaran pembeli dapat dengan mudah mengetahui 

apa kegunaan produk, dapat dikonsumsi oleh siapa, bagaimana cara 

memperolehnya, dimana barang tersebut dapat diperoleh, seperti apa kulitasnya, 

berapa harganya, kepada siapa berkonsultasi bila terjadi penyimpangan nilai, 

sehingga konsumen merasa tidak salah mengunakan produk tersebut. 
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Satu hal yang menarik terhadap komunikasi pemasaran adalah dapat 

menjangkau informasi kepada konsumen dimanapun berada, dan biayanya dengan 

kemajuan teknologi internet biaya komunikasi pemasaran menjadi sangat murah 

atau dengan kata lain biaya murah dapat memberi pengaruh yang sangat besar 

(low cost hight impact) terhadap eksistensi persaingan produk tersebut di pasar. 

Sesuai dengan peran komunikasi pemasaran di dalam pengembangan informasi 

suatu produk yang dipasarkan maka dapat memperluas segmen pasar, sesuai 

dengan target market yang dituju oleh produk tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan, keinginan dan permintaan (need, wont, demand) pasar. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun suatu kelompok 

atau organnisasi, yaitu perencanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta 

penyaluran gagasan, barang, untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

permintaan konsumen. 

Dua unsur pokok dalam komunikasi pemasaran, yaitu: Komunikasi proses 

di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antar 

organisasi dengan individu. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang 

merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada 

penerima agar mampu memahami maksud pengirim. 

Pemasaran adalah Sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi 

lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) tentang informasi produk, jasa dan ide 

antara mereka dengan pelanggannya. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 

delapan model komunikasi utama, yaitu: 
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1. Iklan: adalah struktur informasi dan susunan komunikasi non personal yang 

dibiayai dan bersifat persuasif dan promosi tentang produk, jasa atau ide oleh 

sponsor yang teridentifikasi melalui berbagai macam media. 

2. Promosi penjualan: Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

percobaan atau pembelian produk atau jasa. 

3. Acara dan pengalaman: Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan 

yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang 

berhubungan dengan merek tertentu. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas: Beragam program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individunya. 

5. Pemasaran langsung:Penggunaan surat, telepon, faksimile, e-mail, atau 

internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon 

atau dialog dari pelanggan. 

6. Pemasaran interaktif: Kegiatan dan program online yang dirancang untuk 

melibatkan pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan 

kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk dan jasa. 

7. Pemasaran dari mulut ke mulut: Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik 

antarmasyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman 

membeli atau menggunakan produk atau jasa. 

8. Penjualan personal: Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli 

prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

pengadaan pesanan 
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Komunikasi pemasaran dalam konteks ini juga harus lebih diartikan sebagai 

kemampuan manusia dalam menyatukan pemikiran antara komunikator dengan 

komunikan atau orang yang ditujukan dalam menerima pesan. Hasil akhir dari 

komunikasi adalah adanya perubahan sikap lawan bicara atau komunikasi yang 

diartikan sebagai sikap menerima komunikan pesan yang dibawa oleh 

komunikator dalam pertukaran dimaksud.Diharapkan, komunikan akan menerima 

pesan, terpengaruh, bahkan mengikuti apa yang diajukan oleh si komunikator 

yakni membeli atau mendapatkan barang tersebut dalam keperluan memuaskan 

keingintahuan dan rasa penasaran mereka (Prisgunanto, 2006:10). 

2.2. Bauran Pemasaran 

a)Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran atau strategi pemasaran merupakan kombinasi dari 

berbagai tahapan atau elemen yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan 

sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan keseluruhan operasi pemasaran 

(Jefkins, 1997:8) .Konsep dasar 4P dalam bauran pemasaran untuk pertama 

kalinya diperkenalkan E.Jerome Mc.Carthy, yang kemudian dikembangkan oleh 

Philip Kotler. Prinsip 4P ini pada dasarnya membagi bauran pemasaran menjadi 

empat bagian utama yakni product (produk), place (tempat), price (harga), 

promotion (promosi). 
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1. Produk (Product)  

Menurut Rewoldt & Scott sebuah produk yaitu sesuatu hal (baik yang 

disukai maupun yang tidak disukai) yang diterima orang pada sesuatu pertukaran, 

merupakan suatu kompleks sifat-sifat yang berwujud atau tidak berwujud dan di 

dalamnya termasuk manfaat fungsional, sosial dan psikologikal (Winardi, 

1989:346). Sebuah produk dapat berupa: ide, service, barang, kombinasi ketiga 

macam hal yang dikemukakan.Di dalam definisi tersebut tercakup: servis bantuan 

yang berkaitan dengan barang-barang, seperti misalnya: Instalasi, Jaminan-

jaminan, Informasi tentang produk, Janji untuk menyelenggarakan perbaikan-

perbaikan atau pemeliharaan (Winardi, 1989:346).Produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkut an (Tjiptono, 1997:95). Produk adalah suatu sifat 

yang kompleks baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk 

bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan 

dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau 

kebutuhannya (Swastha, 1997:165).Produk mengandung unsur-unsur meliputi 

merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. Merek merupakan 

nama, istilah, tanda, simbol atauu barang, desain, warna, gerak, atau kombinasi 

atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan 

diferensiasi terhadap produk asing (Tjiptono, 1997:106).Dalam kegiatan 

pemasaran, keberadaan produk juga harus didukung oleh kemasan (packaging). 

Unsur lain dalam sebuah produk adalah label dan layanan pelengkap 

(supplementary services) yang dapat berupa informasi, konsultasi, order 
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taking(meliputi aplikasi keanggotaan pada program tertentu,jasa langganan), 

hospitality (di antaranya sambutan, fasilitas menunggu, transpo rtasi,dll ), 

caretaking (terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan 

yang mereka bawa misalnya penanganana bagasi, penitipan tas,dll), exceptions 

(meliputi permintaan khusus sebelumnya penyampaian produk), billing(laporan 

verbal mengenai jumlah rekening rekening mesin yang memperlihatkan jumlah 

rekening, self billing), pembayaran (pengurangan otomatis atas rekening nasabah, 

kontrol,dll).Unsur berikutnya adalah jaminan yakni janji yang merupakan 

kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, di mana para konsumen 

akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang 

diharapakan atau dijanjikan 

2. Harga (Price)  

a. Definisi harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya (Swastha, 1997:241).Secara sederhana, istilah 

harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan atau aspek 

lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang 

diperlukan untuk mendapatkan suatu produk (Tjiptono, 2008:465).  

 

b. .Dimensi Harga 

Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Nilai adalah rasio 

atau perbandingan antara persepsi terhadap manfaat dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk. Produk tertentu yang 

memiliki tipe dan jumlah manfaat potensial (seperti kualitas, citra dan 
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kenyamanan berbelanja) yang diharapkan konsumen pada tingkat harga 

tertentu.Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli. 

Bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian 

produk otomotif dan elektronik, kerap kali harga menjadi satu-satunya 

faktor yang dapat mereka mengerti.Harga adalah determinan utama 

permintaan. Sesuai dengan huku m permintaan, semakin mahal harga, 

semakin sedikit jumlah permintaan atas produk. Meskipun demikian, itu 

tidak berlaku pada semua situasi.Harga berkaitan langsung dengan 

pendapatan dan laba. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan yang pada gilirannya 

berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang diperoleh. 

Harga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat. Harga 

adalah elemen yang paling mudah diubah dan diadaptasikan dengan 

dinamika pasar. Harga juga mempengaruhi citra dan strategi positioning. 

Konsumen senderung mengasosiasikan harga dengan tingkat kualitas 

produk. Harga yang mahal dipersepsikan mencerminkan kualitas yang 

tinggi dan sebaliknya.  

 

3. Promosi (Promotion)  

1) Definisi Promosi, promosi yakni arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Swastha, 

1996:237).Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan 

untuk mendorong permintaan (Swastha, 1997:349). 
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Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama meskipun titik beratnya 

berbeda.Definisi pertama lebih menitikberatkan pada penciptaan 

pertukaran,sedangkan definisi kedua lebih menitikberatkan pada dorongan 

permintaan.Kita telah mengetahui bahwa pertukaran itu akan terjadi 

karena adanya permintaan (dan juga penawaran) dan dari segi lain, 

permintaan itu akan mendorong terjadinya pertukaran. 

2) Tujuan promosi 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan  

Membujuk,serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya.Secara rinci ketiga tujuan promositersebut 

dapatdijabarkan sebagai berikut: 

 Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

- Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru 

- Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

- Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

- Menjelaskancara kerja suatu produk 

- Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

- Meluruskan kesan yang keliru 

- Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

- Membangun citra perusahaan 
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 Membujuk pelanggan sasaran untuk: 

- Membentuk pilihan merek  

- Mengalihkan pilihan ke merek tertentu, 

- Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

- Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga 

- Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga  

 Mengingatkan dapat terdiri atas: 

- Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat 

- Mengingatkan pembeli akan tempat-temapt yang menjual produk 

perusahaan 

- Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak adanya kampanye iklan  

- Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

4. Distribusi/Tempat (Place)  

a. Definisi Saluran Distribusi 

Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh 

produsen untuk menyalurkan barang tersebut sampai ke konsumen atau pemakai 

industri (Swastha, 1996: 190).Adapun lembaga-lembaga yang ikut ambil bagian 

dalam penyaluran barang adalah produsen, perantara (pedagang dan agen), dan 

konsumen akhir atau pemakai industri.Secara garis besar, pendistribusian dapat 

diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, 

sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 
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tempat, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain, proses distribusi merupakan 

aktivitas pemasaran yang mampu:  Menciptakan nilai tambah produk melalui 

fungsi-fungsi pemasaran yang dapat meralisasikan kegunaan bentuk, tempat, 

waktu dan kepemilikian. 

Secara luas komunikasi pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu 

dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran 

agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih 

baik ( Asmajasari, 1997 :1). 

2.3 Iklan 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi.Secara sederhana iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media. merupakan 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 pemasang iklan.  

Pengertian iklan:  

 Iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan (untuk mendorong, membujuk) 

kepada khalayak/orang ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan.  

 Iklan dapat pula diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak/orang 

ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media 
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massa, seperti surat kabar/koran, majalah dan media elektronik seperti radio, 

televisi dan internet. Dari pengertian iklan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mendorong 

atau membujuk pembaca iklan agar memiliki atau memenuhi permintaan 

pemasang iklan. 

Terdapat jenis iklan lain yang sering dijumpai khalayak umum (Machfoedz, 

2010:154), antara lain : 

a. Iklan Ritel atau Lokal 

Iklan yang digunakan olah pedagang untuk menjual produk secara langsung 

kepada konsumen.Periklanan ritel disebut juga periklanan local karena 

pasarsasarannya adalah konsumen setempat. Periklanan local berbeda dengan 

periklanan merek yang bersifat nasional. Beberapa perbedaan itu diantaranya: 

1. Periklanan ritel ditujukan kepada mereka yang tinggal dikota tempat took 

berada, sedangkan periklanan merek yang bersifat nasional menyampaikan 

pesan yang berhubungan secara luas dengan pemakaian suatu produk 

tertentu. 

2. Konsumen periklanan merek yang bersifat nasional hanya mendukung 

merek sponsor,sedangkan periklanan ritel dapat mempromosikan beberapa 

merek yang berbeda atau bahkan merek yang bersaing. 

3. Periklanan ritel ditujukan kepada masyarakat local yang mempunyai 

bebagai kepentingan yang saling berhubungan secara terpadu. Segala 

sesuatu yang berhubungan dengan iklan ditekankan pada perilaku 

konsumen, khususnya yang berkunjung ke toko. Karena itu, periklanan ritel 
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meliputi informasi harga, alamat, nomor telepon, syarat penjualan, warna, 

ukuran, dan sebagainya. Sedangkan periklanan merek nasional lebih 

berkenaan dengan citra, alamat, dan perubahan sikap. 

4. Periklanan ritel yang diterapkan oleh toko-toko local pada umumnya 

berkenaan dengan informasi yang bersifat umum,seperti nama toko,nomor 

telepon,alamat dan jam beroperasinya toko. 

b. Iklan antar-perusahaan 

Periklanan yang ditujukan kepada pelaksana dalam operasi perusahaan yang 

membeli untuk keperluan perusahaan.Tipe iklan antar-perusahaan antara lain : 

1. Iklan perindustrian: Kebutuhan informasi didasarkan pada alas an 

pembelian produk. 

2. Iklan perdagangan:Digunakan untuk menyampaikan persuasi kepada 

pedagang besar, perantara,dan pengecer di pasar konsumen agar membeli 

stok produk dari pabrik. 

3. Iklan pertanian:Mempromosikan berbagai produk dan jasa, seperti produk 

kesahatan hewan,benih, mesin dan peralatan pertanian, dan pupuk. 

4. Iklan profesi:Iklan yang ditujukan kepada kalangan profesi seperti akuntan, 

pengacara,dokter, dan sebagainya.Pemasang iklan bermaksud melibatkan 

kalangan profesi dalam penerbitan seperti jurnal manajemen.   

Menurut Nani Nuraeni, S.Sos, bila dilihat dari segi tujuannya iklan terdiri dari : 

1. Commercial Advertising 
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 Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye 

pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan komersial ini sendiri terbagi menjadi 

beberapa macam, yaitu: 

a. Iklan strategis 

Digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan dengan 

mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama dalam 

jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan 

pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati hubungan 

dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para pengguna. 

b. Iklan taktis 

Memiliki tujuan mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong 

konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya 

iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen 

memberikan respon pada hari yang sama. 

2. Corporate Advertising 

Iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada 

akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang 

diproduksi oleh perusahaan tersebut. Iklan corporate akan efektif bila didukung 

oleh fakta yang kuat dan relevan dengan masyarakat, mempuyai nilai berita dan 

biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi dengan kegiatan yang 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iklan corporate merupakan bentuk lain 

dari iklan strategis ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk 



22 

 

mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada publik.Iklan corporate 

seringkali  berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan 

kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang 

baru atau mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 

sekitar. 

3. Public Service Advertising 

Iklan layanan masyarakat merupakan bagian dari kampanye social 

marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau 

pelayanan masyarakat. Biasanya pesan iklan layanan masyarakat berupa ajakan, 

pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang 

“tidak baik”supaya menjadilebih baik, misalnya masalah kebersihan lingkungan, 

mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga berancana, dan 

sebagainya.Perusahaan menggunakan jasa sebagai media untuk menyampaikan 

rencana pesan atau informasi kepada audience sasaran (Machfoedz:146-152). 

2.3.1 Pengertian Periklanan 

Pengertian / definisi periklanan menurut beberapa ahli, menurut Monle 

Lee dan Carla Johnson (2004). Periklanan adalah komunikasi komersil dan 

nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransaksikan 

ke suatu khalayak target melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, 

koran (surat kabar), majalah, direct mail(pengeposan langsung), reklame luar 

ruangan,atau kendaraan umum.  
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Menurut Philip Kotler (2008). Periklanan adalah semua bentuk terbayar 

dari presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor 

tertentu. Kegiatan-kegiatan periklanan memang bisa menelan biaya yang sangat 

mahal, namun selama itu didasarkan pada tujuan dan perhitungan yang serba jelas 

semuanya bisa dibenarkan. Yang penting, semua kegiatan itu tetap efektif dan 

ekonomis, dalam pengertian dapat mencapai sasaran dan tetap menjamin 

keuntungan perusahaan. sebuah periklanan baru bisa dikatakan baik jika 

semuanya terencana dan terselenggara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai 

hasil-hasil yang diharapkan.  

Tujuan periklanan menurut Kotler dan Armstrong (2008 :151), dalam 

buku prinsip-prinsip pemasaran adalah tugas komunikasi spesifik yang dicapai 

dengan pemirsa sasaran tertentu selama periode waktu tertentu, dan selanjutnya 

akan dijelaskan fungsi-fungsi dari periklanan. 

Definisi hanya memberikan sebuah bahasa umum untuk mengembangkan 

pemahaman tentang periklanan. Efek periklanan pada sebuah organisasi bisa jadi 

dramatik dan juga perlu di eksplorasi. Berikut fungsi-fungsi dari periklanan 

menurut Monle Lee dan Carla Johnson (2004 :10):  

 Periklanan menjalankan sebuah fungsi “informasi”, yang 

mengomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi penjualannya, 

yang memberitahu konsumen tentang produk-produk baru.  

 Periklanan menjalankan sebuah fungsi “persuasif”, yang mencoba 

membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu.tau 

mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut.  
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 Periklanan menjalankan sebuah fungsi “pengingat”, yang terus-menerus 

mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk sehingga mereka akan 

tetap membeli produk yang diiklankan tanpa mempedulikan merek 

pesaingnya.Pemasar berusaha membandingkan kelebihan produk yang 

ditawarkan dengan produk yang lain. Untuk tujuan ketiga yaitu 

meningatkan,  iasanya digunakan untuk produk- produk yang cukup dikenal 

oleh konsumen dan mempunyai kelompok konsumen tertentu. Media 

penyampai pesan memgang peran penting dalam proses komunikasi. Tanpa 

media, pesan tidak akan sampai kepada kelompok audiens yang diinginkan. 

Oleh karena itumemilih media yang tepat akan sangat menentukan apakah 

pesan yang ingin disampaiakn kelompok sasaran akan sampai atau 

tidak.Pemilihan media iklan harus didasarkan pada tujuan penyampaian 

pesan. 

a) Pemasar harus menentukan sikap target audiens yang akan dituju. 

Misalnya, berdasarkan kelompok geografif, demografis, seperti 

umur,pendidikan dan lain-lain. 

b) Pemasar perlu meilihat kapan iklan akan ditayangkannatau 

disampaikan pada target audiens. 

c) Durasi Tayangan Iklan. 

Pemilihan media untuk penyampaian pesan memrlukan banyak 

pertimbangan. Pemilihan media bisa didasarkan atas keterlibatan konsumen dalam 

proses pembelian terhadap produk yang ditawarkan, kelompok pendengar radio, 

penonton televisi, pembaca surat kabar, jangkauan media dan biaya. 
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Dari masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 

yaitu : 

Tabel 2.1 Bagan Karakteristik Media Periklanan 

Media Keunggulan Keterbatasan 

Surat Kabar Fleksibilitas, tepat waktu,mampu 

menangkap pasar lokal 

dengan baik,jangkauan 

penerimaan yang luas,tingkat 

kepercayaan yang tinggi. 

Umur informasi pendek, 

kualitas gambar 

dan cetakan 

kurang bagus, 

sedikit audiens 

yang meneruskan 

informasi. 

Televisi Informasi bisa dilihat dan didengar 

dengan gambar yang 

bergerak, menarik untuk 

ditonton, perhatian tinggi, 

jangkauan luas. 

Biaya tinggi,tingkat 

pemaparan yang 

cepat berlalu dan 

audens kurang 

mempunyai daya 

seleksi. 

Radio Mempunyai banyak pendengar, 

selektifitas, geografi dan 

demografi yang tinggi,biaya 

rendah. 

Audiens hanya 

mendengar,perhati

an yang lebih 

rendah, pemaparan 

yang cepat berlalu. 

Majalah Selektifitas geografi dan demografi 

yang tinggi, prestise dan 

kredibilitas,hasil cetakan 

berkualitas tinggi, berumur 

panjang, jumlah pembaca 

yang meneruskan informasi 

cukup baik 

Waktu tunggu lama, 

waktu sirkulasi 

terbuang, tidak 

ada jaminan 

posisis yang lebih 

baik. 

Direct Mail Memiliki selektifitas audiens, tidak 

ada iklan pesaing dalam 

media yang sama, bersifat 

pribadi. 

Biaya relatif tinggi, 

kesan/citra surat 

sampah. 

Sumber : Setiadi, Nugroho J. Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2003.Hal.255 

 

Dalam memasang iklan, pemasar bisa melakukan sendiri (in house) atau 

membiayai biro iklan untuk menjalankantugas pemasangan iklan. Biro 

iklanadalah perusahaan jasa pemasaran yang membantu dalam merencanakan, 

mempersiapkan, menerapkan dan mengevaluasi semua atau bagian-bagian dari 
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program pemasangan iklan produk suatu perusahaan ( Kotler & 

Amstrong,2004:653). 

Setelah menentukan tujuan periklanannya, pemasar kemudian dapat 

menetapkan anggaran periklanan untuk setiap produk. Ada empat metode yang 

biasa digunakan untuk menetapkan anggaran periklanan,yaitu: 

1) Tahapan di dalam daur hidup produk : Produk baru biasanya membutuhkan 

anggaran iklan yang besar untuk membangunkesadaran yang mendorong 

konsumen agar mencoba 

2) Pangsa Pasar : Membangun pasar atau merebut pangsa pasar dari pesaing 

memerlukan pengeluaran iklan yang lebih tinggi dibandingkan sekedar 

mempertahankan pangsa pasar yang sudah dikuasai. 

3) Persaingan dan kesemrawutan : Suatu merek harus lebih sering diiklankan 

jika banyak pesaing mengeluarkan iklan yang tinggi. 

4) Frekuensi Periklanan : Bila diperlukan banyak pengulangan untuk 

menampilkan pesan suatu merek, maka merek itu harus diiklankan lebih 

sering agar dapat mengatasi noise yang kemungkinan terjadi. 

2.3.2 Periklanan Sebagai Proses Komunikasi 

Strategi pemasaran banyak berkaitan dengan komunikasi. Periklanan 

merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi 

pemasaran. Untuk dapat menjalankan fungsi pemasaran, maka apa yang harus 

dilakukan dalam kegiatan periklanan tentu saja harus lebih dari sekedar 

memberikan informasi kepada khalayak. Periklanan harus mampu membujuk 

khalayak ramai agar perilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran 

perusahaan untuk mencetak penjualan dan keuntungan. Periklanan harus mampu 
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mengarahkan konsumen membeli produk-produk yang oleh departemen 

pemasaran telah dirancang sedemikian rupa, sehingga diyakini dapat memenuhi 

kebutuhan atau keinginan pembeli.  

Singkatnya, periklanan harus dapat mempengaruhi pemilihan dan 

keputusan pembeli. Pada dasarnya tujuan periklanan adalah mengubah atau 

mempengaruhi sikapsikap khalayak, dalam hal ini tentunya adalah sikap-sikap 

konsumen. Tujuan periklanan komersial adalah membujuk khalayak untuk 

membeli produk yang diiklankan, bukan produk pesaing lain, atau 

mempromosikan kelanjutan perilaku membeli produk yang diiklankan untuk 

seterusnya.   

Periklanan sebagai proses komunikasi menurut Kotler dan Armstrong 

(2008) terdapat dua tipe besar saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi 

manusia dan bukan manusia, yang dijelaskan sebagai berikut:  

- Saluran Komunikasi Pribadi (manusia) Dalam saluran komunikasi pribadi, 

dua orang atau lebih saling berkomunikasi langsung. Mereka mungkin 

berkomunikasi tatap muka, lewat telepon, atau bahkan lewat surat.  

- Saluran Komunikasi bukan Pribadi (manusia) Saluran komunikasi bukan 

pribadi adalah media yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau umpan 

balik. Termasuk dalam kelompok ini adalah media utama, suasana, dan 

peristiwa. Media utama termasuk media cetak (koran,majalah,surat); media 

siar (radio, televisi) dan media tampilan (billboard, papan iklan, poster). 

Suasana termasuk rancangan lingkungan yang menciptakan atau mendorong 

kecenderungan pembeli kearah membeli produk. Peristiwa adalah kejadian 
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yang ditonjolkan untuk mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat 

sasaran. 

2.4 Semiotika Roland Barthes 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Roland Barthes . Teori Barthes 

menjelaskan dua tingkat pertandaan yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah 

hubungan eksplisit antara tanda denganreferensi atau realitas dalam pertandaan, 

sedangkan konotasi 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, 2006: 65-66), ada lima kode yang diteliti 

Barthes yaitu: 

a. Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca 

untuk mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks. 

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

menyusun tema suatu teks. 

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

struktural. 

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

dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif. 

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

sudah diketahui oleh budaya. 
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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. 

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, 2006: 68). Dalam memahami makna, Barthes membuat 
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sebuah model sistematis dimana fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada 

gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order of signification). 

Menurut Barthes, 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 menunjukkan 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 orisinil. 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 
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hanya wacana tertulis yang dapat kita baca sebagai mitos, melainkan juga 

fotografi, film, pertunjukkan, bahkan olahraga dan makanan. 

Sementara itu, Charles Sanders Pierce, menandaskan bahwa kita hanya 

dapat berpikir dengan medium tanda. Manusia hanya dapat berkomunikasi lewat 

sarana tanda. Tanda dalam kehidupan manusia bisa tanda gerak atau isyarat. 

Lambaian tangan yang bisa diartikan memanggil atau anggukan kepala dapat 

diterjemahkan setuju. Tanda bunyi, seperti tiupan peluit, terompet, genderang, 

suara manusia, dering telpon. Tanda tulisan, di antaranya huruf dan angka. Bisa 

juga tanda gambar berbentuk rambu lalulintas, dan masih banyak ragamnya. 

Merujuk teori Pierce, maka tanda-tanda dalam gambar dapat dilihat dari jenis 

tanda yang digolongkan dalam semiotik. Di antaranya: ikon, indeks dan simbol. 

Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat pula 

dikatakan, tanda yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang dimaksudkan. 

Misalnya, foto Sri Sultan Hamangkubuwono X sebagai Raja Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat adalah ikon dari Pak Sultan. Peta Yogyakarta adalah 

ikon dari wilayah Yogyakarta yang digambarkan dalam peta tersebut. Cap jempol 

Pak Sultan adalah ikon dari ibu jari Pak Sultan. Indeks merupakan tanda yang 

memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Atau  disebut juga 

tanda sebagai bukti contohnya: asap dan api, asap menunjukkan adanya api. Jejak 

telapak kaki di tanah merupakan tanda indeks orang yang melewati tempat itu. 

Tanda tangan (signature) adalah indeks dari keberadaan seseorang yang 

menorehkan tanda tangan itu. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, 

peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami 

jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya: 
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Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah burung yang memiliki 

perlambang yang kaya makna.  

Bagi orang yang memiliki latar budaya berbeda, seperti orang Eskimo, 

misalnya, Garuda Pancasila hanya dipandang sebagai burung elang biasa. Di 

dalam praktik bahasa, sebuah pesan yang dikirim kepada penerima pesan diatur 

melalui  seperangkat  konvensi  atau  kode,  yang  didefinisikan  Umberto  Eco di 

dalam A Theory of Semiotic sebagai ''aturan yang menjadikan tanda sebagai 

tampilan yang konkret dalam sistem komunikasi''. Fungsi teks-teks yang 

menunjukkan pada sesuatu (mengacu pada sesuatu) dilaksanakan berkat sejumlah 

kaidah, janji, dan kaidah-kaidah alami yang merupakan dasar dan alasan mengapa 

tanda-tanda itu menunjukkan pada isinya. Sedangkan menurut Pierce, tahap 

denotatif, yaitu mencatat semua tanda visual yang ada. Misalnya, ada gambar 

manusia, binatang, pohon, rumah. Warnanya juga dicatat, seperti merah, kuning, 

biru, putih, dan sebagainya. Pada tahapan ini hanya informasi data yang 

disampaikan. Menurut Pierce, dalam tahapan konotatif, kita membaca yang 

tersirat. Contohnya, gambar wajah orang tersenyum, dapat diartikan sebagai suatu 

keramahan, kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, bisa saja tersenyum diartikan sebagai 

ekspresi penghinaan terhadap seseorang. Untuk memahami makna konotatif, 

maka unsur-unsur yang lain harus dipahami pula. 

Disamping itu, untuk memperjelas makna visualisasi gambar dalam iklan 

hijab Zoya versi Laudya Chyntia Bella adalah elemen penting yang perlu 

diketahui dalam pengambilan gambar yaitu pengambilan gambar yang 

mendandakan sesuatu. Pengambilan gambar terhadap objek dapat dilakukan 

dengan lima cara ; 
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1) Bird Eye View 

Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dari atas di ketinggian tertentu 

sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda- .benda 

lain yang tampak di bawah begitu kecil 

 

2) High Angle 

Teknik pengambilan gambarnya dengan sudut pengambilan gambar tepat 

diatas objek 

3)  Low Angle 

Pengambilan gambar teknik ini yakni mengambil gambar dari bawah si 

objek, sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan dari high angle. 

4) Eye Level 

Pengambilan gambar ini dengan sudut pandang sejajar dengan mata 

objek,tidak ada kesan dramatik tertentu yang di dapat dari eye level ini, yang ada 

hanya memperlihatkna pandangan mata seseorang yang berdiri. 
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5) Frog Level 

Sudut pengambilan ini di ambil sejajar dengan permukaan tempat objek 

menjadi sangat besar. 

Ukuran gambar biasanya dikaitkan biasanya dikaitkan dengan tujuan 

pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi dan kondisi objek. Terdapat 

bermacam-macam istilah antara lain : 

a) Extreme Close-up [ECU] 

Pengambilan gambar sangat dekat sekali,hanya menampilkan 

bagian tertentu pada tubuh objek. 

b) Big Close-up [BCU] 

Pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga dagu 

objek. Fungsi untuk menonjolkan ekpresi yang di keluarkan oleh objek. 

c) Close-up 

Ukuran gambar hanya sebatas dari ujung kepala hingga 

leher. Fungsinya untuk memberi gambaran jelas tetang objek. 

d)  Medium close-up [MCU] 

Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala hingga 

dada. Fungsinya untuk mempertegas profil seseorang sehingga penonton 

jelas. 

e)  Mid Shoot [MS] 
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Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. Fungsinya 

memperlihatkan  sosok objek secara jelas. 

f) Kneel Shoot [KS] 

Pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. Fungsinya 

hampir sama dengan  Mid Shoot. 

g)  Full Shoot [FS] 

Pengambilan gambar penuh dari  kepala hingga kaki. Fungsinya 

memeperlihatkan objek beserta lingkungannya. 

h) Long Shoot [LS] 

Pengambilan gambar lebih luas dari pada Fool Shoot. Untuk 

mnujukan objek dengan latar belakangnya. 

i)  Extreeme Long Shoot  

Pengambilan gambar melebihi long Shoot,menampilan linkungan 

si objek secara utuh. Untuk menunjukkan objek tersebut bagian dari 

lingkungannya. 

2.5 Semiotik Sebagai Pendekatan dalam Mencari Makna Pesan 

 Iklan sebagai objek semiotika, mempunyai perbedaan mendasar dengan 

desain yang bersifat tiga dimensional, khususnya desain produk. Iklan, seperti 

media komunikasi massa pada umumnya, mempunyai fungsi komunikasi 

langsung, sementara desain produk mempunyai fungsi komunikasi yang tidak 

langsung. Oleh sebab itu, di dalam iklan, aspek-aspek komunikasi seperti pesan 
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merupakan unsur utama iklan, yang di dalam desain produk hanya merupakan 

salah satu aspek saja dari berbagai aspek utama lainnya (fungsi, manusia, 

produksi). Metode analisis semiotika iklan secara khusus telah dikembangkan 

oleh berbagai ahlinya, misalnya oleh Gillian Dyer, Torben Vestergaard dan Judith 

Williamson. Dari pandangan ahli-ahli semiotika periklanan tersebut diatas, dapat 

dilihat bahwa ada dimensi-dimensi khusus pada sebuah iklan, yang membedakan 

iklan secara semiotic dari objek-objek desain lainnya, yaitu bahwa sebuah iklan 

selalu berisikan unsur-unsur tanda berupa objek yang diiklankan; konteks berupa 

lingkungan, orang atau makhluk lainnya yang memberikan makna pada objek; 

serta teks (berupa tulisan) yang memperkuat makna (anchoring), meskipun yang 

terakhir ini tidak selalu hadir dalam sebuah iklan (Piliang, 2012:306). 

Aliran semiotik konotasi yang dipelopori oleh Roland Barthes dimana 

pada waktu menelaah sistem tanda tidak berpegang pada makna primer, tetapi 

mereka berusaha mendapatkannya melalui makna konotasi. Barthes menyatakan 

bahwa ada dua sistem pemaknaan tanda: denotasi dan konotasi. Semiotika Barthes 

dinamakan semiotik konotasi ialah untuk membedakan semiotik linguistic yang 

dirintis oleh mentornya, Saussure.Strukturalisme adalah teori yang menyatakan 

bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau 

psikologi yang mempunyai logika independent yang sangat menarik, berkaitan 

dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusis. Bagi Freud, strukturnya 

adalah psyche bagi Marx, strukturnya adalah ekonomi bagi Barthes, strukturnya 

ialah gambar dan bagi Saussure, strukturnya adalah bahasa. Kesemuanya itu 

mendahului subjek manusia individual atau human agent dan menentukan apa 
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yang akan dilakukan manusia pada semua keadaan. dalam konteks semiotik 

adalah pandangannya mengenai tanda. 

Tanda terdapat dimana-mana; kata adalah tanda, demikian pula gerak 

isyarat, lampu lalu lintas, bendera dan sebagainya. Struktur karya sastra, film, 

bangunan atau nyanyian burung dapat dianggap sebagai tanda. Untuk membahas 

semiotika gambar, pendekatan struktural Roland Barthes, pakar semiotika asal 

Prancis, tentang gambar memadai untuk melihat feomena gambar dalam teknologi 

komunikasi baru zaman sekarang. Fenomena gambar (mass image) tetap menarik 

perhatian kita sampai sekarang dan bahkan masih menjadi perdebatan teoritis. 

Gambar sudah menjadi menu harian kita. Dilihat dari sisi ini. Perhatian Barthes 

pada fenomena gambar dapat kita tempatkan dalam satu garis dengan kritik 

budaya media (culture industry). Roland Barthes menggunakan istilah orders of 

signification. First order of signification adalah denotasi, sedangkan konotasi 

adalah second order of signification. Tatanan yang pertama mencakup penanda 

dan petanda yang berbentuk tanda. Tanda inilah yang disebut makna denotasi. 

Kemudian dari tanda tersebut muncul pemaknaan lain, sebuah konsep mental lain 

yang melekat pada tanda (penanda). Pemakaian baru inilah yang kemudian 

menjadi konotasi 

Dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang sangat berarti bagi 

penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti pada penandaan dalam tataran 

denotatif. Roland Barthes membedakan dua macam itu karena ia akan mencari 

batasan antara pesan denotatif dan konotatif. Untuk menciptakan sebuah 



38 

 

semiotika konotasi gambar, kedua pesan ini harus dibedakan terlebih dahulu 

karena sistem konotasi sebagai semiotik tingkat dua dibangun di atas sistem 

denotatif. Dalam gambar atau foto, pesan denotasi adalah pesan yang disampaikan 

secara keseluruhan dan pesan konotasi adalah pesan yang dihasilkan oleh unsur-

unsur gambar dalam foto. Sebagai contoh: secara denotatif, Babi adalah nama 

sejenis binatang, namun secara konotatif “babi” dapat diasosiasikan dengan hal 

lain, seperti: polisi yang korup, tentara yang kejam, dan lain sebagainya. 

Denotasi merupakan tingkat makna lapisan pertama yang deskriptif dan 

literal serta dipahami oleh hampir semua anggota suatu kebudayaan tertentu tanpa 

harus melakukan penafsiran terhadap tanda denotatif tersebut, tanda disebut juga 

sebagai analogon. Pada tingkat makna lapisan kedua, yakni konotasi, makna 

tercipta dengan cara menghubungkan penanda-petanda dengan aspek kebudayaan 

yang lebih luas: keyakinan-keyakinan, sikap, kerangka kerja, dan ideologi-

ideologi suatu formasi sosial tertentu. Roland Barthes menyebut realitas dalam 

foto yang kita alami sebagai real unreality. Disebut unreality karena apa yang 

dihadirkan sudah lewat (temporal anteriority), tidak pernah dapat memenuhi 

kategori here-now, sekarang disini; dan disebut real karena fotografi tidak 

menghadirkan ilusi melainkan presence secara spasial. Kategori ini merupakan 

pengalaman orang modern (yang hidup dalam mass image) akan realitas.  

Foto berita menurut Roland Barthes ialah meliputi pesan tanpa kode 

(message without a code) dan juga sekaligus pesan dengan kode (message with a 

code). Foto berita yang pada hakikatnya merupakan representasi sempurna atau 

analogon dari relitas yang sebenarnya (denotasi) ternyata sampai pada pembaca 

sudah dalam bentuk konotasi dan mitos. Barthes mengajukan sebuah hipotesis 
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bahwa dalam foto beritapun rupanya (a strong probability) terdapat konotasi. 

Akan tetapi konotasi ini tidak terdapat pada tahap pesan itu sendiri melainkan 

pada tahap proses produksi foto. Disamping itu, konotasi muncul karena foto 

berita akan dibaca oleh publik dengan kode mereka. Dua hal inilah yang 

memungkinkan foto berita mempunyai konotasi atau mengandung kode. 

Pengertian kode (code) di dalam strukturalisme dan semiotik adalah sistem 

yang memungkinkan manusia untuk memandang entitas-entitas tertentu sebagai 

tanda-tanda menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Umberto Eco menyebut kode 

sebagai aturan yang menjadi tanda tampilan yang konkrit dalam sistem 

komunikasi. Dalam foto berita,tidak membicarakan pentingnya “kode” dalam 

membaca tulisan pada foto berita, dengan asumsi bahwa kita hanya membaca 

berita dalam bahasa yang sudah kita kuasai. Berkaitan dengn foto berita, Barthes 

masih memperhatikan hubungan antara posisi teks dan kaitannya dengan 

signification yang dihasilkan. Seperti kita maklumi, sebuah foto berita dijelaskan 

oleh berbagai teks, ada yang berupa caption, headline, artikel atau gabuangan dari 

ketiganya. Adapun arti dari caption ialah mengulangi saja denotasi, oleh karena 

itu kurang menghasilkan efek konotatif bila dibandingkan dengan teks dalam 

headline atau artikel. Menurutnya foto berita umumnya bersifat not arbitrary, 

unmotivated, dokumenter (historis) dan tujuan utamanya untuk membuktikan 

sesuatu fakta atau kenyataan kepada publik, sehingga aspek verisme (gambaran 

sepersis mungkin) tanpa rekayasa maupun manipulasi subjek maupun peristiwa 

menjadi sangat penting. Sedangkan caption atau keterangan foto hanya berfungsi 

sebatas sebagai penambat (anchorage) dan pemancar (relay) belaka. 
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Dalam “The Photographic Message”, Barthes mengajukan tiga tahapan 

dalam membaca foto yang bersifat konseptual atau diskursif, yaitu: perseptif, 

konotasi kognitif, dan etis-ideologis. 

1) Tahap Perseptif adalah tahap transformasi gambar ke kategori verbal atau 

verbalisasi gambar yang bersifat imajinatif. 

2) Tahap Konotasi Kognitif adalah tahap pengumpulan dan upaya 

menghubungkan unsur-unsur “historis” dari analogon (denotasi) ke dalam 

imajinasi paradigmatik. Dengan demikian pengetahuan kultural sangat 

menentukan. 

3) Tahap Etis-Ideologis adalah tahap pengumpulan berbagai penanda yang 

siap “dikalimatkan” sehingga motifnya dapat ditentukan. 

Ketiga tahap di atas tersebut merupakan tahapan-tahapan konseptual atau 

diskursif untuk menentukan wacana suatu foto dan ideologi atau moralitas yang 

berkaitan. Dengan demikian objektifitas pesan foto dapat diamati dan diukur. Foto 

ibarat kata kerja tanpa kata dasar (infinity), dalam “The Photographic Message” 

Barthes menyebutkan enam prosedur atau kemungkinan untuk mempengaruhi 

gambar sebagai analogon. Analogon yaitu apa yang dihasilkan dalam menulis 

dengan bahasa gambar, menulis dengan bahasa foto berarti sebuah kegiatan 

intervensi pada tingkat kode. Menurut Barthes, citra pesan ikonik/iconic message 

(yang dapat kita lihat, baik berupa adegan/scene, lanskep, atau realitas harfiah 

yang terekam) dapat dibedakan lagi dalam dua tataran, yaitu: 
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a. Pesan harfiah/pesan ikonik tak berkode (non-coded iconic message), sebagai 

sebuah analogon yang berada pada tataran denotasi citra yang berfungsi 

menaturalkan pesan simbolik. 

b. Pesan simbolik/pesan ikonik berkode (coded iconic message), sebagai 

analogon yang berada pada tataran konotasi yang keberadaannya didasarkan 

atas kode budaya tertentu atau familiaritas terhadap streotip tertentu. Pada 

tataran ini, Barthes mengemukakan enam prosedur konotasi citra –

khususnya menyangkut fotografi untuk membangkitkan konotasi dalam 

proses produksi foto menurut Roland Barthes. Prosedur-prosedur tersebut 

terbagi dalam dua bagian besar, yaitu konotasi yang diproduksi melalui 

modifikasi atau intervensi langsung terhadap realita itu sendiri (Trick Effect, 

Pose dan Objects) dan konotasi yang diproduksi melalui wilayah estetis foto 

(Photogenia, Aestheticism dan Syntax), yaitu: 

 Trick Effect ialah manipulasi gambar secara artifisial. 

 Pose ialah posisi, ekspresi, sikap dan gaya subjek foto. 

 Object ialah penentuan point of interest gambar/ foto. 

 Photogenia ialah teknik pemotretan dalam pengambilan gambar 

(misalnya: lighting, exposure, bluring, panning, angle dan lainnya). 

 Aestethism yaitu format gambar atau estetika komposisi gambar secara 

keseluruhan dan dapat menimbulkan makna konotasi. 

 Sintaksis yaitu rangkaian cerita dari isi foto/ gambar, yang biasanya 

berada pada caption dalam foto berita dan dapat membatasi serta 

menimbulkan makna konotasi. Fungsi caption ialah: 
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- Fungsi Penambat/ Pembatasan (anchorage) agar pokok pikiran dari 

pesan dapat dibatasi sesuai dengan maksud penyampaiannya. 

- -Fungsi Pemancar/ Percepatan (relay) agar langsung dipahami 

maksud dari pesan yang disampaikan. 

Denotasi ialah apa yang difoto yang memunculkan pertanyaan “ini foto 

apa”, sedangkan konotasi adalah bagaimana ini bisa difoto? atau menitikberatkan 

pertanyaan “mengapa fotonya ditampilkan dengan cara seperti itu?”. Atau dengan 

kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap objek sedangkan 

konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. 

Mitos menurut Roland Barthes bukanlah mitos seperti apa yang kita 

pahami selama ini. Mitos bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal, transenden, 

ahistoris, dan irasional. Anggapan seperti itu, mulai sekarang hendaknya kita 

kubur. Tetapi mitos menurut Barthes adalah sebuah ilmu tentang tanda. Menurut 

Barthes, mitos adalah type of speech (tipe wicara atau gaya bicara) seseorang. 

Mitos digunakan orang untuk mengungkapkan sesuatu yang tersimpan dalam 

dirinya. Orang mungkin tidak sadar ketika segala kebiasaan dan tindakannya 

ternyata dapat dibaca orang lain. Dengan menggunakan analisis mitos, kita dapat 

mengetahui makna-makna yang tersimpan dalam sebuah bahasa atau benda 

(gambar).Roland Barthes pernah mengatakan, ”Apa yang tidak kita katakan 

dengan lisan, sebenarnya tubuh kita sudah mengatakannya”. Pernyataan itu 

mengindikasikan signifikansi bahasa simbolik manusia. Dalam kehidupan ini, 

manusia selain dibekali kemampuan berbahasa juga dibekali kemampuan 

interpretasi terhadap bahasa itu sendiri. Bahasa, dalam hal ini, tidak hanya 

terfokus pada bahasa verbal atau bahasa nonverbal manusia, tetapi juga pada 
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bahasa-bahasa simbolik suatu benda (seperti gambar) atau gerakan-gerakan 

tertentu. 

Sebagai sistem semiotik, mitos dapat diuraikan ke dalam tiga unsur yaitu; 

signifier, signified dan sign. Barthes menggunakan istilah berbeda untuk tiga 

unsur tersebut yaitu form, concept dan signification. Form/penanda merupakan 

subyek, concept atau petanda adalah obyek dan signification atau tanda 

merupakan hasil perpaduan dari keduanya. Dalam semiotika tingkat pertama 

(linguistik), penanda diganti dengan sebutan makna, pertanda sebagai konsep, dan 

tanda tetap disebut tanda. Sedangkan dalam mitos, penanda dianggap bentuk, 

pertanda tetap sebagai konsep, dan tanda diganti dengan penandaan. Proses 

simbolisasi seperti itu bertujuan mempermudah kita dalam membedakan antara 

linguistik dan mitos dalam semiotika. Menurut Fiske, mitos (myth) adalah 

bagaimana menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau 

gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang mempunyai suatu 

dominasi. Menurut Susilo, mitos adalah suatu wahana dimana suatu ideologi 

berwujud. Menurut Van Zoest, ideologi adalah sesuatu yang abstrak. Ideologi 

harus dapat diceritakan, cerita itulah yang dinamakan mitos (myth). 

Menurut Barthes mitos memiliki empat ciri, yaitu: 

1. Distorsif. Hubungan antara form dan concept bersifat distorsif dan 

deformatif. concept mendistorsi form sehingga makna pada sistem tingkat 

pertama bukan lagi merupakan makna yang menunjuk pada fakta yang 

sebenarnya. 
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2. Intensional. Mitos tidak ada begitu saja. Mitos sengaja diciptakan, 

dikonstruksikan oleh budaya masyarakatnya dengan maksud tertentu. 

3. Statement of fact. Mitos menaturalisasikan pesan sehingga kita menerimanya 

sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Sesuatu yang 

terletak secara alami dalam nalar awam. 

4. Motivasional. Menurut Barthes, bentuk mitos mengandung motivasi. Mitos 

diciptakan dengan melakukan seleksi terhadap berbagai kemungkinan konsep 

yang akan digunakan. 

Salah satu contoh mitos yang diangkat Barthes dalam buku Mitologi ialah 

permainan gulat. Mitos gulat, menurut Barthes, merupakan sebuah bentuk 

profesionalisme dan keadilan sebuah permainan. Mungkin kita sering menonton 

pertunjukan gulat. Seperti realitasnya, gulat merupakan sebuah permainan 

rekayasa yang menghibur penonton dengan sajian kekerasan. Biasanya, seorang 

penonton akan puas dengan ajang balas dendam dalam gulat tersebut. Contoh, 

ketika si A, misalnya, dipukul dan tidak membalas, penonton akan 

mencemoohnya. Mitos gulat merupakan profesionalisme dan keadilan. Hal itu 

ditunjukkan ketika salah satu lawan menyerah dan tidak berdaya, secara otomatis, 

sang pemenang akan menghentikan pukulan atau kuncian tangan dan kakinya 

karena melihat sang lawan sudah tidak berdaya dan mengaku kalah. Di situlah 

mitos gulat itu terungkap. Roland Barthes menyebutkan bahwa membagi tanda 

denotasi dan konotasi sebagai penciptaan mitos. Pada dasarnya semua hal dapat 

menjadi mitos; satu mitos timbul untuk sementara waktu dan tenggelam untuk 

waktu yang lain karena digantikan oleh berbagai mitos lain. Mitos menjadi 

pegangan atas tanda yang hadir. 
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2.6 Semiotika Roland Barthes Tentang Fungsi Pakaian 

Berdasarkan pada fungsi pakaian pemikiran Barthes, dapat digunakan 

untuk menganalisis fungsi pakaian dalam iklan maupun film. Pertama, satu jenis 

gaya pakaian menghasilkan beberapa persepsi dari orang yang melihat, terjadi 

suatu proses eksplorasi terhadap gaya pakaian yang ditampilkan, menghasilkan 

beberapa interpretasi terhadap pakaian karnaval. Sama halnya dengan karya seni 

lainnya, akan menghasilkan persepsi-persepsi, tidak terkecuali dengan pakaian  

karena setiap karya seni terdiri atas struktur atau desain yang berisi lambang-

lambang. Lambang-lambang yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan makna 

dan isi muatan dari sebuah karya seni (Saini, 2003:132). Hadirnya persepsi 

merupakan bagian penting dalam proses komunikasi pakaian karnaval, untuk 

mengetahui respons konsumen atas penciptaan pakaian. Berdasarkan persepsi 

penonton, dapat diketahui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, apakah perlu 

dilakukan perbaikan dan inovasi lagi, untuk meningkatkan nilai ekonomi kain 

tradisional.   

Penilaian positif dan negatif merupakan pilihan yang muncul atas 

persepsi-persepsi pada pengamat atau penonton (di luar pengguna pakaian). 

Negatif dan positif di sini dapat menyentuh persoalan etika atau moral dan nilai 

kepantasan yang terkandung pada pakaian karnaval, sebagai reaksi terhadap satu 

jenis gaya pakaian. Persepsi masyarakat dapat diarahkan melalui proses tertentu, 

merupakan bagian dari usaha-usaha industri, dalam rangka memengaruhi 

konsumen dengan gaya pakaian, sehingga secara tidak sadar orang lain akan 

mengikuti pola berpakaian yang menjadi pusat perhatian, yang ditentukan oleh 

para perancang pakaian. Persepsi masyarakat juga dapat dibangun melalui 
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interaksi pada komunitas-komunitas sosial; makin luas jaringan sosial yang 

dilakukan, makin besar pengaruh atau jangkauan kemampuan dan peluang untuk 

memengaruhi. Keberhasilan promosi melalui gaya pakaian karnaval mengarah 

pada kesuksesan untuk mempromosikan merek dagang dari seorang perancang 

pakaian, dengan demikian dapat meningkatkan penjualan produk pakaian.   

Persepsi akan terbangun dan terbentuk dengan sendirinya ketika seorang 

penonton menyaksikan pameran pakaian atau iklan-iklan fashion . Tentunya, latar 

belakang budaya dan ilmu pengetahuan yang berbeda akan menghasilkan persepsi 

yang berbeda-beda. Informasi yang disajikan melalui pakaian oleh perancang 

akan tersampaikan secara baik jika menggunakan komunikasi yang efektif. 

Komunikasi terjadi setidaknya jika suatu sumber membangkitkan respons pada 

penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau simbol, baik 

bentuk verbal (melaui perkataan) maupun bentuk nonverbal (bukan perkataan), 

tanpa harus memastikan terlebih dahulu, apakah kedua pihak yang berkomunikasi 

mempunyai suatu sistem simbol yang sama (Rich, 1974:4). Artinya, setiap orang 

bebas mempersepsikan pandangannya terhadap satu jenis gaya pakaian karnaval, 

sesuai dengan material dan pemikiran yang dimilikinya.   

Persepsi terbentuk berdasarkan apa yang pernah dilihat, ilmu pengetahuan 

yang dimiliki, dan pengalaman estetika yang pernah dirasakan. Termasuk tokoh 

pewayangan dengan pakaian yang didesain (bentuk dan warna) secara 

kontemporer menghasilkan persepsi masyarakat tentang wayang yang juga turut 

berkembang sesuai dengan kondisi dan dinamika budaya dengan menggunakan 

beberapa simbol dan tanda. Simbol-simbol ini yang ditangkap oleh para penonton 

menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. 
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Kedua, terdapat fungsi ilmu pengetahuan, menceritakan latar belakang dan 

konsep kenapa pakaian diciptakan, berbicara mengenai siapa yang membuat dan 

siapa yang akan menggunakan pakaian, kapan dan di mana pakaian digunakan, 

dan berbicara juga mengenai pesan-pesan yang dibawa dalam pakaian. Ilmu 

pengetahuan juga menunjukan sejarah pakaian, teknologi digunakan, kondisi 

sosial yang direkam, tren-tren tema pada waktu tertentu, dan termasuk persoalan 

kelas para perancang pakaian dan konsumen. Dari konteks material dapat 

diketahui bermacam-macam informasi dan pengetahuan, misalnya: material 

pakaian karnaval yang menggunakan kain songket Palembang, dengan sendirinya 

akan menampilkan informasi mengenai ragam hias, pemaknaan ragam hias, 

struktur bahan, filosofis warna, dan termasuk permasalah ekonomi.   

Setiap jenis gaya pakaian memiliki struktur-struktur dan lapisan yang 

dapat diuraikan. Tidak terkecuali pada pakaian karnaval yang menampilkan 

unsur-unsur ilmu pengetahuan, baik pada struktur fisik, maupun pada struktur 

pemaknaan. Pada struktur fisik, dapat diidentifikasi berdasarkan unsurunsur 

pakaian, dapat dilihat dan diraba, siapa yang memakai, jenis material yang 

digunakan, bentuk desain, kapan digunakan, dari daerah mana sumber ragam 

hiasnya, dan banyak struktur-struktur fisik lain yang dapat disebutkan. Pada 

struktur pemaknaan, pakaian tetap dapat diterjemahkan sebagai hasil pemikiran 

perancang pakaian yang tentunya berbicara ilmu pengetahuan, konsep 

kepercayaan yang berkembang pada masyarakat, budaya-budaya nusantara, 

dongeng, mitologi, komik, dan film. Demikian pula dari sudut pemaknaan, 

walaupun lebih terbatas dan terpola, tetapi pakaian  merupakan usaha membangun 

pencitraan tentang peran-peran manusia dalam konteks waktu dan tempat yang 
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terbatas. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan dan disajikan dalam pameran 

pakaian melalui karnaval merupakan bentuk promosi dengan tujuan dan dilakukan 

melalui cara tertentu, misalnya untuk menciptakan tren dengan menggunakan jasa 

periklanan. Periklanan merupakan suatu istilah yang menggambarkan tipe atau 

bentuk pengumuman publik apa pun yang dimaksudkan, untuk mempromosikan 

penjualan komoditas atau jasa spesifik, atau untuk menyebarkan sebuah pesan 

sosial atau politik (Danesi, 2010:362). Jelas, komoditas yang dijual adalah 

pakaian karnaval, konsep-konsep, dan menaikkan kelas merek dagang.  Ketiga, 

berupa fungsi eksplorasi dan identifikasi, pakaian memberikan ruang interpretasi 

kepada para penonton, di antaranya:  

(a) memberikan informasi kepada orang lain mengenai produsen kapan 

diciptakan, teknologi yang digunakan, identitas perancang, bahan pembuat, 

jenis aksesori yang digunakan, siapa pengguna, dan kenapa pakaian tersebut 

diciptakan;  

(b) pakaian yang sudah diberi identitas kegunaan mempunyai pesan-pesan yang 

ditentukan oleh perancangnya, baik pakaian dengan sifat khusus maupun 

dengan sifat-sifat umum. Di sini konsumen diatur untuk menyesuaikan 

dengan keinginan produsen (penciptaan tren) meskipun terkadang produsen 

membuat suatu gaya pakaian berdasarkan pada penelitian dan mewadahi 

keinginan konsumen. Kedua penjelasan tersebut menunjukkan adanya 

makna-makna pada sehelai pakaian, selain penilaian terhadap apa yang 

tampak pada permukaan.   
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Identifikasi secara mendalam terhadap pakaian karnaval, di dalamnya akan 

memperlihatkan aktivitas berkesenian dan mendesain, dengan proses ekplorasi 

tema, konsep penciptaan, sampai eksplorasi bahan, sebelum menjadi sebuah 

pakaian. Dari segi aktivitas dan karya, desain dapat ditempatkan dalam suatu 

posisi yang lebih objektif, yaitu:  

1) Desain sebagai suatu kegiatan riset yang menekankan segi inovasi, 

eksperimentasi, dan kreativitas. 

2) Desain sebagai integrasi berbagai cabang keilmuan, termasuk seni. 

3) Desain sebagai suatu fenomena sosial budaya, bahasa rupa, perkembangan 

teknologi, politik, dan nilai-nilai masyarakat. 

4) Desain sebagai wahana studi interdisiplin berbagai cabang ilmu (Sachari, 

2005:29). Pakaian karnaval diciptakan berdasarkan hasil riset yang dilakukan 

terlebih dahulu, dilakukan percobaan yang sangat dibutuhkan kreativitas, 

sehingga dengan mengetahui tren mode, kemampuan dan kelemahan 

material, teknik produksi, dan manajemen pemasaran, mampu menghasilkan 

sebuah jawaban atas analisis kasus riset yang dilakukan.   

Keempat, memiliki fungsi komunikasi, memberikan suatu data, bahwa 

pakaian yang dihasilkan merupakan alat komunikasi, sarana berinteraksi dengan 

lingkungan sosial (perancang, konsumen), menunjukkan nilai-nilai tertentu yang 

terkandung di dalamnya. Untuk menciptakan komunikasi yang aktif, tentu harus 

dilihat lebih dahulu interaksi-interaksi antara pakaian dan pemakainya. Sebagai 

alat komunikasi, pakaian karnaval dapat memberikan beberapa informasi kepada 

orang lain yang terlibat didalam wilayah komunikasi, dan dengan sengaja 

melakukan pengamatan terhadap jenis pakaian tertentu. Ekplorasi dimaksudkan 
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sebagai pendalaman dan pengamatan pada satu jenis gaya pakaian, dan 

pengamatan dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan di dalamnya. Komunikasi 

merupakan proses sosial individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk 

menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan tertentu (West & 

Turner, 2008:5). Komunikasi merupakan suatu proses take and give berbagai 

makna di antara dua orang (Al„Aththar, 2012:10). Munculnya peran komunikasi 

sebagai penemuan revolusioner yang sebagian besar disebabkan oleh penemuan 

teknologi komunikasi, misalnya: radio, televisi, telepon, handphone, satelit, dan 

jaringan komputer (Morrisan & Wardhany, 2009:1–2). Tentu saja, komunikasi 

yang dimaksud tidak melalui perantara teknologi semacam telepon atau 

handphone, tetapi melalui simbol-simbol pada pakaian karnaval, melalui bahasa 

nonverbal. Atau, penyebaran gaya dan tren mode dilakukan dengan sengaja, 

menggunakan perantara teknologi, dengan bahasa-bahasa verbal dan nonverbal, 

misalnya: dengan iklan melalui televisi, brosur, pamflet, majalah. Tren gaya dapat 

disampaikan secara baik kepada konsumen, untuk tujuan peningkatan popularitas 

merek dan hasil penjualan.   

Komunikasi dengan media pakaian dapat dikategorikan sebagai komunikasi 

nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan semua aspek komunikasi selain 

kata-kata sendiri, yang meliputi bagaimana cara mengungkapkan kata-kata, fitur-

fitur, lingkungan yang memengaruhi interaksi, serta benda-benda yang 

memengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (misalnya: pakaian, perhiasan, 

perangkat mebel) (Wood, 2009:131). Sebagai sebuah komunikasi nonverbal, 

diketahui melalui tandatanda nonverbal itu sendiri, dalam hal ini terwujud melalui 

pakaian . Dapat dicontohkan pada simbol warna hijau yang dipakai oleh Nyi Roro 
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Kidul, bahwa warna tersebut merupakan warna yang disukai, sehingga siapapun 

yang berkunjung di wilayah pantai Selatan, dimitoskan untuk tidak memakai 

pakaian berwarna hijau. Simbol ini digunakan sebagai sarana komunikasi antara 

perancang dengan konsumen.   

2.7 Teori Kultivasi 

 Riset pertama yang dilakukan oleh Gerbner pada tahun 1960 bersama koleganya 

di Annenberg School for Communication bertujuan untuk mengetahui dunia nyata 

seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan oleh penonton televisi. Tradisi 

pengaruh media dalam jangka waktu panjang dan efek yang tidak langsung 

menjadi kajiannya dalam penelitian ini.Argumentasi awalnya adalah, “televisi 

telah menjadi anggota keluarga yang penting, anggota yang bercerita paling 

banyak dan paling sering” (dalam Severin dan Tankard, 2001:268). Dalam riset 

Proyek Indikator Budaya terdapat lima asumsi yang dikaji Gerbner dan koleganya 

yakni:  

 1. Televisi secara esensial dan fundamental berbeda dari bentuk  

media massa lainnya. Televisi terdapat hampir di setiap rumah tangga. Televisi  

tidak menuntut melek huruf seperti pada media suratkabar, majalah dan buku. 

Televisi bebas biaya, sekaligus menarik karena kombinasi gambar dan suara.  

2. Medium televisi menjadi “the central cultural arm” masyarakat Amerika, 

karena menjadi sumber sajian hiburan dan informasi. Televisi telah menjadi 

anggota keluarga yang penting, yang paling sering dan paling banyak bercerita.   

3. Persepsi seseorang akibat televisi memunculkan sikap dan opini yang spesifik  
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tentang fakta kehidupan. Karena kebanyakan stasiun televisi mempunyai target 

khalayak sama, dan bergantung pada bentuk pengulangan program acara dan 

cerita (drama).  

4. Fungsi utama televisi adalah untuk medium sosialisasi dan enkulturasi melalui 

isi tayangannya (berita, drama, iklan) sehingga pemahaman akan televisi bisa 

menjadi sebuah pandangan ritual (ritual viewer/berbagi pengalaman) daripada 

hanya sebagai medium transmisi (transmissional view).  

5. Observasi, pengukuran, dan kontribusi televisi kepada budaya relatif kecil, 

demikian dampaknya signifikan. Menurut teori ini televisi menjadi alat media 

utama dimana audience belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya, 

sehingga persepsi apa yang terbangun di benak audience tentang masyarakat dan 

budaya sangat ditentukan oleh televisi. Hambatan sejarah yang turun temurun 

yaitu melek huruf dan mobilitas teratasi dengan keberadaan televisi. Televisi telah 

menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari 

(kebanyakan dalam bentuk hiburan) dari populasi heterogen yang lainnya. Pola 

berulang dari pesan-pesan dan kesan yang diproduksi massal dari televisi 

membentuk arus utama dari lingkungan simbolis umum.   

Garbner menamakan proses ini sebagai cultivation (kultivasi), karena 

televisi dipercaya dapat berperan sebagai agen penghomogen dalam kebudayaan. 

Bagi Gerbner, dibandingkan media massa yang lain, televisi telah mendapatkan 

tempat yang sedemikian signifikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

mendominasi “lingkungan simbolik” kita, dengan cara menggantikan pesannya 
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tentang realitas bagi pengalaman pribadi dan sarana mengetahui dunia lainnya 

(McQuail,1996:254).     

Kultivasi secara makna kata berarti menanam, sehingga secara makna kata 

teori kultivasi dapat diartikan sebagai teori yang menfokuskan pada proses 

penanaman nilai. Teori Kultivasi (Cultivation Theory) merupakan salah satu teori 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan dampak media bagi khalayak.Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa penelitian kultivasi yang dilakukan oleh Gerbner 

lebih menekankan pada “dampak”. Asumsi mendasar  dalam teori ini adalah 

terpaan media yang terus menerus akan memberikan gambaran dan pengaruh pada 

persepsi pemirsanya. Artinya, selama pemirsa melakukan kontak dengan televisi 

mereka akan belajar tentang dunia, mengubah persepsi mereka akan dunia, belajar 

bersikap dan nilai-nilai orang. Penelitian kultivasi menekankan bahwa media 

massa sebagai agen sosalisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi itu lebih 

mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat 

sesungguhnya. 

Gerbner menyatakan bahwa televisi merupakan suatu kekuatan yang 

secara dominan dapat mempengaruhi masyarakat modern. Kekuatan tersebut 

berasal dari kemampuan televisi melalui berbagai simbol untuk memberikan 

berbagai gambaran yang terlihat nyata dan penting seperti sebuah kehidupan 

sehari-hari. Televisi mampu mempengaruhi penontonnya, sehingga apa yang 

ditampilkan di layar kaca dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata, 

kehidupan sehari-hari. Realitas yang tampil di media dipandang sebagai sebuah 

realitas objektif.   
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Menurut Gerbner televisi tidak hanya disebut sebagai jendela atau refleksi 

kejadian sehari-hari di sekitar kita, tetapi dunia itu sendiri. Gambaran tentang 

adegan kekerasan di televisi lebih merupakan pesan simbolik tentang hukum dan 

aturan. Dengan kata lain, perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi 

merupakan refleksi kejadian di sekitar kita. Jika adegan kekerasan merefleksikan 

aturan hukum yang tidak bisa mengatasi situasi seperti yang digambarkan dalam 

adegan televisi, bisa jadi ini merupakan yang sebenarnya. Kekerasan yang 

ditayangkan televisi dianggap sebagai kekerasan yang terjadi di dunia ini. Aturan 

hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi perilaku kejahatan yang ditayangkan 

televisi akan dikatakan bahwa seperti itulah hukum kita sekarang ini.  Inilah yang 

kemudian dalam analisis kultivasi televisi memberikan homogenisasi budaya atau 

kultivasi terjadi dalam dua hal mainstreaming (pelaziman) dan resonance 

(resonansi). Mainstreaming atau pelaziman dalam analisis kultivasi terjadi pada 

pecandu berat televisi (menonton lebih dari 4 jam perhari) yang mana simbol-

simbol televisi telah memonopoli dan mendominasi sumber informasi dan 

gagasan tentang dunia.Orang menginternalisasi realitas sosial dominannya lebih 

kepada aspek kultural, karena ini lebih dekat dengan kesehariannya. Sementara, 

resonance terjadi ketika pemirsa melihat sesuatu di televisi yang sama dengan 

realitas kehidupan mereka sendiri, realitas televisi tak berbeda dengan realitas di 

dunia nyata. Artinya, mereka menganggap bahwa pemberitaan perang, 

kriminalitas, maupun konflik para pesohor di televisi adalah realitas dunia yang 

sesungguhnya. Peneliti ini percaya bahwa karena televisi adalah pengalaman 

bersama dari semua orang, dan mempunyai pengaruh memberikan jalan bersama 

dalam memandang dunia. Televisi adalah bagian yang menyatu dengan kehidupan 
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sehari-hari kita. Dramanya, iklannya, beritanya, dan acara lain membawa dunia 

yang relatif koheren dari kesan umum dan mengirimkan pesan ke setiap rumah.  

2.8 Iklan Televisi Di Indonesia 

Tanpa  ingin  membanding-bandingkan  dengan  media  lain,  televisi  telah  

menjadi media  penting  dalam  bisnis  periklanan  di  Indonesia.  Jika dicermati, 

produk-produk yang dipasarkan hampir sebagian besar pernah diiklankan lewat 

televisi. Bahkan ada beberapa biro iklan yang menjadikan televisi sebagai media 

ampuh untuk mengadakan perang kilat (blitzkierg) melawan kompetitor dalam 

menawarkan produk. Padahal penyewaan ruang (program siar)   merupakan   yang   

termahal   dibandingkan   dengan   penyewaan   media komunikasi yang lain. 

Bahkan durasi hitungan kompensasi biaya, dihitung per-detik yang didasarkan 

pada jenis acara tayangan. Akan  tetapi  kenyataannya  iklan-iklan  sangat 

berlomba  pada  setiap  acara,  sampai-sampai  hampir  tidak  ada  acara pun  yang  

tanpa diselipi  oleh  tayangan  iklan  (pada  stasiun  televisi  swasta).  Sedangkan  

di  Amerika  sendiriuntuk  tayangan  iklan  ini  ada  aturan  tayangan, yakni  

program  siaran  15  menit  baru diselingi  iklan.  

Di Indonesia belum ada aturan yang menyatakan hal ini.Untuk acara prime 

time, seperti  berita  berdurasi satu  menit sudah diselingi oleh iklan 5- 6 menit 

siaran, kecuali  berita-berita resmi daripemerintah (urgentlynews).Bisnis 

periklanan televisi diIndonesia memang dirasa sangatmenggiurkan. Menurut data 

PPPI (P3I), total belanja iklan berbagai perusahaan dari tahun1991 sampai dengan 

1996 terjadi lonjakan yang cukup signifikan.  Pada  tahun  1991 tercatat  belanja  
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iklan  televisi  sebesar  212  milyar  rupiah  (25,4%)  dari  total  media,  dan pada 

tahun 1996 menjadi 1.503 milyar rupiah (48,3%). 

Dilihat dari data tersebut, maka ditahun 1997  angka total  belanja  iklan  

diperkirakan  mencapai  lebih  dari  lima  triliun  (jika tidak terjadi krisis   

moneter). Hal ini menunjukkan   bahwa televisi swasta mampu merangsang 

produsen untuk lebih agrasif beriklan melalui  televisi.  Dari  sini  terlihatbahwa  

iklan  yang  ditayangkan lewat  televisi  menunjukkan  grafik  meningkat. Dengan 

demikian  kenyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  televisi  mempunyai  jumlah  

pemirsa yang  sangat  luas  dan  banyak.  Dengan  demikian  dari  data  tersebut  

dapat  ditarik  asumsi sementara  bahwa  ternyata  masyarakat  lebih  banyak  

memilih  televisi  sebagai  media komunikasi   untuk   mendapatkan   informasi-

informasi.   Dengan   demikian   pula,   maka peluang  untuk  mensosialisasikan  

suatu  informasi  dengan  cepat  akan  lebih  terbuka. 

Televisi menjadi salah satu media audio visual yang mumpuni untuk 

memasyarakatkan suatu informasi.  Hanya  saja  kemudian  permasalahan  yang  

akan  timbul,  apakah  berbagai informasi-informasi  termasuk  juga  iklan  yang  

ditayangkan  di  televisi  nantinya  akan mempunyai  efek  prososial  bagi  

masyarakat,  atau  sekedar  informasi  penawaran  belaka, ataukah  ternyata  

mempunyai  dampak  lain  dalam  hal  persepsi,  atau  pula  ternyata  iklan-iklan  

dalam  tayangan  televisi  tersebut  mempunyai  penanaman  ideologi  tertentu  

sehingga dapat  menciptakan  berbagai  fenomena  di  masyarakat  seperti  halnya  

aksi  konsumerisme.Terlepas  dari  hal  tersebut,  iklan-iklan  di  Indonesia  

sangatlah  beraneka  ragam  jenisnya serta  gaya  penyampaiannya (versi), belum 

lagi iklan-iklan asing yang turut menyemarakkan  iklan-iklan di Indonesia yang  



57 

 

sangat  berbeda sekali  nilai  dan  kulturbudayanya.Bagaimana  iklan-iklan  

tersebut  akan berdampak  terhadap cara  hidup  sertapandangan  masyarakat  

tentang gaya serta fenomena sosial, hal ini tentu saja  akan  sangattergantung  dari   

cara   berfikir,   mempersepsi  serta  ideologi   yang   berkembang   dalam 

kehidupan sosial masyarakat. 

2.8.1 Jenis Iklan 

Jenis Iklan Menurut Fandy Tjiptono(2005:227) iklan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, di antaranya dari aspek isi 

pesan, tujuan dan pemilik iklan. 

  



58 

 

1. Dari aspek isi pesan 

a. Product advertising, yaitu iklan yang berisi informasi produk (barang 

dan jasa) suatu perusahaan. Ada dua jenis iklan yang termasuk 

kategori ini, yaitu: 

i. Direct-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain 

sedemikian rupa untuk mendorong tanggapan segera dari 

khalayak atau pemirsa 

ii. Indirect-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain 

untuk menumbuhkan permintaan dalam jangka panjang. 

2. Dari aspek tujuan 

a. Pioneering advertising (informative advertising), yaitu iklan yang 

berupaya menciptakan permintaan awal (primary demand).  

b. Competitive advertising (persuasive advertising), yaitu iklan yang 

berupaya mengembangkan pilihan pada merek tertentu. 

c. Reminder advertising, yaitu iklan yang berupaya melekatkan 

nama atau merek produk tertentu di benak khalayak.  

3. Dari aspek pemilik iklan Ada dua jenis iklan berdasarkan aspek pemilik 

iklan, yaitu : 

a. Vertical cooperative advertising, yaitu iklan bersama para anggota 

saluran distribusi, misalnya di antara para produsen, pedagang 

grosir, agen, dan pengecer. 

b. Horizontal cooperative advertising, yaitu iklan bersama dari 

beberapa perusahaan sejenis. 
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Secara teoritik umumnya iklan terdiri atas dua jenis adalah pertama 

iklan standar, dan kedua iklan layanan masyarakat. Yang dimaksud iklan 

standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan mengenal 

barang, jasa pelayanan untuk konsumen melalui sebuah media. Tujuan iklan 

standar adalah merangsang motif dan minat para pembeli atau para pemakai. 

Sedangkan iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bersifat non profit, 

jadi iklan ini tidak mencari keuntungan akibat pemasangannya kepada 

khalayak. Hal ini berbeda dengan iklan standar yang mengharapkan dari 

pemasangan iklannya menggaet keuntungan atas penjualan barang 

produksinya. 

Umumnya iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan 

informasi dan penerangan serta pendidikan kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, bersikap 

positif terhadap pesan yang disampaikan. Pembagian Iklan Secara Umum 

(Liliweri, 1997:33) yaitu: 

1. Iklan tanggung jawab sosial  

Adalah iklan yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan yang 

bersifat informatif, penerangan, pendidikan agar membentuk sikap warga 

masyarakat sehingga mereka bertanggung jawab terhadap masalah sosial 

dan kemasyarakatan tertentu.  
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2.Iklan bantahan  

Adalah iklan yang diajukan melalaui media massa untuk 

membantah dan memperbaiki citra suatu produk yang namanya sudah 

tercemar dikalangan masyarakat akibat suatu informasi yang tidak benar.  

3.Iklan pembelaan  

Adalah mirip dengan iklan bantahan, namun iklan yang diajukan 

untuk membela keberadaan suatu barang, jasa, ide atau gagasan tertentu 

dari pengajuan atau klaim dari pihak lain terhadap suatu produk tertentu.  

4.Iklan perbaikan/ralat  

Adalah iklan yang memperbaiki pesan-pesan tentanng suatu 

produk tertentu yang terlanjur salah dan disebarluaskan melalui media 

massa.  

5.Iklan Keluarga   

Adalah iklan yang pesan-pesannya merupakan pemberitahuan 

tentang terjadinya suatu peristiwa kekeluargaan kepada keluarga / khalayak 

lainnya.  

Pembagian Secara Khusus (Liliweri, 1997:36)  

1. Iklan berdasarkan khalayak sasaran psikologis  

Khalayak sasaran iklan dapat digolongkan atas khalayak demografis 

(usia, jenis, kelamin, status sosial, pekerjaan, pendapatan) dan 
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psikografis (gaya hidup, motif membeli, sikap terhadap produk 

tertentu).  

2. Iklan berdasarkan khalayak sasaran geografis  

Jenis iklan ini diarahkan untuk menjangkau khalayak dalam wilayah 

tertentu. Berdasarkan hal ini kita  mengenal; iklan internasional, iklan 

nasional, iklan regional, iklan lokal.  

3. Iklan berdasarkan penggunaan media  

Jenis iklan ini yakni iklan yang menggunakan media cetak dan media 

elektronik.  

4. Iklan berdasarkan fungsi dan tujuan  

Setiap iklan tentunya mempunyai fungsi tertentu serta mempunyai 

tujuan tertentu pula. Jenis iklan ini terdiri atas, iklan tentang produk 

dengan bukan produk, iklan komersial dengan bukan komersial, iklan 

berdampak langsung dengan tidak langsung.   

2.9 Branding Sebagai Upaya Meningkatkan Citra Perusahaan  

Brand dapat menjadi sebuah citra bagi perusahaan.Dengan menggunakan 

brand-brand tertentu perusahaan dapat menunjukkan citra diri mereka. 

Brand yang kuat membantu membangun citra perusahaan, sehingga 

memudahkannya meluncurkan produk-produk baru yang mudah diterima 

oleh pelanggannya.  Brand bisa menjadi hal yang paling di tonjolkan oleh 

sebuah perusahaan, karena dari brand tersebutlah janji, konsistensi, ciri 
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khas, kepercayaan diri, keunikan, keunggulan akan di berikan kepada 

pelanggan agar pelanggan dapat memberikan kepercayaannya kepada 

perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya. 

 Brand yang baik akan memberikan citra yang baik juga, brand yang baik 

bukanlah hanya formalitas kata-kata janji tetapi juga menepatinya dengan 

penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Brand menjadi istimewa karena 

akan selalu hal-hal yang tidak biasa di dalam suatu brand, menjadikan hal 

yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Menjadikan hal yang tidak penting 

menjadi sesuatu yang penting. Menjadikan hal-hal yang tidak menonjol 

menjadi hal-hal yang menonjol. Maka dari itu brand selalu menjadi hal yang 

dibanggakan oleh sebuah perusahaannya karena brand merupakan potret 

kecil dari identitas perusahaan tersebut.  

 


