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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Industri periklanan belakangan ini menunjukan perubahan orientasi yang 

sangat signifikan dari sifatnya yang hanya sekedar menempatkan iklan berbayar di 

media massa menjadi upaya penentuan dan pelaksanaan keputusan yanjg paling 

efektif dan efisien untuk berkomunikasi dengan konsumen sasaran. 

Kebutuhan akan periklanan seiring dengan produksi berbagai barang 

secara besar-besaran yang mengharuskan pihak produsen membawa dan 

memperkenalkan secara aktif kepada calon konsumen dan itu harus di lakukan 

melalui periklanan. Produsen tidak bisa lagi berdiam diri menunggu datangnnya 

pembeli. Tanpa iklan, para konsumen yang jauh dari pusat-pusat produksi tidak 

akan memperoleh informasi  mengenai adanya sesuatu yang dibutuhan. 

(Jefkins,1994:2) 

Media iklan seperti majalah, tabloid, surat kabar, televisi, radio, dan 

lainsebagainya juga menyajikan berbagai macam bentuk iklan masing-masing 

media mempunyai cara pengemasan beragam dalam membuat iklan yang di 

sesuaikan sengan khalayakny, orientasi internal dari media itu dan banyuak 

faktor-faktor kepentingan lain. Penggunaan media yang paling cocok bagi iklan 

barang konsumen adalah media yang di minati secara luas, dibaca oleh banyak 

lapisan sosial atau kelompok sosial ekonomi dalam masyarakat, atau bisa juga 

jurnal-jurnal yang cakupnya lebih khusus namun merangkul banyak orang, seperti 

televisi khususnya yang mencakup lebih luas dalam periklanan. 
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Media penyiaran yang terdiri dari televisi yang terdiri dari televisi dan 

radio telah menjadi media yang sangat penting dan dominan bagi pemasang iklan. 

Belanja iklan di Indonesia pada 2005 tercatat sekitar RP 23 Triliun rupiah dan 

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

posisi penting bagi pemasar karena media ini menyajikan bayak program populer 

yang di sukai banyak orang. Audiens dapat menghabiskan waktu beberapa jam 

dalam sehari untuk menonton televisi. Televisi mampu menarik puluhan juta 

penonton, jumlah itulah yang dijual kepada pemasang iklan yang ingin 

menjangkau mereka melalui pesan iklan yang di siarkan. (Morissan 2010:235)  

Strategi apapun yang di pilih pengiklan, ia harus memilih media yang 

cocok untuk produknya salah satunya adalah media televisi. Selevisi sebenarnya 

mempunyai berbagai acara yang punya penggemar atau khalayaknya sendiri. 

Pengiklan harus memilih acara yang sekiranya paling sesuai untuk produknya. Ia 

harus tau bahwa penonton pria duakali lebih banyak daripada penonton wanita 

untuk acara pertandingan tinju. (Wiliam 2003 : 276). 

Sesungguhnya terdapat fungsi internal yang di sadari maupun tidak, telah 

mengarahkan pemikiran, persepsi, opini, dan bahkan perilaku khalayak secara  

teersembunyi yaitu tidak terlihat, halus, dan tidak sadar (sobur, 2004 : 111). Tidak 

sedikit orang percaya bahwa iklan memiliki kekuatan luar biasa, melalui sebuah 

mekanisme yang di sebut subliminal (bawah sadar) (Sutherland 2004:43). Dengan 

iklan seseorang dihibur, di beri semangat, harapan, dan identitas diri. Dengan 

iklan pula seseorang di dorong atau di larang serta di ingatkan tentang perbuatan, 

atau di larang berbuat sesuatu, iklan berperan sebagai pembujuk sehingga kita 

benar-benar mempercayainya. 
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Sebuah iklan merupakan medium pesan komersial, yang secara semiotik di 

katakan mengandung insur tanda dan makna. Petanda-petanda merupakan konsep 

mental yang di gunakan untuk membagi realitas dan mengkategorikannya, 

sehingga kita dapat memahami realitas tersebut. Aspek iklan yang terpenting 

mengenai iklan adalah analisis mengenai konteks yang di tawarkan iklan pada 

suatu produk yang di iklankan. Melalui konteks tersebut dapat di lihat sebagai 

persoalan sosisal di balik sebuah iklan seperti gender, ideologi, kekerasan simbol, 

lingkungan komerisme, serta persoalan lainnya. 

 Wacana gender selama ini di dominasi gugatan terhadap teguhnya 

inferioritas perempuan di bandingkan laki-laki. Konstruksi inferioritas perempuan 

ini di anggap juga mencerminkan realitas sebenarnya dalam kehidupan sehari-

hari, dan pemaknaan seperti ini sudah mapan dalam budaya patriarkhi. Dalam 

budaya patriarkhis ini, perempuan dianggap sebagai makhluk pasif dan sub-

ordinat laki-laki, dan media massa memiliki sumbangan besar dalam pengukuhan 

stereotip ini. Media massa sebagai arena “perjuangan tanda”, media adalah arena 

perebutan posisi, yaitu antara posisi „memandang‟(aktif) dan posisi “yang di 

pandang” (pasif). Yang di perebutkan adalah tanda yang mencerminkan citra 

tertentu. 

Bicara soal gender dalam periklanan, penampilan laki-laki dan perempuan 

sudah menjadi hal umum.  Perempuan memiliki daya tarik trsendiri dalam iklan. 

Sehingga menimbulkan stereotip bahwa perempuan dengan kecantikan, 

kelembutan, kemanjaan, ke ibuan dan lain-lain yang merupakan manipulasi tubuh 

perempuan. Bias gender merupakan prasangka atas konstruksi sosial yang 

berupaya menundukan perempuan dalam sosk tradisional, lebih lemah di 
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bandingkan laki-laki, hanya sebagai objek dan komoditas, serta cenderung di 

eksploitasi atas potensi fisiknya saja sebaliknya laki-laki di gambarkan dengan 

sosok yang lebih kuat, rasional, dominan, pandai dan berkuasa. (widyatama, 2006: 

vii) 

Extra Joss adalah produk minuman energi yang dipasarkan oleh PT 

Bintang Toedjoe mulai sejak pada tanggal 25 November 1994. Minuman energi 

yang sasarannya adalah olahragawan, pelajar, dan pegawai yang ingin 

mempertahankan konsentrasi dalam jangka waktu lama. Iklan – iklan tersebut 

sangat mewakili citra pria yang dibintani para aktor yang memiliki tubuh ideal 

layaknya pria maskulin. Beroperasinya ideologi-ideologi patriaki yang hegemonik 

maskulin dalam iklan – iklan tersebut terlihat dari penggunaan image-image 

simbolik terutama sosok laki-laki dengan tipe pekerja keras, berotot, berkeringat 

dan macho. Kehadirannya di dalam iklan selalu didukung dengan sejumlah 

simbol-simbol atau tanda dalam bentuk wajah, pakaian, gesture tubuh, suara dan 

musik yang mengiringi kehadirannya. Hal ini merupakan proses yang disebut oleh 

Danesi (Winata, 2012) sebagai mitologisasi dimana sosok yang mencitrakan 

produk ditampilkan sebagai sosok yang mendekati image kesempurnaan dalam 

budaya masyarakat. Musik yang bersemangat, suara yang macho dan gesture 

tubuh yang penuh optimism adalah simbolsimboldalam penggunaan kata “Laki!”, 

kata yang sangat seksis dan “menghilangkan” perempuan.   

Dalam komunikasi periklanan, tidak hanya menggunakan bahasa sebagai 

alatnya, tetapi juga alat komunikasi lainnyua seperti gambar, warna, dan bunyi. Iklan 

di sampaikan melalui dua saluran media massa yaitu, (1) media cetak (surat kabar, 

majalah, brosur, dan papan iklan atau billboard dan (2) media elektronika (radio, 
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televisi, film). Pengirim pesan misalnya, penjual produk, sedangkan penerimaanya 

adalah khalayak ramai yang menjadi sasaran. Dari fenomena diatas peneiliti tertarik 

untuk meneliti dengan judul “citra pria dalam iklan minuman energi di televisi” 

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di jelaskan oleh peneliti di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana citra pria pada iklan Extra Joss versi laki tanding kalau sebanding dan 

Extra Joss versi Qurban? 

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana citra pria dalam minuman energi di televisi pada 

iklan Extra Joss versi laki tanding kalau sebanding dan Extra Joss versi Qurban 

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan informasi, wawasan, dan pengembangan yang lebih luas

kepada mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu Komunikasi agar mrngetahui

citra laki-laki dalam iklan minuman energi di televisi.

2. Manfaat Praktisi

Hasilpenelitian ini di harapkanaudiens mengetahui bahwa sebuah iklan

secara tidak langsung bertujuan untuk memanipulasi kesadaran audiens

untuk mendorong sifat konsumtif yang tinggi.


