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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Resepsi 

1. Pengertian Resepsi 

Resepsi berasal dari kata recipere (Latin), reception (Inggris) yang 

diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca.Dalam arti luas 

yaitu, pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna terhadap tayangan 

televisi, sehingga memberikan respon terhadapnya. Endaswara (2003:118) 

mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima atau penikmatan karya oleh 

pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik 

tolak kepada pembaca dengan memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks 

itu. Dalam meresepsi sebuah tayangan televisi bukan hanya makna tunggal, 

tetapi memiliki makna lain yang akan memperkaya program acara itu. 

Reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh penonton terhadap tayangan 

televisi dapat ditanggapi dengan positif atau sebaliknya. Tanggapan  

(sambutan) pembaca pada dasarnya akan sampai pada pemaknaan tayangan 

televisi itu sendiri. Namun, sejauh kelengkapan tayangan televisi tersebut 

tidak pernah sempurna, maka yang harus dilakukan adalah dengan 

melengkapi tayangan televisi itu oleh pembaca dengan melakukan 

konkretisasi (penyelarasan atau pengisian makna oleh penonton).Dalam hal 

ini, resepsi merupakan penerimaan khalayak yang diberikan televisi dalam 

penyampaian iklan Mars Perindo dan pengemasan materi secara utuh kepada 
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Malang. 

Dari reaksi pembaca (penonton) yang berbeda-beda memungkinkan 

pembaca akan memberi penilaian pada tayangan televisi dengan 

memanfaatkan kode-kode tertentu menurut pemahamannya (Endraswara, 

2003:120). Partisipan penonton dalam pemaknaan sebuah tayangan iklan di 

televisi memang sangat diharapkan, karena sebuah tayangan iklan di televisi 

memungkinkan terdapat kekurangan yang dapat diisi oleh penonton dengan 

pemahanannya sendiri.Hal ini memberi gambaran bahwa sebuah tayangan 

program di televisi bersifat dinamis tergantung pada penonton atau 

penerimanya. 

2. Teori Resepsi 

Teori resepsi merupakan sebuah aplikasi historis dari tanggapan 

pembaca terutama berkembang di Jerman ketika H. R Jauss menerbitkan 

tulisan berjudul  Literary Theory as a Challenge ti Literary Theory. Dimana 

fokus perhatiannya pada penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan 

pada tanggapan seorang pembaca tertentu pada suatu waktu tertentu 

melainkan pada perubahan-perubahan tenggapan, interprestai, dan evaluasi 

pembaca umum terhadap teks yang sama atau teks-teks yangberbeda. 

(Nasbahry Couto, 2011) 

Teori Resepsi menantang otonomi teks dan implikasi rancangan yang 

baik sebuah teks, dengan argumen bahwa interpretasi dan evaluasi tidak 

ditentukan oleh sifat alami teks dan kebaikannya oleh pengarang,  tetapi juga 
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oleh karakter si penerima atau konsumen. Tetapi  teori resepsi adalah suatu 

studi dengan pendekatan yang berbeda. Ahli teori Resepsi menggunakan 

penemuan-penemuan riset empiris. Tetapi  mereka juga menyadari keluasan 

dari: proses, institusi, konteks dan struktur kondisi dan batas-batas respon 

pengamat. 

Dalam tulisannya yang dimuat dalam Cultural Transformation: The 

Politics of Resistence(1983,dalam Marris dan Tornham 1999:474,475), 

Morley mengemukakan tiga posisi hipotetis di dalam makna pembaca teks 

(program acara) kemungkinan mengadopsi: 

a. Dominant (atau ‘hegemonic’) reading : pembaca sejalan dengan kode-kode 

program (yang didalamnya terkandung nilai-nilai,sikap, keyakinan dan 

asumsi) dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan 

dikehendaki oleh si pembuat program. 

b. Negotiated reading: pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan 

kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan 

oleh si pembuat program namun memodifikasikannya sedemikian rupa 

sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

c. Oppositional (‘counter hegemonic’) reading: pembaca tidak sejalan dengan 

kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, 

dan kemudian menentukan frame alternatif sendiri di dalam 

menginterpretasikan pesan/program. 
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Beberapa indicator di atas dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Teori Penerimaan adalah versi teori tanggapan pembaca yang 

menekankan penerimaan pembaca. Hal ini lebih umum disebut penonton 

penerimaan dalam analisis model komunikasi. Dalam studi sastra, teori 

penerimaan berasal dari karya Hans-Robert Jauss pada akhir tahun 1960. Itu 

paling berpengaruh selama 1970-an dan awal 1980-an di Jerman dan Amerika 

Serikat (Fortier 132), di antara beberapa pekerjaan penting di Eropa Barat. 

Suatu bentuk teori resepsi juga telah diterapkan untuk mempelajari 

historiografi, melihat sejarah Penerimaan (bawah). 

Budaya teori Stuart Hall (1990:393) adalah salah satu pendukung 

utama teori resepsi, setelah dikembangkan untuk media komunikasi dan studi 

dari pendekatan sastra dan sejarah-berorientasi disebutkan di atas.Pendekatan 

analisis tekstual berfokus pada ruang lingkup untuk "negosiasi" dan "oposisi" 

pada bagian dari penonton. Ini berarti bahwa "teks"-baik itu buku, film, atau 

karya kreatif lainnya-yang tidak hanya pasif diterima oleh penonton, tapi 

bahwa pembaca/pemirsa menafsirkan makna teks berdasarkan latar belakang 

Producer encoder 
meaning 

Oppositional 

Negotiated reading 

Dominant 
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budaya individu dan pengalaman hidup. Pada dasarnya, makna teks tidak 

melekat dalam teks itu sendiri, tapi dibuat dalam hubungan antara teks dan 

pembaca. 

Reception analysis, baik audience maupun konteks komunikasi massa 

perlu dilihat sebagai suatu spesifik sosial tersendiri dan menjadi objek analisis 

empiris. Perpaduan dari kedua pendekatan (sosial dan perspektif diskursif) 

itulah yang kemudian melahirkan konsep produksi sosial terhadap makna (the 

social production of meaning).Analisis resepsi kemudian menjadi pendekatan 

tersendiri yang mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana proses-proses 

aktual melalui makna wacana media diasimilasikan dengan berbagai wacana 

dan praktik kultural audiensnya (Jensen, 1999:137). 

Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian 

terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak 

semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang 

memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai 

wacana yang ditawarkan media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat 

terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh 

khalayak  (Fiske, 1987). 
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B. Iklan Televisi 

1. Pengertian dan Sejarah Iklan 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah 

bagian dari bauran pemasaran. Jadi secara sederhana iklan didefinisikan 

sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada 

masyarakat lewat suatu media (Kasali, 1995: 9) 

Iklan juga berarti produk periklanan yang mencakup segala macam 

maklumat, baik untuk tujuan perdagangan maupun pengumuman-

pengumuman lainnya seperti undangan rapat, ucapan bela sungkawa, 

kehilangan suatu dan sebagainya (Kustadi Suhandang, 2005: 15). 

Iklan sebagai sebuah teks adalah system tanda yang terorganisir 

menurut kode-kode yang merefleksikan nilai-niai tertentu, sikap dan juga 

keyakinan tertentu. Setiap pesan dalam iklan memiliki dua makna, yaitu 

makna yang dinyatakan secara eksplisit di permukaan makna yang 

dikemukakan secara implisit di balik permukaan tampilan iklan. Dengan 

demikian, semiotika menjadi metode yang sesuai untuk mengetahui 

kontruksi makna yang terjadi didalam iklan. Karena ia menekankan peran 

system tanda dalam kontruksi realitas, maka melalui semiotika ideologi-

ideologi yang ada dibalik iklan bisa dibongkar (Ratna Noviani, 2002: 79) 

Yang dimaksud dengan iklan konsumen, yaitu iklan yang digunakan 

untuk menawarkan barang dan jasa ke konumen secara luas dengan 

menggunakan jasa media massa. Iklan ini banyak dikenal sebagai iklan 

niaga di televisi, koran, radio, dan media lainnya. Iklan konsumen ini 
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berbeda dengan iklan antarbisnis di mana iklan antarbisnis merupakan iklan 

yang hanya mempromosikan barang-barang non-konsumen. Artinya, baik 

pemasang maupun sasaran iklan, sama-sama perusahaan.Dalam sejarah, 

terbukti periklanan telah ada kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Periklanan 

pertama-tama ditemukan di zaman Mesopotamia dan Babilonia (Alo 

Liliweri, 1992: 2). 

Kemudian bentuk iklan mengalami perkembangan menjadi relief-

relief yang di ukir pada dinding-dinding. Penggalian puing-puing 

Herculaneum membuktikan hal itu, yakni ketika ditemukan gambar dinding 

yang mengumumkan rencana penyelenggaraan pesta pertarungan gladiator. 

Pada zaman Caesar, banyak kota-kota besar yang telah memulai memakai 

tanda dan symbol atau papan nama. Itulah media utama dalam beriklan pada 

masyarakat Romawi di masa itu. Ketika system percetakan ditemukan oleh 

Guttenberg pada tahun 1450 dan muncul sejumlah surat kabar mingguan, 

iklan semakin sering digunakan untuk kepentingan komersial (Rhenald 

Khasali, 1995: 3). 

Pada zaman pertengahan terjadi periode baru dimana kebiasaan 

menulis iklan dalam bentuk relief mulai dialihkan ke kertas. Seperti 

dijelaskan oleh Boove, bahwa peralihan pesan-pesan iklan dari relief kota 

Pompei ke atas kertas untuk pertama kali dilakukan di Cina di saat kertas 

ditemukan kira-kira pada tahun 1215. Dan ketika mesin cetak pertama kali 

ditemukan Guttenberg di Mainz, Jerman tahun 1455 kemudian lahir surat 
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kabar, majalah, poster, pamphlet dan sebagainya, maka iklan kemudian 

berkembang sangat pesat (Alo Liliweri, 1992: 4). 

Perkembangan masyarakat terus berlangsung, iklan terus berkembang 

seirama sejarah peradaban manusia pada suatu masa. Pada awal abad ke-16 

dan ke-17, iklan yang terbanyak tampil adalah iklan yang berhubungan 

dengan berlian, kuda serta produk-produk baru seperti buku dan obat-

obatan. Sedangkan Amerika sendiri baru mulai mengenal iklan pada awal 

abad ke-18. Iklan yang berkembang pada masa itu ditujukan bagi 

masyarakat Eropa yang ditujukan menjual tanah-tanah garapan di Amerika. 

Salah satu iklan menyebutkan tersedianya tanah perkebunan seluas 150 ha 

di daerah Philadelphia (Khasali, 1995: 4). 

Pada mula iklan dikenal masyarakat, iklan masih berbentuk relief, 

iklan Koran, atau iklan papan nama. Hal ini disebabkan karena media 

informasi saat itu sangat terbatas, sebagai akibat keterbatasan masyarakat. 

Demikian pula pada perkembangan iklan mengikuti perkembangan media 

massa pada saat itu. Karenanya iklan pertama berupa relief, kemudian 

menjadi iklan koran dan papan nama, kemudian berkembang menjadi iklan 

radio, dan saat ini iklan ditayangkan di televisi, internet atau computer 

disamping iklan-iklan luar yang muncul dan bertebaran di mana-mana 

dengan berbagai bentuk (Burhan Bungin, 2008: 76). 
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2. Klasifikasi Iklan 

Secara lebih umum, klasifikasi iklan dapat dikategorigorikan 

berdasarkan target audiens, wilayah, pemilihan media, dan tujuan. 

Sebagaimana Bovee mengatakan iklan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

empat kategori:  

1. Target audiens; pemakai, atau bisnis seperti industrial, 

perdagangan, profesional dan pertanian.  

2. Wilayah geografis; internasional, nasional, regional atau lokal.  

3. Penggunaan media; media cetak seperti koran, majalah, media 

elektronika seperti radio, televisi; media luar rumah seperti poster, 

buletin; direct mail; dan media lainnya. 

4. Iklan politik; Kategorisasi iklan lainnya yang sulit dimasukkan 

dalam kategorisasi di atas adalah iklan politik. Iklan ini tidak bisa 

dikategorikan ke dalam iklan layanan masyarakat, dan juga tidak 

bisa dimasukkan ke dalam iklan komersial, karena tidak menjual 

produk barang dan juga jasa, namun iklan semata-mata meminta 

dukungan suara dari masyarakat karena umumnya iklan politik 

muncul disaat menjelang pemilu atau disaat kampanye.(Courdand 

L Boove, 1995: 5). 

Iklan Mars Perindo termasuk dalam kategori iklan politik yang 

cenderung mengartikan citra partai untuk kepentingan kelompok.Dalam 

iklan politik semua pesan yang disampaikan kepada khalayak hampir bisa 

dipastikan mengandung pencitraan politik. 
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3. Proses Pembuatan Iklan 

Dalam memproduksi iklan televisi melibatkan tiga tahap, yaitu tahap 

praproduksi, tahap produksi dan pasca produksi. Pada masing masing tahap 

mempengaruhi secara dramatis terhadap biaya dan kualitas. 

1) Tahap pra produksi 

Tahap Pra Produksi adalah tahap semua pekerjaan dan aktivitas yang 

terjadi sebelum iklan televisi diproduksi secara nyata. Perencanaan 

secara baik sebelum diproduksi dapat menghemat biaya bagi pemesan 

iklan televisi. Inilah manfaat utama dari tahap pra produksi. Pertama-

tama yang harus difikirkan pada tahap pra produksi oleh produser 

adalah mempelajari naskah, storyboard dan menganalisis teknik 

produksi yang akan diterapkan dalam produksi iklan televisi. 

Teknik produksi tersebut meliputi “live action”, animasi dan efek-efek 

optis (efek-fek spesial). Untuk menggambarkan orang-orang dan 

sesuatu yang serupa dengan dunia nyata, situasi setiap hari, seperti 

potongan kehidupan dalam iklan televisi, maka dibutuhkan teknik “live 

action”. Jika iklan televisi membutuhkan live action, produser harus 

mempertimbangkan apakah action tersebut di ruang studio, diluar 

studio atau suatu lokasi yang jauh dari studio. 

2) Tahap produksi 

Produksi adalah proses yang paling menentukan keberhasilan 

penciptaan sebuah karya audio visual. Proses yang dalam kata lain bisa 

disebut dengan shooting (pengambilan gambar) ini dipimpin oleh 
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seorang sutradara, orang yang paling bertanggung jawab dalam proses 

ini. orang yang ikut dalam proses ini antara lain kameraman atau DOP 

(Director Of Photography) yang mengatur cahaya, warna, dan merekam 

gambar. Artistik yang mengatur set, make up, wardrobe dan lain 

sebagainya serta soundman yang merekam suara. Tahapan ini dimana 

hampir seluruh team work mulai bekerja. Seorang sutradara, produser 

atau line produser sangat dituntut kehandalannya untuk mengatasi kru 

dalam tiap tahap ini. 

3) Tahap pasca produksi 

(a) Proses editing 

Secara sederhana, proses editing merupakan usaha merapikan dan 

membuat sebuah tayangan iklan menjadi lebih berguna dan enak 

ditonton. Dalam kegiatan ini seorang editor akan merekonstruksi 

potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. 

(b) Review hasil editing 

Setelah iklan selesai diproduksi maka kegiatan selanjutnya adalah 

pemutaran iklan tersebut secara intern. Alat untuk pemutaran iklan 

dapat bermacam-macam, dapat menggunakan VCD atau DVD 

player dengan monitor TV, ataupun dengan PC (CD-ROM) yang 

diproyeksikan dengan menggunakan LCD (Light Computer 

Display). Pemutaran intern ini berguna untuk review hasil editing. 

Jika ternyata terdapat kekurangan atau penyimpangan dari skenario 

maka dapat segera diperbaiki. Bagaimanapun juga editor juga 
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manusia biasa yang pasti tidak luput dari kelalaian. Maka kegiatan 

review ini sangat membantu tercapainya kesempurnaan hasil akhir 

suatu iklan. 

(c) Presentasi dan evaluasi 

Setelah pemutaran iklan secara intern dan hasilnya dirasa telah 

menarik dan sesuai dengan gambaran skenario, maka iklan 

dievaluasi bersama-sama dengan kalangan yang lebih luas 

Penonton biasanya dapat lebih kritis dari para ahli atau pekerja 

audio visual. Hal ini dikarenakan mereka mengupas dari sudut 

pandang seorang penikmat iklan yang mungkin masih awam dalam 

pembuatan iklan. 

4) Proses Komunikasi Periklanan 

Komunikasi periklanan adalah penyampaian pesan penawaran 

mengenai suatu produk, jasa atau ide kepada khalayak (konsumen) 

melalui media massa dan media lainnya yang dibayar untuk 

mempengaruhi khalayak sehingga menggunakan produk, jasa atau ide 

yang ditawarkan. 

Dalam proses menuangkan ide ke dalam pesan, terjadi proses encoding, 

dimana ide dituangkan dalam bahasa iklan yang meyakinkan orang. 

Media kemudian mengambil alih ide tersebut dan kemudian 

dikonstribusikan menjadi bahan media. Pada tahapan ini terjadi 

decoding karena audiens menangkap bahasa media itu dan membentuk 

pengetahuan-pengetahuan atau realitas, dan pengetahuan itu bisa 
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mendorongnya merespon balik iklan tersebut. Respon itu terdiri dari 

dua macam yaitu: pemirsa merespon materi iklan dan merespon pesan 

media. Merespon materi iklan bisa berbentuk raeksi terhadap iklan 

tersebut, karena merugikan pihak-pihak tertentu. Sedangkan merespon 

pesan media, bisa merupakan sikap untuk memilih atau tidak memilih 

obyek tersebut. Proses ini terjadi secara kontinyu seumur iklan tersebut, 

atau bahkan memproduksi iklan baru dan itu artinya akan lahir kembali 

sebuah realitas baru dalam dunia kognisis pemirsa sebagai hasil 

rekonstruksi (Burhan Bungin, 2001:123-124) . 

5) Periklanan Sebagai Bentuk Komunikasi 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran 

atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan). Proses komunikasi dibagi menjadi dua tahap yaitu: 

a) Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran 

dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambing (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media promer 

dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan 

lain sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” 

pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.  

b) Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat 

atau sarana sebagai media kedua yang sering digunakan dalam 

komunikasi. Penting peranan media, yakni media sekunder, dalam 
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proses komunikasi, disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai 

komunikan. Surat kabar, radio, dan televisi merupakan media efisien 

dalam mencapai jumlah komunikan dalam jumlah yang amat 

banyak. 

Periklanan harus mampu membujuk khalayak ramai dan mengarahkan 

konsumen membeli produk-produk yang telah dirancang sedemikian rupa, 

sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pemebli”. 

Segi positif periklanan juga dapat ditemukan melalui definisi lain yang 

mengatakan bahwa: periklanan merupakan cara menjual melalui penyebaran 

informasi” (Frank Jefkins, 1997: 15). 

Periklanan tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasinya, tetapi juga alat komunikasi lainnya seperti gambar, warna 

dan bunyi untuk mengkaji iklan dalam perspektif semiotika, dapat dilakukan 

lewat sistem tanda dalam iklan. Iklan menggunakan sistem tanda yang 

terdiri atas lambang.Iklan sangat penting karena memiliki fungsi 

komunikasi yang kritis, yaitu: 

a) Memberi Informasi 

Iklan membuat konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan 

informasi mengenai merk tertentu, dan menginformasikan karakteristik 

serta keunggulan suatu produk. 

b) Membujuk 

Iklan yang efektif akan membujuk konsumen untuk mencoba 

menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk 
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c) Mengingatkan

Iklan dapat membuat konsumen tetap ingat pada merk atau produk

perusahaan. ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk

tertentu, konsumen akan mengingat iklan tentang produk tertentu. Maka

konsumen tersebut akan menjadi kandidat pembeli.

d) Memberikan nilai tambah

Iklan yang efektif akan memberikan nilai tambah produk sehingga

produk dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi,

bahkan melebihi apa yang ditawarkan oleh produk lain, dan secara

kesluruhan memberikan kualitas yang lebih baik dari pada produk

lainnya.

4. Pihak-pihak dalam Pembuatan dan Penyiaran Iklan

Iklan yang tampil di media adalah hasil sebuah kreativitas. Sebelum 

iklan tampil di media, terlebih dulu tentu melalui proses pembuatan yang 

ditangani oleh pihak yang ahli dibidangnya. Berkaitan dengan proses 

pembuatan dan penyiaran iklan ada beberapa pihak yang terlibat di 

dalamnya, yaitu: 

a. Pelaku (subjek) sebagai pengiklan, produsen, distributor barang dan jasa

atau perusahaan yang menggunakan/pemasang iklan.

b. Biro jasa iklan (advertising agency) sebagai pihak yang mempertemukan

antara pengiklan dengan media (sarana) atau tempat pemasangan iklan.
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c. Media cetak atau elektronik, media luar ruang (billboard) dan media 

lainnya yang mempublikasikan atau mempromosikan materi iklan baik 

berupa gambar, visual maupun tulisan. (Rosadi Ruslan, 1995: 84) 

Taufik H. Simatupang (2004: 30) menegaskan ada beberapa pihak 

yang terkait dalam bisnis periklanan disamping konsumen sebagai pemakai 

dan penikmat iklan dan pemerintah sebagai pengawasnperaturan periklanan, 

maka dalam bisnis periklanan ada 3 (tiga) pihak yang berperan yaitu: 

a. Perusahaan periklanan (advertising)/biro iklan, yaitu perusahaan yang 

bergerak di bidang biro jasa pembuatan iklan. Dengan demikian, 

perusahaan periklanan adalah perusahaan yang menjual jasa periklanan 

bagi produk barang atau jasa. Disamping itu, perusahaan periklanan juga 

berfungsi sebagai pihak yangmempertemukan antara pengiklan dengan 

media (sarana atau tempat pemasangan/penyiaran iklan). 

b. Media penyiar iklan, yaitu media komunikasi massa, yang meliputi baik 

media cetak (surat kabar, majalah tabloid) maupun media elektronik 

(televisi, radio), termasuk pula media luar ruangan, seperti pamflet dan 

spanduk. 

c. Pengiklan (pemasang iklan), yaitu perusahaan atau perorangan sebagai 

pemasang iklan. Pihak pengiklan dimaksud bisa produsen maupun 

distributor. Berkaitan dengan terbitnya suatu iklan, maka pada umumnya 

inisiatif datangnya dari pengiklan agar produknya dibuatkan iklan. 

Selanjutnya perusahaan periklanan (biro iklan) dan atau media penyiar 

iklan dengan persetujuan pengiklan secara kreatif akan menerjemahkan 
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inisiatif itu dalam bahasa periklanan untuk membuatkan dan menyiarkan 

iklan tersebut untuk kepentingan pengiklan. 

5. Kode Etik Periklanan 

Kode etik periklanan merupakan suatu rangkaian prinsip tentang 

tingkah laku atau perilaku kalangan bisnis atau profesi periklanan, yang 

ditetapkan sendiri oleh mereka dan berlaku bagi kalangan periklanan itu 

sendiri dan hubungannya dengan pihak-pihak lain. Kode etik periklanan ini 

masuk ke dalam self regulation atau regulasi sendiri yang merupakan salah 

satu bentuk pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada 

konsumen, maka pelaku usaha yang terhimpun dalam berbagai organisasi 

profesi sejenis atau organisasi, membuat aturan-aturan yang berlaku ke 

dalam bagi para anggotanya (Margaretha E.P. Napitupulu, 2008: 113) 

Kode etik periklanan dibuat dengan pertimbangan bahwa produk 

bidang usaha atau profesi yang berada di bawah ruang lingkup self 

regulation ini termasuk produk konsumen yang sangat berkaitan dengan 

kepentingan dan upaya perlindungan konsumen, serta menonjol menjadi 

perhatian masyarakat, tanpa mengurangi pentingnya kesemua regulasi 

sendiri yang sudah ada. Hal lain yang menjadi perhatian yaitu apakah 

bidang usaha itu cukup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, atau sama sekali belum dikendalikan oleh perundang-

undangan(Margaretha E.P. Napitupulu, 2008: 113) 

Sebagai organisasi periklanan, Persatuan Perusahaan Periklanan (PPP) 

memiliki Kode Etik yang dikelan dengan sebutan Tata Krama dan Tata Cara 
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Periklanan Indonesia (TKTCPI), yang saat ini telah diubah menjadi Etika 

Pariwara Indonesia (EPI). Meskipun Etika pariwara Indonesia (Tata krama 

dan Tata Cara Periklanan Indonesia) tidak merupakan produk Undang-

undang yang mengikat luas (publik), tetapi sebagai self regulation bagi para 

anggotanya, kode etik ini memiliki arti penting dalam rangka memberikan 

kejelasan aturan main (Taufik H. Simatupang, 2004: 24) 

Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan 

Indonesia) dianut prinsip atau asas umum sebagai berikut. 

a. Iklan harus jujur, benar dan bertanggung jawab.  

b. Iklan harus dijiwai oleh persaingan yang sehat. 

Iklan harus melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan 

agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan 

hukum yang berlaku (Etika Pariwara Indonesia: 15) 

6. Hukum Positif yang Mengatur Tentang Iklan 

Pengaturan secara tegas terhadap iklan tidak saja dapat menjamin 

perlindungan hukum terhadap konsumen, tetapi pengaturan itu juga sangat 

bermanfaat sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan 

periklanan, seperti: pengiklan, perusahaan periklanan, dan media penyiar 

iklan dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, semua pihak yang terlibat 

itu dapat melakukan mekanisme kontrol sesuai dengan rambu-rambu yang 

ada. Melalui peraturan atau perangkat hukum yang ada diharapkan produk 

iklan yang dihasilkan penuh muatan kreativitas itu dapat menjunjung asas-

asas umumperiklanan serta rambu-rambu hukum yang telah ada. Namun 
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sayangnya hingga kini Indonesia belum mempunyai Undang-Undang 

khusus yang mengatur tentang iklan. Hukum positif di Indonesia tentang 

iklan diatur secara parsial di dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

seperti : 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam UU ini masalah yang menyangkut iklan diatur dalam Pasal 8-20.  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP diatur mengenai 

iklan yang merugikan konsumen, terutama iklan yang mengelabuhi dan 

membohongi konsumen serta mengandung unsur-unsur persaingan 

curang, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar 

ketentuan hukum pidana dan oleh karena itu dapat diberikan sanksi 

hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 390, Pasal 378, dan Pasal 382 bis. 

C. Pengertian Televisi 

Televisi adalah sebuah pengalaman yang kita terima begitu saja. Kendati 

demikian, televisi juga merupakan sesuatu yang membentuk cara pikir kita 

tentang dunia. Kehadirannya yang tak terelakkan dan sifat alaminya yang 

populis, dimasa lalu menjadi alasan penolakan televisi, karena sifatnya yang 

sekejap dan tidak berharga. Pada hakikatnya televisi adalah sebuah fenomena 

kultural, sekaligus dimana sepenggal aktivitas budaya menjamah kita di 

dalam rumah (Graeme Burton, 2011: 1-2). 

Sedangkan menurut Neil Postman televisi adalah medium simbolik yang 

paling mendekati kaidah ilmiah.kemampuan televisi tidak dapat diwujudkan 

oleh media lain sebelumnya. Karenanya televisi yang menjadi medium 
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pembenaran mendekati kaidah ilmiah telah terjawab melalui keberadaannya 

sebagai medium yang absurd, maya dan penuh dengan kebohongan (Burhan 

Bungin, 2001: 72). 

Sebagai produk televisi, iklan televisi berbeda dengan iklan pada 

umumnya. Sebab iklan ini mengesploitasi apa yang tidak bisa dilakukan di 

media lain seperti majalah. Tiga segi yang dieksploitasi dalam iklan televisi 

adalah percakapan, music (spesial efek film atau FX), dan aksi. Musik 

menentukan modus produksi, bagaimana kita dibimbing untuk 

memahaminya, musik juga memadukan elemen bersama-sama dan 

menyediakan tema. Aksi mendemostrasikan atau mengilustrasikan aspek-

aspek produksi, tapi aksi bisa juga menghasilkan pengaruh kuat dramatis dari 

sebuah mikrodrama, yang mengundang perhatian dan mempertahankannya. 

Percakapan adalah sesauatu yang menarik, sehingga iklan televisis 

menggunakan proporsi yang penyampaian langsung yang tinggi, sesuatu yang 

kerap kali kita temui di televisi, setidaknya dalam bentuk menuturkan 

kebenaran (truth-telling) seperti berita dan dokumentasi (Graeme Burton, 

2011: 116-117). 

Selain audensi yang besar, televise juga menawarkan fleksibilitasnya 

dalam hal audiensi yang dituju. Jika suatu perusahaan manufaktur ingin 

mempromosikan barangnya pada suatu wilayah tertentu, maka perusahaan itu 

dapat memasang iklan pada stasiun televise yang terdapat di wilayah 

bersangkutan. Dengan demikian siaran iklan di televise menurut Willis-

Aldridge memiliki fleksibility thats permits adaptation to special needs and 
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interest (fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan 

dan kepentingan yang khusus) (Pasal 31 (5) Undang-Undang Penyiaran No. 

32 Tahun 2002). 

D. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini ditekankan pada resepsi Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang tentang iklan 

Mars Perindo di televisi, yang dimaksud dengan penerimaan mahasiswa ilmu 

komunikasi angkatan 2014 tentang iklan mars Perindo di televisi adalah posisi 

mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2014 setelah mereka menonton iklan 

Mars Perindo, apakan mahasiswa sepakat atau mendukung isi iklan Mars 

Perindo, tidak mempunyai sikap atau netral terhadap isi iklan Mars Perindo 

atau mereka melakukan penolakan terhadap isi iklan Mars Perindo. 

 




