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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Beragamnya produk maupun jasa yang ditawarkan oleh berbagai macam 

produsen, menuntut kreatifitas manusia dalam menjalankan kegiatan 

pemasaran. Pada prakteknya, dibutuhkan komunikasi untuk dapat mencapai 

target pada konsumen secara tepat. Dalam proses pemasaran dapat terjadi 

pertukaran, di mana memiliki syarat, (1) terdapat dua atau lebih pihak yang 

memiliki sesuatu yang bernilai untuk dipertukarkan, (2) adanya keinginan dan 

kemampuan untuk memberikan kepada yang lain, (3) adanya cara untuk saling 

berkomunikasi.1 Pada dasarnya periklanan dan promosi menjadi bagian penting 

agar dapat menginformasikan dan meyakinkan konsumen mengenai produk/ 

jasa yang ditawarkan, inilah pentingnya komunikasi dalam pemasaran.  

Dalam memasarkan suatu produk, salah satu cara yang hingga kini masih 

dijalankan adalah memasang iklan. Iklan sebagai salah satu sarana dalam 

menjalankan kehidupan industri kapitalis menjadi bahan utama yang dapat 

diolah untuk menghasilkan daya tarik bagi konsumennya. Beragamnya media 

untuk menampilkan iklan, dan hasil yang diberikan olehnya menjadi 

keuntungan tersendiri bagi produsen untuk memasang iklan. Media yang 

hingga kini masih bertahan untuk menjadi penyalur iklan adalah media massa, 

                                                             
1 Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 3. 
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hal ini tampak dari adanya pertumbuhan belanja iklan yang meningkat sebesar 

18% atau sekitar 67,7 Triliun di pertengahan tahun 2016.2 

Dengan adanya iklan, konsumen seakan ‘disuap’ dengan maskot maupun 

konsep – konsep iklan yang diusung. Bahkan dengan konsep yang berbeda dari 

satu produk dengan produk lainnya, hadir konsep pilihan yang kian diminati 

oleh masyarakat masa kini, berdasarkan survey Nielsen3 tahun 2015, konsep 

iklan paling mengena yaitu konsep real life, humor, dan juga yang bertema 

keluarga. 4  Tema sehari – hari memang lebih mudah untuk diingat pada 

konsumen yang menikmatinya, karena penonton seakan – akan berada di 

dalam iklan tersebut, atau setidaknya merasakan hal yang sama berdasarkan 

pengalaman yang dialaminya. 

Jika berbicara mengenai keluarga, tentu akan dihadapkan dengan peran 

pria dan perempuan, hal ini berkaitan langsung dengan gender. Gender masih 

merupakan bahasan yang sensitif, apalagi jika dikaitkan dengan perempuan. 

Sejatinya seorang perempuan jika di masa lampau, masih berhubungan dengan 

kecantikan maupun peran yang pasif di dalam lingkup masyarakat. Apalagi 

ditambah dengan paradigma yang hadir mengenai perempuan bahwa mereka 

hanyalah kaum yang menjalankan pekerjaan domestik. Menyalahi aturan 

bahkan dianggap sebelah mata jika seorang perempuan keluar dari zona yang 

ada dalam pemikiran masyarakat tersebut. Sedangkan pria selalu menempati 

                                                             
2  Mila Lubis, “Pertumbuhan Belanja Iklan Menunjukkan Arah Positif”, 
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/PERTUMBUHAN-BELANJA-IKLAN-
MENUNJUKKAN-ARAH-POSITIF.html, terakhir diakses 19 September 2016. 
3 Nielsen merupakan salah satu badan riset resmi dunia untuk acara televisi yang mengeluarkan 
rating dan audience share. 
4 Anonim, “Rekomendasi Word-Of-Mouth Masih Menjadi Iklan Paling Dipercaya oleh Konsumen 
Asia Tenggara”, http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2015/REKOMENDASI-WORD-OF-
MOUTH-MASIH-MENJADI-IKLAN-PALING-DIPERCAYA-OLEH-KONSUMEN-ASIA-
TENGGARA.html, terakhir diakses 20 September 2016. 
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http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2015/REKOMENDASI-WORD-OF-MOUTH-MASIH-MENJADI-IKLAN-PALING-DIPERCAYA-OLEH-KONSUMEN-ASIA-TENGGARA.html
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2015/REKOMENDASI-WORD-OF-MOUTH-MASIH-MENJADI-IKLAN-PALING-DIPERCAYA-OLEH-KONSUMEN-ASIA-TENGGARA.html
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posisi yang krusial, di mana kehadirannya sebagai sosok yang senantiasa 

dipandang berguna, bahkan dalam keluarga sekalipun dinantikan 

kemaskulinitasnya hadir di tengah – tengah kehidupan. 5  Berbeda dengan 

perempuan disaat masih diperjuangkan nasibnya, seakan menjadi manusia tak 

berdaya yang pilihan hidupnya disaat sudah dewasa hanya akan dihadapkan 

dengan pernikahan, tidak dipedulikan nasib pendidikannya. Sehingga menjadi 

obyek seksualitas maupun obyektifikasi semata.  

Namun, dengan perkembangan jaman dan juga adanya pergerakan 

perempuan yang semakin tersebar, akhirnya perjuangan itu tidak sia – sia. 

Timbul gerakan feminisme yang menjadi nafas baru bagi kehidupan 

perempuan. Tidak lagi perempuan dianggap sebelah mata, banyak pejuang 

perempuan yang menuntut hak dan kewajibannya. Tetapi tidak berhenti sampai 

disitu, hingga kini pun nasib perempuan masih diperjuangkan untuk 

mendapatkan kesetaraan gender. Memang, di masa kini perempuan telah bebas 

untuk mengemban pendidikan tinggi, menyuarakan pendapatnya, namun masih 

ada aspek yang harus diperjuangkan.  

Dalam lingkup keluarga, perempuan memiliki peran sebagai ibu dan istri. 

Di mana keduanya menghubungkan antara pekerjaan domestik yang harus 

diembannya pula. Tidak sampai disitu, perempuan juga menjadi sosok penentu 

perkembangan anak, kesejahteraan hidup, dan juga terpenuhinya kebutuhan 

dalam kehidupan sehari – hari, inilah fungsi dari ibu muncul. Sehingga timbul 

peran ganda dari seorang perempuan, di mana seorang pria menuntut 

perempuan untuk bisa menjadi istri yang baik, dalam artian dalam mengurus 

                                                             
5 Mely G. Tan, Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 
1996, hal. 42. 
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segala kebutuhan rumah tangga yang sifatnya domestik, di lain sisi juga 

mengharuskan perempuan menjadi sosok ibu yang dapat merawat anaknya 

juga dengan baik. Dari sinilah muncul ketimpangan gender seorang perempuan 

menjadi sosok yang sangat banyak perannya dibandingkan dengan pria. Selain 

itu juga masih adanya stereotipe atas pekerjaan perempuan, yang menganggap 

pria sosok kuat, rasional, jantan, dan perkasa, dibandingkan perempuan dengan 

kekhasan lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. 6  Akhirnya disaat 

seorang perempuan melangkah menuju tingkat yang lebih dekat dengan 

masyarakat, akan timbul persepsi di mana perempuan meninggalkan pekerjaan 

yang semestinya, yaitu pekerjaan domestik. 

Dilematis dari peran perempuan, ingin maju tapi diadu dengan berbagai 

persepsi lama yang terbentuk dalam masyarakat, namun jika tetap berada pada 

zona yang seharusnya, tentu perjuangan organisasi penggerak perempuan akan 

menjadi hampa tak berarti apa – apa. Mungkinkah keadaan yang ada ini 

merupakan salah satu akibat dari bentukan iklan yang senantiasa ditayangkan 

pada media massa? Jika merujuk pada pendapat Irwan Abdullah, iklan yang 

ada merupakan cerminan dari kesadaran budaya yang ada7, maka secara tidak 

langsung apa yang ditampilkan dari iklan adalah bentukan maupun pemikiran 

yang ingin dibuat mengenai keadaan yang ada di masyarakat kini. Sama halnya 

seperti apa penggambaran perempuan yang ditampilkan dalam iklan adalah 

konstruksi yang ingin dibangun atau merupakan bentukan yang sudah ada sejak 

lama dalam masyarakat. 

6 Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, UMM Press, Malang, 
2008, hal. 17. 
7 Ibid, hal. 60. 
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Jika melihat pada berbagai iklan yang hadir di tahun 1990 – an, seperti 

iklan Sari Ayu, maupun iklan sabun Giv, dan iklan obat pelangsing tubuh Merit 

yang pada masanya sangat populer, mencerminkan perempuan cantik, pesolek, 

kemolekan tubuhnya sangat dinantikan, apalagi saat adegan di mana pria 

membelai lembut tubuhnya, secara tidak langsung posisi perempuan saat itu 

adalah obyek seksualitas pria jika di dalam lingkup keluarga. Selain itu, hal ini 

turut mengindahkan bahwa seorang perempuan yang ideal yakni yang memiliki 

kemolekan tubuh dan dapat membuat pria jatuh hati. Dengan adanya stereotipe 

yang ada dalam masyarakat mengenai perempuan yang harus memiliki tubuh 

yang molek, wajah yang cantik (kurus, tinggi, langsing) akankah di masa kini 

juga masih timbul mitos – mitos terkait perempuan, masih samakah dengan 

jaman dulu atau mungkin akan ada mitos baru yang berkembang di masyarakat, 

hal ini menjadi persoalan dan ingin diteliti lebih lanjut. Bentukan citra 

perempuan seperti apa yang ditampilkan dalam iklan jaman sekarang mengenai 

perempuan. 

Iklan Sariwangi selama bertahun – tahun mulai dari 1973 hingga kini 

memiliki tema keluarga dalam memasarkan iklannya, namun dengan konsep 

penokohan dan alur cerita yang berbeda. Jika dipandang dari semiotika milik 

Roland Barthes yang fokus kepada mitos di mana merupakan perkembangan 

dari konotasi, iklan ini menarik untuk diteliti dengan menggunakan analisis 

semiotika Barthes karena berusaha mengupas satu per satu tanda yang muncul 

menurut peneliti dengan konsep dari ahli semiotika tersebut. Dari posisi ibu, 

bagaimana perilaku menghadapi tiap anggota keluarganya memiliki perbedaan 

di dalamnya. Masih sama atau tidaknya citra perempuan yang diusung dalam 
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konsep iklan ini, atau justru memiliki citra dari mitos yang baru seiring dengan 

perkembangan jaman. Melihat kecenderungan ini, peneliti menggunakan 

analisis semiotika yang akan membahas lebih lanjut unsur – unsur apa saja 

yang ada dalam kedua iklan tersebut yang memang mendukung adanya 

pembentukan citra perempuan masa kini. Dari segi verbal maupun non 

verbalnya akan dibahas lebih lanjut sehingga dapat ditemukan seperti apa citra 

perempuan yang dibangun, masih seperti jaman sebelumnya atau justru ada 

mitos baru dalam citra perempuan  yang dibangun oleh media. Peneliti 

membuat penelitian mengenai “Citra Perempuan dalam Iklan Teh (Analisis 

Semiotika pada Iklan Sariwangi versi ‘Sari Melati’ dan versi ‘Sambut yang 

Pulang dengan Kehangatan’). 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk mengungkap citra perempuan dalam iklan Sariwangi versi “Sari 

Melati’ dan versi “Sambut yang Pulang dengan Kehangatan” digunakan 

metode analisis milik Barthes yang mengarah pada mitos di mana merupakan 

perkembangan dari konotasi sehingga dirumuskan masalah dari penelitian ini 

“Bagaimana citra perempuan yang dibentuk oleh iklan keluarga teh produk 

Sariwangi versi ‘Sari Melati’ dan versi ‘Sambut yang Pulang dengan 

Kehangatan’ menggunakan analisis semiotika Roland Barthes?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami citra perempuan pada iklan 

keluarga teh produk Sariwangi versi ‘Sari Melati’ dan versi ‘Sambut yang 

Pulang dengan Kehangatan’ dengan menggunakan analisis semiotika Roland 

Barthes. 
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1.4. Signifikansi Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Akademis 

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mahasiswa 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama yaitu analisis semiotik 

khususnya jurusan ilmu komunikasi konsentrasi audio visual. 

1.4.2. Kritik Sosial 

Agar masyarakat dan mahasiswa khususnya perempuan menjadi lebih 

peka dan tidak termakan oleh mitos belaka mengenai citra perempuan 

yang selama ini dibentuk oleh media yang ada di Indonesia, khususnya 

iklan, sehingga dapat lebih kritis terhadap tayangan yang disajikan oleh 

media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


