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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Iklan sebagai Program Komunikasi Pemasaran 

Suatu kegiatan yang terjadi pada kehidupan makhluk hidup sehari – hari 

pada dasarnya bersumber dari komunikasi. Komunikasi sebagai kebutuhan 

untuk kelangsungan hidup merupakan hal penting dan tidak dapat dihindari. 

Manusia utamanya, sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung satu sama 

lain, memiliki andil yang begitu besar dalam komunikasi. Dengan dibekali akal 

pikiran, manusia melakukan komunikasi tidak hanya sebagai kebutuhan tetapi 

juga senjata dalam bersosialisasi untuk mencapai tujuan, maupun untuk 

mempengaruhi satu sama lain. Seperti halnya pengertian komunikasi yang 

dikemukakan oleh pakar sosiologi pedesaan Amerika, yakni Everett M. Rogers, 

bahwa: 

“Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber 
kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah 
laku mereka”1 

 
Lebih jauh, Thomas M. Scheidel, mendefinisikan komunikasi sebagai kegiatan 

yang lebih luas dan menjangkau hingga wilayah psikologis manusia: 

“Komunikasi dilakukan untuk mendukung identitas diri, membangun 
kontak sosial dengan orang sekitar, dan untuk mempengaruhi orang lain 
untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Tetapi 
tujuan dasarnya adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis 
manusia.”2 

 
Sebuah pengadaan diri dengan komunikasi dan pengasingan diri bagi yang 

tidak melakukan komunikasi. Hal ini menjadi sebuah keharusan dan kewajaran 

yang diilhami oleh tiap manusia. Pentingnya kegiatan ini juga ditentukan oleh 

                                                             
1 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 19. 
2 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 
4. 
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bagaimana pemahaman dari penerima dan juga bagaimana pengirim 

memberikan pesannya. Karena tanpa adanya pemahaman diantara kedua 

pelaku, akan terjadi ketimpangan bahkan terjadi kesalahpahaman. 

Dalam prakteknya, manusia saling mempengaruhi antarpelaku komunikasi, 

dengan kesamaan pesan yang diterima, ketertarikan serupa mengenai pesan 

yang disampaikan, akan terjadi proses mempengaruhi diantara kedua pelaku. 

Tetapi tidak hanya sebatas pada pembicaraan komunikasi yang dapat berupa 

kata – kata, tetapi juga dalam berbagai bentuk lain bisa dikatakan sebagai 

komunikasi. Shanon dan Weaver mengungkapkan bahwa: 

“Komunikasi merupakan bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh 
mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak hanya 
sebatas pada bentuk komunikasi dengan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal 
ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi”.3  

 
Dari definisi di atas, dapat dipahami, bahwa sejatinya komunikasi tidak 

hanya persoalan berbicara, tetapi juga tentang ekspresi wajah, perilaku manusia, 

bagaimana memahami seni, maupun gesture dari manusia termasuk ke dalam 

bentuk komunikasi. Di sini jelas adanya bahwa komunikasi tidak hanya 

sebagai suatu bidang yang berdiri sendiri, tetapi juga dibutuhkan bidang – 

bidang ilmu pengetahuan lainnya. Seperti dalam (1) psikologi, (2) politik, (3) 

sosiologi, (4) budaya, (5) filsafat, (6) dakwah, (7) pemasaran, dan masih 

banyak bidang – bidang lain yang juga berhubungan dengan komunikasi. 

Karena kompleksnya ilmu komunikasi  akhirnya menjadikan komunikasi 

sebagai multidisiplin.4 

                                                             
3 Ibid, hal. 20. 
4 Terdapat lima konsep kunci dalam komunikasi, yakni sosial, proses, makna, dan lingkungan. 
Komunikasi memiliki banyak pengertian, karena dinamis dan seiring dengan perkembangan 
jamannya memiliki perubahan dalam proses di dalamnya. Lihat Richard West & Lynn H. Turner 
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Pemasaran pada dasarnya bukanlah ilmu yang benar – benar murni, ilmu 

ini merupakan adopsi dari beberapa ilmu seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, 

dan lain – lain. Dan jika berbicara mengenai pemasaran memang identik 

dengan penjualan, namun tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara 

menjual, tetapi AMA (The American Marketing Association) mendefinisikan 

lebih lanjut bahwa pemasaran juga memiliki kegiatan yang lebih luas, yakni: 

“Proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, promosi, dan 
distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
memuaskan individu serta tujuan organisasi.”5 

 
Dalam prakteknya pemasaran tidak akan terjadi jika tidak terdapat empat 

komponen utama ini, dalam masyarakat biasa disebut dengan 4P, (1) Product 

(produk), (2) Price (harga), (3) Place (tempat, termasuk juga distribusi), (4) 

Promotion (promosi). Pada awalnya komponen – komponen ini hanyalah satu 

kesatuan yang berdiri sendiri – sendiri, di mana antara satu komponen dengan 

yang lainnya tidak ada hubungannya. Namun dengan adanya kesadaran akan 

pentingnya integrasi dan konsistensi pesan dalam pemasaran, IMC (Integrated 

Marketing Communication) menjadi pelopor keterkaitan antarmedia 

komunikasi yang digunakan dengan konsistensi reputasi antara citra merk 

dengan citra korporat. 6  Secara singkat komunikasi pemasaran terintegrasi 

(IMC) adalah: 

“Menyatukan perencanaan, tindakan, dan koordinasi pada semua wilayah 
komunikasi pemasaran dan juga memahami konsumen menyangkut apa 
sesungguhnya tanggapan konsumen.”7 

                                                                                                                                                                       
(2008). Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3 Analisis dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika, 
hal.5. 
5 Morissan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 3. 
6 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 51. 
7 Ibid, hal. 52. 
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Dengan adanya integrasi antar bauran pemasaran yang ada dalam konsep 

komunikasi pemasaran berupaya untuk menciptakan ekuitas merk (brand 

equity). Sehingga dapat menimbulkan kepercayaan akan merk yang ditawarkan. 

Program – program yang dijalankan dalam komunikasi pemasaran meliputi8: 

a. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 Merupakan upaya perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi 

secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan maksud untuk 

menimbulkan tanggapan dan atau transaksi penjualan, mencakup berbagai 

aktivitas termasuk mengelola database, penjualan langsung, telemarketing, 

dan iklan tanggapan langsung dengan menggunakan berbagai saluran 

komunikasi melalui internet, media cetak, maupun media penyiaran. 

b. Pemasaran Interaktif 

 Memasuki perkembangan jaman yang semakin terasa, perkembangan 

dalam pemasaran pun ikut terbawa oleh kemajuan jaman. Banyak 

perusahaan yang kini mengembangkan website sebagai media promosi 

barang dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, internet juga bisa sebagai 

instrumen komunikasi terpadu yang mandiri. Namun, meskipun internet 

bersifat interaktif, iklan di media massa lain tetap memiliki peran penting 

untuk mengajak konsumen mengunjungi website perusahaan. 

c. Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan dapat dibagi menjadi dua, yakni (1) berorientasi 

pada konsumen (pemotongan harga, kontes, sampel produk) dan (2) 

berorientasi pada perdagangan (kepada pedagang, pengecer, distributor).  

                                                             
8 Morissan, Op. Cit., hal. 17. 
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d. Hubungan Masyarakat 

 Menurut Dominick 9  humas mencakup dengan keterkaitannya pada 

opini publik, komunikasi, dan juga fungsi manajemen.  

e. Publisitas 

Merupakan kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, 

organisasi, atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas 

adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media 

massa. 

f. Iklan 

 Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi non personal mengenai 

suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor 

yang diketahui. Iklan termasuk ke dalam salah satu bentuk promosi yang 

paling banyak dikenal dan dibahas banyak orang, karena daya jangkaunya 

yang luas. Iklan juga merupakan alat promosi yang sangat penting, 

khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang 

ditujukan kepada masyarakat luas. 

 Menjadi salah satu program dalam bidang komunikasi pemasaran, di 

mana berkaitan erat dengan kapitalis membuat iklan menjadi salah satu 

alat untuk mencapai keuntungan secara cepat melalui berbagai media 

apapun yang dapat menyentuh masyarakat dalam sekejap. 

 

                                                             
9 Ibid., hal. 28. 
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2.2. Peran Iklan dalam Masyarakat Industri – Kapitalis 

Peralihan dari jaman primitif di mana hanya berpikir bagaimana 

memenuhi kebutuhan telah beralih pada jaman industri – kapitalis yang lebih 

dari sekedar kebutuhan. Pembentukan budaya konsumtif pun mulai 

disebarluaskan dan ditanamkan dalam benak masyarakat. Demi mewujudkan 

keinginan ini, kaum kapitalis pun memanfaatkan iklan sebagai salah satu cara 

untuk mendorong budaya konsumtif menjadi nyata. Langkah awal dalam 

mengkonstruksikan sebuah pemikiran yang konsumtif, dibutuhkan persuasi 

dalam upaya merayu konsumen agar terpikat. Iklan disini, memiliki sifat 

persuasi dalam membangun kepercayaan konsumen dan ketertarikan untuk 

menggunakan  produk ataupun jasa yang ditawarkan. 

Persuasi merupakan ajakan ataupun motivasi untuk melakukan sesuatu. 

Persuasi yang dilakukan oleh iklan bentuknya berbeda – beda, Sean Brierley 

membagi tiga bentuk persuasi10, yakni (1) Presenter, dengan cara memberikan 

testimoni dan juga menjelaskan kegunaan maupun manfaat dari produk yang 

ditawarkan, biasanya dilakukan dengan mengandalkan kekuatan bahasa verbal 

dari artis maupun tokoh yang ahli dalam bidangnya. (2) Demonstration, 

melibatkan instruksi maupun tes uji secara langsung dengan menampilkan 

bukti – bukti yang menguatkan. Dan bentuk persuasi terakhir adalah (3) Slice 

of life, salah satu bentuk persuasi yang menempatkan produk pada sebuah 

setting dan naskah serupa selayaknya kehidupan nyata, cara ini biasanya dapat 

menimbulkan konsumen menjadi ikut terbawa dalam cerita. 

                                                             
10 Ibid, hal. 67. 
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Dari bentuk – bentuk persuasi yang dilakukan, sebenarnya tujuannya 

hanyalah satu, menarik minat konsumen untuk bersedia menerima dan ikut 

menggunakan produk. Tak jarang ketiga bentuk persuasi dapat digunakan 

sekaligus demi mendapat daya tarik konsumen. Penerimaan persuasi ini 

sebenarnya timbul dari adanya pengaruh gaya hidup tiap individu ataupun 

kelompok yang berbeda – beda. Karena dengan perbedaan kelas sosial ataupun 

gaya hidup yang dimiliki individu akan berbeda pula cara berpikir mereka 

dalam menanggapi suatu informasi. Melalui iklan, masyarakat dirayu dengan 

kegunaan dan juga nilai sosial yang dihasilkan dari pemakaian suatu produk 

komoditas. Ditampilkan dalam sebuah tontotan, komoditas 11  menjadi alat 

pemuas kebutuhan masyarakat. Dengan kebutuhan menerima informasi dan 

juga kecanggihan teknologi yang mutakhir, menimbulkan proses 

komodifikasi 12  dalam meraih keuntungan dan laba dalam urusan bermedia 

yang tercipta lagi – lagi oleh kapitalis. 

Komodifikasi 13  yang berupa perubahan nilai guna menjadi nilai tukar, 

seakan telah lazim untuk digunakan dan diterima oleh masyarakat sebagai 

bentuk kewajaran, dihayati sebagai suatu pikiran yang telah timbul sejak lama. 

Bisnis sebagai lahan meraup laba menjadi salah satu hal yang tak dapat 

dihindarkan, bahkan hingga dengan adanya komodifikasi ini, isi media yang 

                                                             
11 Komoditas merupakan bentuk tertentu dari produk ketika produksinya terutama diorganisasikan 
melalui proses pertukaran. Suatu produk dapat menjadi komoditas yang bernilai karena dapat 
menciptakan keuntungan di pasar setelah dikemas menjadi produk yang tidak hanya sekedar 
memiliki nilai guna dari komersialisasi pertanian untuk menjual makanan misalnya dan produksi 
drama dalam penyiaran komersial (Mosco, 2009). 
 
13 Misalnya saja nilai guna minuman untuk menghilangkan dahaga, menjadi minuman dalam botol 
dan buku novel, ataupun komsersialisasi pertanian untuk menjual makanan dan produksi drama 
untuk penyiaran komersial. Lihat Idy Subandi Ibrahim & Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi 
dan Komodifikasi Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi, Jakarta: Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, hal. 17. 



15 

 

berupa berita, program acara, maupun iklan disulap sebagai bahan eksploitasi 

untuk menampilkan isu – isu tertentu yang dapat menarik konsumen untuk 

menonton. Dengan meningkatnya jumlah penonton akan meningkatkan pula 

jumlah pemasukan bagi korporasi maupun agen periklanan. Karena ikatan 

antara kedua badan ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan, saat 

korporasi mengalami keuntungan, agen periklanan akan ikut menikmati, 

demikian sebaliknya.  

Seiring dengan kreatifnya korporasi maupun agen periklanan dalam 

mengemas iklan yang akan ditampilkan, timbul juga sebuah intrik budaya ke 

dalam konsep di dalamnya. Bermunculannya berbagai macam jenis musik, 

mode pakaian, dan tren masa kini, ikut membantu iklan untuk membungkusnya 

menjadi transformasi budaya yang ada. Budaya tidak lagi menjadi aspek yang 

harus dilindungi, dihayati, dan dijadikan sebuah karya yang maha besar, tetapi 

menjadi sebuah alat menaikkan tingkat perekonomian dalam persaingan pasar. 

Hadirnya unsur budaya dalam iklan menjadi dilematis tersendiri antara peduli 

dan juga untung. Di lain sisi memberikan dampak kepedulian dengan ikut 

mengajak melestarikan budaya yang ada, di lain sisi dapat meraup keuntungan 

dengan banyaknya ketertarikan konsumen yang menikmatinya. 

Iklan tidak dapat lepas dari komodifikasi, apa pun itu diubahnya menjadi 

nilai jual. Budaya pun dibuat demikian, dengan menyisipkan simbol – simbol 

masyarakat, adat, agama, ideologi yang diyakini, diharapkan dapat menjadi 

sesuatu yang khas asli dari Indonesia. Misalnya saja pada saat menyebut 

“kecantikan alami wanita Indonesia..” ataupun “Dari Sabang sampai Merauke, 

dari dan bagi Indonesia..” 
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Disadari atau tidak, dirasakan atau tidak, manusia masa kini telah 

memasuki era globalisasi dengan segala kecanggihan teknologi dan informasi 

yang semakin dekat pada kehidupan sehari – hari, tentunya tidak dapat 

dihindari ataupun ditolak keberadaannya. Masyarakat pun kini telah menjadi 

masyarakat industri, dikarenakan adanya peralihan dari era di mana lahan 

pertanian menjadi kebutuhan yang menentukan kehidupan namun digantikan 

oleh lahan pabrik yang berdiri tegak seiring dengan tuntutan teknologi yang 

semakin maju. Lebih rinci, Jason Mauch mengungkapkan, bahwa: 

“Industrialisme merupakan pertumbuhan produksi, mencakup perluasan 
perubahan sistem – sistem serta perubahan alat – alat produksi (mesin) baru 
yang masuk ke dalam pabrik. Industrialisasi juga bisa dimaknai sebagai 
proses di mana masyarakat bergerak dari pertanian menuju produksi barang 
dan jasa.”14 

 
Munculnya produk – produk siap saing saat ini merupakan salah satu 

penyebab dari munculnya era industri. Dari sekian banyak produk yang 

diciptakan sebenarnya memiliki tujuan di dalamnya. Tidak semata – mata 

hanya untuk kebutuhan konsumen, tetapi juga demi meraup keuntungan, 

karena adanya industri yang makin hari kian meningkat, timbulah persaingan 

antar manusia. Adanya persaingan ini pun menuntut agar tiap individu menjadi 

pribadi yang kuat dalam menghadapi arus yang kejam dalam dunia persaingan 

global. 

Pada dasarnya revolusi industri yang terjadi ini memberikan perubahan 

pada segala aspek, mulai dari politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Hingga 

pada akhirnya muncul siapa yang bertahan dia yang berkuasa, sedangkan yang 

tidak mampu bertahan hanya akan menerima penindasan. Inilah keadaan yang 

                                                             
14 Yadi Supriadi, Periklanan Perspektif Ekonomi Politik, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 
2013, hal. 144. 
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kini juga tengah dihadapi dalam persaingan menciptakan produk – produk 

berdaya guna dan berdaya saing. Karena efek dari industrialisasi ini 

mengakibatkan kecepatan hasil produk dan keefisienan waktu dalam 

menciptakan produk menjadi hal yang utama, maka hubungan masyarakat kini 

pun tidak semata – mata antara budak terhadap tuannya, namun lebih kepada 

penjualan tenaga kerja kepada pemilik modal. 15  Industri menghubungkan 

kehidupan dengan cara produksi kapitalis, di mana pekerja dikerahkan semua 

tenaganya dengan bayaran upah berupa gantinya demi memproduksi barang 

miliknya. Sasaran produksi ini yakni menjual setinggi – tingginya harga 

daripada biaya produksi, dan akhirnya menghasilkan laba dan keuntungan. 

Kapitalisme merupakan babak tercerahkannya umat manusia, tersibaknya 

kenyataan bahwa kekayaan itu bukan hanya sarana tapi juga tujuan 

sebenarnya.16 

Dalam ajaran Karl Marx mengenai akumulasi kapital, tiap perusahaan 

akan terus berlomba dalam melipatgandakan kekayaan mereka dengan cara 

membangun jaringan korporasi secara global. Sebut saja Coca Cola salah satu 

produk yang namanya melambung di dunia, bahkan di Indonesia sekalipun. 

Apalagi didukung dengan adanya globalisasi yang semakin menjamur saat ini. 

Teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu hal penting namun tak 

merubah era industri, karena sejatinya teknologi ini menjadi pendukung, tapi 

tetap utamanya adalah siapa pemilik kelas sosial yang ada dan berkuasa. 

Perkembangan teknologi pun tidak dapat dipisahkan dari penguasaan ekonomi, 

dominasi menjadi hal utama yang membawa manusia ke dalam persaingan 

                                                             
15 Ibid, hal. 145. 
16 Ibid, hal. 86. 
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membabi buta dengan seberapa kuat bertahan dan lingkungan sosial menjadi 

tempat penciptaan produk dihasilkan. Produk massal, industri hiburan, ataupun 

media menjadi satu wadah, yaitu masyarakat kapital – industri. 

Korporasi, agen periklanan, dan juga media massa menjadi satu unit yang 

menjalankan sebuah bisnis informasi, pada hakikatnya, konsumen menjadi 

target utama dalam bisnis ini. Sebuah korporasi yang menawarkan sebuah 

produk maupun jasa melibatkan agen periklanan agar produk maupun jasanya 

dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan salah satu media yang cukup efekftif 

dan efisien dalam memberikan informasi adalah media massa. Terjadilah 

perputaran uang di dalam proses bisnis informasi ini dilakukan. Jadi, 

sebenarnya dalam era modern saat ini, masyarakat dikuasai oleh tiga bidang 

utama tersebut dan terjadilah segitiga konglomerasi dalam bisnis informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sebuah pertunjukan hiburan, seperti misalnya teater, tentu itu hanya 

sebuah cerita, dan penonton hanya akan menikmatinya sebagai sebuah 

tontonan namun tak nyata, karena dibuat sedemikian rupa oleh sekelompok 

Gambar 2.1. Segitiga Konglomerasi dalam Bisnis Informasi (Supriadi, 2013: 27) 
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manusia di dalamnya. Meskipun ada berbagai macam adegan yang disajikan, 

penonton tidak merasa bahwa itu sebagai sebuah cerita terpotong, teater tetap 

satu cerita dengan satu tema. Sama halnya dengan pendapat Guy Debord 

bahwa tontonan bukanlah kumpulan dari gambar – gambar, ia merupakan 

hubungan sosial antara masyarakat yang dimediasi melalui gambar. 17 

Layaknya tontonan yang pada masa kini disajikan, dalam bentuk yang berbeda, 

seperti film, sinetron, pasar, mall, iklan bukanlah gambar yang terpisah, 

semuanya adalah kesatuan cerita yang berjudul masyarakat industri – kapitalis. 

2.3. Iklan dan Realitas Sosial 

Iklan telah menjadi bagian dari masyarakat industri – kapitalis yag 

memiliki kekuatan dalam memberikan gambaran realitas dan juga memberikan 

keinginan dan kemauan dari suatu individu. Apa yang bagus, apa yang sedang 

tren, apa yang menjadi daya tarik laki – laki kepada perempuan, seakan 

dijadikan sebagai tujuan yang diinginkan dan tidak dapat dipertanyakan. 

Menurut Schutz, Berger, dan Luckmann serta Goffman, aktivitas manusia yang 

bertujuan, berada dalam struktur makna. Objek dan peristiwa yang terjadi 

dalam dunia sehari – hari tidak memiliki makna yang universal dan inheren. 

Makna justru tercipta dan dibentuk secara sosial. Iklan bukan sekedar cermin 

yang jujur, tetapi cermin yang medistorsi, membuat menjadi cemerlang, 

melebih – lebihkan, dan melakukan seleksi atas tanda – tanda atau citra – 

citra. 18  Iklan tidak berbohong, tetapi juga tidak menyatakan apa yang 

sebenarnya. Jika menurut Schudson19, iklan tidak mempresentasikan realitas, 

tapi tidak juga membangun dunia yang benar – benar fiktif, iklan berada pada 
                                                             
17 Ibid, hal. 98. 
18 Ratna Noviani, Jalan Tengah Memahami Iklan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 53. 
19 Ibid, hal. 55 
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ruang realitasnya sendiri. Pada dasarnya iklan berada pada posisi seakan 

menjadi harapan dari para penonton yang pada akhirnya dijadikan sebuah 

realitas yang sebenarnya terjadi, namun tidak lepas akan sarat penambahan ide 

sehingga lebih terkesan nyata. 

Kekuatan media dalam mengkonstruksi theater of mind dalam dunia 

periklanan media, fungsi dari copywriter dan juga visualiser mempunyai andil 

dalam membangun realitas media berdasarkan pada apa yang diinginkan 

tentang produk yang akan diiklankan. Ruang realitas semu merupakan satu 

ruang antesis dari representasi, menurut Derrida (1978) antesis dapat disebut 

dengan dekonstruksi terhadap representasi realitas itu sendiri20. Iklan televisi 

pada dasarnya tidak semuanya mengandung citra, namun karya televisi 

dianggap sempurna jika mencapai pada taraf citra produk.  

2.4. Gender dalam Industri Periklanan 

Dalam Cultural Studies, seks dan gender diyakini sebagai konstruksi sosial 

yang secara intrinsik terkandung dalam soal – soal representasi. Konsep 

stereotip menempati posisipenting dalam cira perspektif perempuan. Suatu 

stereotip terdiri dari reduksi person menjadi serangkaian ciri – ciri karakter 

yang dibesar – besarkan, dan biasanya negatif21. Konseptualiasasi gender juga 

menyoroti proses konstruksi sosial mengenai kepriaan dan kewanitaan sebagai 

kategori – kategori yang berlawanan dengan nilai – nilai sosial yang timpang 

dalam budaya pop. Representasi merupakan suatu ekspresi langsung realitas 

sosial dan suatu distorsi potensial dan distorsi aktual atas realitas tersebut yang 

bermakna dalam konteks kekuasaan sosial dengan konsekuensi yang 
                                                             
20 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi 
di Masyarakat, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 223. 
21 Chris Barker, Cultural Studies, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 259. 
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ditimbulkannya bagi relasi gender. Representasi perempuan dalam budaya pop 

dan dalam sastra dalam rangka menyatakan bahwa perempuan diseluruh 

penjuru dunia dibentuk sebagai jenis kelamin kedua, tersubordinasi oleh laki – 

laki. Jadi, perempuan memiliki posisi subjek yang dikonstruksi untuk mereka 

yang menempatkan mereka dalam kerja patriarkis domestisitas dan kecantikan. 

Ketidaksetaraan dan eksploitasi gender jauh lebih sistematis dan kualitatif 

dibandingkan dengan apa yang dapat diraih oleh feminisme liberal, dalam 

kerangka – kerangka tersebut media massa harus dipahami dan dijelaskan, 

media tidak hanya berputar ketika menampilkan perempuan dalam berbagai 

peranan stereotipnya tapi juga memiliki peranan yang jauh lebih mendasar 

dalam membantu mendefinisikan dan membentuk makna mendasar feminitas 

dan maskulinitas. Feminisme liberal tidak mampu mengapresiasi hal – hal 

tersebut karena sifatnya yang teoritis, mengabaikan struktur kekuasaan 

patriarkal yang lebih luas dan bertahan untuk selanjutnya didistorsikan oleh 

budaya populer. Kendati teks mengkonstruksi posisi subjek, tidak serta – merta 

bahwa semua perempuan atau laki – laki menjalankan apa yang ditawarkan22. 

Masalah yang muncul pun politisasi media dan pengetahuan, khususnya 

yang menyangkut objektifitas pengetahuan itu sendiri. Persoalan objektifitas 

pengetahuan berkaitan dengan hak atau otoritas untuk mempresentasikan 

seseorang, masyarakat, atau kebudayaan lain. Kebenaran akan representasi 

tersebut dapat dievaluasi dan mmemisahkan antara kebenaran dan ideologi. 

Tuduhan yang muncul seringkali ada dalam ketimpangan peran, bahwa telah 

                                                             
22 Ibid, hal. 266. 
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terjadi semacam subjektifitas pengetahuan atau lebih jauh lagi politisasi 

pengetahuan tuduhan itu pun berlaku dalam ketimpangan peran gender. 

Iklan menyodorkan sebagai perempuan bukan hanya komoditas melainkan 

juga hubungan personal dimana perempuan adalah feminin, bagaimana 

seharusnya menjadi perempuan itu feminin, yang atributnya dengan pria dan 

keluarga berasal dari pemakaian komoditas. Menurut Winship (1981) 23 

perempuan tidak lebih dari sekedar komoditas yang dikenakan, meliputi lipstik, 

pakaian, dan lain – lain adalah perempuan. Iklan juga membangun posisi 

subjek bagi perempuan yang menempatkan mereka dalam kerja domestik 

patriarkal, namun orang macam apa yang dionstruksikan dan dengan 

konsekuensi apa24. 

Dominasi dibentuk dipertahankan melalui berbagai iinstitusi dan nilai – 

nilai dalam masyarakat. Dominasi ini dijalankan melalui ideologi yang 

mempertahankan ketimpangan hubungan gender dan ideologi itu adalah 

ideologi gender yang patriarkis. Perempuan distereotipkan kedalam dua hal, 

ideal dan juga menyimpang. Perempuan ideal mengasuh dan maternal 25 . 

Penguasaan informasi, pengetahuan, media, dan citra yang dibentuk 

merupakan bagian penting dalam mempertahankan hegemoni ideologis 

sekelompok masyarakat yang memilki kekuasaan. Pengetahuan dan media 

digunakan dalam membentuk dan mempertahankan hegemoni kekuasaan, 

kaitannya dalam pencitraan perempuan dalam iklan disalah satu sisi membuka 

pilihan untuk membangun citra baru mengenai identitas diti, di mana 

perempuan memiliki eksistensi sevcaara penuh dalam pencitraan. 
                                                             
23 Chris Barker, Op.Cit., hal. 268. 
24 Ibid, hal. 265. 
25 Ibid, hal. 261. 
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Meningkatnya ekonomi di Indonesia ikut mempengaruhi pada belanja 

iklan yang terjadi. Dengan berkembangnya industri periklanan, kreativitas juga 

ikut meningkat dalam pembuatan konsep iklan yang memiliki konsep gaya 

khas Indonesia. Menurut Cakram Komunikasi tahun 1996, dalam buku Jalan 

Tengah Memahami Iklan, gaya khas Indonesia ini dibangun oleh tiga hal, 

yaitu:  

- Fisik 

Merupakan fisik produk maupun segmentasi geografis dan demografis 

target sasaran produk, misalnya saja dengan menampilkan salah satu 

daerah di Indonesia atau menampilkan perempuan maupun pria di 

dalamnya. 

- Karakter 

Lebih mengarah kepada segmentasi psikografis, contohnya dengan 

menampilkan perempuan karir di dalam iklan yang mewakili karakter atau 

sikap dari masyarakat Indonesia masa kini. 

- Gaya (Style) 

Terlihat dari mode pakaian yang dikenakan, maupun dari gaya bahasa, 

gaya penampilan, maupun lainnya. 

Gaya khas yang ditampilkan pada iklan tetap tidak akan lepas dari 

perkembangan iklan secara global. Misalnya saja tren mobil yang hadir di kelas 

dunia, akan ikut mempengaruhi konsep iklan yang bernuansa lokal. Terutama 

adanya investasi asing, yang ikut memasarkan produknya di Indonesia, secara 

otomatis, iklannya pun akan masuk ke dalam media yang ada di Indonesia. 

Produk multinasional yang muncul beberapa memiliki kampanye global, di 



24 

 

mana iklan yang disajikan akan sama di seluruh dunia, namun juga terdapat 

iklan multinasional yang bekerjasama dengan biro iklan nasional, sehingga 

iklan yang ditampilkan masih mengandung unsur budaya lokal yang ada. 

Namun pada dasarnya produk multinasional yang hadir dalam periklanan 

di Indonesia ini cukup stabil dalam memasarkan produknya jika dibandingkan 

produk nasional sendiri, terbukti dalam krisis ekonomi 1998, produk dari luar 

ini dapat bertahan memasarkan produknya. Sekaligus dalam kehidupan 

masyarakat kini dalam pengiklanan produk multinasional ini memberikan 

dampak yang besar bagi pengembangan komunikasi periklanan, seperti 

misalnya dalam gaya pakaian, minuman yang juga meningkatkan kelas sosial, 

tren makanan cepat saji, maupun musik nyentrik yang hadir di tengah 

masyarakat Indonesia. Budaya pun akhirnya semakin mengglobal melalui citra 

media, dengan batasan geografis, etnis, bangsa, dan lainnya. 

Media utamanya mengenai media massa tidak pernah jauh dari aspek 

politik, ekonomi, dan budaya. Terkait dengan masalah politik, media 

senantiasa memberikan ruang untuk segala kelompok sosial untuk 

mendiskusikan kepentingan dan menciptakan pendapat umum yang dihasilkan 

oleh masyarakat. Dalam aspek ekonomi, media mengutamakan agar 

mendapatkan keuntungan dari apa yang ditampilkannya. Sedangkan dalam 

aspek budaya, terkait dengan citra realitas sosial, serta ekspresi identitas yang 

dihayati bersama komunal.26  

                                                             
26 Sunarto, Televisi, Kekerasan, dan Perempuan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 
13. 
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Iklan yang juga bagian dari isi tayangan televisi turut menyajikan tayangan 

bernuansa budaya, salah satunya mengenai gender. Menurut Oakley (1972) 

dalam buku Sex, Gender, and Society menyatakan bahwa : 

“Gender bukan hal biologis dan bukan kodrat Tuhan. Melainkan behavioral 
differences (perbedaan perilaku) antara laki – laki dan perempuan yang 
dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan 
melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan 
kultural yang panjang.” (Nugroho, 2008: 3). 

 
Gender berkaitan dengan bagaimana keyakinan mengenai fungsi, peran, 

kewajiban, hak, maupun perilaku yang dibentuk pada laki – laki dan 

perempuan. Tak jarang dengan keyakinan yang dimiliki oleh tiap budaya inilah, 

media memanfaatkannya untuk seakan – akan memberikan persepsi sendiri 

versi media mengenai bagaimana seharusnya seorang laki –laki maupun 

perempuan berperilaku. Disinilah muncul komodifikasi dalam sebuah media, 

dimana komodifikasi sendiri menurut Vincent Mosco (2009) dalam buku 

Komunikasi dan Komodifikasi  adalah: 

“Proses mengubah barang dan jasa, termasuk komunikasi, yang dinilai 
karena kegunaannya, menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang akan 
mereka berikan di pasar.”27  

 
Sedangkan menurut Judith Butler dalam ‘Gender Trouble’ gender 

merupakan bentuk simbolik dari aksi masyarakat yang mengikuti kebiasaan 

yang dilakukan. (Nugroho, 2014: 4) Sehingga pada dasarnya, gender dapat 

diperjualbelikan menjadi suatu tema yang menarik bagi media, dan dapat 

melalui proses komodifikasi oleh media sebagai topik yang patut 

diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. 

                                                             
27  Idi Subandy Ibrahim dan Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi & Komodifikasi, Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 17. 
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Timbulnya perbedaan gender (gender differences) antara laki – laki yang 

memiliki sifat rasional, perkasa, sedangkan perempuan dengan sifat tidak 

rasional emosional ini sebenarnya tidak akan menimbulkan asalah yang pelik, 

selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender (gender inequalities). 

Ketidakadilan gender ini bukan disebabkan pada peran gender dalam hal 

biologis, misalnya seorang perempuan dapat melahirkan menyusui, lalu timbul 

peran sebagai pengasuh ataupun pendidik anak, namun berdasarkan pada 

sistem dan struktur dimana kaum laki – laki dan perempuan yang menjadi 

korban dari sistem tersebut. 28  Perbedaan gender yang dapat menimbulkan 

ketidakadilan, yaitu29: 

- Marginalisasi 

Sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir 

agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu 

pengetahuan. 

- Subordinasi 

Timbul dari akibat pandangan gender tentang kaum perempuan yang 

menempatkannya sebagai posisi tidak penting, karena dianggap emosional 

sehingga tidak pantas menjadi pemimpin. 

- Stereotipe 

Pemikiran (pelabelan) negatif terhadap jenis kelamin tertentu dan salah 

satunya timbul dari pandangan gender. 

 

 
                                                             
28 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus – Utamaannya di Indonesia, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2008, hal. 9. 
29 Ibid, hal. 9 – 16. 
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- Violence 

Serangan secara fisik maupun mental seseorang yang dilakukan terhadap 

jenis kelamin tertentu. 

- Beban Kerja 

Ini tampak pada kejadian di mana gender permpuan dianggap lebih rajin 

dan memelihara sesuatu, sehingga tak jarang pekerjaan domestik rumah 

tangga pun senantiasa dilimpahkan padanya.  

Pembentukan stereotipe mengenai gender tergambar lewat salah satu 

contoh dalam iklan sabun Lux. Penonton akan disuguhi dengan penampilan 

perempuan cantik dan dinobatkan sebagai bintang Lux. Pada tahun 1995, 

terdapat deretan artis yang dijadikan sebagai model Lux, diantaranya Tamara 

Bleszinsky, Nadia Hutagalung, maupun Desi Ratnasari. Produk ini cukup 

konsisten dalam memasarkan konsep dengan menonjolkan gaya hidup para 

bintang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frontier30 pesan visual dalam 

iklan Lux (penampilan bintang – bintang Lux) menjadi hal utama yang 

ditampilkan. Dengan kecantikan, kesuksesan, dan juga terkenalnya para 

bintang Lux, dapat merespresentasikan wanita ideal, secara tidak langsung juga 

iklan ini memberikan pandangan bahwa Lux adalah bagian dari gaya hidup 

para bintang. Siapa saja bisa cantik seperti mereka dengan menggunakan sabun 

ini. Sehingga teks iklan disini sebenarnya komodifikasi yang hanya mengacu 

pada satu dimensi dari realitas kehidupan yang dimiliki keempat model, 

sedangkan kenyataan hidup dari para artis ini diabaikan, akhirnya terjadilah 

representasi yang sengaja ditampilkan dalam iklan Lux. 

                                                             
30 Ratna Noviani, Op. Cit., hal. 104. 
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Penggambaran fisik merupakan daya tarik dari perempuan, sehingga 

banyak iklan yang menampilkan perempuan sebagai model untuk memasarkan 

produknya. Tidak jarang sosok perempuan untuk melayani laki – laki juga 

dimunculkan sebagai konsep dalam iklan. Secara halus persepsi mengenai 

perempuan tertanam dalam benak masyarakat, wajar saja jika seorang 

perempuan tidak melakukan pekerjaan seberat laki – laki, karena dianggap 

tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu. Dasar dari persepsi yang 

muncul ini salah satunya menciptakan sebuah budaya yang dinamakan 

patriarki. 

Patriarki menggambarkan bahwa kedudukan laki – laki yang lebih unggul 

dibandingkan perempuan. Di Indonesia, sudah terbilang cukup lama menganut 

budaya ini, dan hingga sekarang pun masih diperjuangkan oleh kaum yang 

peduli dengan keadaan ini. Terdapat berbagai macam pemikiran mengenai 

patriarki, diantaranya31: 

- Feminisme Marxis 

Dalam sistem ini tak jarang penindasan terjadi dari keluarga, misalnya saja 

perempuan dipandang sebagai basis penindasan sebagai akibat dari 

kebutuhan kapital, menjadi buruh domestik dalam rumah. Keluarga seakan 

mendapatkan keuntungan dari penyediaan tenaga perawatan sehari – hari 

yang disediakan dengan cara murah, seperti makanan dan pakaian bersih, 

dan untuk memproduksi generasi buruh berikutnya. Dibilang murah 

karena perempuan tidak dibayar, sekedar menerima biaya hidup dari suami, 

                                                             
31 Sylvia Walby, Teorisasi Patriarki, Jalasutra, Yogyakarta, 1990, hal. 4 – 8. 
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sehingga kapital menikmati keuntungan dari ketidaksetaraan pembagian 

kerja berdasarkan jenis kelamin dalam rumah. 

- Liberalisme 

Dalam pandangan ini tidak memiliki analisis tentang subordinasi 

perempuan dalam konteks struktur sosial yang menyeluruh, tetapi 

menganggap subordinasi sebagai hasil akhir dari berbagai perampasan 

berskala kecil. Posisi perempuan dianggap tidak menguntungkan 

berhubungan dengan prasangka menentang perempuan.  

- Teori Sistem – Ganda 

Sebuah sintesis dari teori Marxis dan teori feminis radikal, dalam 

pandangannya mengusulkan bahwa kedua sistem sebenarnya hadir dan 

penting dalam penstrukturan relasi gender saat ini. Ketidaksetaraan gender 

di masa sekarang dianggap sebagai hasil dari struktur kapitalis dan 

patriarki atau masyarakat kapitalis patriarki. 

Salah satu dari berbagai masalah dengan analisis ‘sistem – ganda’ adalah 

apakah mereka mampu mempertahankan dualitas kapitalisme dan patriarki. 

Para teoretisi sistem ganda biasanya mendukung pembedaan antara kapitalisme 

dan patriarki dengan menempatkan mereka pada level masyarakat yang 

berbeda, menempatkan kapitalisme dalam ekonomi dan patriarki dalam bawah 

sadar. Namun, kekurangan dari teori ini adalah tidak kemampuan mencakup 

seluruh struktur patriarki secara lengkap. Misalnya saja seksualitas dan 

kekerasan hanya diberi sedikit ruang analisis dalam kajian Hartman dan 

Einstein. 
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2.5. Macam – Macam Media Periklanan 

Pada umumnya iklan dalam menjajakan barang/ jasanya memiliki pesan 

utama yang ingin disampaikan. Dalam penyampaian pesan dalam iklan 

membutuhkan perantara, yaitu berupa media. Setiap media dan sarana 

periklanan memiliki karakteristik dan keunggulan sendiri – sendiri, yang terdiri 

dari32: 

  2.5.1. Below the Line (Media Lini Bawah) 

 Media ini mengandalkan media khusus yang jangkauannya terbatas 

dari segi jumlah maupun wilayah yang dapat dijamah untuk penyebaran 

informasinya. Pada penerapannya media lini bawah ini tidak mengalami 

perkembangan penjualan yang signifikan, tetapi terkadang dapat 

dikreasikan penempatan maupun penyebarannya, seperti menempel iklan 

di toilet. 

 Iklan yang termasuk dalam media lini bawah ini terdiri dari: leaflet, 

poster, spanduk, baliho, bus panel, bus stop, point of purchase, stiker, 

shop sign, flayers, dan hanging display. 

  2.5.2. Above the Line (Media Lini Atas) 

  Iklan ini menggunakan media yang sifatnya massa, di mana dapat 

merangkul konsumen dalam jumlah besar dengan penyampaian pesan 

secara serempak. Iklan ini juga mengandalkan kekuatan suara, gambar, 

dan juga gerak. 

  Iklan yang termasuk ke dalam media lini atas, yakni: surat kabar, 

majalah, tabloid, televisi film, radio, dan media interaktif internet.  

                                                             
32 Rusman Latief dan Yusiatie Utud, Siaran Televisi Non Drama, Prenadamedia Group, Jakarta, 
2015, hal. 217. 
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2.6. Sifat Pesan dalam Iklan di Televisi 

Dalam iklan tv terdapat berbagai macam nama atau istilah: 

- Adegan, pemunculan tokoh baru atau pergantian susunan pada suatu 

rangkaian cerita 

- Naskah, karangan cerita yang dituang dalam bentuk tuliasn 

- Aktor, orang yang berperan dalam cerita 

- Shot, gambar atau adegan dengan agle yang sudah ditntukan 

sebelumnya, dengan kata lain hasil tangkapan kamera dalam set up 

yang berlangsung sejak kamera dinyalakan hingga dimatikan lagi.  

Jenis Pengambilan Makna 

Full Shot 

Hubungan sosial, subyek utama 

berinteraksi dengan subyek lain, 

interaksi tersebut menimbulkan aktivitas 

sosial tertentu. 

Long Shot 

Lingkup dan jarak; audiens diajak untuk 

melihat keseluruhan objek dan 

sekitarnya, mengenal subjek dan 

aktivitasnya berdasarkan lingkup setting 

yang mengelilinginya. 

Medium Shot 

Hubungan umum; audiens diajak 

mengenal subjek dengan 

menggambarkan sedikit suasana dari 

arah tujuan kameraman. 
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Close Up 

Keintiman; pengambilan gambar yang 

punya efek kuat sehingga menimbulkan 

perasaan emosional karena audiens 

hanya melihat pada satu titik. Interest 

audiens dituntut untuk memahami 

kondisi subjek. 

Zoom In 

Observasi atau fokus; audiens diarahkan 

dan dipusatkan pada objek utama. Unsur 

lain di sekeliling subjek berfungsi 

sebagai pelengkap makna. 

Zoom Out 

Observasi/ fokus; audiens dilepaskan 

dari titik fokus yang sebelumnya intens 

pada sebuah obyek dan dibawa seakan 

diajak untuk memperhatikan sekeliling 

objek tersebut. 

 

- Scene, gabungan dari beberapa shot yang nantinya akan menjadi 

sebuah cerita. Scene dibatasi tempat dan waktu, jika berubah maka 

scene juga ikut berubah. 

- Visualisasi, pengungkapan ide/ gagasan yang telah dituangkan dalam 

rangkaian kata menjadi bentuk gambar atau dengan kata lain merubah 

bahan yang bersifat auditif jadi bahan bersfat visual. 

Tabel 2.1. Makna Pengambilan Gambar  (Mascelli, 1987) 
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Pemilihan dan pemakaian warna menunjukkan suasana yang ingin 

dibangun dalam visual yang ditampakkan, antara lain: 

Warna Makna 

Biru 

Keheningan, mencintai, kesetiaan, 

keamanan, percaya, intelligence, 

kedinginan, ketakutan, kejantanan. 

Hijau 

Uang, pertumbuhan, kesuburan, 

kesegaran, healing, iri hati, kecemburuan, 

kesalahan, kekacauan. 

Ungu 

Raja, kaum ningrat, spirituality, 

kemewahan, ambition, misteri, 

kemasgulan. 

Merah 

Cinta, energi, kuasa, kekuatan, 

penderitaan, panas, kemarahan, bahaya, 

peringatan, ketidakramahan. 

Merah Muda 

Sehat, bahagia, feminin, rasa kasihan, 

manis, suka melucu, kelemahan, 

kewanitaan, ketidak kuasaan. 

Kuning 

Terang/ cerdas, energi, matahari, 

kreativitas, akal, bahagia, penakut, tidak 

bertanggung jawab, tidak stabil.  

Oranye 

Keberanian, kepercayaan, kehangatan/ 

keramahan, keakraban, sukses, 

ketidaktahuan, melempem, keunggulan. 

Emas 
Kekayaan, kemakmuran, berharga, 

tradisional, ketamakan, pemimpi. 

Hitam Perlindungan, dramatis, serius, bergaya/ 

anggun formalitas, kerahasiaan, 
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kematian, kejahatan/ malapetaka, 

kegaiban. 

Kelabu 

Keamanan, keandalan, kecerdasan/ 

inteligen, padat konservatif, muram, 

sedih, konservatif. 

Coklat 

Ramah, bumi, keluar rumah, umur 

panjang, konservatif, dogmatis, 

konservatif – konservatif. 

Gading 
Ketenangan, kenyamanan, kebersihan/ 

kesucian, hangat, lemah, tidak stabil. 

Putih 

Kebaikan, keadaan tak bersalah, 

kemurnian, segar, gampang, bersih, 

musim dingin, jauh. 

a.  

- Lighting 

Dalam memproduksi sebuah film maupun iklan, terdapat tiga kunci 

pencahayaan penting, terdiri dari33: 

a. Key Light 

 Merupakan pencahayaan utama yang diarahkan kepada objek 

dan menjadi sumber pencahayaan yang dominan. Penempatan 

cahaya ini ada pada sudut 45 derajat di atas subjek. 

b. Fill Light 

 Pencahayaan pengisi yang digunakan untuk menghilangkan 

bayangan obyek dari efek key light. Penempatannya 

berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama 

                                                             
33 Rusman Latief dan Yusiatie Utud, Op. Cit., hal. 177 – 178. 

Tabel 2.2. Makna Warna (rumahweb, 2015) 
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dengan keylight. Intensitas pencahayaannya biasanya setengah 

dari key light. 

c. Back Light 

 Pencahayaan dari belakang objek yang berfungsi sebagai 

pemberi dimensi, agar subjek tidak menyatu dengan latar 

belakang. Penempatannya ada pada 45 derajat di belakang 

subjek.  

 Selain sumber – sumber cahaya dalam pencahayaan, arah 

cahaya juga dapat menyiratkan suatu makna dalam pengambilan 

gambar. Misalnya saja arah cahaya down angle yang 

menghasilkan bayangan jatuh ke arah tubuh, seakan orang 

sedang diinterogasi dan lebih terkesan dramatis. Sedangkan 

pada up angle memberikan efek powerful dan gagah pada 

subyek. 

- Angle 

Angle Makna 

Straight Angle 

Sudut pengambilan gambar yang 

normal, biasanya ketinggian kamera 

setinggi dada dan sering digunakan 

pada acara yang gambarnya tetap. 

Mengesankan situasi yang normal, bila 

pengambilan shoot ini secara zoom in, 

maka menggambarkan ekspresi wajah 

obyek/ pemain dalam memainkan 

karakternya, sedangkan jika zoom out, 

menggambarkan menyeluruh ekspresi 
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gerak tubuh dari obyek/ pemain. 

Low Angle 

Sudut pengambilan gambar dari 

tempatnya yang lebih rendah dari posisi 

objek, hal ini membuat seseorang 

tampak memiliki kekuatan yang 

menonjol dan akan terlihat seperti 

orang yang mempunyai kekuasaan. 

High Angle 

Sudut pengambilan gambar dari tempat 

yang lebih tinggi dari posisi obyek. Hal 

ini memberikan pada penonton suatu 

kekuatan/ rasa superioritas. 

Eye Level 

Sudut pengambilan gambar sejajar 

dengan objek. Sudut pandang ini tidak 

memberikan kesan dramatis karena 

posisinya biasa saja. Sudut ini hanya 

memperlihatkan tangkapan pandangan 

mata seseorang yang berdiri tepat 

tingginya sama dengan objek. 

Bird Eye 

Sudut pengambilan gambar dengan 

ketinggian kamera diatas ketinggian 

objek, teknik ini bermaksud ingin 

memperlihatkan lingkungan yang 

sedemikian luas dengan objek – objek 

lain berkesan lemah dan kecil. 

Frog Eye 

Sudut pengambilan gambar dengan 

ketinggian kamera sejajar dengan dasar 

kedudukan objek atau lebih rendah dari 

dasar kedudukan objek. Teknik ini 

memperlihatkan objek yang terkesan 

sangat agung, berkuasa, dan 
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berwibawa. Namun bisa juga 

menimbulkan kesan bahwa subjek 

dieksploitasi karena hal tertentu. 

 

Objek yang diikuti gerakannya dengan Close Up akan menonjol 

gambarnya dan akan memberi kesan punya kekuatan tersendiri. 

Penempatan subjek pada posisi yang tidak pada titik tengah gambar 

dan searah dengan gerakannya akan menimbulkan asa antisipasi dan 

harapan. 

- Komposisi, dalam sebuah shot adalah aspek utama yang dilihat 

penoton dalam karya seni, dapat mengkomunikasikan visi seniman 

dalam arti karya seninya kepada pengamat. 

Sebagai tanda, kompisisi merupakan penyususnan atau 

pengorgabisasian dari unsur seperti tekstru, garis, bidang, dan sesosok 

gumpal yang disusun dakan satu kesatuan, akan memberi kesan 

berbeda. 

- Property, berbagai perlengkapan yang dijadikan pendukung suatu 

produksi audio visual, dapat menunjukkan karakteristik dan aktifitas 

tertentu. 

- Jinggle musik, yang digunakan mengiringi visual iklan, dapat 

memberi informasi yang lebih khusus lagi artinya informasi dari 

sebuah ekspresi jalan pikiran atau suasana kata hati. 

Selain musik, terdapat unsur yang mendukung dalam iklan, yakni 

audio, merupakan media informasi yang berbentuk suara yang 

ditangkap melalui indera pendengaran penonton, dapat juga menjadi 

Tabel 2.3. Makna Pengambilan Gambar  (Masselli, 1987) 
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penunjang informasi visual. Menurut Biran penunjang audio terdiri 

dari34: 

a. Dialog 

Suara yang terbentuk oleh ucapan kata yang dilakukan pelaku, 

biasanya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. 

b. Narasi 

Suara yang diucapkan oleh narator untuk menjelaskan suatu 

informasi. 

c. Footage 

Suara narasi yang dibuat oleh pelaku. 

d. Sound Effect 

Suara yang direkayasa menyerupai suara tertentu yang dibutuhkan. 

e. Ambience 

Suara lingkungan yang alami berasal dari lingkungan sekitar. 

f. Ilustrasi Musik 

Musik yang dipakai sebagai latar untuk lebih membangun mood dan 

suasana tertentu. 

2.6.1. Pesan yang Bersifat Verbal 

Pada kehidupan manusia sehari – hari akan terjadi proses berbicara 

antarmanusia. Dari sinilah timbul suatu impuls pembicaraan yang 

disadari masuk ke dalam pesan verbal disengaja, yaitu usaha – usaha 

yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara 

                                                             
34  Tim Instruktur Praktikum Audio Visual, Modul Praktikum Produksi Film, Laboratorium 
Komunikasi, Malang, 2013, hal. 3. 
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lisan. Sehingga bahasa disini juga dapat dianggap sistem kode verbal.35 

Bahasa menjadi salah satu bagian dari aspek kehidupan dalam 

berkomunikasi, di mana sangat berperan penting untuk dapat 

mempelajari dunia sekeliling, membina hubungan baik antarmanusia, dan 

juga menciptakan ikatan antarmanusia.  

Bahasa juga menjadi modal utama manusia untuk dapat mengetahui 

bagaimana pemikiran seseorang tentang suatu negara, maupun untuk 

mengetahui bagaimana keadaan suatu negara tanpa perlu datang 

mengunjungi tempatnya langsung. Dalam negara yang memiliki banyak 

budaya, seperti misalnya Indonesia, dengan kurang lebih 300 suku 

dengan memakai lebih dari 550 dialek daerah, dapat dipersatukan dengan 

bahasa nasional, bahasa Indonesia.36 Sama halnya dengan bahasa Inggris 

yang diakui di hampir semua belahan dunia, menjadikan bahasa ini 

menjadi bahasa yang dapat memudahkan manusia untuk pergi ke negara 

manapun.  

Tanpa adanya bahasa dalam kehidupan manusia, tidak akan terjadi 

yang namanya kehidupan. Karena segala hal yang ada dalam keseharian 

dipelajari dan dipahami melalui bahasa. Menurut Benyamin Lee Whorf 

dan Edward Sapir (1956) dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, tanpa 

bahasa manusia tidak bisa berpikir, bahasalah yang mempengaruhi 

persepsi dan pola – pola berpikir seseorang. 

 

 

                                                             
35 Deddy Mulyana, Op.Cit., hal. 237. 
36 Hafied Cangara, Op. Cit., hal.104. 
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2.6.2. Pesan yang Bersifat Non Verbal 

Manusia selain berkomunikasi dengan kode verbal, juga memakai 

kode non verbal, di mana kode non verbal ini secara sederhana yaitu 

semua isyarat yang bukan kata – kata. 37  Kode non verbal menjadi 

pendukung dalam melakukan  suatu komunikasi. Dalam penelitian yang 

dilakukan Albert Mahrabian (1971) dalam buku Pengantar Ilmu 

Komunikasi dijelaskan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan 

orang hanya 7 persen yang berasal dari bahasa verbal, 38 persen dari 

vokal suara, dan 55 persen dari ekspresi muka. 

Dari penelitian yang ada, tampak jelas bahwa kode non verbal ini 

menjadi patokan utama dalam melihat kesungguhan dari pembicaraan 

yang dilakukan, karena kode non verbal terjadi karena ketidaksengajaan, 

berupa gerakan refleks dari rangsangan yang ada pada diri manusia. 

Kode non verbal dapat dibagi menjadi beberapa bentuk38, yaitu: 

2.6.2.1 Bahasa Tubuh 

Merupakan salah satu komunikasi yang dilakukan melalui 

isyarat sadar maupun tidak sadar melalui gerakan tubuh, mata, 

ekspresi wajah, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Tubuh manusia 

merupakan transmitter utama kode presentasional Argyle 39 

menyusun 10 kode dan menunjukkan makna yang dibawanya: 

- Kontak tubuh 

orang yang kita sentuh, tempat, dan waktu menyentuhnya 

bisa menyampaikan pesan – pesan penting tentang relasi. Hal 
                                                             
37 Deddy Mulyana, Op. Cit., hal. 308. 
38 Ibid, hal. 316. 
39 John Fiske, Cultural and Communication Studies, Jalasutra, Yogyakarta, 2004, hal.  95 – 97. 
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yang menarik, kode dan jarak adalah salah satu yang beragam 

pada berbagai kebudayaan. 

- Proximity 

Seberapa dekat kita mendekati seseorang dapat memberikan 

pesan tentang relasi. Jarak dalam lingkara 3 kaki adalah intim, 

lebih dari itu sampai 8 kaki semi publik. 

- Orientasi 

Bagaimana posisi kita terhadap orang lain adalah cara lain 

untuk mengirimkan pesan tentang relasi. Menghadap 

langsung pada wajah seseorang dapat menunjukkan baik 

keakraban maupun agresi, posisi pada orang lain untuk 

berbicara, menunjukkan sikap kooperatif. 

- Penampilan 

Argyle membagi penampilan menjadi dua aspek, yakni 

berada dibawah kontrol sukarela (rambut, pakaian, kulit, 

warna kulit, dan perhiasan) dan aspek yang kurang bisa 

dikontrol (tinggi badan dan berat badan). 

- Anggukan Kepala 

Hal ini banyak digunakan dalam manajemen interaksi, 

khususnya dalam mengambil giliran berbicara. Satu 

anggukan berarti mengijinkan orang lain berbicara, anggukan 

cepat menunjukkan keinginan berbicara. 
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- Ekspresi wajah 

Dapat dibagi dalam sub – sub kode posisi alis, bentuk mulut, 

bentuk mata, dan lubang hidung. Kesemuanya itu dalam 

berbagai kombinasinya menetukan ekspresi wajah 

memungkinkan untuk menulis sebuah tata bahasa dari 

kombinasi dan maknanya. 

- Gesture 

Lengan dan tangan adalah transmitter utama gesture, meski 

gesture kaki dan kepala juga penting. Semuanya 

terkoordinasi dengan pembicaraan dan pelengkap komunikasi 

verbal. Gerak sebentar – sebentar, gerak naik – turun yang 

empatis sering meunjukkan hasrat mendominasi meski lebih 

cair dan kontinyu, gerak sirkular menunjukkan hasrat untuk 

menjelaskan/ mengambil simpati. Disamping gesture 

indeksikal, ada juga sekelompok kode simbolik, seperti 

menghina, mencaci pada kultur/ sub kultur. Gesture ikonik 

seperti memberi isyarat tangan atau menggunkan tangan 

untuk menjelaskan bentuk atau arah. 

- Postur 

Cara duduk, berdiri, atau berselonjor bisa 

mengkomunikasikan secara terbatas, tetapi menarik tentang 

pemaknaan. Postur sering terkait dengan sikap interpersonal 

(bersahabat, bermusuhan, superioritas, inferioritas) yang 

semuanya bisa ditunjukkan lewat postur. Postur juga bisa 
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menunjukkan keadaaan emosi khusunya ketegangan atau 

kesantaian. 

- Gerak Mata dan Kontak Mata 

Kapan, seberapa sering, dan untuk berapa lama kita 

menginginkan relasi yang terbangun 

- Aspek Non Verbal Percakapan 

Dibagi dalam dua kategori, yakni (1) kode prosodic yang 

mempengaruhi pemaknaan kata – kata yang digunakan, nada 

suara dan penekanan menjadi kode utama disini. (2) kode 

paralinguistik yang mengkomunikasikan informasi tentang 

pembicara. Irama, aksen, volume, salah ucap dan kecepatan 

bicara menunjukkan keadaan emosi, kepribadian, dan kelas 

status sosial. 

Gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia, mulai dari 

kepala hingga ujung kaki memiliki artinya sendiri – sendiri. 

Bahasa tubuh melalui anggota tubuh manusia ini, terdiri dari 

isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, 

ekspresi wajah dan tatapan mata. 

2.6.2.2 Sentuhan 

Sentuhan bersifat persuasif, memiliki arti yang berarti lebih 

dekat dan memiliki ikatan yang lebih akrab. Heslin dalam 

Pengantar Ilmu Komunikasi menjabarkan terdapat lima kategori 

dalam sentuhan, yaitu: 
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- Fungsional – profesional: sentuhan bersifat dingin 

berorientasi bisnis. 

- Sosial – sopan: bersifat membangun dan memperteguh 

pengharapan, aturan, dan praktik sosial yang berlaku. 

- Persahabatan – kehangatan: menandakan hubungan akrab. 

- Cinta – keintiman: menyatakan keterikatan emosional 

ataupun  ketertarikan. 

- Rangsangan seksual: keterikatan yang lebih kepada yang 

bersifat seksual. 

2.6.2.3 Parabahasa 

Lebih mengarah kepada aspek suara selain ucapan yang bisa 

dipahami, mulai dari kecepatan berbicara, nada, intensitas suara, 

intonasi, dialek, suara terputus – putus, suara gemetar, siulan, 

tawa, erangan, tangis, dan lainnya. Hal ini lebih mengarah 

kepada pengkomunikasian emosi dan pikiran yang saat itu 

dirasakan.  

2.6.2.4 Penampilan Fisik 

 Penampilan seseorang dapat menggambarkan karakteristik 

seseorang, mulai dari busana maupun karakteristik fisik yang 

dimilikinya, seperti membiarkan rambutnya tergerai panjang, 

ataupun lebih cenderung memilih potongan rambut yang pendek. 

2.6.2.5 Warna 

 Dapat menunujukkan keadaan emosional, cita rasa, afiliasi 

politik, maupun sebagainya. Misalnya saja, warna merah pada 
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pipi yang cenderung orang menyimpulkan bahwa seseorang itu 

tersipu malu, atau warna merah muda yang lebih 

menggambarkan kesan feminis bagi masyarakat di Indonesia. 

Tak jarang suasana hati pun dihubungkan dengan warna – warna, 

seperti: 

Suasana Hati Warna 
Menggairahkan, merangsang Merah 

Aman, nyaman Biru 
Tertekan, terganggu, bingung Oranye 

Lembut, menenangkan Biru 
Melindungi, mempertahankan Merah, coklat, biru, ungu, 

hitam 
Sangat sedih, patah hati, tidak 

bahagia, murung 
Hitam, coklat 

Kalem, damai, tentram Biru, hijau 
Berwibawa, agung Ungu 

Menyenangkan, riang, gembira Kuning 
Menantang, melawan, 

memusuhi 
Merah, oranye, hitam 

Berkuasa, kuat, bagus sekali Hitam 
  

2.6.3  Pesan yang Bersifat Paralinguistik 

Bahasa sebagai sistem simbol untuk berkomunikasi dapat ditelusuri 

melalu kata – kata apa saja yang disampaikan oleh komunikator maupun 

bagaimana komunikan menerima informasi yang didapatkan. Namun, 

pada prakteknya, komunikasi seringkali terjadi tidak hanya melalui kata 

– kata yang dilontarkan tetapi juga suara yang dikeluarjan melalui otot – 

otot, maupun seperti tenggorokan, nasal cavities, lidah, bibir, dan jaw. 

Suara – suara yang dihasilkan ini biasa disebut dengan fenomena vokal 

Tabel 2.4. Suasana Hati dan Warna (Mulyana, 2005: 377) 
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atau paralinguistik. 40  Dalam paralinguistik sebagai alat komunikasi, 

mencakup41: 

- Kualitas ujaran, yaitu pola ujaran seseorang seperti falseto (suara

tinggi), staccato (terputus – putus dan terkekeh – kekeh)

- Sebagian fonologi, yaitu stress, pitch, dan intonasi.

- Postur tubuh dan jarak, yaitu jarak antara dua pihak yang sedang

berbicara, dan isyarat atau kinesik yaitu gerakan – gerakan anggota

tubuh seperti gerakan tangan, gerakan kepala, dan sebagainya.

- Rabaan, berhubungan dengan yang terasa oleh indera peraba (kulit).

- Bau – bauan, berhubungan dengan indera penciuman.

Dengan adanya cakupan yang ada di atas, dibantu dengan adanya

konteks situasi menciptakan situasi dari berbahasa dalam proses 

komunikasi. Suasana ini timbul saat ujaran berlangsung dan 

mempengaruhi nlai dan makna ujaran yang dilontarkan.  

2.7. Struktur Pesan Iklan di Televisi 

Iklan sebagai media komunikasi masssa sekaligus obyek semiotika selalu 

berisikan tanda yang terdapat pada unsur yang mendukung terbentuknya iklan, 

tak terkecuali unsur konteks yang berupa ligkungan, orang atau makhuk hidup 

lainnya yang memberikan makna pada objek. Konteks adalah suatu situasi dan 

kondisi yang bersifat lahir dan batin yang dialami perserta komunikasi. Dalam 

penelitian mengenai iklan, analisis mengenai konteks yang ditawarkan iklan 

pada sebuah produk yang diiklankan merupakan aspek yang sangat penting 

sebab akan dapat terlihat berbagai persoalan sosial yang ada dibalik sebuah 

40 Mark L. Knapp & Judith A. Hall, Non Verbal Communication in Human Interaction, Thomson 
Learning, United States of America, 2002, hal. 381. 
41 Chaedar Alwasilah, Sosiologi Bahasa, Angkasa Anggota IKAPI, Bandung, 1986, hal. 19 – 20. 
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iklan. Menurut Liliweri (2001)42 ada beberapa bentuk konteks yang dikenal, 

yaitu: 

- Konteks fisik, lokasi berlangsungnya suatu peristiwa, contohnya ada 

beberapa perberdaan caraa berdialog dengan para petani di tengah sawah 

dengan di kantor pertanian 

- Konteks waktu, misalnya ada istilah jam baik, hari baik, bulan baik. 

- Konteks historis, adalah keadaan yang pernah dialami peserta komunikasi, 

pengalaman historis berpengaru terhadap keadaaan komunikasi. 

- Konteks psikologi, Suasana kebatinan yang bersifat emosional (misalnya 

perasaan suka dan duka). 

- Konteks sosial dan budaya, keadaan sosial, budaya yang menjadi latar 

belakang komunikator dan komunikan serta tempat berlangsungnya 

komunikasi. 

2.8. Citra Perempuan dalam Iklan 

Menyebut perempuan lebih menunujuk seseorang dalam konteks 

eksistensi dirinya daripada penebutan wanita (sebutan bagi perempuan dewasa 

atau sebutan profesi). Perempuan diterjemahkan sebagai orang yang 

memilikiotoritas atas diri dan tubuhnya 43 . Maka citra perempuan adalah 

gambaran atau representasi mental yang tergambar dalam benak seseorang 

terhadap perempuan dewasa. 

Konsep stereotip menempati posisi penting dalam citra perspektif 

perempuan 44. Dalam waktu tayangan yang pendek, iklan televisi dalam tiap 

                                                             
42 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 163. 
43 Hendar Putranto dan Mudji Sutrisno, Teori Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 319 – 
320. 
44 Chris Barker, Op. Cit., hal. 236. 
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tayangan berusaha meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton dan 

perempuan biasanya dijadikan sebagai objek dalam pemuatan di media massa 

yang mengikuti selera masyarakat. Citra perempuan ditampilkan dengan daya 

tarik feminitasnya pada tubuh yang langsing, sura merfu, pakaian modis, 

hingga keanggunan. Perempuan ditampilkan dengan aktifitas mencuci, 

memasak, mengurus anak, membersihkan rumah dengan bahagia meneguhkan 

konstruksi sosial peran domestik perempuan. Sehingga keberadaannya kurang 

diberi ruang dalam peran sosial. Sedangkan untuk iklan dengan perempuan 

bekerja di luar rumah akan diperoleh citra ‘wanita karir’ yang terkesan 

ambisius dan tidak peduli keluarga, hanya mengejar kepentingannya saja45. 

Maka secara tidak langsung perempuan menjadi pusat diskriminasi dalam 

penayangan iklan yang ada di media massa. 

Banyak tayangan masa kini yang kian membendung pikiran, persepsi 

masyarakat akan sesuatu yang ditayangkan oleh media. Raymond Williams 

pun dalam beberapa dekade yang lalu telah mengemukakan bahwa orang – 

orang telah memproduksi citra (image) dengan menampilkannya secara berkala 

di layar televisi, billboard, video games, dan film, maupun media lainnya 

dalam beberapa hal sebenarnya telah membentuk pribadi manusia mengenai 

pemikirannya maupun persepsinya. Citra – citra tersebut juga memiliki dampak 

mendalam tentang bagaimana kita memandang siapa diri kita, cita rasa kita, 

dan sikap kita, serta jenis – jenis pilihan yang kita buat46.  

Persoalan yang kini kian dihadapi oleh perempuan adalah pada umumnya, 

dijadikan sebagai subyek yang dianggap menjadi sosok dominan yang memang 
                                                             
45 Anastasia Melliana, Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan, LkiS, Yogyakarta,  
2006, hal. 27. 
46 Idi Subandy Ibrahim dan Bachruddin Ali Akhmad, Op.Cit., hal. 159 - 160. 
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harus dilibatkan dalam tiap peran. Saat masa orde baru, persaingan media 

muncul secara berkala, di mana salah satu tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan keuntungan sebesar mungkin. Tema berbau seksualitas pun 

mulai bermunculan seakan menjadi senjata utama penarik perhatian. Saat tubuh 

mulai menjadi komoditas yang diperjualbelikan, maka akan fous pada tatapan 

mata dalam masyarakat patriarki. Implikasi yang dihasilkan yaitu: 

- Perempuan dan tubuhnya diharapkan selalu berpenampilan cantik karena 

memfokuskan pada pandangan untuk estetika visual yang ditampilkan. Hal 

ini mengakibatkan tidak terbatasnya dalam industri kecantikan maupun 

gaya hidup sebagai pencipta kecantikan. 

- Kecantikan seakan menjadi sesuatu yang wajib membuat penilaian tubuh 

yang melibatkan erotika seperti penilaian seksual (Baudrillard, 1970). 

Tubuh menjadi hanya memiliki makna yang berupa seks semata.  

Dari implikasi yang dihasilkan, akhirnya menimbulkan obyektifikasi, di 

mana perempuan seakan menjadi obyek yang pada dasarnya ditetapkan oleh 

sistem yang dominan (pasar/ industri). Televisi seakan bukan hanya sekedar 

menjadi media yang melegalkan obyektifikasi, misalnya saja dengan 

menayangkan iklan produk kecantikan untuk menjaga penampilan perempuan 

sebagai obyek tatapan mata. Televisi pun telah memberikan penilaian pada 

perempuan sebagai obyek yang ditayangkan semata – mata untuk menarik 

perhatian penonton saja. 

Kewajaran atas pencitraan perempuan mengenai tubuh dan juga 

kecantikan akhirnya akan melegalkan pula obyektifikasi perempuan yang 

berkembang di kehidupan masyarakat sehari – hari. Tidak jarang, hal ini juga 
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menjadikan ruang keluarga sebagai tempat berlangsungnya obyektifikasi 

perempuan. 

Keindahan perempuan dan kekaguman laki – laki terhadap perempuan 

merupakan cerita klasik dalam sejarah umat manusia.47 Dua hal ini akhirnya 

menjadi dasar dalam mengkreasikan kemampuan dalam seni, misalnya saja 

pada iklan. Tak jarang perempuan menjadi obyek yang tidak bisa lepas dari 

tayangan yang ada di media massa, timbulah eksploitasi dalam pencitraan 

seorang perempuan. Pencitraan perempuan yang ada pada media massa 

dijelaskan lebih lanjut oleh Tomagola di dalam buku Pornomedia milik Burhan 

Bungin, yakni48: 

- Citra Pigura  

Menekankan pada pentingnya perempuan yang bisa tampil memikat 

dengan menonjolkan sifat keperempuanan secara biologis. Contohnya saja 

dalam iklan pembalut perempuan yang menggambarkan bahwa perempuan 

memiliki masa menstruasi, dalam iklan shampo menggambarkan tentang 

perempuan yang memiliki rambut lurus dan panjang. Selain itu juga 

ditampilkan isu mengenai ‘natural anomy’, bahwa umur seorang 

perempuan adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan. 

- Citra Pilar 

Disini perempuan sederajat dengan laki – laki, namun karena kodratnya 

berbeda, akhirnya perempuan digambarkan lebih memiliki tanggung jawab 

dalam rumah tangganya (domestik). Ruang domestik yang digambarkan 

yakni (1) keapikan fisik rumah suami (dalam iklan Superpell); (2) 
                                                             
47 Burhan Bungin, Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan 
Perayaan Seks di Media Massa, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 99. 
48 Ibid, hal. 103 – 104. 
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pengelola dalam sumber daya rumah tangga; menjadi ibu dan istri yang 

baik dan bijaksana (iklan Pepsodent dan iklan Dancow); (3) ibu sebagai 

guru dan sumber bagi anak – anaknya (iklan Dancow Madu). Perempuan 

sebagai pengelola keluarga dan juga rumah tangga. 

- Citra Pinggan 

Dapur menjadi dunia perempuan dan tidak dapat dipisahkan darinya 

(dalam iklan Indomie). Perempuan digambarkan bahwa harus dapat 

mengatasi selera makan masing – masing anggota keluarganya, selain itu 

juga dapat menyajikan masakan yang enak dan peka terhadap keadaan dari 

keluarganya yang sudah merasa lapar. 

- Citra Pergaulan 

Perempuan memiliki citra pergaulan di mana perempuan memiliki kelas 

sosialnya sendiri – sendiri, perempuan dilambangkan sebagai makhluk 

anggun dan menawan (dalam iklan sabun Lux, Giv). Perempuan menjadi 

simbol etika dan juga pendamping suami dari pergaulan di masyarakat. 

- Citra Peraduan  

Citra seksual perempuan dalam perkawinan, di mana perempuan menjadi 

objek seksual jika disandingkan dengan suami dan juga melayani 

kebutuhan dari suami.  

Secara sadar maupun tidak, perempuan dalam pencitraannya tidak hanya 

dijadikan sebagai obyek dalam media, namun juga sebagai eksploitasi akan 

keberadaannya, dengan manipulasi berupa konsep yang diberikan oleh 

pembuat iklan dan juga media yang merangkai dengan kecanggihan teknologi 

yang ada. 
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Sekitar seabad yang lalu, perempuan masih belum memiliki kebutuhan 

akan pendidikan, lain halnya dengan masa kini yang lebih menitikberatkan 

pada kebutuhan pendidikan bahkan sangat meempertimbangkan dirinya dalam 

pembangunan. Perempuan kini posisinya memang semakin menjadi perhatian, 

namun di balik itu, masih terdapat isu mengenai posisi seharusnya dari seorang 

perempuan, apalagi jika berada dalam sebuah keluarga. 

Dalam kehidupan nyata, tanpa disadari perempuan memiliki batasan 

mengenai usia untuk menikah, di saat seorang perempuan menginjak usia 30 

tahun misalnya, akan timbul pertanyaan dan masalah jika belum menikah. 

Terdapat suatu aturan yang tak tertulis bahwa seorang perempuan yang telah 

mengalami menstruasi mempunyai kewajiban menikah, mengurusi rumah 

tangga, melayani suami dan juga anak – anak. Kewajiban ini menjadi salah 

satu bahan pertimbangan posisi perempuan dalam sebuah keluarga dan secara 

kodrati dimiliki oleh semua perempuan. Secara tidak langsung, aturan ini 

diajarkan turun – temurun melalui keluarga maupun masyarakat. 

Fungsi reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan mendorongnya 

untuk menjadi penanggung jawab atas kehidupan suami dan juga anak – 

anaknya. Fungsi dari melahirkan, menyusui, selanjutnya menjadi dasar untuk 

mengurus kehidupan anggota keluarga. Akhirnya terdapat dua fungsi 

perempuan dalam keluarga, yaitu fungsi publik dan juga domestik.49 Di mana, 

perempuan dibedakan porsi antara publik dengan domestiknya, justru akan 

cenderung memiliki porsi lebih banyak dalam urusan domestik. Hal ini pun 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seorang perempuan, sehingga 

                                                             
49 Nunuk P. Muniarti, Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan 
Keluarga, IndonesiaTera, Magelang, 2004, hal. 212. 
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timbulah kasus di mana perempuan seakan tidak dibiarkan untuk menentukan 

perannya sendiri dan menjadi pihak yang dikalahkan, tertindas, bahkan tidak 

memiliki jati diri yang pasti. 

2.9. Tanda – Tanda dalam Pesan Iklan 

Iklan sebagai sebuah teks adalah sistem tanda yang terorganisir menurut 

kode – kode yang merefleksikan nilai – nilai tertentu, sikap dan juga keyakinan 

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

yang dinyatakan secara eksplisit di permukaan dan makna yang dikemukakan 

secara implisit di balik permukaan tampilan iklan. Dengan demikian, semiotik 

menjadi metode yang sesuai untuk mengetahui konstruksi makna yang terjadi 

dalam iklan. Karena ia menekankan peran sistem tanda dalam konstruksi 

realitas, maka melaui semiotik ideologi – ideologi yang ada di balik iklan bisa 

dibongkar. Tidak semua tanda terlihat, suara daoat sebagai tanda, maupun bau, 

rasa, dan bentuk. Tetapi beberapa tanda mempunyai dimensi visual yang sangat 

penting untuk mengetahui dan mengerti variasi aspek visual tanda, 

diantaranya50: 

- Penggunaan warna, perbedaan warna cenderung menimbulkan perbedaan 

emosi. 

- Ukuran, ketika berbicara perhatian kita tidak hanya pada dimensi yang 

diberikan tetapi juga pada unsur keterkaitan antara tanda dan sistem tanda. 

- Ruang lingkup, hubungan diantara unsur – unsur dalam sistem tanda 

semacam periklanan. 

                                                             
50 Arthur Asa Berger, Tanda – Tanda Kebudayaan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000, hal. 39 – 42. 
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- Kontras, digunakan untuk ketelitian persepsi dan karenanya menimbulkan 

tampilan. 

- Bentuk, memainkan peran penting dalam memunculkan arti dalam iklan, 

semisal garis besar berbentuk jantung yang dipakai pada hari valentine 

diasosiasikan dengan cinta. 

- Detail, sebuah tanda dari sejumlah manfaat atau tepatnya merupakan 

sebuah simbol. Semisal detail iur menyarankan kesepakatan seperti butiran 

pada foto. 

Iklan cenderung lebih banyak menampilkan citra dan ilusi daripada realitas 

sosial yang sesungguhnya. Realitas iklan diyakini bersifat representasional, 

memiliki referensi atau acuan pada realitas yang dialami masyarakat luas. 

Namun ada juga pandangan bahwa realitas iklan itu bersifat stimulasional. 

Realitas iklan dianggap sekedar pencerminan citra dan makna yang tidak 

memiliki referensi realitas sosial apapun. 51 Iklan dalam kajian semiotika 

seringkali dijadikan sebagai sebuah obyek. Di dalam iklan memiliki perbedaan 

yang mendasar yakni mengenai desain produk yang bersifat tiga dimensional.52 

Jika iklan di dalam komunikasi massa, sifatnya komunikasi langsung, namun 

lain halnya di dalam desain produksi, akan menjadi komunikasi tidak langsung. 

Inilah mengapa dalam iklan, pesan menjadi unsur utama. Terdapat dimensi 

khusus di dalam iklan, yang membedakan iklan secara semiotis dari obyek – 

obyek lainnya, yakni iklan selalu berisi unsur – unsur tanda berupa obyek yang 

diiklankan, konteks berupa lingkungan, orang atau makhluk lainnya 

                                                             
51 Ratna Noviani, Op. Cit., hal. 75. 
52 Yasraf Amir Piliang, Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, Jalasutra, 
Yogyakarta, 2003, hal. 263. 
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memberikan makna pada obyek, dan juga teks yang memperkuat makna, 

meskipun tidak selalu hadir di dalam iklan.53 

Dibalik iklan yang baik terdapat konsep yang kreatif, selalu ada ide yang 

mengena dan berbeda, sehingga terkesan eyecatching, dalam memproduksi 

iklan secara kreatif, di dalamnya terdapat54: 

- Teknik Memproduksi Ide 

Gagasan secara sadar suntuk melupakan pekerjaan dan membiarkan 

pikiran bawah sadar merenungkan gagasan – gagasan adalah khas dalam 

proses penulisan kreatif. 

- Pemikiran Lateral 

Proses mengeksplorasi hubungan – hubungan baru, memecahkan pola – 

pola pemkiran mapan untuk membangkitkan gagasan – gagasan baru dan 

melepaskan cara – cara pemikiran lama karena gagasan – gagasan didapat 

dalam cara – cara baru (out of the box). 

- Bercerita 

Periklanan terbaik yakni membentuk pembicaraan berita iklan – iklan 

yang persuasif memiliki seluruh komponen sebuah cerita pendek. Dengan 

memperkenalkan karakter – karakter, mengidentifikasikan keterangan dan 

permasalahan, mengembangkannya menuju konflik, kemudian 

menawarkan pemecahan, biasanya diberikan oleh produk atau jasa yang 

dipromosikan.  

 

                                                             
53 Ibid, hal. 263. 
54 Nawiroh Vera, Semiotika dalam Riset Komunikasi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 44. 
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 Objek Konteks Teks 

Entitas Visual/ tulisan Visual/ tulisan Tulisan 

Fungsi 

Elemen tanda yang 

merepresentasikan 

objek/ produk yang 

diiklankan 

Elemen tanda 

yang 

memberikan 

(atau 

diberikan) 

konteks dan 

makna pada 

objek yang 

diiklankan 

Tanda linguistik 

yang berfungsi 

memperjelas 

dan 

menambatkan 

makna 

(anchoring) 

Elemen Signifier/ Signified 
Signifier/ 

Signified 
Signified 

Tanda Tanda semiotik Tanda semiotik 
Tanda 

Linguistik 

 

Dalam tabel di atas jelas bahwa iklan memiliki permainan tanda di 

dalamnya. Ketiga elemen yang ada pada iklan saling mendukung satu sama 

lain, hingga membentuk suatu makna. Penelitian mengenai hubungan iklan 

dengan realitas sosial menimbulkan jarak dengan realitas sosial yang 

sesungguhnya. Timbulah pemalsuan realitas yang dapat menimbulkan stereotip 

baru maupun mengena pada masyarakat. 

Dengan berkembang dan majunya era, dimana makin banyaknya cara 

dalam berkomunikasi, bersosialisasi dengan manusia satu dengan yang lainnya, 

maupun dengan beragam khalayak yang ditemui, maupun dari banyaknya 

massa yang dijadikan sebagai obyek dalam komunikasi yang dilakukan sehari 

– hari, turut serta mengembangkan berbagai pertanyaan maupun kesan tentang 

Tabel 2.5. Unsur Tanda dalam Iklan (Piliang, 2003: 264) 



57 

 

bagaimana dan mengapa komunikasi dapat dijalankan. Pertanyaan yang 

muncul ini kian meningkatkan rasa keingintahuan manusia untuk mengetahui 

makna sebenarnya dari pertanyaan yang ada didalam benak. Sehingga, manusia 

akan lebih peka dan lebih mendalam untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan bagaimana dan mengapa komunikasi ini dilakukan dalam suatu 

kejadian/ fenomena yang terjadi. Inilah dasar dimana analisis semiotik timbul, 

sebagai salah satu teknik dalam memahami dunia melalui tanda yang lebih 

mendalam. 

Semiotik mempelajari mengenai keberadaan dari tanda, dalam tanda 

terdapat sesuatu yang tersembunyi di baliknya dan bukan merupakan tanda itu 

sendiri.55 Secara logis terdapat hal yang dirujuk oleh tanda, yakni: (1) referen 

konkrit, misalnya binatang yang dirujuk oleh kata cat. Dan juga ada (2) referen 

abstrak, misalnya pada konsep ‘ide cemerlang’ yang merujuk pada figur bola 

lampu menyala di atas.56  

2.10. Semiotika Roland Barthes dalam Iklan 

Dalam memahami proses penandaan, Barthes melihat aspek lain dari 

penandaan yaitu mitos (yang digunakan dalam tahap kedua) yang menandai 

suatu masyarakat. Mitos merupakan sistem pengetahuan metafisika unuk 

menjelaskan asal usul, tindakan, dan karakter manusia selain fenomena di 

dunia. Fungsi mitos terletak pada suatu tataran khusus yang di dalamnya 

makna – makna melepaskan diri dari landasan yang semata – mata bahasa57. 

Menurut Barthes, mitologi juga dapat membawa pada pembentukan gaya hidup 

dan tren sosial. Sama halnya dalam kehidupan sehari – hari yang memandang 
                                                             
55 Alex Sobur, Analisis Teks Media, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hal. 87. 
56 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna, Jalasutra, Yogyakarta, 2011, hal. 7. 
57 Kris Budiman, Kosa Semiotika, LkiS, Yogyakarta, 1999, hal. 75 – 76. 
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bahwa seorang perempuan itu hanya dipandang sebagai mahluk domestik yang 

senantiasa di rumah dan jarang sekali berhubungan bahkan hampir tidak sama 

sekali berhubungan dengan dunia luar. Dalam budaya Jawa misalnya 

menggambarkan sosok wanita dengan macak (berdandan), manak (melahirkan), 

dan masak (berhubungan dengan dunia domestik). Berbanding terbalik dengan 

perempuan, pria justru digambarkan sebagai sosok yang utama apalagi di 

dalam sebuah keluarga. Menjadi penentu segala apa yang harus diputuskan 

maupun mengenai kebijakan yang diperlukan.  

Dalam semiotik Roland Barthes, bahasa menurutnya merupakan sistem 

tanda yang mencerminkan yang mencerminkan asumsi – asumsi dari 

masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Barthes menggunakan teori 

signifiant – signifie yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan 

konotasi. Istilah significant menjadi ekspresi (E) dan signifie menjadi isi (C). 

Namun antara E dan C harus ada relasi (R) tertentu, sehingga membentuk 

tanda (sign). Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda lebih mungkin 

berkembang karena relasi ditetapkan oleh pemakai tanda. Ekspresi dapat 

berkembang dan membentuk tanda baru, sehingga ada lebih dari satu dengan 

isi yang sama. Pengembangan ini disebut sebagai gejala metabahasa dan 

membentuk kesinoniman. 

Seperti halnya iklan yang pada tahun 1990 – an menayangkan bagaimana 

ibu seharusnya berperan, dengan menggunakan kain sewek dilengkapi dengan 

kebaya dan cepolan rambut yang sederhana, senantiasa berada di dapur dengan 

peralatan yang selalu dibawa yaitu piring berisi makanan disajikan pada meja 

makan untuk keluarga. Tentu pada masa itu, orang yang melihatnya akan dapat 
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menebak bahwa itu adalah sosok seorang ibu. Tanpa diberikan sebuah 

keterangan lebih lanjut penonton akan memahaminya. 

Namun melihat masa kini yang sudah semakin maju, pasti akan timbul 

perbedaan mengenai cara ‘pengemasan’ sosok ibu. Dengan mengikuti 

perkembangan jaman, tidak akan dimunculkan sosok ibu yang sama seperti 

saat tahun 1990 – an. Karena akan berbeda pandangan ibu masa kini dan masa 

dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


