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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. 

Sedangkan media massa adalah sebuah sarana dan saluran resmi sebagai 

alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat 

luas. Salah satu media massa yang masih terus menjadi idola adalah 

televisi. Menurut data Nielsen pada 26 Juli 2017, televisi masih berada di 

peringkat pertama dengan 96% responden yang masih setia menikmatinya 

(Lubis: 2018) 

Melihat masih banyaknya audiens untuk media televisi, serta dirasa 

masih memiliki peran yang cukup tinggi dalam mempengaruhi 

masyarakat, pengiklan akhirnya menemukan peluang untuk memasang 

iklan di televisi. Iklan televisi merupakan sebuah bentuk sajian pesan yang 

dilakukan oleh komunikator secara nonpersonal melalui media untuk 

ditunjukkan pada komunikan dengan cara membayar. Dalam industri 

periklanan,  tiap pengiklan barang atau jasa berlomba-lomba untuk dapat 

menciptakan sebuah tayangan iklan yang kreatif, inovatif dan menarik 

demi mendongkrak angka penjualan produk yang ditawarkan pada 

konsumen. Banyaknya biro dibidang periklanan membuat para pengiklan 

semakin giat dalam mencari ide-ide spektakuler yang setidaknya dapat 

dilirik atau bahkan memikat hati konsumen. Salah satu cara yang 
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digunakan adalah dengan membuat iklan yang religius dan menampilkan 

simbol-simbol keagamaan di dalam iklan tersebut. Salah satunya adalah 

penggunaan simbol dan kata halal. 

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) halal adalah segala 

sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat islam untuk dikonsumsi. 

Terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam hal ini, MUI 

menjelaskan bahwa setifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis 

Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan 

syari’at Islam. Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan 

ijin pencantuman label halal pada kemasan produk. Tujuannya adalah 

untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat 

menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. 

Dewasa ini, banyak iklan yang mengusung kata halal. Namun, penggunaan 

kata halal tersebut tidak untuk menentramkan batin konsumen, justru 

digunakan untuk menarik perhatian konsumen muslim dalam rangka 

mengambil keuntungan. Inilah yang disebut dengan komodifikasi kata 

halal (Anonimous: 2018). 

Kini, Halal tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang sakral atau 

suci. Label halal seolah dimanfaatkan oleh produsen untuk kepentingan 

kapitalis semata. Halal yang ditampilkan di televisi telah dikemas 

sedemikian rupa agar menjadi pundi-pundi kekayaan bagi kapitalisme. 

Seperti data Nielsen yang telah disebutkan diatas, Televisi yang masih 

menjadi salah satu media paling digemari ini sayangnya menjadikan 
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agama sebagai komoditas yang bisa dijual kepada publik. Fenomena 

komodifikasi ini terlihat dengan penggunaan label halal yang tidak sesuai 

dengan seharusnya. 

Saat ini label halal hanya digunakan untuk memikat konsumen 

melakukan keputusan pembelian karena perusahaan Iklan mengetahui 

bahwa Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk muslim yang 

sesuai dengan pangsa pasar. Oleh karena itu, banyak diantara produsen di 

Indonesia ingin mengambil keuntungan berlebih dari keadaan tersebut. 

Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, mempermudah jalan 

produsen untuk mengambil keuntungan. Salah satu caranya adalah dengan 

membuat tayangan iklan televisi. Dewasa ini, agama seringkali digempur 

oleh kaum kapitalis. Terbukti dengan semakin banyaknya tayangan iklan 

di televisi yang mencoba “menghalalkan” produknya. 

Banyak iklan yang menjadikan halal sebagai keunggulan sebuah 

produk, bukan sebagai keharusan. Bahkan, label halal kini dipandang 

berkedudukan sama atau dapat menggantikan label Top Brand Customer’s 

choice, dan menjadi salah satu strategi baru dalam pemasaran. Dengan 

adanya komodifiksaai halal, banyak Iklan yang berupaya menimbulkan 

kecurigaan terhadap adanya produk-produk tidak halal dengan 

merancukan kehalalan menggunakan sertifikat halal. Iklan tersebut bahkan 

dianggap secara sengaja menciptakan ketakutan dan ancaman palsu untuk 

memaksa khalayak membeli produk tersebut. Awalnya, label halal hanya 

diberikan untuk makanan dan minuman, namun seiring dengan desakan 
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dari produsen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat label halal juga 

untuk produk non makanan seperti pakaian, kosmetik, hingga deterjen. 

Salah satunya adalah Deterjen Total Almeera. Total Almeera 

adalah produk dari PT. Chemindo Loka yang sengaja diluncurkan karena 

ingin memberikan kesan aman kepada konsumen muslim dalam 

pemakaian. Dalam hal ini, Label halal yang seharusnya digunakan sebagai 

penanda sebuah produk layak dikonsumsi beralih fungsi menjadi nilai jual. 

Selain itu, dua produk lainnya yaitu wardah dan hilo soleha juga 

merupakan produk yang paham terhadap kesempatan untuk mendapatkan 

keuntungan lebih banyak. Ketiga produk tersebut menjadikan kata halal 

sebagai sebuah kata pamungkas untuk mencuri perhatian konsumen. Hal 

tersebut dapat membentuk pandangan konsumen bahwa dengan 

mengkonsumsi produk tersebut, kita seolah menjadi muslim yang 

memiliki gaya hidup islami. Padahal, pada kenyataannya kita hanya akan 

menjadi konsumen yang setia dari sebuah produk tanpa adanya jaminan 

hidup yang selaras dengan nilai-nilai islami. 

Menurut Sudibyo (2004) Komodifikasi seringkali digunakan 

sebagai konsep ekonomi politik dalam media.  Komodifikasi adalah 

sebuah proses perubahan dari nilai fungsi menjadi nilai jual atau produk 

marketing. Dengan kata lain, sebuah cara yang dilakukan oleh media 

dengan menempatkan nilai fungsi sebuah acara pada media diubah 

menjadi nilai komoditas. Cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya 

inilah yang kerap kali dianggap sebagai bagian dari kapitalisme. Ketiga 
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produk tersebut diatas merupakan produk yang berpotensi 

mengkomodifikasi kata halal dalam tayangan iklan domestik. Produk 

domestik dalam hal ini merupakan produk rumah tangga. Hal tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti ketiga produk tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penulisan proposal ini adalah “Bagaimana teks halal 

ditunjukkan dalam tayangan iklan domestik produk “Kosmetik Wardah”, 

“Deterjen Total Almeera”, dan “HiLo Soleha?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diajukan, maka 

peneliti ini bertujuan untuk eksplorasi atau menggali teks-teks halal yang 

muncul pada tayangan iklan domestik produk “Kosmetik Wardah”, “HiLo 

Soleha”, dan “Deterjen Total Almeera”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para 

peneliti di bidang komunikasi untuk mengembangkan teori dan 

metodologi penelitian yang berkaitan dengannya, serta sebagai 

sumbangsih keilmuan, sehingga bisa berjalan secara dialektis dan dinamis, 
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khususnya mengenai komodifikasi halal dalam tayangan iklan pada iklan 

produk rumah tangga. 

2. Manfaat Praktis

Bagi Perguruan Tinggi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan pengembangan pada penelitian selanjutnya. 

Selain itu, semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai acuan 

atau bahan evaluasi dari penelitian analisis wacana kritis yang 

berhubungan dengan komodifikasi halal dalam tayangan iklan pada iklan 

produk rumah tangga. 

Bagi Biro Iklan, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu 

mengevaluasi tayanan iklan televisi produk rumah tangga, dengan 

menggunakan analisis wacana kritis sebagai acuan untuk pembuatan 

produk iklan selanjutnya. 




