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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Makna Komodifikasi 

Istilah komodifikasi berasal dari kata komoditas atau dapat 

diartikan sebagai barang jualan yang berarti suatu hal baik barang 

maupun jasa yang memiliki kualitas “diinginkan” atau “berguna” 

dan objek perdagangan. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus 

bahasa Inggris Oxford. 

Komodifikasi dan pencarian pasar baru yang di dorong oleh 

krporasi kapitalis menjadikan mereka sensitif terhadap pertanyaan 

tentang lokasi keuntungan relatif yang mereka peroleh.kebutuhan 

untuk menemukan bentuk investasi alternatif, dan kondisi khas 

pasar dan intervensi negara, membantu sejumlah sektor ekonomi 

dan beberapa tempat untuk mendpatkan preferensi (Barker, 2000). 

Menurut Karl Marx dalam Halim (2013) komodifikasi 

merupakan sebuah kata kunci sebagai ideologi yang bersemayam 

dibalik media. Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai upaya 

dalam mendahulukan keuntungan dibandingkan dengan tujuan 

maupun fungsi lainnya. Komodifikasi diartikan sebagai proses 

transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Komodifikasi sebagai 

kegiatan produksi dan distribusi komoditas yang lebih 

mempertimbangkan daya tarik, agar bisa dipuja oleh banyak orang 

dibandingkan fungsinya. Bahkan, praktik itu tidak lagi 
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membutuhkan pertimbangan konteks sosial, selain aktualisasi 

tanpa henti di areal pasar bebas. Dengan kata lain, akhir dari 

komodifikasi ini adalah manfaat bisnis. 

Dalam konteks industri komunikasi, Mosco (2009) 

menunjukkan tiga aspek dalam konsentrasi komodifikasi, yakni: 

1. Konten 

Komodifikasi konten artinya telah terjadi transformasi 

pesan dari semula hanya berbentuk data menjadi sebuah 

sistem pemikiran penuh makna dalam bentuk produk yang 

dapat diperjual belikan. 

2. Audiens/khalayak 

Komodifikasi audiens/khalayak berarti audiens yang 

dijadikan barang jualan, atau dengan kata lain, audiens-lah 

yang dijual kepada para pengiklan. Media umumnya 

menjual rating kepada pengiklan untuk dapat menggunakan 

waktu tayang. 

3. Pekerja 

Komodifikasi pekerja berarti mengeksploitasi pekerja 

dalam pekerjaannya. Proses komodifikasi erat hubungannya 

dengan produksi, sedangkan proses produksi berhubungan 

dengan fungsi atau guna dari pekerjaannya. Artinya, 

pekerja telah menjadi komoditas dan telah 

dikomodifikasikan oleh pemilik modal. 
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Dalam komoditas tersebut, ekonomi politik cenderung 

berkonsentrasi pada konten media dan tidak terlalu 

berfokus pada khalayak media, bahkan kurang 

memperhatikan para pekerja di industri komunikasi. Tiga 

aspek tersebut digunakan untuk mendekati dan memahami 

perspektif komodifikasi dalam industri media. Kemudian 

komodifikasi isi media dianggap sebagai pintu untuk 

memahami komodifikasi dalam kegiatan komunikasi. 

Proses produksi dimulai saat kapitalis melakukan pembelian 

terhadap komoditas tenaga kerja dan bahan-bahan produksi, yang 

kemudian keluaran dijual dengan nilai yang melebihi investasi 

awal. Penambahan nilai itu disebut dengan surplus value atau nilai 

tambah. Nilai tambah tersebut dapat diinvestasika untuk 

memperluas akumulasi modal. 
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Proses transformasi menggunakan 
nilai-nilai hidup yang digunakan 
manusia menjadi nilai yang bisa 

ditukarkan, seperti nilai tukar mata 
uang dollar 

Komodifikasi 

Isi media 

Pesan sebagai komoditas yang bisa menyenangkan 
khalayak, mengundang para pemasang iklan, dan 

memperpanjang bisnis media, yang ditandai dengan 
penyajian informasi, bertema sensasional meliputi 

kehidupan seputar artis, mistik,seks, juga remeh temeh 
yang dilakukan pejabat dan dikemas secara spektakuler 

Khalayak 

Khalayak sebagai komoditas yang ditawarkan kepada 
pengiklan, dengan menempatkannya dalam 

segmentasi, target dan positioning sebuah kegiatan 
pemasaran,sekaligus aset pasar untuk menyerap 

produk yang diiiklankan 

Pekerja 

Pekerja sebagai pendukung kegiatan produksi yang 
tidak diperhitungkan kemampuan konseptual dan 

kreativitasnya, karena peran itu diambil alih oleh kelas 
manajerial. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Komodifikasi Media 

Sumber: Halim, 2013. 

 

Graeme Burton dalam Halim (2013:48) menjelaskan bahwa 

hubungan dalam interaksi media tidak lebih dari penjual dan 

pembeli. Media bertindak sebagai penjual informasi, untuk 

kemudian dibeli dan dinikmati oleh pembeli yang disebut 

komunikan atau khalayak. 

 Karl Marx dalam Halim (2013:46) menjelaskan bahwa 

Fetisme komoditas atau yang biasa disebut dengan pemujaan 

terhadap komoditas menunjukkan tentang keterkaitan produk 

buruh dengan produk komoditas. Proses komodifikasi inipun 

mengubah nilai-nilai hidup yang digunakan manusia menjadi nilai 

yang bisa dipertukarkan. Kemudian komodifikasi mengubah nilai 

sosial yang memiliki makna menjadi nilai yang lebih 

menguntungkan dalam segi bisnis. 
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1.1.1 Komodifikasi dalam Televisi 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mosco dalam Sudibyo 

(2004), komodifikasi menjelaskan cara kapitalisme melancarkan 

tujuannya dengan mengakumulasi kapital atau mengganti nilai 

guna/fungsi menjadi nilai jual. Komoditas dan komodifikasi 

berhubungan sebagai objek dan proses. Dalam ekonomi politik 

media, komodifikasi berarti salah satu bentuk penguasaan media 

selain strukturasi dan spesialisasi. Ekonomi politik pada 

komunikasi telah terkemuka karena penekanannya dalam 

menggambarkan dan menguji tanggung jawab struktur organisasi 

untuk produksi distribusi, dan perukaran komoditas komunikasi 

dan struktur regulasi, terutama oleh pemerintah. 

Dalam jurnalnya, Nuraeni dan Mentari (2013:73) 

menjelaskan bahwa ekonomi politik cenderung berfokus pada 

konten media, untuk memperluas audiens media. Kekuasaan dan 

relasi pertukaran yang mengarah pada eksploitasi kelas norkuis 

terhadap kelas pekerja dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis. 

Sistem ini telah menyebabkan terjadinya persaingan manusia di 

lingkungan sosialisasinya. Proses komodifikasi dalam komunikasi 

berkaitan dengan transformasi pesan, berkisar dari bits data ke 

sistem pemikiran yang lebih bermakna, ke dalam produk yang 

marketable. 
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1.2 Analisis Wacana 

Ismail Maharimin (dalam Sobur 2015:10) mengartikan 

wacana sebagai “kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) 

menurut urut-urutan yang teratur dan semestinya”, dan 

“komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi 

dan teratur”. Jika berpegang pada definisi tersebut, maka semua 

tulisan yang teratur, yang menurut urut-urutan yang semestinya, 

atau logis, adalah wacana. Karena itu, sebuah wacana harus punya 

dua unsur penting, yakni kesatuan (unity) dan kepaduan 

(coherence). 

Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. 

Analisis wacana dalam hal ini menekankan pada proses produksi 

dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek 

yang netral, yang bisa menafsirkan wacana secara bebas. Karena 

individu berhubungan dan tentunya dipengaruhi oleh keadaan 

sosial masyarakat sekitarnya. Disini, bahasa berperan membentuk 

subjek tertentu, tema wacana tertentu, dan strategi didalamnya. 

Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar 

kekuasaan dalam setiap proses bahasa, antara lain batasan-batasan 

yang mesti dipakai, dan topik apa yang dibicarakan. 

Menurut Roger Fowler (1977) dalam Eriyanto, wacana 

adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihatg dari titik 
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pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk di dalamnya. 

Kepercayaan disini mewakili pandangan dunia: sebuah organisasi 

atau representasi dari pengalaman. 

Menurut Littlejohn (dalam Sobur, 2015:48-49) , ada tiga 

pandangan dalam analisis wacana. Pertama, seluruhnya mengenai 

cara-cara wacana disusun, prinsip yang digunakan oleh 

komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atau 

tipe-tipe lainnya. Ahli analisis wacana melihat pada pemicaraan 

nyata dan bentuk-bentuk nonverbal seperti mendengar atau 

melihat, dan mereka melakukan studi makna dari bentuk-bentuk 

teramati di dalam konteks. Kedua, wacana dipandang sebagai aksi. 

Bahasa digunakan dengan suatu strategi guna mencapai tujuan 

yang diinginkan seperti memuat suatu permohonan, mendapat 

giliran, bersikap sopan, atau memperoleh kerjasama. Ahli analisis 

wacana tertarik pada bagaimana sesungguhnya para pembicara 

menyusun pesan-pesan mereka untuk menyelesaikan hal-hal 

tersebut. Ketiga, analisis wacana adalah suatu pencairan prinsip-

prinsip yang digunakan oleh komunikator aktual dari perspektif. 

Penggunaan kalimat-kalimat untuk membuat pernyataan sehingga 

dapat dimengerti dan menanggapi pesan-pesan yang kelihatan logis 

dan alami serta tidak mengacaukan arus pembicaraan. 

Menurut Eriyanto (2011:4), ada tiga pandangan mengenai 

bahasa dalam analisis wacana. Pertama kaum empiris, bahasa 
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dilihat sebagai jembatan anatara manusia dengan objek diluar 

dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara 

langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada 

kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai 

pernyataan yang logis. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, 

konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak 

perlumengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari 

pernyataannya. 

Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata 

aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Kemudian wacana 

diukur dengan pertimbangansya/ketidakbenaran. Kedua 

konstruktivisme, bahasa dipahami dalam paradigma ini diatur dan 

dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap 

pernyatan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yakni 

tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang 

pembicara. Oleh karena itu analisis wacana dimaksudkan untuk 

membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. 

Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu 

pernyatan. Ketiga pandangan kritis, bahasa disini tidak dipahami 

sebagai representasi medium netral yang terletak diluar diri 

pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai 

representasi yang berperan dalam menentukan subjek tertentu dan 
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strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana 

digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses 

bahasa, batasan-batasan apa yang dipakai, diperkenankan menjadi 

wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. 

Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu 

terlibat dalam hungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan 

subjek dan berbagai tindakan representsi yang terdapat dalam 

masyarakat. 

1.3 Analisis Wacana Kritis 

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami 

semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana 

memang menggunakan bahasa dalam  teks untuk dianalisis, tetapi 

bahasa yang dianalisis agak berbeda dengan studi bahasa dalam 

pengertian linguistik radisional. Bahasa dianalisis dari sisi 

kebahasaan dan menghubungkannya dengan konteks. Konteks 

disini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, 

termasuk di dalam praktik kekuasaan. 

Tujuan dari analisis wacana kritis menurut Habermas 

(dalam Darma, 2009:53), adalah untuk mengembangkan asumsi-

asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung dibalik kata-kata 

dalam teks atau ucaan dalam berbagai bentuk kekuasaan. Analisis 

wacana kritis bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis 

tentang keterkaitan antara praktik-praktik diskursif, teks, peristiwa 
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dan sosiokultural yang lebih luas. Analisis wacana kritis digunakan 

untuk melakukan kajian tentang hubungan-hubungan snatara 

wacana dan perkembangan sosial dan kultur dalam dominan-

dominan sosial. Tujuannya adalah menjelaskan dimensi linguistik-

kewacanaan fenomena sosial dan kultur dan proses perubahan 

dalam modernitas serta mengeksplorasi hubungan antara 

penggunaan bahasa dan praktik sosial. Fokus penelitiannya 

ditujukan pada peran praktik kewacanaan dalam upaya 

melestarikan tatanan sosial dan perubahan sosial. 

Analisis wacana kritis bersifat kritis yang artinya adalah 

analisis ini bertujuan untuk mengungkap peran praktik 

keawacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial, termasuk 

hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tidak 

sepadan. Analisis wacana kritis tidak bisa dainggap sebagai 

pendekatan yang secara politik netral, namun sebagai pendekatan 

kritis yang secara politik ditujukan bagi timbulnya perubahan 

sosial yang memihak pada kelompok-kelompok yang tertindas. 

Oleh sebab itu, tujuannya adalah agar dapat memberi kontribusi 

pada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan 

dalam proses komunikasi dan masyarakat secara umum. 

Menurut Eriyanto (2011:7), praktik wacana bisa jadi 

menampilkan efek ideologi: ia dapat mereproduksi hubungan 

kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan 



17 
 

wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana 

perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial  yang 

ditampilkan. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai suatu 

faktor penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk melihat 

ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat yang terjadi. Analisis 

wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok 

sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-

masing. 

 

Berikut adalah karakteristik analisis wacana kritis: 

1. Tindakan 

Wacana dipahami sebagai tindakan dalam bentuk 

interaksi. Seseorang berbicara, menulis, dan 

menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan 

berhubungan dengan orang lain. Pemahaman ini 

kemudian memunculkan beberapa konsekuensi. 

Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang 

bertujuan. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu 

yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. 

2. Konteks 

Analisis wacana kritis memperimbangkan konteks 

wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. 

Wacana dipandang, diproduksi, dimengerti, dan 
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dianalisis pada konteks tertentu. Titik perhatian dari 

analisis wacana adalah menggambarkan teks dan 

konteks tertentu. Titik perhatian dari analisis wacana 

adalah menggambarkan teks dan konteks secara 

bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. 

3. Historis 

Aspek penting untuk memahami sebuah teks adalah 

dengan menempatkan wacana tersebut dalam  konteks 

historis tertentu, wacana diproduksi dalam konteks 

tertentu, dan tidak dapat dimengerti tanpa melihat 

konteks lain yang menyertainya. 

4. Kekuasaan 

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan 

elemen kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu 

kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. 

Analisis wacana kritis tidak hanya membatasi diri pada 

detil teks atau struktur wacana saja, juga kondisi sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Dalam 

hubungannya dengan wacana, kekuasaan menjadi 

penting untuk melihat apa yang disebut dengan kontrol. 

Seorang individu dan kelompok mengontrol orang atau 

kelompok lain melalui wacana. Mengontrol tidak selalu 
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dalam bentuk fisik, melainkan dapat pula melalui 

mental atau psikis. 

5. Ideologi 

Beberapa teori klasik mengatakan bahwa ideologi 

dibangun oleh kelompok dominan tertentu. Wacana 

dalam pendekatan semacam ini dipandang sebagai 

medium dimana suatu kelompok yang dominan 

mengkomunikasikan kepada khalayak tentang produksi 

kekuasaan dan dominan yang mereka miliki. Peranan 

wacana dalam kerangka ideologi dimaksudkan untuk 

mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau 

anggota suatu kelompok. Ideologi membuat anggota 

dari suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang 

lama, dapat menghubungkan masalah mereka dan 

memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas 

dalam kelompok. Oleh karena itu, analisis wacana tidak 

bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus 

melihat konteks terutama bagaimana ideologi dan 

kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam 

membentuk wacana. 

Pendekatan utama dalam analisis wacana kritis (Eriyanto, 

2011:14) salah satunya adalah analisis bahasa kritis (critical 

linguistic). Aalisis bahasa kritis melihat bagaimana gramatika bahasa 
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membawa posisi dan makna pada ideologi tertentu. Dengan kata lain, 

aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur 

tata bahasa yang dipakai. Bahasa, baik pilihan kata maupun struktur 

gramatika, dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih seseorang 

untuk diungkapkan membawa makna ideologi tertentu. Ideologi itu 

dalam taraf yang umum menunjukkan bagaimana satu kelompok 

berusaha memenangkan dukungan publik, dan bagaimana kelompok 

lain berusaha dimarjinalkan lewat pemakaiann bahasa dan struktur 

gramatika tertentu. Bahasa adalah suatu sistem kategorisasi, dimana 

kosakata tertentu dapat dipilih yang akan menyebabkan makna 

tertentu. 

1.4 Pendekatan Teun A Van Dijk 

Teun A Van Djik melihat suatu teks terdiri atas beberapa 

struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling 

mendukung. Seperti tabel dibawah ini: 

Struktur Makro 

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang 

diangkat oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan 

kesimpulan. 

Struktur Mikro 
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Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat 

dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. 

Gambar 2.2 Struktur Teks 

Sumber: Eriyanto, 2011. 

Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa struktur makro 

merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat 

diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam 

suatu teks berita. Kedua, superstruktur yang merupakan struktur 

wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks tersusun ke 

dalam berita secara utuh. Selanjutnya, struktur mikro adalah makna 

wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni kata, 

kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase dan gambar. Kata-kata 

tertentu mungkin dipilih untuk mempetegas pilihan dan sikap, 

membentuk kesadaran politik, dan sebagainya. 

Perangkat Teun A Van Dijk ini meliputi enam unsur yaitu 

tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retoris. Setiap unit 

tersebut dirinci operasional analisisnya yaitu topik, skema, latar, detail, 

maksud, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis, 

metafora dan ekspresi. Selanjutnya yaitu mengetahui pada konteks 

sosial, data diperoleh melalui studi kepustakaan baik itu buku, internet, 

jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki kaitannya dengan 

penelitian ini. Adanya batasan objek ini, diharapkan nantinya tidak 

akan memperlebar pada persoalan-persoalan yang jauh dari 
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subjektifitas yang telah ditentukan. Baik struktur teks, kognisi sosial 

dan konteks sosial adalah bagian yang penting dalam kerangka Teun A 

Van Dijk. 

1.5 Media Massa 

Media massa adalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada komunikan melalui alat-alat komunikasi 

seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Dua fungsi dari media 

massa adalah memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. 

Umumnya media massa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

adalah koran, radio, televisi, film di bioskop yang membawa unsur 

edukasi, informasi, dan hiburan. Menurut Bittner dalam Rakhmat 

(2007:188), komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang. 

Yunus dalam buku jurnalistik terapan (2010:26) juga turut 

menjelaskan bahwa media massa dapat dikatakan sebagai sarana yang 

menjadi tempat penyampaian hasil kerja aktifitas jurnalistik. Media 

massa menjadi satu istilah yang digunakan publik dalam mereferensi 

tempat dipublikasikannya suatu berita. 

Keuntungan berkomunikasi dengan media massa adalah dapat 

menyampaikan pendapat secara serempak kepada banyak khalayak 

sekaligus. Media massa dinilai sangat efektif untuk menyampaikan 

informasi, mengubah sikap, pendapat dan perilaku. Fungsi utama 

media massa adalah memberikan informasi mengenai kepentingan, 
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menyebarluaskan dan mengiklankan produk. Media massa memiliki 

ciri komunikasi perseorangan dan isinya mudah di dapatkan. 

Meskipun informasi yang disampaikan cenderung umum, namun 

komunikasinya cenderung satu arah. 

2.5.1 Jenis Media Massa 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan pengertian 

dari media massa sendiri adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan menggunakan alat-alat komunikasi, seperti 

televisi, film, radio dan surat kabar. Berikut merupakan jenis-jenis 

media massa menurut Canggara (1998): 

a) Media Massa Cetak

Media massa cetak adalah sebuah media massa, yang dicetak

dalam lembaran kertas. Dari segi ukuran dan jenis kertasnya,

media massa cetak terbagi menjadi beberapa tipe meliputi

koran dengan ukuran kertas broadsheet atau ½ plano, tabloid

dengan ukuran ½ broadsheet, majalah yang menggunakan

ukuran setengah tabloid atau kwarto, buku dengan ukuran

setengah majalah, newsletter dengan ukuran folio yang

berjumlah 4-8 halaman, dan buletin yang berukuran ½ majalah

yang berjumlah 4-8 halaman. Umumnya, isi informasi dalam

media massa terbagi dalam tiga jenis tulisan yang terdiri dari

berita, opini dan feature.
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b) Media Massa Elektronik

Media massa elektronik dapat dikatakan salah satu jenis media

massa yang menyenangkan karena disalurkan melalui suara,

gambar atau suara dan gambar dengan menggunakan teknologi

elektro seperti radio, televisi dan film.

c) Media Massa Online

Media massa online merupkan jenis media yang paling

digemari saat ini karena kemudahan aksesnya yang luar biasa.

Media online atau cyber media merupakan sebuah media massa

yang dapat kita temukan di internet atau situs web. Dengan

menggunakan media massa online, khalayak dapat

mendapatkan sebanyak mungkin informasi dengan mudah,

murah dan cepat.

1.5.2 Karakteristik Media Massa 

Menurut Canggara (1998:134-135), Media massa memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a) Pertama, media massa memiliki sifat melembaga, yang artinya

ada banyak pihak yang mengelola media, mulai dari pihak

pengumpul berita, pengolah berita, hingga penyajian berita atau

informasi.

b) Kedua, komunikasi dalam media massa seringkali dilakukan

satu arah, maksudnya adalah kurang memungkinkan terjadi

dialog antara komunikator dan komunikan. Jikapun terjadi
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reaksi atau feedback, biasanya memerlukan kurun waktu cukup 

lama atau tertunda. 

c) Ketiga, media massa bersifat meluas dan serempak, jarak dan 

waktu tida akan menjadi halangan karena media massa 

memiliki kecepatan. Ia bergerak secara luas sehingga 

informasia yang disebarluaskan dapat diterima  oleh banyak 

komunikan dala m waktu yang sama. 

d) Keempat, biasanya media massa menggunakan peralatan 

mekanis, seperti televisi, surat kabar, radio dan sejenisnya. 

e) Kelima, media massa memiliki sifat terbuka, maksudnya 

adalah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh siapapun 

dan dimanapun tanpa mengenal usia, gender, suku dan agama. 

1.5.3 Politik Media Massa 

Sudibyo (2004:1) meyakini bahwasanya media massa 

bukan hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, melainkan 

beralih fungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus 

oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik lebih unggul. 

Media massa telah mencapai puncak perkembangan sebagai 

lembaga kunci dalam masyarakat modern. Media massa saat ini 

mampu membawa diri sebagai ruang publik utama dan turut 

menentukan dinamika sosial, budaya, dan politik baik secara lokal 

maupun global. 
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Vincent Mosco dalam Sudibyo (2004:9) menjelaskan 

bahwasanya terdapat 3 karakter tambahan pada studi ekonomi-

politik, yakni realis, inklusif, dan kritis. Realisme menjadikan 

ekonomi-politik kritis sangat menghindari ketergantungan 

eksklusif terhadap teori abstrak atau deskripsi empiris. 

Ekonomi politik memberikan perhatian yang cukup besar 

terhadap faktor ideologis dan politis yang pengaruhnya bersifat 

laten terhadap masyarakat. 

Dalam penelitian ini, politik berarti cara yang 

digunakan seseorang atau suatu kelompok tertentu untuk 

mencapai sebuah tujuan atau cita-vita tertentu dengan 

melakukan segala cara, termasuk merugikan seseorang maupun 

kelompok lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa politik 

media massa adalah sebuah cara yang digunakan media massa 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan segala cara sekalipun 

merugikan orang atau kelompok lainnya. 

1.6 Iklan Media Massa 

a) Fenomena Periklanan Terbaru 

Menurut Raymon Williams dalam Bungin (2011:107), 

iklan bagaikan sebuah dunia magis yang dapat mengubah 

komoditas ke dalam gemerlapan yang memikat dan mempesona. 

Sebuah sistem yang keluar dari imajinasi dan muncul ke dalam 

dunia nyata melalui media. Kekaguman Raymon Williams 
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terhadap iklan memiliki dasar yang kuat, dimana iklan televisi 

telah mengangkat medium iklan ke dalam konteks yang sangat 

kompleks namun jelas, berimajinasi namun kontekstual, penuh 

dengan fantasi namun nyata. Iklan kemudian dapat hidup melalui 

media televisi dengan dukungan besar dari copywriter  dan 

visualizer yang memberikan nuansa hidup pada iklan tersebut. 

Iklan merupakan salah satu dari alat yang paling umum 

digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif 

pada pembeli sasaran dan masyarakat. Iklan juga termasuk 

kegiatan promosi yang ada diberbagai tempat. Artinya dapat 

dilihat didengar, dan ditonton di mana saja. Iklan memiliki fungsi 

utama yaitu menyampaikan informasi tentang suatu produk 

kepada khalayak massa. Ia menggunakan elemen-elemen verbal 

maupun non verbal. 

Iklan merupakan salah satu produk televisi yang dalam hal 

ini menjadi jembatan penghubung antara pencipta iklan dengan 

konsumen. Seperti media komunikasi pada umumnya, Iklan 

memiliki fungsi komunikasi secara langsung. Aspek-aspek 

komunikasi di dalam iklan seperti pesan merupakan unsur pertama 

dalam iklan. Ada beberapa dimensi-dimensi khusus dalam sebuah 

iklan yang membedakan iklan secara semiotik dari objek-objek 

desain lainnya, yaitu bahwa sebuah iklan selalu berisikan unsur-

unsur tanda berupa objek yang diiklankan; konteks berupa 
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lingkungan, orang atau makhluk lainnya yang memberikan makna 

pada objek; serta teks yang dapat memperkuat makna, meskipun 

yang terakhir ini tidak selalu hadir dalam sebuah iklan. Iklan 

adalah ajang permainan tanda, yang selalu bermain pada tiga 

elemen tanda tersebut (objek, konteks, dan teks), yang satu sama 

lain mendukung. (Piliang, 2012:306-307) 

Awalnya, iklan merupakan sebuah subkajian sosiologi 

komunikasi massa yang kemudian bersentuhan dengan studi 

komunikasi bisnis dan budaya populer. Pesan-pesan yang 

disampaikan menjadi semakin hidup, bergairah dan memenuhi 

sasaran secara lebih efektif saat iklan telah bertemu dengan 

televisi sebagai mediumnya. Saat ini, iklan telah menjadi salah 

satu komunikasi massa paling mudah dan paling menarik 

perhatian dengan citra dan pesan yang setiap hari disebarkan 

menggambarkan pemandangan sosial kontemporer. 

Periklanan terkait erat dengan pemasaran. Pasar telah 

menjadi kekuatan paling penting dan utama melalui proses 

integrasi dan ekspansi pasar yang telah menghasilkan suatu 

penyatuan sistem kerja dan poketergantungan pada struktur pasar 

yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan tidak 

hanya memperkenalkan barang-barang baru, tetapi juga 

memperluas jaringan distribusi barang yang mempengaruhi tata 

nilai dan hubungan-hubungan sosial. Ekspektasi pasar juga 



29 

kemudian mengubah kehidupan menjadi suatu proses transaksi, 

dan aturan-aturan pasar menjadi aturan main yang harus ditaati 

(Abdullah, 2010:111-112). 

Dalam implikasinya, iklan membantu menciptakan sebuah 

dunia dimana individu menjadi tidak berdaya secara emosional. 

Keseluruhan konteks sosial dan signifikansi sosial iklan 

mengalami perubahan secara radikal. Kebutuhan terhadap iklan 

menjadi semakin nyata dalam masyarakat konsumen, iklan 

menjadi istimewa bagi sirkulasi pesan dan petunjuk sosial tentang 

individu dan objek yang saling mempengaruhi. Dari beberapa 

pengertian iklan diatas, terdapat beberapa kesamaan prinsip dasar 

beriklan, yaitu: 

1. Adanya pesan tertentu

2. Dilakukan oleh komunikator (sponsor)

3. Dilakukan dengan cara non-personal

4. Disampaikan untuk khalayak tertentu

5. Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan

cara membayar

6. Penyampaian pesan tersebut, mengharapkan dampak

tertentu.

Dewasa ini, periklanan di Indonesia semakin menunjukkan 

keberagamannya dalam menuangkan kreatifitas menciptakan ide-

ide baru dalam pembuatan iklan. Hal tersebut pastinya dilakukan 
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untuk mencuri perhatian khalayak. Menjadi unik dengan strategi 

yang berbeda memang diperlukan. Salah satu contohnya adalah 

iklan Es Krim Kerajaan yang sempat viral beberapa waktu 

belakangan. Kepopulerannya tidak hanya di Indonesia saja, namun 

juga di mancanegara. Bahkan, strategi promosi tersebut dikatakan 

sebagai pemacu munculnya ide-ide yang lebih unik lagi dalam 

dunia periklanan. 

Strategi tersebut dinilai sangat menarik perhatian publik. 

Terlebih, mempromosikan produk melalui sosial media 

(instagram, youtube, blog, twitter dan sebagainya) adalah hal yang 

sangat digemari saat ini. Selain biayanya yang relatif rendah, 

terlebih jika dibandingkan dengan Televisi, iklan melalui sosial 

media menjadi lebih efektif karena pengguna aktifnya begitu 

banyak. 

Namun demikian, tidak hanya hal positif yang senantiasa 

beredar. Kasus rasisme di dunia periklanan juga kerap terjadi, 

terlebih dalam iklan sabun mandi dan beberapa produk lainnya 

yang mendukung stereotip bahwa cantik adalah berkulit putih. Hal 

tersebut merupakan salah satu fenomena periklanan yang 

seringkali dianggap lumrah. Padahal seharusnya digunakan 

sebagai bahan koreksi bagi para pembuat iklan agar lebih kreatif 

tanpa menjunjung rasisme. 
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b) Tujuan Periklanan

Tujuan periklanan harus berasal dari keputusan sebelumnya 

mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran 

pemasaran tujuan periklanan menurut Kotler adalah: 

1. Periklanan menjalankan sebuah fungsi “informasi”.

Fungsi tersebut biasanya dilakukan secara besar-

besaran pada tahap awal suatu jenis produk, tujuannya

untuk membentuk permintaan pertama.

2. Periklanan menjalankan sebuah fungsi “persuasif”. Hal

ini penting dilakukan dalam tahap kompetitif.

Tujuannya untuk membentuk permintaan selektif untuk

suatu merek tertentu.

Periklanan juga menjalankan fungsi “pengingat”. Hal

tersebut sangat penting bagi produk yang sudah mapan.

Bentuk iklan yang berhubungan dengan iklan ini adalah

penguat (inforcement advertising) yang bertujuan

meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah

melakukan pilihan yang benar. (Widyatama: 2007).

2.7 Halal dalam Diskusi Produk 

a) Makna Kata Halal

Halal artinya dibenarkan. Bermakna segala sesuatu yang 

diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama dalam hal 

makanan dan minuman. Dalam QS, Al-A’raf ayat 157 dijelaskan 
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“Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Oleh karena itu, 

kriteria halal meliputi; halal zat yang terkandung di dalamnya dan 

halal dalam pengolahannya. Banyak sekali makanan yang 

sebenarnya halal, kemudian dikelola dengan cara yang tidak sesuai 

dengan tata cara islam, menyebabkannya menjadi haram. 

Berlawanan dengan halal, haram adalah segala sesuatu yang 

dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. 

Dalam sebuah jurnal milik Sayekti (2014), dijelaskan bahwa 

saat ini produk bersertifikasi halal tengah menjadi tren konsumsi di 

seluruh dunia, khususnya di negara mayoritas muslim, salah 

satunya adalah Indonesia. Tidak kurang dari USD 650 juta 

transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara 

mayoritas muslim, sudah selayaknya negara memberikan status 

jaminan kehalalan produk bagi warganya. Bagi umat muslim, 

mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk 

memenuhi perintah Allah SWT yang telah difirmankan dalam Al-

Qur’an. 

Berikut merupakan berbagai aturan tentang kehalalan dan 

keharaman suatu produk: 

1. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan

beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
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2. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun

merupakan hak Allah SWT semata.

3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram

serupa dengan syirik (menyekutukan Allah).

4. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah

timbulnya keburukan dan bahaya.

5. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan

dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala

sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan

pilihan yang lebih baik.

6. Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak

diperbolehkan.

7. Bersiasat atas produk non-halal adalah tindakan yang tidak

dibenarkan.

8. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.

9. Menjauhkan diri dari suatu produk yang syubhat

(meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjerumus

pada yang non-halal.

10. Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk nonhalal.

Sedangkan menurut UU JPH produk halal adalah 

produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat dan  

jaminan produk halal adalah kepastian hukum tentang 
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kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat 

(www.halalmui.org;2014). 

b) Sertifikasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Menurut MUI Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis 

Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk 

sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat ini dapat digunakan untuk 

mencantumkan logo halal pada kemasan produk. Hal ini dilakukan 

sebagai jaminan kehalalan suatu produk yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian pada konsumen tentang status halal, 

sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam 

mengkonsumsinya. 

Menurut halalmui.org, prosedur penerbitan sertifikat halal 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Memahami setiap persyaratan sertifikasi halal dan

mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal).

b. Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan

pendaftaran sertifikasi halal, meliputi: kebijakan halal,

penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual

SJH dan lain sebagainya.

c. Perusahaan harus menyiapkan seluruh dokumen yang

diperlukan untuk pendaftaran sertifikat halal.

d. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan meng-

upload data.
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e. Perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan

membayar akad sertifikasi.

f. Pelaksanaan audit

g. Perusahaan memperoleh setifikat halal

Sejalan dengan problematika yang ada, sikap MUI meminta 

agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi 

produsen makanan. Disamping sebagai pemuas bagi pihak 

konsumen, disisi lain juga dapat menaikkan mutu produk 

dipasaran. Bahkan kini, sertifikat halal MUI terasa sangat 

dibutuhkan kalangan pengusaha, bukan hanya untuk produk 

pangan, namun juga produk non pangan (Hasan, 2014: 229),  

2.8 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian dilakukan oleh Sulistiani Nurhasanah 

(2014) dengan judul Komodifikasi Agama Islam dalam Iklan 

Televisi Nasional ditemukan iklan-iklan dengan menggunakan 

simbol-simbol agama Islam menjadi suatu hal yang biasa. Dari 

tujuh contoh iklan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis 

menemukan empat bentuk komodifikasi agama Islam dalam iklan 

televisi nasional, yaitu; model, yang mana dalam Iklan Larutan 

penyegar Cap Kaki Tiga yang dibintangi oleh Mama Dedeh, iklan 

larutan Cap Badak dari Sinde yang dibintangi Deddy Mizwar, iklan 
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Telkomsel Ibadah dan Telkomsel Genggam Internet yang 

dibinyangi oleh Ustadz Nur Maulana, dan iklan kosmetik Wardah 

yang dibintangi oleh Inneke Koesherawati. Kedua adalah pakaian; 

semua iklan yang dibahas dalam penelitian ini termasuk 

komodifikasi agama Islam dalam bentuk pakaian. Semua model 

dalam iklan tersebut menggunakan busana muslim lengkap dengan 

jilbab bagi perempuan. Ketiga, beberapa diantara iklan yang 

dibahas menggunakan rumah ibadah sebagai latar belakangnya 

seperti masjid dan tempat ibadah yang umumnya digunakan oleh 

kaum muslim. Keempat, beberapa iklan yang dibahas dalam 

penelitian ini menggunakan kata-kata islami yang dinilai termasuk 

dalam bentuk komodifikasi agama seperti ucapan salam, 

Alhamdulillah serta Astaghfirullah.  

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Gusti Vita Riana 

(2014) dengan judul penelitian Komodifikasi Nilai Agama dalam 

Iklan Televisi; Studi Analisis Semiotik Komodifikasi Agama 

Terhadap Iklan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga versi “Markisa”, 

“Ibu di Supermarket” dan “Mama Dedeh” ditemukan tanda-tanda 

komodifikasi nilai agama dalam iklan tersebut. Dari penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama sebagai keyakinan dan 

kepercayaan tentang ketuhanan yang bersifat sakral dan privasi 

terjadi transformasi nilai menjadi nilai tukar yang bersifat 

komersil. Adapula pemilihan Da’i sebagai brand ambassador 
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adalah pemnfaatan dari pihak pengiklan, padahal Da’i seharusnya 

menyeru pada jalan yang benar dan menjadi panutan akan tetapi 

pihak pengiklan menjadikan salah satu strategi pengiklan untuk 

memberikan makna sebagai produk tersebut menjadi panutan dan 

membenarkan apa yang diungkapkan oleh Brand Ambassador. Tak 

lupa pula setting tempat pengajian dan busana muslim adalah 

termasuk nilai-nilai agama yang telah di rekonstruksi nilai oleh 

pihak pengiklan. 




