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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Televisi merupakan salah satu media massa yang akrab dengan masyarakat 

karena memiliki kelebihan dapat menguasai jarak, sasaran yang dituju bersifat 

global, serta aktualitas terhadap suatu tayangan atau pemberitaan juga cepat. 

Televisi menjadi media massa yang proses penyampaian informasinya lebih 

cepat dan mudah dimengerti karena informasi tersebut berupa bentuk audio dan 

visual.  

Selain menampilkan program-program acara yang menjadi konsumsi 

masyarakat, televisi juga menjadi salah satu media untuk menayangkan iklan. 

Iklan yang tayang di televisi pun tidak dibatasi jenisnya. Iklan merupakan 

sebuah pesan yang berbentuk promosi, baik itu promosi barang maupun jasa. 

Agar iklan tersebut dapat menarik perhatian audiens, tentunya para pembuat 

iklan harus berlomba-lomba dalam mengemas iklan sekreatif mungkin. Iklan 

yang ditayangkan secara terus menerus di televisi, juga dapat mempengaruhi 

audiens ditambah lagi dengan pengemasan yang kreatif dan menarik. Sehingga 

menimbulkan pengaruh ingin membeli dan rasa penasaran terhadap suatu 

produk atau jasa dari iklan tersebut.  

Dalam iklan produk anak tentunya peran utamanya adalah anak-anak, yang 

mana anak tersebut akan diberikan karakter oleh pembuat iklan dan 

dikonstruksikan menggunakan iklan yang dipublikasikan melalui media massa 

berupa televisi. Karakter anak yang ditampilkan pada iklan tentu saja tidak 
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terlepas dari konsep para pembuat iklan yang mana konsep tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan konstruksi yang diinginkan. Konsep yang telah ditentukan 

tersebut menghasilkan representasi karakter anak yang ditampilkan pada iklan 

di televisi. Seperti iklan susu formula Sarihudasa Generasi Mahardika (SGM), 

SGM 3 versi “Pohon Strawberry”, SGM Eksplor Presinutri+ versi “Berangkat 

Sekolah” dan SGM Eksplor Presinutri+ versi “Berdua Jadi Hebat”, ketiga iklan 

tersebut menggambarkan kegiatan anak dengan karakternya masing-masing 

dan tujuannya masing-masing.  

Pada iklan SGM 3 versi “Pohon Strawberry” digambarkan seorang anak 

perempuan yang sedang berlibur bersama keluarganya di kebun strawberry, 

kemudian anak tersebut menyanyikan lagu yang berjudul naik-naik ke puncak 

gunung tetapi salah satu lirik yang ada pada lagu tersebut diubah oleh anak 

tersebut, lirik yang seharusnya berbunyi “kiri kanan ku lihat saja banyak pohon 

cemara” kemudian diubah menjadi “kiri kanan ku lihat saja banyak pohon 

strawberry”. Setelah selesai bernyayi lagu tersebut, ibunya mengajak 

menyanyikan lagu bintang kecil, namun anak tersebut tidak mengiyakan ajakan 

ibunya karena pada saat itu hari masih cerah dan belum memasuki malam hari.  

Dalam iklan SGM Presinutri+ versi “Berangkat Sekolah” digambarkan 

seorang anak laki-laki yang bersemangat saat diantar ibunya ke sekolah, selain 

itu juga digambarkan anak yang pemberani dilihat dari ia menggandeng tangan 

temannya yang takut untuk bersekolah, anak tersebut juga berani untuk 

menceritakan pengalaman berenangnya ketika diminta oleh gurunya. Anak laki-

laki tersebut tidak sabar untuk bersekolah, sehingga masuk ke kamar 
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orangtuanya walaupun saat itu masih malam hari dan anak tersebut berkata “bu 

sekolah yuk!”.  

Selanjutnya iklan SGM Eksplor Presinutri+ versi “Berdua Jadi Hebat” 

digambarkan dua orang anak, kakak beradik perempuan dan laki-laki sedang 

bermain bersama, setelah itu sang ibu memanggil mereka dengan berkata 

“waktunya minum susu”, bergegas kakak mengajak adiknya untuk 

membereskan mainan yang digunakan oleh mereka.  

Ketiga iklan tersebut merupakan gambaran dari karakter masing-masing 

anak yang dikonstruksi sesuai dengan konsep dari pengiklan ataupun konsep 

dari perusahaan. Anak merupakan talent dari iklan produk susu formula 

tersebut. Talent merupakan peran komunikator penyampai pesan yang memiliki 

pengaruh besar dalam mempersuasi khalayak, talent anak-anak yang 

ditampilkan juga bukan lagi sebagai pelengkap namun sudah menjalankan 

peran sebagai karakter penyampai pesan utama (Fernandez, 2014).  

Semakin canggihnya teknologi, iklan anak-anak di televisi semakin atraktif, 

kreatif dan menghibur. Atraktif karena iklan anak-anak selalu tampil dengan hal 

yang baru dan unik, kreatif karena selalu tampil dengan iklan yang berbeda, 

dinamis dan menampilkan ide-ide baru. Selain itu, iklan anak juga memiliki 

fungsi sebagai substansi media massa (Marhaeni, 2012).  

Iklan sendiri memiliki beberapa jenis dan dipublikasikan melalui media 

massa yang berbeda pula, iklan dibedakan menjadi tiga media yaitu iklan media 

cetak, iklan media elektronik dan media iklan luar ruang. Iklan media cetak 

terbagi lagi menjadi iklan koran, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, katalog 
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produk, kalender, brosur dan poster. Iklan media elektronik terbagi dalam iklan 

televisi, iklan radio dan iklan online. Iklan luar ruangan atau yang biasa dikenal 

dengan billboard, baliho, neon box, shop sign branding, spanduk, iklan tembok 

dan media 3D (Webbisnis, 2015).  

Setiap orangtua tentunya menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, 

salah satu penunjang kebutuhan seorang anak adalah susu formula, yang mana 

sekarang ini semakin banyak produk dari susu formula berlomba-lomba 

menjadi yang terbaik dimata orangtua, dengan menampilkan karakter anak pada 

iklan tersebut yang bertujuan agar para orangtua tertarik dan membeli produk 

tersebut karena menginginkan anaknya bisa seperti anak-anak yang menjadi 

tokoh utama pada iklan tersebut.  

Faktanya, ayah dan ibu harus dapat bekerjasama dalam mendidik anak. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa mendidik anak bukan hanya tanggungjawab ibu 

saja, karena ayah merupakan pemandu, pendidik, pelindung dan pemimpin atau 

kepala keluarga. Optimalisasi peran orangtua terhadap pembentukan karakter 

anak sangat penting, agar terwujud perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-

hari (Ginanjar, 2013).  

Susu formula merupakan asupan gizi pendamping untuk proses tumbuh 

kembang anak, namun tak bisa dipungkiri ada kasus yang menggeser posisi ASI 

dan menjadikan susu formula sebagai kebutuhan pokok anak. Sementara 

kandungan yang ada pada susu formula hanya beberapa khasiat, seperti mineral, 

vitamin, lemak, DHA/ARA, karbohidrat, protein dan air, sedangkan ASI 

mengandung banyak manfaat seperti antibodi, hormon, anti virus, anti alergi, 
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anti parasit, faktor pertumbuhan, enzim, mineral, vitamin, lemak, DHA/ARA, 

karbohidrat, protein dan air (Ratnasari, 2017).  

Hal tersebut tidak sejalan dengan promosi iklan susu formula yang 

mempunyai pesan betapa pentingnya susu formula bagi tumbuh kembang anak, 

namun pada dasarnya pengaruh yang diberikan susu formula tidak terlalu besar 

seperti apa yang disampaikan diiklan tersebut, maka dari itu akan sangat 

menarik untuk melihat apa makna anak berkarakter yang direpresentasikan 

produk susu formula yang ditampilkan di televisi.  

Posisi seorang konsumen lebih lemah dibandingkan dengan posisi 

produsen, sehingga konsumen hanya menjadi obyek bisnis dalam rangka 

meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui propaganda iklan atau promosi 

yang sejenisnya (Pesulima, 2010). Hal tersebut yang membuat para perusahaan 

iklan susu formula berlomba-lomba membuat iklan dengan merepresentasikan 

karakter anak secara positif untuk mempersuasi para orangtua yang mana 

merupakan konsumen, agar tertarik untuk mengkonsumsi produk susu formula 

tersebut untuk anaknya.  

Salah satu produk yang ditampilkan di televisi adalah produk susu formula 

Sarihusada Generasi Mahardika (SGM). Sebelumnya perusahaan ini berdiri 

pada tahun 1954 dengan nama NV Saridele, yang mempunyai upaya bersama 

pemerintah Indonesia dan PBB untuk mengatasi masalah gizi pada masa itu. 

1965 merupakan awal tahun bagi Sari Husada mengeluarkan produk susu bubuk 

anak di Indonesia.  
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Pada tahun 2016 sesuai dengan data Adstensity yaitu sebuah platform 

digital monitoring iklan televisi, SGM menduduki peringkat tiga besar dalam 

persaingan iklan susu formula di televisi dengan total 16 persen belanja iklan, 

untuk jumlah tayangan iklan produk SGM mencapai 10.245 spot (Agung, 

2016). Kemudian pada tahun 2017 menurut data dari Nielsen, perusahaan yang 

bergerak pada bidang informasi global serta media dan berfokus disuatu 

penelitian serta melakukan riset dalam memberikan suatu informasi mengenai 

pemasaran, konsumen, televisi dan riset media yang lain, SGM merupakan 

salah satu produk yang memiliki nilai belanja iklan tertinggi yaitu dengan nilai 

Rp769 Miliar (Sidik, 2018). Serta tahun 2018, belanja iklan televisi nasional 

sepanjang kuartal III (Q3) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, PT SIGI 

Kaca Pariwara dalam laporannya yang bertajuk Adstensity mengatakan 

kenaikan belanja iklan di 13 tv nasional dalam kurun waktu bulan Juli-

September 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,16% dibanding periode 

tahun lalu. Produk Sarihusada Generasi Mahardika (SGM) menduduki posisi ke 

tiga pada kategori sepuluh brand dengan belanja iklan tertinggi pada tahun 

2018, dengan total belanja iklan sebesar Rp413,45 miliar (Hafiz, 2018).  

Untuk menunjang kebutuhan gizi anak, tentunya orangtua akan memberikan 

yang terbaik untuk anaknya, salah satunya dengan memilih produk yang 

berkualitas. SGM sendiri merupakan produk susu formula yang dari dulu 

sampai sekarang masih terjaga ke eksistensiannya, didukung oleh iklan dari 

produk SGM yang dikemas para pembuat iklan dengan menampilkan makna 

berbagai karakter anak yang membuat para orangtua tertarik untuk 
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mengkonsumsikan produk tersebut kepada anaknya dan menjadikan karakter 

tersebut sebagai standarisasi karakter pada masing-masing anak.  

Peneliti mengambil tiga versi iklan dari produk SGM, yaitu SGM 3 versi 

Pohon Strawberry, SGM Eksplor Presinutri+ versi Berangkat Sekolah dan SGM 

Eksplor Presinutri+ Berdua Jadi Hebat. Berdasarkan dari latar belakang yang 

telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam 

bentuk skripsi yang berjudul PRODUK SGM SEBAGAI REPRESENTASI 

ANAK BERKARAKTER (Analisis Semiotika pada Iklan Susu Formula 

SGM 3 versi “Pohon Strawberry”, SGM Eksplor Presinutri+ versi 

“Berangkat Sekolah”, dan SGM Eksplor Presinutri+ versi “Berdua Jadi 

Hebat”). Peneliti ingin mengetahui makna simbol mengenai karakter anak yang 

terkandung pada iklan SGM 3 versi “Pohon Strawberry”, SGM Eksplor 

Presinutri+ versi “Berangkat Sekolah”, dan SGM Eksplor Presinutri+ versi 

“Berdua Jadi Hebat”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa makna produk SGM dalam  iklan versi SGM 3 versi 

Pohon Strawberry, SGM Eksplor Presinutri+ versi Berangkat Sekolah dan 

SGM Eksplor Presinutri+ versi Berdua Jadi Hebat? 

1.3 Tujuan Peneliatian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa makna produk 

SGM sebagai representasi anak berkarakter dalam iklan susu formula SGM 3 

versi Pohon Strawberry, SGM Eksplor Presinutri+ versi Berangkat Sekolah 
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dan SGM Eksplor Presinutri+ Berdua Jadi Hebat dan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan dalam pola asuh anak pada tahun ke tahunnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan beberapa manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, baik secara akademis maupun praktis, 

diantaranya sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan memiliki kegunaan untuk 

memberi pengetahuan pada bidang ilmu komunikasi dan 

pengembangan teoritis bagi penelitian teks media, khususnya 

semiotika.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman bagi para penggiat iklan agar dapat menciptakan 

karya-karya yang lebih berkreasi. 

 


