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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Iklan Televisi Sebagai Sumber Rujukan Produk 

Televisi masih menjadi media yang utama bagi masyarakat Indonesia, dilihat 

dari survei yang dilakukan oleh Nielsen Consumer Media View (CMV) pada tahun 

2017 menunjukkan, penetrasi televisi mencapai 96 persen (Katadata, 2017).  

 

Gambar 2.1 

Penetrasi Media dari Survei Nielsen Indonesia 2017 

 (Sumber Gambar: databoks.katadata.co.id) 

Tayangan televisi memiliki banyak macam, salah satunya adalah iklan. Iklan 

sudah hadir sejak adanya masyarakat kota dan akan semakin meningkat seiring 

dengan berkembang luasnya perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat 

(Williams, 2009: 90). Setiap saat televisi selalu menayangkan iklan, disela-sela 

program acara yang sedang ditayangkan.  

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling dikenal dan paling 

banyak dibahas oleh khalayak, hal ini dikarenakan daya jangkaunya yang luas. 

Selain itu, iklan juga menjadi instrumen penting untuk promosi bagi perusahaan 



10 
 

yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada khalayak luas 

(Morissan, 2012: 18). Iklan juga menjadi salah satu komponen marketing mix yang 

umum dilakukan oleh perusahaan, setiap tahun ataupun setiap launching produk 

baru, perusahaan mengeluarkan budget ratusan juta bahkan miliaran rupiah untuk 

pengeluaran biaya iklan (Kertamukti, 2017: 59). 

Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki 

peran penting bagi pengiklan karena televisi sendiri menyajikan banyak program 

yang disukai banyak orang. Nielsen Indonesia mencatat total belanja iklan pada 

tahun 2017 mencapai angka Rp 145 Triliun yang didominasi oleh media televisi, 

selain itu total belanja iklannya pun meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya 

(Lubis, 2018). Selain menjadi media informasi televisi juga merupakan media 

hiburan bagi masyarakat. Televisi dapat menarik puluhan juta penonton dan ini lah 

yang menjadi faktor penting bagi pengelola stasiun televisi karena jumlah penonton 

lah yang dijual kepada pemasang iklan. Iklan televisi mempunyai komponen 

tersendiri untuk menciptakan efek dan sekaligus mampu menyampaikan pesan 

iklan kepada khalayak, yaitu komponen audio dan visual (Morissan, 2012: 365).  

Pemasang iklan televisi biasanya berasal dari perusahaan besar skala nasional 

yang menggunakan jasa perusahaan iklan khusus pembelian media televisi 

(specialized media buying service) yang memiliki tanggung jawab terhadap 

pembelian waktu siaran dan penjadwalan penayangan iklan (media schedule). 

Untuk dapat mencapai sasaran sesuai dengan keinginan pengiklan, ada beberapa 

faktor yang harus diperhatikan diantaranya adalah waktu penayangan iklan, 

medium yang digunakan, penempatan iklan, peringkat atau ratting program, dan 

lain-lain (Morissan, 2012: 236). 
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Sifat dan tujuan iklan tentunya berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Suatu perusahaan beriklan dengan tujuan yaitu agar mendapat 

respons atau aksi dari konsumen melalui iklan media massa, sedangkan perusahaan 

lainnya bertujuan untuk mengembangkan kesadaran atau membentuk suatu citra 

positif dalam jangka yang panjang bagi barang atau jasa yang dihasilkannya 

(Morissan, 2012: 19).  

Semua hal yang berkaitan mengenai iklan dijelaskan dalam Etika Pariwara 

Indonesia, termasuk produk pangan. Sebagai berikut: 

1. Iklan tentang pangan untuk bayi, dilarang dimuat di media massa. Pemuatan di 

media nirmassa, harus sudah mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan, 

atau lembaga lain yang berwenang dan harus menyertakan keterangan bahwa 

ia bukan pengganti ASI.  

2. Iklan tidak boleh menampilkan pemeran balita untuk produk yang bukan 

diperuntukkan bagi balita. 

3. Iklan produk pangan olahan yang mengandung bahan berkonsentrasi tinggi 

sehingga dapat membahayakan dan/atau mengganggu pertumbuhan dan/atau 

perkembangan anak-anak, dilarang dimuat di media-media khusus anak-anak. 

4. Iklan produk pangan cepat saji tidak boleh memberikan kesan sebagai produk 

yang dikonsumsi secara rutin atau setiap waktu (p3i, 2014).  
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2.1.1 Kekuatan Iklan dalam Televisi 

Televisi merupakan media yang paling berpengaruh pada kehidupan 

manusia (Ardianto, 2012: 134). Maka dari itu banyak pemasang iklan yang 

menggunakan televisi sebagai media promosinya.  Menurut Morissan (2012: 

240) iklan televisi tentunya memiliki kekuatan tersendiri karena televisi 

mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan dengan media lainnya, yaitu: 

a. Daya Jangkau Luas 

Semakin murahnya harga pesawat televisi pada era sekarang ini membuat 

daya jangkaunya semakin luas yang menyebabkan banyak orang dapat 

menikmati siaran televisi. Hal ini juga mendukung para pengiklan untuk 

memperkenalkan sekaligus mempromosikan produknya secara serentak ke 

seluruh wilayah jangkauan televisi.  

b. Selektivitas dan Fleksibilitas 

Televisi kerap kali dianggap sebagai media yang sukar dalam menjangkau 

penonton/audiens yang khusus atau tertentu. Sebenarnya televisi dapat 

menjangkau audiens tertentu melalui variasi komposisi audiens sebagai 

hasil dari isi program, waktu siaran dan cakupan geografis siaran televisi. 

Contohnya program televisi pada hari Sabtu dan Minggu pagi ditujukan 

untuk anak-anak. Menempatkan siaran iklan pada suatu program juga 

merupakan salah satu cara bagi pengiklan, contohnya televisi menayangkan 

program acara hiburan untuk anak-anak dan itu akan menjadi sasaran bagi 

produsen yang memproduksi kebutuhan anak seperti susu formula, mainan 

anak, buku cerita anak, dan lain-lain untuk memasang iklan karena program 
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tersebut disaksikan oleh anak-anak dan tentunya dengan dampingan para 

orangtuanya.  

c. Fokus Perhatian 

Audiens akan memperhatikan siaran iklan ketika iklan tersebut muncul di 

layar televisi dan harus menyaksikannya secara fokus perhatian hingga 

tuntas. Berbeda dengan iklan yang terletak pada surat kabar, pembaca bisa 

saja mengabaikan iklan tersebut dan langsung beralih ke halaman tertentu 

yang memang diminati oleh pembaca. 

d. Kreativitas dan Efek 

Iklan yang disiarkan pada televisi dapat menggunakan kekuatan personalitas 

manusia untuk mempromosikan produknya. Cara penyampaian dan bahasa 

tubuh seseorang yang ditampilkan dapat mempengaruhi audiens untuk 

membeli produk yang diiklankan tersebut. Mempunyai nilai lebih lagi 

apabila seseorang yang menyampaikan tentang iklan tersebut adalah 

selebriti atau orang terkenal yang memang sudah mendapat kepercayaan 

khalayak.  

e. Prestise 

Perusahaan yang mengiklankan produknya di televisi tentunya akan dikenal 

oleh khalayak, secara otomatis perusahaannya juga akan dikenal dan produk 

tersebut mendapatkan prestise tersendiri. 
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f. Waktu Tertentu 

Produk yang diiklankan pada televisi juga memperhatikan waktu tayang 

yang mempengaruhi target audiens, iklan akan ditayangkan di waktu-waktu 

tertentu ketika target audiens berada di depan televisi. Contohnya adalah 

perusahaan deterjen atau peralatan rumah tangga lebih sering beriklan pada 

siang hari yaitu karena targetnya adalah ibu rumah tangga. 

2.1.2 Kelemahan Iklan dalam Televisi 

Walaupun televisi merupakan media yang efisien untuk menjangkau 

audiens dalam jumlah besar, namun menurut Morissan (2012: 244) televisi juga 

memiliki kelemahan, yaitu: 

a. Biaya Mahal 

Televisi merupakan media paling mahal untuk beriklan, biaya yang mahal 

ini disebabkan tarif penayangan iklan, biaya yang dikenakan kepada 

pemasang iklan televisi dihitung berdasarkan detik, namun biaya produksi 

iklan yang berkualitas tentunya juga mahal. Di Indonesia sendiri, 

pemasang iklan mampu menghabiskan dana ratusan juta rupiah atau 

bahkan lebih untuk memproduksi iklan dengan durasi kurang dari satu 

menit.  

b. Informasi Terbatas 

Durasi dari iklan yang rata-rata hanya 30 detik dalam sekali tayang 

menyebabkan terbatasnya informasi yang akan didapat oleh audiens, 

informasi dan pesan singkat yang ditampilkan tersebut dapat diatasi 

dengan cara menayangkan iklan beberapa kali sehingga dapat diingat oleh 
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audiens dan memberikan pengaruh pada penjualan, hal tersebut tentunya 

membutuhkan tambahan biaya. Durasi iklan disusun dalam kelipatan 

waktu tertentu misalnya 30 detik, 60 detik, dan seterusnya.  

c. Selektivitas Terbatas 

Televisi bukanlah pilihan yang tepat bagi pemasang iklan apabila ingin 

ditujukan kepada konsumen yang sangat spesifik dan jumlahnya relatif 

sedikit. Pengiklan dengan target konsumen yang terbatas seringkali 

cakupan geografis televisi jauh melampaui wilayah pemasaran dimana 

target konsumen pengiklan berada. Televisi masih belum mampu 

menandingi radio, surat kabar dan majalah dalam menjangkau target 

audiens secara khusus.  

d. Penghindaran 

Audiens cenderung untuk menghindar saat iklan ditayangkan, audiens 

menggunakan kesempatan penayangan iklan untuk melakukan pekerjaan 

lain dan juga mengganti channel stasiun televisi. Upaya audiens 

menghindari siaran iklan dengan memindahkan saluran ini disebut dengan 

zapping.  

e. Tempat Terbatas 

Stasiun televisi tidak bisa sembarangan memperpanjang waktu siaran iklan 

dalam suatu program, pada media cetak apabila jumlah pemasang iklan 

meningkat, maka jumlah halaman pada media tersebut akan ditambah. 

Stasiun televisi tidak dapat memperpanjang waktu penayangan iklan 

karena hal tersebut dapat mengorbankan waktu penayangan program dan 
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bahkan merusak program itu sendiri. Memperpanjang waktu siaran iklan 

akan melanggar peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa waktu 

siaran iklan lembaga penyiaran swasta paling banyak 20 persen dari 

seluruh waktu siaran setiap hari, hal tersebut dijelaskan di Peraturan 

Pemerintah No. 50 Tahun 2005, Pasal 21 (5).  

  

1.2 Anak dalam Iklan Televisi 

Seorang anak dilahirkan, dirawat, dididik, tumbuh, berkembang dan bertingkah 

laku sesuai dengan martabat manusiawi dalam lingkungan kultural sekelompok 

manusia. Maka dari itu anak juga merupakan individu sosial yang harus hidup 

ditengah lingkungan sosial. Komunikasi dan relasi anak dengan orang lain seperti 

guru, pendidik, pengasuh, orang tua, anggota keluarga, teman sebaya merupakan 

tempat untuk anak bisa berkembang menuju pada kedewasaan. Anak akan 

berkembang secara penuh apabila ia dituntun dengan orang lain dan kelak juga 

memberikan bantuan dan bekerjasama dengan anak-anak lain (Kartono dan Kartini, 

1990: 15).  

Secara tradisional, anak diartikan sebagai manusia dewasa mini, masih polos 

dan belum bisa berbuat apa-apa atau dengan kata lain belum mampu berfikir. 

Pemahaman yang lain mengenai anak adalah merupakan manusia kecil yang 

mempunyai potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik 

khusus tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, serta akan 

berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya (Priyanto, 2014: 41).   
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Seorang anak kerap digunakan untuk membintangi sebuah iklan produk anak 

pada media massa sebagai pemeran dari iklan. Dalam Etika Pariwara Indonesia 

edisi ke 2 cetakan ke 1 pada tahun 2014 dijelaskan mengenai pemeran iklan dalam 

kategori anak, yaitu: 

1. Anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak 

dikonsumsi oleh anak, tanpa didampingi orang dewasa. 

2. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, 

menyesatkan, atau tidak pantas dilakukan oleh anak. 

3. Iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur sesuatu produk yang 

bukan untuk anak. 

4. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek 

(pester power) anak, dengan maksud memaksa para orangtua untuk 

mengabulkan permintaan anak mereka akan produk terkait (p3i, 2014).  

Salah satu produk anak adalah susu formula yang mana merupakan penunjang 

kebutuhan dari anak. Pada iklan susu formula tersebut anak tampil dengan berbagai 

karakter sesuai peran yang ia dapat dari konsep pengiklan. Karakter yang 

dimunculkan pada anak tentunya menjadi identitas tersendiri, anak dipilih melalui 

audisi atau casting. Melalui audisi lah proses pembentukan karakter atau identitas 

yang diinginkan dilakukan, maka dari itu banyak orangtua yang mengikutkan 

anaknya untuk audisi karena dianggap anaknya merupakan anak ideal yang 

diinginkan mayoritas orangtua saat ini. Para orangtua seakan lupa bahwa anak 

memiliki karakter atau identitas alami yang tidak bisa dibentuk atau dirubah, 

termasuk oleh media (Ajisasmita, 2007). 
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Iklan produk anak yang secara langsung terlihat baik-baik saja dan dianggap 

tidak mengandung pelanggaran, ternyata menurut Komisi Penyiaran Indonesia 

masih ada yang mengandung unsur pelanggaran. Terdapat tiga iklan produk anak 

dan diperankan oleh anak yang mendapat imbauan dari KPI, yaitu: 

1. Iklan Nutrilon Royal versi Life Starts Here 

Nutrilon Royal merupakan produk susu formula, iklan ini mendapat imbauan 

pada 20 April 2012 karena tidak memperhatikan larangan atas adegan seksual 

serta perlindungan terhadap anak. Iklan tersebut menayangkan adegan ciuman 

dua orang anak, laki-laki dan perempuan didalam air dengan pengambilan 

gambar secara close up (KPI, 2012).  

2. Iklan Chocolatos  

Pada iklan ini terdapat penayangan adegan seorang kakak perempuan yang 

terkejut saat membuka kulkas karena melihat adiknya yang berada dalam 

kulkas. Lalu kakak bertanya kepada adiknya apa yang sedang ia lakukan, 

kemudian adiknya menjawab “Makan Chocolatos Kak, katanya kalau masuk 

dalam kulkas lebih enak”. Siaran yang melibatkan anak-anak wajib mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang mengatur hal 

tersebut. Iklan ini mendapat imbauan pada 31 Mei 2012, bersamaan dengan 

KPI menerima surat dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) No. 

1051/UM-PP/V/2012 pada tanggal 29 Mei 2012 yang isinya mengenai adegan 

pada iklan tersebut berpotensi melanggar Etika Pariwara Indonesia (KPI, 

2012).  
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3. Iklan Jagoan Neon 

Jagoan Neon merupakan salah satu produk permen, iklan ini mendapat 

imbauan pada 31 Mei 2012 karena ditemukan adegan yang membahayakan 

yaitu empat orang anak bersepeda dan berhenti di depan jurang karena takut 

untuk melewatinya. Ketika mereka sudah memakan produk tersebut timbul 

keberanian untuk melompati jurang. Adegan tersebut dianggap gampang ditiru 

oleh anak-anak dan tentunya membahayakan, Persatuan Perusahaan Periklanan 

Indonesia (P3I) No. 1051/UM-PP/V/2012 mengirimkan surat kepada KPI pada 

tanggal 29 Mei 2012 dan isinya berpendapat bahwa adegan pada iklan tersebut 

berpotensi melanggar Etika Pariwara Indonesia (KPI, 2012).  

Ada satu iklan anak yang mendapat peringatan tertulis dari KPI, yaitu: 

1. Iklan Jhonson’s Baby Milk Bath 

Iklan produk ini merupakan produk khusus anak-anak, namun terdapat 

pelanggaran yang nampak jelas. KPI menilai iklan tersebut tidak 

memperhatikan peraturan mengenai siaran iklan, pembatasan muatan seksual, 

ketentuan mengenai perlindungan kepada anak dan remaja serta norma 

kesopanan. Pada iklan produk anak ini terdapat eksploitasi bagian tubuh dari 

talent anak perempuan, kemudian ada adegan mandi bersama dalam bathup 

antara talent perempuan dewasa dengan talent anak yang mengesankan 

ketelanjangan. Iklan ini diberi peringatan tertulis pada 20 Juni 2013 (KPI, 

2013).  

Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang dikeluarkan oleh Dewan Periklanan 

Indonesia merupakan pengontrol periklanan yang ada di Indonesia dan sebagai 
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pedoman bagi para penggiat iklan agar dapat menciptakan karya-karya periklanan 

yang sesuai dengan peraturan. Terlebih lagi iklan yang menawarkan produk anak, 

harus sangat diperhatikan karena anak merupakan pribadi awal yang karakternya 

bisa dibentuk dari saat ia lahir. Maka hendaknya iklan yang berkaitan dengan anak 

haruslah yang positif karena pemeran anak dalam iklan diberikan karakter baru 

yang sesuai dengan konsep pengiklan untuk dapat menyampaikan pesan yang 

dimaksud oleh produk iklan tersebut.   

2.2.1 Representasi Anak Berkarakter dalam Iklan Televisi 

  Representasi digunakan untuk menggambarkan ekspresi hubungan 

antara teks media (termasuk iklan) dengan realitas. Menurut Danesi 

(2010:20) dalam Dewi (2013:65) representasi dapat didefinisikan secara 

jelas sebagai penggunaan tanda (gambar, bunyi dan lain-lain), untuk 

menghubungkan, menggambarkan, memotret, atau mereproduksi sesuatu 

yang dilihat, diindera, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik 

tertentu.  

   Representasi merupakan suatu konsep proses sosial yang digunakan 

untuk menemukan makna pada suatu tanda, seperti teks, fotografi, video, 

film, dan sebagainya (Aprinta, 2011). Berdasarkan pemaparan mengenai 

pengertian representasi, secara singkat representasi dapat diartikan sebagai 

produksi makna melalui bahasa.  

   Sebuah iklan memerlukan peran yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan dari iklan dan tentunya mempersuasi khalayak yang 

melihat iklan tersebut. Peran tersebut memiliki karakter yang disesuaikan 
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dengan kebutuhan iklan dari produk, seperti iklan produk anak. Sehingga 

peran yang dibutuhkan adalah sosok seorang anak, sosok anak tersebut 

kemudian direpresentasikan dalam sebuah karakter yang menggambarkan 

dari pesan yang ingin disampaikan, agar membuat para orangtua yang 

memiliki anak tertarik untuk membeli produk tersebut dengan harapan 

anaknya akan tumbuh kembang dan mempunyai karakter seperti 

representasi yang ditampilkan oleh produk iklan tersebut. 

   Karakter anak sudah dapat dibentuk dan terlihat pada usia dini, 

dimana dari usia 0-6 tahun (Wijaya, 2017). Pembentukan karakter anak 

juga dipengaruhi oleh lingkungan perkembangan anak tersebut. Dimulai 

dari lingkungan keluarga, maka dari itu peran ayah dan ibu sangat penting 

dalam proses ini, dan sekolah termasuk dalam faktor pembentuk pribadi 

atau karakter anak.  

   Secara psikososiologis keluarga berfungsi sebagai pemberi rasa 

aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya, sumber pemenuhuan 

kebutuhan fisik maupun psikis, sumber kasih sayang dan penerimaan, 

model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota 

masyarakat yang baik, pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku 

yang secara sosial dianggap tepat, pemberi bimbingan dalam belajar 

keterampilan motorik, verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk 

penyesuaian diri, stimulator bagi pengembangan kemampuan anak dan 

sumber persahabatan/teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk 

mendapatkan teman diluar rumah (Yusuf, 2014: 38-39).   
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   Sekolah juga merupakan salah satu tempat yang mempunyai peran 

besar dalam mendidik karena merupakan lembaga pendidikan formal yang 

secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan 

latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan 

potensinya, baik aspek moral-spiritual, intelektual, emosional maupun 

sosial. Hurlock (1986: 322) mengemukakan bahwa sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan kepribadian atau karakter anak, baik 

dalam hal berpikir, bersikap maupun cara berperilaku. Sekolah berperan 

sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orangtua (Yusuf, 2014: 54).  

   Anak diberikan karakter baru pada iklan dengan tujuan untuk 

menyampaikan pesan yang dimaksud. Konstruksi yang diberikan media 

kepada anak menjadi standar ideal para orangtua melihat karakter dari 

anaknya, seperti anak yang sehat, lucu, pintar dan pemberani membuat 

para orangtua terpengaruh oleh iklan yang menampilkan hal tersebut 

sehingga mendorong orang tua untuk mengkonsumsi produk dari iklan 

tersebut bagi anaknya (Budisantoso, 2007).  

   Menurut John Fiske dalam (Febriawan, 2016) proses representasi 

dirumuskan menjadi tiga proses, dijelaskan melalui tabel berikut: 

Pertama Realitas 

Dalam bahasa tulis, seperti dokumen wawancara dan 

sebagainya. Dalam televisi, seperti perilaku, pakaian, 

ucapan dan lain-lain. 

Kedua Representasi 

Elemen tadi ditandakan secara teknis, dalam bahasa 

tulis seperti kata, kalimat, foto, grafik dan lain-lain. 

Dalam televisi seperti kamera, musik, tata cahaya dan 

lain sebagainya. Elemen-elemen tersebut 

ditransmisikan ke dalam kode representasional yang 
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memasukkan diantaranya bagaimana objek 

digambarkan (karakter, narasi, setting, dialog dan lain-

lain).  

Ketiga Ideologi 

Semua elemen diorganisasikan dalam koherensi dan 

kode ideologi, seperti individualisme, liberalisme dan 

lain-lain.  
Tabel 2.1 

Tabel Tiga proses dalam representasi 

 (Sumber: Febriawan, 2016) 

 

  Representasi merupakan hubungan antara tanda dan makna yang 

mana prosesnya dinamis dan terus berkembang seiring dengan kemampuan 

intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri dan 

merupakan proses usaha konstruksi karena pandangan-pandangan baru 

yang menghasilkan pemaknaan baru (Febriawan, 2016).  

2.3 Semiotika dalam Komunikasi 

2.3.1 Semiotika untuk Mengungkap Tanda yang Memiliki Arti 

Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani 

semeion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan 

sebagai sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain (Machmud, 

2016: 202). Menurut Preminger (2001:89) dalam Alex Sobur 

(2006:96) dikatakan, “semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. 

Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan 

kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari 

sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti”. 
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Menurut Scholes (1984:ix) dalam Kris Budiman (2011:3) 

semiotika memiliki definisi sebagai pengkajian tanda-tanda (the 

study of signs), dasarnya merupakan sebuah studi atas kode-kode, 

yaitu sistem apa pun yang memungkinkan kita memandang entitas-

entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang 

bermakna.  

Menurut John Fiske (2012:66,67) semiotika memiliki tiga 

wilayah untuk dikaji, yaitu: 

1. Tanda itu sendiri. Wilayah ini mencakup kajian berbagai jenis 

tanda yang berbeda, cara-cara yang berbeda dari tanda-tanda 

dalam menghasilkan makna, cara tanda-tanda tersebut 

berhubungan dengan orang yang menggunakannya. Tanda 

merupakan konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam 

kerangka penggunaan/konteks orang-orang yang menempatkan 

tanda tersebut. 

2. Kode atau sistem, dimana tanda-tanda diorganisasi. Kajian ini 

mencakup bagaimana beragam kode telah dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya dan untuk 

mengeksploitasi saluran-saluran komunikasi yang tersedia bagi 

pengiriman kode-kode tersebut.  

3. Budaya tempat, dimana kode-kode dan tanda-tanda beroperasi. 

Hal ini bergantung pada penggunaan dari kode-kode dan tanda-

tanda untuk eksistensi dan bentuknya sendiri.  

 



25 
 

Semiotika visual yang merupakan bidang studi semiotika 

yang berfokus pada pengamatan segala jenis makna yang dapat 

ditangkap oleh indera penglihatan. Semiotika visual sudah 

berkembang sehingga tidak lagi terbatas pada pengkajian seni rupa 

(seni lukis, patung, dll) dan arsitektur, melainkan segala tanda visual 

yang tidak termasuk dalam karya seni (Budiman, 2011: 9). 

Dalam Yongki (2017:9) Tinarbuko mengungapkan bahwa 

semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, mampu 

mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan 

makna. Tanda tidak terbatas pada benda melainkan juga sebuah 

isyarat atau gerak tubuh manusia, sebagai metode kajian semiotika 

telah memperlihatkan kekuatannya di dalam berbagai bidang seperti 

antropologi, sosiologi, politik, kajian media, dan cultural studies. 

Menurut Siti Inganah-Subanji (2013: 430) dalam Yongki 

(2017: 9-10) pengertian ilmu dalam semiotika tidak dapat 

disejajarkan dengan ilmu alam yang menuntut ukuran-ukuran 

matematis yang pasti untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang 

objektif sebagai suatu kebenaran tunggal. Semiotika bukanlah ilmu 

yang memiliki sifat kepastian, ketunggalan dan objektivitas, 

melainkan dibangun oleh “pengetahuan” yang lebih terbuka bagi 

aneka interpretasi, diketahui bahwa logika interpretasi bukanlah 

logika matematis, yang hanya mengenal kategori benar atau salah.  
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Gambar 2.2 

A Rhizomatic Map of Visual Communication 

 (Sumber: Handbook of Visual Communication: Theory, Methods and Media, 

2005) 

Rhizomatic map mempunyai fungsi untuk memetakan bidang 

komunikasi visual sesuai titik rujukannya, banyak hal yang dapat 

dikaji dengan semiotik, antara lain seperti dilihat pada gambar diatas 

yaitu communication/rhetoric, vis culture, film/video, photography, 

mass media, adv/PR, art dan philosophy.  

2.3.2 Semiotika Media Massa 

Semiotika memiliki tujuan, yaitu untuk mempelajari 

produksi dan pemahaman tanda-tanda dan memberikan tanda 

kepada sistem selagi semiotik membuktikan dapat melintasi budaya, 

konteks, media, saluran komunikasi dan bahkan spesies. Cabang ini 

kemudian dikenal secara luas sebagai semiotika media, yang 
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bertujuan untuk mengeksplorasi pada tingkat yang lebih dalam 

struktur dan praktik tersirat yang hadir dalam konten media massa. 

Sebagai kerangka kerja analitis dan konseptual, semiotika media 

massa cocok untuk menguraikan efek media pada budaya tren dan 

mengenai bagaimana sistem makna yang melekat dalam kode 

manusia ditransformasikan dalam berbagai keperluan oleh media.   

Pendekatan mendasar mengenai semiotika media adalah 

untuk mencari tahu bagaimana budaya makna yang disandingkan 

oleh teks media, diadopsi untuk tujuan tertentu, kemudian 

didistribusikan kembali ke seluruh budaya. Hukum semiotik media 

yang tersirat pada kebudayaannya adalah ketika media berubah 

(Danesi, 2015: 485).  

2.3.2.1 Asal Mula Semiotika Media 

Studi media dari sudut pandang semiotika muncul 

sejak tahun 1950-an, ketika Roland Barthes menerapkan 

semiotik dan metodologis prinsip-prinsip untuk mempelajari 

budaya populer media massa dalam bukunya pada tahun 

1970 yaitu Mythologies. Menurut Barthes (1975:24) dalam 

Danesi (2015:490) pasar adalah apa yang menghasilkan 

kebutuhan konstan pada orang-orang untuk “buku baru, 

program baru, film baru, barang baru, tetapi selalu memiliki 

arti yang sama”. Namun, alasan psikologis mengapa orang 

benar-benar membeli komoditas tersebut, karena komoditas 

itu mencerminkan tingkat makna tingkat kedua atau 
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konotatif, yang menghubungkan manusia modern dengan 

makna berdasarkan sejarah dan dengan demikian 

memvalidasi orang-orang di tingkat bawah sadar (Danesi, 

2015:490).   

  Barthes juga menunjukkan bagaimana cara teks-teks 

media dikumpulkan melalui suatu bentuk pastiche. 

Contohnya koran, disatukan sebagai campuran informasi, 

iklan cerita menarik saat ini, kartun, teka-teki dan lain 

sebagainya. Barthes juga berpendapat bahwa teks dan 

kacamata yang ada pada media massa tidak lebih dari yang 

didasarkan pada tema mitos budaya-spesifik. Pada awal 

2000-an, semiotika media telah mendapatkan tempat di 

wilayah akademik. Sebagai kerangka kerja utama dalam 

studi media umum, konsepnya sekarang digunakan untuk 

mempelajari televisi, radio, internet, video permainan, media 

sosial (seperti facebook), pesan teks, dan lain-lain. Terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi semiotika media dan studi 

media umumnya adalah peran teknologi dan globalisasi 

dalam proses signifikasi (Danesi, 2015: 491-492).    

 

2.4 Sinematografi 

Kalimat sinematografi terdiri dari dua suku kata, yaitu cinema dan 

graphy yang berasal dari bahasa Yunani, kinema yang artinya gerakan dan 

graphoo artinya menulis. Istilah lainnya, sinematografi adalah menulis 
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dengan gambar yang bergerak (Nugroho, 2014:11). Visual merupakan 

unsur utama sekaligus unsur penting untuk berkomunikasi dalam 

sinematografi karena visual yang menjadi penentu nilai keseluruhan, bahasa 

yang digunakan dalam sinematografi pun merupakan suatu rangkaian 

beruntun dari gambar bergerak yang pembuatannya sangat memperhatikan 

mengenai ketajaman gambar, corak penggambarannya, seberapa gambar 

ingin ditampilkan serta iramanya. Sinemaografi mempunyai beberapa 

macam unsur, yaitu: 

1. Shot 

Merupakan bagian dari adegan. Seperti kata-kata yang diajarkan, 

diurutkan satu sesudah yang lain tetapi belum tentu dapat membentuk 

kalimat, begitu juga dengan gambar yang disambungkan menjadi satu 

rangkaian belum tentu dapat langsung berkata sesuatu. Unsur tersebut 

dapat terbentuk dalam komposisi gambar, seperti objek yang bergerak 

dalam frame, dialog yang diteruskan, atau pada hubungan penonton 

dengan objek-objek dalam cerita tersebut sebagai akibat dari letak 

kamera ataupun lensa yang digunakan. Susunan gambar yang sudah 

dibentuk dengan cara editing atau yang sudah menjadi satu shot dan 

diatur menurut aturan tertentu itulah yang membuat penonton akan 

memahami dan mengartikannya saat melihat.  

a. Extreme Long Shot (ELS) 

Merupakan shot yang menonjolkan unsur foreground dan 

background. Digunakan untuk menggambarkan pemandangan 
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yang sangat luas serta memberi kesan kuat pada penontonnya 

terhadap pemandangan tersebut.  

b. Long Shot (LS) 

Shot yang mengambil seluruh wilayah dari tempat kejadian 

tersebut. Tempat, orang dan objek dalam adegan diperlihatkan 

semua kepada penonton.  

c. Medium Shot (MS) 

Pengambilan gambar yang mempunyai batas dari atas kepala 

hingga pinggang dari pemain. Medium shot merupaka shot 

pertengahan dan bagian terpenting dalam cerita.   

d. Close Up (CU) 

Shot yang mengambil bagian dari atas kepala hingga bahu dan 

digunakan untuk mempertegas keterangan detail gambar dari 

medium shot sehingga penonton mengerti.  

2. Transisi 

Transisi merupakan proses perpindahan tempat, pergantian waktu 

serta hubungan peristiwa yang digunakan untuk menyusun scene. Ada 

beberapa jenis transisi yang dapat digunakan, yaitu: 

a. Cut 

Jenis transisi yang satu ini paling sering digunakan dalam 

penyambungan shot. Cut mempunyai fungsi untuk menunjukan 

kesinambungan action, detail objek, peningkatan atau penurunan 

kejadian, perubahan tempat dan waktu serta menciptakan irama 

kejadian (fast cutting: cut secara cepat sehingga meningkatkan 
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emosi penonton, slow cutting: memperlihatkan kesan lambat atau 

tenang). Cut juga mempunyai jenis-jenis yang berbeda, 

diantaranya adalah: 

1. Jump Cut 

Pergantian shot yang mana kesinambungan waktunya terputus 

dikarenakan loncatan waktu dari satu shot ke shot berikutnya.  

2. Cut In, Insert 

Shot yang diselipkan pada shot utama dengan tujuan 

menunjukan detail shot utama.  

3. Cut Away, Intercut, Reaction Shot 

Shot action yang diambil pada saat yang sama sebagai bentuk 

reaksi dari shot utama.  

4. Cut On Direction 

Suatu sambungan shot yang mana shot pertamanya 

dipertunjukkan dengan suatu objek yang bergerak menuju ke 

satu arah dan shot selanjutnya objek lain yang mengikuti arah 

dari gerak shot pertama.  

5. Cut On Movement 

Lanjutan atau sambungan dari satu objek yang bergerak ke 

arah yang sama tetapi dengan latar belakang berbeda.  

6. Cut Rhyme 

Cutting bersajak dengan pergantian shot atau scene dengan 

loncatan waktu dan kejadian yang sama, saling 

berkesinambungan namun dalam suasana yang berbeda.  
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b. Dissolve  

Dissolve merupakan perpindahan shot scara berangsur-angsur, 

akhir dari suatu shot sedikit demi sedikit bercampur dengan shot 

berikutnya dan shot pertama hilang secara perlahan. Dissolve 

merupakan jembatan penghubung dari shot action, pergantian 

tempat dan waktu serta menunjukkan hubungan yang erat antara 

dua shot. Peralihan shot dari tempat atau waktu bisa menggunakan 

dissolve atau dinamakan dengan time of lapses. Dissolve sebaiknya 

tidak digunakan terlalu sering karena akan menjadi monoton dan 

mengurangi irama dramatisi pada gambar.  

c. Fade 

Fade sendiri memiliki arti memudarkan atau menghilangkan, 

fading biasanya digunakan diawal dan diakhir suatu adegan atau 

sebuah program. 

1. Fade In 

Suatu shot yang secara perlahan muncul dari kegelapan (layar 

hitam) berawal dari redup lalu semakin lama menjadi terang 

sepenuhnya.  

2. Fade Out 

Shot yang secara perlahan hilang dalam kegelapan. 

3. Fade From Black 

Muncul dari layar hitam dan selalu menunjukkan permulaan 

adegan 
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4. Fade To Black 

Hilang dalam kegelapan dan menunjukkan bahwa adegan 

telah berakhir. Namun tidak disarankan menggunakan fade to 

black terlalu sering karena akan mengganggu intensitas cerita.  

d. Wipe 

Wipe biasanya digunakan sebagai permulaan adegan, wipe 

sendiri merupakan suatu shot yang disapu oleh shot sehingga 

shot yang pertama nampak terdorong keluar dari bingkai layar.  

e. Split Screen 

Pembagian layar menjadi dua bagian atau lebih yang mana 

masing-masing bagiannya menampilkan shot yang berbeda.  

f. Chromakey 

Objek yang ditempatkan didepan background dengan warna 

tertentu, biasanya yang digunakan adalah warna biru, lalu bisa 

dipotong dan dimasukkan kedalam latar belakang yang lain.  

3. Angle 

Angle tidak dapat ditentukan secara sembarangan, semua angle yang 

akan diambil harus disesuaikan dengan pemain atau action dan harus 

digambarkan pada waktu tertentu. Maka dari itu harus menentukan dan 

memilah action terlebih dahulu agar dapat menentukan shot dan angle 

yang akan digunakan.  
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a. Extreme Long Shot 

Untuk menggambarkan pemandangan, keagungan, kerumitan agar 

penonton bisa mengapresiasikan keluasan, keindahan maupun 

konflik yang terlihat dalam cerita.  

b. Long Shot 

Untuk establishing shot, memperlihatkan pemain dalam 

hubungannya dengan latar belakangnya serta memberikan ruang 

gerak pada suatu action.  

c. Close Up 

Untuk memberi tekanan dan memperkenalkan objek kecil.  

d. Extreme Close Up 

Untuk membuat objek maupun sebuah action kecil menjadi nampak 

sepenuh layar. 

e. Medium Shot 

Memperlihatkan interaksi yang penting antar pemain, khususnya 

two shot. 

f. Bergerak Mundur (Track Out) 

Untuk menjelaskan ulang mengenai keseluruhan adegan, 

menggambarkan perkembangan-perkembangan baru, 

memperkenalkan pemain baru ataupun mempersilakan pemain 

untuk bergerak kesana kemari.  

g. Bergerak Maju (Track In) 

Menunjukan action yang berkembang.  
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Berbagai macam jenis angle merupakan cara pengambilan 

gambar yang sudah ditentukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai 

dan tentunya membuat gambar lebih menarik dengan perspektif 

yang unik dan menciptakan kesan tertentu pada adegan tersebut. 

Beberapa pemaparan mengenai beberapa angle kamera: 

a. Angle Kamera Obyektif 

Angle kamera ini tidak membuat pemain merasa ada kamera 

yang merekam adegannya dan tidak merasa ada yang 

melihatnya, selain itu penonton juga tidak dilibatkan. 

b. Angle Kamera Subyektif 

Angle kamera ini melibatkan penonton, seperti melihat kearah 

penonton ataupun melibatkan pemain lain. Ada beberapa cara 

untuk melakukan angle kamera seperti ini, yaitu: 

1. Kamera diberlakukan layaknya mata penonton agar 

penonton juga dapat merasakan langsung adegan yang 

sedang terjadi, contohnya seperti adegan jatuh diketinggian 

tertentu atau berada pada dipesawat. Hal tersebut dapat 

memunculkan efek dramatic tersendiri pada diri penonton.  

2. Kamera berganti tempat dengan seseorang yang berada 

dalam gambar. Penonton dapat merasakan adegan yang 

terjadi melalui mata pemain lain dan penonton akan 

merasakan hal yang sama dengan pemain tersebut.  

3. Kamera diberlakukan sebagai mata penonton yang tidak 

kelihatan. Contohnya seperti pembawa acara yang 
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menyapa penonton dengan cara menatap langsung kearah 

kamera. 

4. Angle Kamera Point Of View 

Angle ini merupakan gabungan dari angle kamera 

obyektif dan angle kamera subyektif, angle ini diambil 

dengan sedekat dengan shot obyektif dalam kemampuan 

approach sebuah shot subyektif dan tetap obyektif. 

Kamera diposisikan pada sisi pemain subyektif, sehingga 

dapat memberi kesan penonton beradu pipi dengan 

pemain yang diluar layar. 

4. Sound  

Sound merupakan perubahan tekanan dan penyimpangan partikel udara 

atai kecepatan partikel yang dirambatkan melalui suatu media yang 

elastis (kenyal) atau saling tindih dari partikel-partikel yang 

dirambatkan (Nugroho, 2014:171). Sound berperan penting karena efek 

yang diciptakannya dapat mempengaruhi kekuatan psikologi maupun 

mitos khalayak. Sound dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Speech 

Merupakan unsur suara yang berisikan percakapan dari tokoh, 

speech terbagi lagi menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Monolog 

Percakapan tanpa lawan bicara, contohnya seperti pemain 

berbicara dengan dirinya sendiri tanpa ada pendengar. 
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2. Dialog 

Percakapan dimana pemain berbicara dengan satu orang lain 

atau bahkan lebih. 

3. Narasi 

Merupakan pengantar adegan untuk menjelaskan 

permasalahan tanpa perlu melakukan visualisasi. Narasi dapat 

membangun kredibilitas sebuah cerita dan mengajak penonton 

memasuki konflik.  

4. Direct Address 

Percakapan dimana pemain berbicara langsung kearah 

penonton.  

b. Musik 

Musik merupakan susunan suara yang beraturan dan menghasilkan 

irama, lagu serta keharmonisan yang dihasilkan dari alat-alat yang 

dapat menghasilkan irama. Musik juga salah satu media 

pendukung cerita dalam sebuah film atau iklan, yang mana musik 

akan memberikan efek dramatisasi dalam sebuah cerita, kehadiran 

musik akan mengarahkan perasaan penonton sesuai dengan apa 

yang dilihat secara visual, contohnya seperti senang, sedih, 

tertekan dan lain-lain. Jenis musik dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Musik Fungsional 

Musik yang digunakan untuk menambah dramatisasi dalam 

film atau iklan, musik yang biasa didengar oleh penonton 

namun tidak berasal dari sumber suara dalam adegan atau 
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diluar ruang adegan cerita dan tidak didengar oleh karakter 

pada adegan tersebut.  

2. Musik Realitas 

Musik yang berasal dari dalam lingkup adegan cerita, untuk 

memberikan kesan nyata atau realita kepada penonton. Pemain 

dan penonton dapat mendengar musik ini.  

Musik sendiri dapat diperoleh dari berbagai sumber, ada 

musik yang sudah jadi dan dijual dalam bentuk audio CD, selain itu 

juga dapat mengkomposisi musik secara original lalu merekamnya 

khusus untuk film atau iklan yang akan dikerjakan atau dibuat. 

Dalam hal mengkomposisikan ini, komposer dan editor akan 

bekerjasama dalam hal menciptakan click track. Click track ini 

berfungsi untuk membimbing komposer dan musisi dalam menjaga 

ketukan dengan film atau iklan. Selanjutnya adalah proses 

perekaman, musisi mengatur dan menciptakan iringan disebuah 

studio rekaman yang disebut scoring stage, pada studio tersebut 

disaksikan film atau iklan dengan layar yang lebar dan 

mendengarkan click track dengan headphone. Musik kemudian 

direkam dalam multi track untuk penggabungan selanjutnya.  

c. Efek Suara 

Merupakan suara yang ditimbulkan untuk menyertai atau 

mendukung suatu adegan, baik dalam film, panggung, ataupun 

pertunjukan yang lainnya. Efek suara tersebut dapat berasal dari 

suara asli maupun buatan, contoh efek suara asli adalah suara 
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jeritan sejumlah orang untuk menggambarkan kesan jeritan massa, 

contoh efek suara buatan adalah lembaran seng untuk menirukan 

suara geledek. Efek suara ini juga digunakan untuk menekankan 

informasi yang hendak disampaikan, memberi kesan nyata dalam 

sebuah cerita serta menciptakan ilusi dan mood pada cerita. 

Berdasarkan fungsinya, efek suara dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Efek Fungsional 

Efek suara yang digunakan untuk menambahkan efek 

dramatisasi pada film atau iklan.  

2. Efek Realitas 

Bersumber dari dalam ruang adegan cerita dan digunakan 

untuk menciptakan kesan nyata atau realita pada ruang adegan 

cerita tersebut.  

Berdasarkan jenisnya, efek suara dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Spot Effect  

Efek suara yang berasal dari suatu sumber suara tertentu, 

contohnya seperti suara membuka pintu, suara hentakan 

sepatu, dan lain-lain. 

2. General Effect 

Efek suara yang berasal dari berbagai sumber suara pada 

suatu tempat, baik yang jauh maupun yang dekat. 

Contohnya suara didalam ruangan atau suara 

dilingkungan sekitar. General effect dibagi lagi menjadi 

tiga, yaitu: 
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a. Bersifat Background 

Suara yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti 

suara burung, suara suasana kantor, suara angin 

berhembus dan lain-lain. 

b. Kekerasan yang tetap dan durasi panjang (steady 

state), contohnya suara mesin pabrik, suara generator 

dan lain-lain. 

c. Bersifat Intermittent  

Kekerasannya bervariasi namun secara periodik 

berulang, contohnya suara traffic.  

   Efek suara dapat berasal dari tiga sumber, yaitu: 

1. Production Sound 

Efek suara yang direkam saat di lapangan, bersamaan 

dengan perekaman gambar ataupun direkam sendiri saat 

tidak melakukan shooting.  

2. Foley  

Diambil dari kata foolish, yaitu bagaimana merekayasa 

suara dengan cara tertentu sehingga dapat menyerupai 

efek suara yang diinginkan dan dibuat langsung, 

contohnya seperti langkah kaki, suara membuka atau 

menutup pintu dan lain-lain. 

 

 

 



41 
 

3. Sound Library  

Kumpulan efek suara yang sebelumnya sudah direkam 

dan diperjual belikan serta dapat digunakan dengan 

bebas.  

Dari pemaparan diatas, penelitian dapat merujuk pada 

detail sound yang ada pada objek penelitian, sehingga 

peneliti dapat menginterpretasikan sound yang terdapat 

pada iklan sebagai tanda.  

 

2.5 Warna dalam Komunikasi 

Warna merupakan metode yang paling ampuh dalam penyampaian 

pesan dan tujuan, manusia mampu membedakan obyek dan menangkap 

tanda-tanda yang ada, baik pada hewan, tumbuhan, sayuran maupun cairan. 

Warna juga mendorong dan bekerjasama dengan seluruh arti, simbol 

konsep-konsep dan pemikiran yang abstrak, mengekspresikan fantasi, 

mengingatkan kembali, waktu, tempat dan memproduksi suatu keindahan 

atau reaksi secara emosional (Wahidayat, 2015).  

  Warna memiliki peranan penting dalam hal memasarkan dan 

menarik perhatian konsumen pada suatu produk. Selain berfungsi untuk 

menarik perhatian konsumen, warna juga berfungsi untuk menyampaikan 

pesan mengenai produk, menciptakan jati diri produk, serta membantu 

menaikkan tingkat penjualan produk.  
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  Sehubungan dengan komunikasi visual, warna ditemukan menjadi 

salah satu elemen yang dapat menghidupkan kembali, pembentukan strategi 

warna pada tahap awal yang diikuti sepanjang pengembangan desain dan 

produksi dapat melengkapi identitas visual dan menekankan pentingnya 

konsistensi diseluruh desain. Strategi warna juga dapat berkontribusi 

terhadap hirarki dan prinsip-prinsip otoriter dari desain dengan menekankan 

atau mengalihkan perhatian pembaca (Alexiou, 2014: 43).  

  Secara psikologis J. Linschoten dan Drs. Mansyur menguraikan 

mengenai warna, yaitu warna-warna bukanlah suatu gejala yang hanya 

dapat diamati saja, warna itu mempengaruhi kelakuan, memegang peranan 

penting dalam penilaian estetis dan turut menentukan suka tidaknya kita 

akan bermacam-macam benda. Berikut merupakan potensi karakter warna 

yang dapat memberikan kesan pada seseorang: 

1. Hitam, sebagai warna tertua (gelap) dengan sendirinya menjadi lambang 

untuk sifat gulita dan kegelapan (juga dalam hal emosi). 

2. Putih, sebagai warna yang paling terang, melambangkan cahaya, 

kesucian. 

3. Abu-abu, merupakan warna yang paling netral dengan tidak adanya sifat 

atau kehidupan spesifik. 

4. Merah, bersifat menaklukan, ekspansif (meluas), dominan (berkuasa), 

aktif dan vital (hidup), panas membara, peringatan, penyerangan, cinta. 

5. Kuning, dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam, merupakan wakil 

dari hal-hal atau benda yang bersifat cahaya, momentum dan 

mengesankan kebahagiaan, keceriaan dan hati-hati.  
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6. Biru, sebagai warna yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu 

(dediepte), sifat yang tak terhingga dan transenden, disamping itu 

memiliki sifat tantangan.  

7. Hijau, mempunyai sifat keseimbangan dan selaras, membangkitkan 

ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya baru, identik dengan 

pertumbuhan dalam lingkungan, pasukan perdamaian, kepuasan. 

8. Pink/merah muda, identik dengan wanita, menarik/cantik, gulali. 

9. Orange, warna yang identik dengan musim gugur, penuh kehangatan, 

halloween. 

10. Coklat, warna yang mengesankan hangat, identik dengan musim gugur, 

kotor, bumi.  

11. Ungu, warna yang identik dengan kesetiaan, kepuasan, Barney (tokoh 

boneka berwarna ungu) (Nurdian, 2009). 

 

 

 

 


