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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi bagi manusia. Melalui 

bahasa memungkinkan manusia dapat bertukar informasi kepada orang lain. 

Bahasa yang dimaksud bisa berupa komunikasi verbal (memberikan 

pernyataan menggunakan kata-kata) maupun komunikasi nonverbal 

(memberikan pernyataan dengan isyarat atau simbol). Kata komunikasi atau 

communication sendiri berasal dari kata Latin yaitu communis yang artinya 

“sama”, communico, communication, atau communicare yang artinya 

“membuat sama” (to make common).1 Komunikasi menurut Harold 

Lasswell, mempunyai lima unsur yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lain, yaitu sumber (source), pesan (message), saluran atau media 

(channel), penerima (receiver), dan efek (effect).2 Hal yang paling penting 

dalam berkomunikasi adalah kedua belah pihak yang terlibat dapat 

memahami maksud pesan dari komunikator atau pengirim pesan ke 

komunikan atau penerima pesan. 

Media komunikasi sangat berperan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sehingga untuk mendapatkan hasil komunikasi yang 

maksimal, pemilihan media komunikasi yang tepat menjadi salah satu 

                                                           
1 Deddy Mulyana, 2013, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

hal. 46. 
2 Ibid., hal. 69. 
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faktor tersampaikannya pesan. Media komunikasi berperan sebagai 

perantara dari mengolah sampai dengan mendistribusikan sebuah informasi. 

ada beragam jenis media komunikasi yang dapat digunakan salah satunya 

adalah media audio visual. Media audio visual merupakan salah satu media 

dengan paket lengkap dari pada media lainnya karena sudah mencakup 

segala unsur dari tulisan, gambar, audio dengan visual yang menjadi satu 

kesatuan yang bisa dilihat dan didengar secara bersamaan. Iklan dengan 

media komunikasi audio visual ini adalah salah satu contoh produk yang 

menarik perhatian. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil temuan Nielsen Ad Intel yang 

dirilis oleh Nielsen Indonesia bahwa total belanja iklan mengalami 

peningkatan sebanyak 8% pada tahun 2017 yang mana nilai awal total 

belanja pada tahun sebelumnya mencapai Rp. 145 triliun. Kenaikan harga 

gross rate iklan di masing-masing media yang menjadi faktor pendorong 

lebih dalam pertumbuhan nilai tersebut. Iklan di media televisi masih 

mengungguli porsi belanja iklan sepanjang 2017 sebesar 80% dari total 

belanja iklan yang tumbuh 12% jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Sementara porsi belanja iklan di media cetak menunjukkan 

tren penurunan seiring dengan berkurangnya media cetak yang beroperasi. 

Iklan digunakan oleh para produsen untuk mengenalkan produk atau 

jasa kepada masyarakat. Maka dari itu iklan tidak hanya sekedar menjual 

produk atau jasa saja melainkan bagaimana produk atau jasa tersebut bisa 

diolah sedemikian rupa melalui gagasan, ide atau taktik kreatif untuk 

meningkatkan daya tarik iklan. Agar produk atau jasa yang diiklankan 



 

3 
 

dilirik oleh calon konsumen, produsen juga perlu memperhatikan perilaku 

atau sikap konsumen. Hipotesis yang telah dirumuskan oleh Millar dan 

Millar bahwa keefektivitasan berbagai jenis argumen tergantung pada 

komponen sikap manakah yang paling kuat. Mereka juga memiliki hipotesis 

bahwa argumen yang rasional kemungkinan yang paling persuasif apabila 

komponen afektifnya paling kuat dan bahwa argumen emosional bisa 

menjadi paling persuasif apabila komponen kognitifnya paling kuat. Alasan 

mereka adalah disaat argumen dan jenis sikap cocok atau sesuai, maka 

komunikasi dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat merangsang kontra-

argumen. Iklan produk saat ini tidak lagi hanya untuk terpenuhinya 

kebutuhan namun juga menjual perubahan lifestyle yang terjadi di 

masyarakat. 

Beberapa tahun belakangan, dengan menjawab tren pasar 

masyarakat mulai bermunculan produk berbau islami yang membuat wajah 

baru di periklanan layar kaca Indonesia yang melabelkan dirinya sebagai 

produk yang halal. Tidak hanya produk kebutuhan pangan saja, namun 

fenomena ini juga telah merambah hingga produk kebutuhan akan sandang. 

Melihat Indonesia merupakan salah satu Negara dengan mayoritas islam 

terbesar di dunia. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

sensus penduduk Indonesia menurut agama yang dianut tahun 2010 ada 

sekitar 207.176.162 jiwa yang beragama islam dan agama islam menduduki 

ranking pertama sebagai agama terbanyak yang dianut oleh masyarakat. Tak 

salah jika masyarakat sadar akan pentingnya memenuhi kebutuhan mereka 

sesuai dengan syari’at-syari’at islam. 
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Terjadinya fenomena ini berawal dari booming-nya tren hijab yang 

melanda Indonesia yang mana biasa disebut mereka sebagai para hijabers, 

sehingga mendorong para produsen di berbagai bidang seperti makanan dan 

minuman hingga produk kecantikan dan perawatan tubuh turut 

menyesuaikan diri dengan perubahan tren yang terjadi. Seperti dari iklan 

produk kosmetik ada “Wardah, Sariayu, Mustika Ratu”, iklan produk 

makanan ada “Madu TJ, Biskuit Kokola”, iklan deterjen dari “Total 

Almeera”, produk kesehatan seperti minyak angina dari “Fresh Care” dan 

obat kecantikan dari “Ever E250” hingga iklan kartu perdana “Mentari dan 

Telkomsel” dan masih banyak lagi. 

Selain faktor tren, perempuan juga menjadi salah satu target market 

bagi para produsen yang memberikan peluang besar dalam melakukan 

pembelian terhadap produk yang dipasarkan. Perempuan bisa dibilang 

sebagai influencer atau pengambil keputusan terhadap suatu produk atau 

jasa yang akan digunakan dalam suatu keluarga. Maka tidak heran jika 

kebanyakan iklan di berbagai media merupakan iklan yang didominasi 

dengan produk perempuan. Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh 

Tokopedia.com pada tahun 2014 dalam acara yang diselenggarakan oleh 

ANGIN dengan tema “Pentingnya Peran Wanita Dalam Memajukan 

Perekonomian Dunia”, data tersebut menunjukkan bahwa produk 

kecantikan dan kesehatan merupakan produk yang paling banyak dibeli oleh 

konsumen di Tokopedia kemudia diikuti produk dari pakaian, fashion & 

aksesoris, dan gadget. Melihat dari data tersebut, bisa diambil kesimpulan 

bahwa wanita adalah konsumen yang paling banyak melakukan transaksi di 
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Tokopedia dengan persentase 66,28% sedangkan jumlah pria yang berperan 

sebagai pembeli adalah sebesar 33,72%. Maka tidak heran jika pembuat 

iklan menargetkan perempuan sebagai target marketnya. 

Jika diamati, simbol-simbol agama banyak digunakan oleh para 

produsen sebagai strategi marketing baru saat ini. Iklan menyajikan 

imajinasi dan ilustrasi sebagai penguat akan harapan dan janji yang akan 

didapat jika menggunakan produk tersebut. Imajinasi dan ilustrasi bisa 

dilihat dari alur cerita yang biasanya menggambarkan bahwa seorang 

muslim memerlukan perlakuan khusus atas terpenuhinya syari’at-syari’at 

islam dengan menggunakan produk yang dikhususkan buat mereka, simbol 

atau isyarat yang digunakan (pemilihan kata, objek yang digunakan), dan 

penggunaan bintang iklan yang tepat bisa menjadi nilai lebih untuk memikat 

hati masyarakat misal seperti artis, ketokohan agama ataupun sosok yang 

saat itu sedang berpengaruh di masyarakat. 

Seperti yang ditulis oleh Peter dan Olson, suatu produk menjadi 

suatu simbol atau bisa disebut simbol produk, yaitu bagaimana arti atau 

makna dari suatu produk bagi pembeli dan apa yang mereka alami ketika 

membeli dan memakai produk bersangkutan. Banyak produk yang memiliki 

simbol produk sangat kuat dimana fungsi manfaat suatu produk bukan 

menjadi prioritas utama pembelian melainkan fungsi sosial dan psikologis 

menjadi jauh lebih penting. 

Seperti halnya iklan pada Kosmetik Aishaderm, kosmetik ini 

merupakan produk kecantikan yang mereka akui sebagai satu-satunya 

kosmetik yang diformulasikan untuk para muslimah dengan menjadikan 
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extrak buah kurma sebagai kandungan utama dan terjamin kehalalannya 

karena sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI (Majelis Ulama 

Indonesia). Seperti yang kita tahu bahwa buah kurma merupakan salah satu 

buah yang menjadi ikonik bagi umat islam salah satunya karena buah kurma 

dikenal sebagai buah yang menjadi teladan oleh Rasulullah S.A.W yang 

baik untuk dikonsumsi, berasal dari Negara bagian timur tengah Arab Saudi. 

Iklan ini dibintangi oleh artis Indonesia Ayudia Bing Slamet yang telah 

berhijrah menggunakan kerudung dan perjalanan hidupnya dengan keluarga 

kecilnya ramai menjadi perbincangan publik pada eranya. Seperti produk 

kecantikan pada umumnya, Aishaderm juga mengandung lemak, tembaga, 

asam folat, protein, magnesium serta vitamin-vitamin yang dibutuhkan 

untuk merawat kulit agar tetap menjaga kelembaban dan mencerahkan kulit 

serta mencegah dari terjadinya penuaan dini. Dengan banyaknya manfaat 

dari buah kurma, maka produk ini menghadirkan Aishaderm dengan 

tagline-nya “Sahabat Muslimah” sebagai solusi terbaik yang bisa digunakan 

untuk kesehatan kulit wajah. 

Iklan pada produk Resik-V, produk ini merupakan salah satu produk 

sabun sirih yang difomulasikan untuk menjaga kesehatan bagian 

keperempuan agar tetap bersih, mencerahkan dan menghilangkan bau tidak 

sedap. Sabun sirih dari Resik-V ini merupakan salah satu produk yang mulai 

sering menggunakan sosok yang islami sebagai bintang iklan produknya 

dibandingkan dengan produk dari merek produk yang sejenis. Bintang iklan 

yang digunakan oleh beberapa ragam jenis Resik-V menggunakan artis 

kenamaan Indonesia yang menggunakan hijab seperti Zaskia Sungkar, 
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Marini Zumarnis, Alyssa Soebandono dan masih banyak lagi. Pada iklan 

Resik-V versi “Sekarang Berhijab”, mereka ingin menyampaikan bahwa 

apabila memulai suatu perubahan yang mengarah pada kebaikan “berhijrah” 

maka hendaklah juga diikuti dengan segala yang bisa memenuhi atau 

menyempurnakan perubahan tersebut sehingga produk ini menggambarkan 

semua atas kebutuhan mereka haruslah yang halal disertakan juga tagline-

nya sebagai “Halal Itu Wajib”. Untuk memperkuat brand image yang 

dibangun sebagai produk yang halal, iklan ini tidak lupa selalu 

menghadirkan logo sertifikasi halal disepanjang durasi iklannya dengan 

ukuran yang bisa disebut tidak mungkin tidak terlihat jelas (besar). 

Iklan pada Hijab Zoya, produk ini merupakan produk yang tidak 

hanya mengutamakan agar terlihat cantik saja dalam penggunaannya tetapi 

melainkan kenyamanan dan hal paling utama yang harus diperhatikan 

adalah kehalalan dalam sejak dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, 

Zoya memberikan terobosan baru dengan mengeluarkan produk Hijab Zoya 

dengan tagline-nya “Cantik, Nyaman, Halal” yang menjadi salah satu 

produk pertama kerudung bersertifikasi halal di Indonesia. Hal tersebut 

sempat menjadi polemik diberbagai kalangan karena tersobosannya 

tersebut. 

Bagi de Saussure, bahasa terdiri atas sejumlah tanda yang terdapat 

dalam suatu jaringan sistem dan dapat disusun dalam sejumlah struktur. 

Petanda selalu akan lepas dari jangkauan dan konsekuensinya, makna pun 

tidak akan pernah dapat sepenuhnya ditangkap karena operasi sebuah sistem 

bahasa menurut de Saussure dilandasi oleh prinsip negative difference, 
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yakni bahwa makna sebuah sebuah tanda tidak diperoleh melalui jawaban 

atas pertanyaan what is it, melainkan melalui penemuan akan what is not.3 

Semiotic adalah studi yang tidak hanya merujuk pada tanda (signs) dalam 

percakapan sehari-hari saja, tetapi juga terdapat pada segala sesuatu yang 

merujuk pada bentuk-bentuk lain seperti sounds, words, gesture, objects, 

dan images. 

Hal itulah yang dilakukan oleh para produsen iklan tujuannya tak 

lain agar iklan dari produk atau jasa dikenal, diingat, dan dipercaya oleh 

masyarakat sebagai calon konsumen. Kenyataannya, iklan-iklan yang 

disajikan dengan tampilan menarik, nyentrik dan memuat atribut atau 

simbol-simbol aneh dengan caranya sendiri yang mampu memberikan 

warna di ranah periklanan memang berhasil menarik perhatian penonton 

sebagai target marketnya. Walaupun kita tahu iklan-iklan yang telah dibuat 

tersebut tidak mungkin jadi begitu saja secara spontan melalui proses dan 

teknis dalam pembuatan tanpa syarat akan makna secara tersurat ataupun 

tersirat. Sehingga memungkinkan terjadinya produksi simbol agama yang 

sebagai strategi marketing dengan memberikan representasi makna yang 

jadi bias dan ditanggapi oleh masyarakat menjadi suatu pembenaran adanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh terkait keretakan pada simbol-simbol agama yang 

digunakan pada iklan domestik perempuan khususnya di iklan Kosmetik 

Aishaderm, Sabun Resik-V, dan Hijab Zoya. Serta mengetahui apa makna 

dari simbol-simbol yang terdapat pada iklan tersebut. 

                                                           
3 Mannake Budiman, 2002, “Indonesia: Perang Tanda”, dalam Indonesia: Tanda yang Retak, 

Jakarta: Wedatama Widya Sastra, hal. 30. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan pemaknaan dalam 

penggunaan simbol-simbol agama pada iklan produk domestik perempuan 

khususnya di iklan Kosmetik Aishaderm, Sabun Resik-V, dan Hijab Zoya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

adalah untuk mengeksplorasi serta memahami tentang makna dari simbol-

simbol agama yang digunakan pada iklan produk domestik perempuan 

khususnya di iklan Kosmetik Aishaderm, Sabun Resik-V, dan Hijab Zoya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dapat memperkaya pengetahuan di bidang 

Ilmu Komunikasi khususnya pada kajian periklanan terkait dengan 

Teori Analaisis Semiotika dari Roland Barthes. 

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat kepada pembaca bahwasanya di 

dalam iklan selalu menghadirkan simbol-simbol sebagai media 

komunikasi persuasif dengan makna tertentu sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh produsen iklan tersebut. Selain itu, hasil penelitian 

ini dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi yang 

melakukan kajian tentang analisis semiotika pada iklan. 




