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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Tentang Representasi  

 Representasi merupakan konsep yang digunakan dalam proses sosial 

pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia seperti pada : dialog, tulisan, 

video, film, fotografi dan lain sebagainya. Konsep representasi bisa berubah – 

ubah, selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi 

yang sudah pernah ada.Elemen –elemen ditandakan secara teknis dalam bahsa 

tulis seperti kata, proposisi, kalimat, foto, caption, grafik dan sebagainya. 

Sedangkan dalam televisi seperti kamera, tata cahaya, editing,music dan 

sebagainya. Lalu di transmisikan kedalam kode representasional yang memasukan 

diantaranya bagaimana objek digambarkan : karakter, narasi, setting, dialog dan 

sebagainya (Eriyanto, 2008:115). 

 Representasi diartikan sebagai, proses perekaman gagasan, pengetahuan, 

atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat didefinisikan sebagai penggunaan 

‘tanda-tanda’ (gambar, suara, dan sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu 

yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik. Di dalam 

semiotika dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada 

umumnya disebut sebagai penanda.  Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas 

maupun tidak), yaitu Y,pada umumnya dinamakan petanda; dan makna secara 

potensial bisa diambil dari representasi ini (X = Y) dalam sebuah lingkungan 

budaya tertentu, disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan) (Danesi : 2010 :3).  
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 Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. Representasi 

berubah-ubah akibat makna yang juga berubah -ubah. Setiap waktu terjadi proses 

negoisasi dalam pemaknaan. Jadi representasi bukanlah suatu kegiatan atau proses 

statis tapi merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan 

kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna tanda yaitu manusia sendiri 

yang juga terus bergerak dan berubah. Representasi merupakan suatu proses usaha 

konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan 

baru , juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia, melalui 

representasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini menjadi proses penandaan, 

praktik yang membuat suatu hal bermakna sesuatu (Wibowo, 2011:123). 

 Konsep representasi bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru dan 

pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna 

sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi dan 

disesuaikan dengan situasi yang baru, intinya adalah makna tidak inheren dalam 

sesuatu di dunia ini, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses 

representasi. Ia adalah hasil dari praktek penandaan, praktek yang membuat 

sesuatu hal bermakna sesuatu (Juliastuti, 2000:1). “Representasi adalah produksi 

makna melalui bahasa” (Hall, 1997:16).  

 Representasi adalah proses bagaimana kita member makna pada sesuatu 

melalui bahasa. Untuk mempresentasikan sesuatu adalah untuk menggambarkan 

atau melukisnya, untuk “memanggilnya” ke dalam pikiran kita dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan atau membayangkan; untuk terlebih 
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dahulu menempatkan persamaan ke dalam pikiran kita atau perasaan kita. Untuk 

mempresentasikan juga berarti menyimbolkan, untuk mewakili, menjadi contoh, 

atau menjadi pengganti dari sesuatu (Hall, 1997:19).  

 Menunjuk pada tulisan (Stuart Hall, Juliastuti tahun 2000, 24-25) 

menyebutkan tiga jenis pendekatan dalam representasi antara lain (Juliastuti, 

Representasi, Kunci):  

1. Pendekatan Reflektif: bahasa berfungsi sebagai cermin, yang 

merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di 

dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna bergantung kepada 

sebuah objek, orang, ide, atau peristiwa di dalam dunia nyata, dan bahasa 

berfungsi seperti cermin, untuk memantulkan arti sebenarnya seperti yang 

telah ada di dunia.  

2. Pendekatan Intensional: kita menggunakan bahasa untuk 

mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap 

sesuatu.Pendekatan makna yang kedua dalam representasi mendebat kasus 

sebaliknya.Pendekatan ini mengatakan bahwa sang pembicara, penulis 

siapapun yang mengungkapkan pengertiannya yang unik ke dalam dunia 

melalui bahasa.Sekali lagi, ada beberapa poin untuk argumentasi ini 

semenjak kita semua sebagai individu, juga menggunakan bahasa untuk 

mengkomunikasikan hal-hal yang special atau unik bagi kita, dengan cara 

pandang kita terhadap dunia.  

3. Pendekatan Konstruktivis: kita percaya bahwa kita mengkonstruksi makna 

lewat bahasa yang kita pakai.Ini adalah pendekatan ketiga untuk 
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mengenali public, karakter social dari bahasa.Hal ini membenarkan bahwa 

tidak ada sesuatu yang didalam diri mereka sendiri termasuk pengguna 

bahasa secara individu dapat memastikan makna dalam bahasa.Sesuatu ini 

tidak berarti: kita mengkonstruksi makna, menggunakan system 

representasional-konsep dan tanda  

 

2.2 Definisi Iklan / Periklanan 

Iklan adalah informasi yang up to date kepada konsumen mengenai 

komoditi-komoditi. Dan dorongan-dorongan kebutuhan tertentu yang bertujuan 

untuk menjaga tingkat produksi. Seorang ahli pemasaran, (Kotler 2007:237)  

mengartikan iklan sebagai semua bentukpenyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang 

dibayar. Artinya dalam menyampaikan pesan tersebut, komunikator memang 

secara khusus melakukannya dengan cara membayar kepada pemilik media atau 

membayari orang yang mengupayakannya. Selain perorangan, definisi juga 

disampaikan oleh organisasi profesional semacam AMA (The American 

Marketing Association). Disebutkan oleh AMA bahwa iklan merupakan setiap 

bentuk pembayaran terhadap suatu proses penyampaian dan perkenalan ide-ide, 

gagasan, dan layanan yang bersifat non personal, atas tanggungan sponsor tertentu 

(Liliweri, 2011:21).  

Bila pengertian iklan dituliskan sebagaimana tersebut diatas, maka kata 

periklanan dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan 

iklan. Di Indonesia, Masyarakat Periklanan Indonesia mengartikan iklan sebagai 
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segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang disampaikan lewat suatu 

media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sementara istillah 

periklanan diartikan sebagai keseluruhan proses yang meliputi persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan (Widyatama, 

2007:13). 

Ada beberapa cara untuk meninjau kegiatan periklanan. Salah satunya 

adalah bahwa periklanan merupakan suatu cara yang relatif mahal untuk 

menyampaikan informasi. Jadi, periklanan dapat menambah kegunaan informasi 

(information utility) pada suatu penawaran produk. 

Tinjauan yang lain adalah bahwa periklanan merupakan alat persuasi (alat 

untuk membujuk). Seseorang atau lembaga dapat mengadakan periklanan untuk 

membujuk masyarakat agar mau membeli atau mencoba produk yang diiklankan. 

Tinjauan ketiga adalah bahwa periklanan merupakan sebuah alat untuk 

menciptakan untuk kesan (image). Sedangkan tinjauan keempat, dan merupakan 

titik berat dalam pembahasan disini adalah periklanan merupakan suatu alat untuk 

memuaskan keinginan pembeli dan penjual. Dari beberapa tinjauan tersebut, 

sebenarnya informasi, persuasi dan kesan yang muncul ditujukan untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan. Adapun definisi periklanan yang 

dikemukakan oleh William G. Nickels, dia mendefinisikan periklanan adalah 

komunikasi non-individu, dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang 

dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba serta individu-individu. 

Perlu diingat bahwa periklanan perlu dilakukan dengan sejumlah biaya. Ini 

berbeda dengan publisitas yang disiarkan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi, 
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periklanan juga merupakan alat yang digunakan oleh pembeli dan penjual, serta 

setiap orang termasuk lembaga non-laba. Dengan kata lain, periklanan dapat 

dipandang sebagai kegiatan penawaran kepada suatu kelompok masyarakat baik 

secara lisan maupun dengan penglihatan (berupa berita), tentang suatu produk, 

jasa atau ide. Berita yang disampaikan tersebut dinamakan iklan atau advertensi 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa “periklanan” berbeda dengan “iklan”. 

Iklan adalah beritanya itu sendiri, sedangkan periklanan adalah prosesnya, yaitu 

suatu program kegiatan untuk mempersiapkan berita tersebut dan 

menyebarluaskan kepada pasar. Masyarakat perlu diberi tahu tentang siapa 

(sponsor) yang menyeponsori iklan tersebut. Dalam hal ini pembayaran dilakukan 

oleh sponsor kepada media yang membawakan berita tersebut  Dari pengertian 

iklan sebagaimana tersebut di atas sekalipun terdapat perspektif yang berbeda-

beda, namun sebagian besar definisi mempunyai kesamaan. Kesamaan tersebut 

dapat dirangkum dalam bentuk prinsip pengertian iklan, dimana dalam iklan 

mengandung enam prinsip dasar, yaitu sebagai berikut (Widyatama, 2007:17) : 

1. Adanya pesan tertentu 

 Sebuah iklan tidak akan ada tanpa adanya pesan. Tanpa pesan, 

iklan tidak akan berwujud. Bila dimedia cetak, ia hanya ruang kosong 

tanpa tulisan, gambar atau bentuk apapun; bila dimedia televisi, tidak 

terlihat suara dan gambar apapun; maka ia tidak dapat disebut iklan karena 

tidak terdapat pesan. Pesan yang disampaikan oleh sebuah iklan, dapat 

berbentuk perpaduan antara pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan 

verbal adalah pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. 
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Didalam pesan verbal ia merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun dari 

huruf vokal dan konsonan yang membentuk makna tertentu. Bentuk pesan 

verbal lisan dapat disampaikan melalui media audio maupun media audio 

visual. Sementara pesan verbal tuliasan dapat disampaikan melalui media 

cetak dan audio visual.  

2. Dilakukan oleh komunikator (sponsor) 

 Pesan iklan ada karena dibuat oleh komunikator. Sebaliknya, bila 

tidak ada komunikator, maka tidak akan ada pesan iklan. dengan 

demikian, ciri sebuah iklan adalah bahwa pesan tersebut dibuat dan 

disampaikan oleh komunikator atau sponsor tertentu secara jelas. 

Komunikator dalam iklan dapat datang dari perseorangan, kelompok 

masyarakat, lembaga atau organisasi, bahkan negara. 

3. Dilakukan dengan cara non personal 

 Dari pengertian iklan yang diberikan, hampir semua menyepakati 

bahwa iklan merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara non 

personal. Non personal artinya tidak dalam bentuk tatap muka. 

Penyampaian pesan dapat disebut iklan bila dilakukan melalui media 

(yang kemudian disebut dengan media periklanan). Media yang digunakan 

dalam kegiatan periklanan secara umum dalam dikelompokan dalam dua 

jenis, yaitu media lini atas (above the line) dan media lini bawah (below 

the line). Media lini atas terdiri dari media surat kabar, majalah, radio, 

televisi, dan film. Media lini atas memiliki beberapa karakter yang khas, 

antara lain; (1) informasi yang disebarkan bersifat serempak. Artinya 
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dalam waktu yang sama, informasi yang sama dapat disebarluaskan secara 

sama pula; (2) khalayak penerima pesan cenderung anonim (tidak dikenali 

secara personal oleh komunikator); (3) mampu menjangkau khalayak 

secara luas. 

 Sementara yang termasuk dalam kategori media lini bawah, 

misalnya poster, leaflet, folder, spanduk, baliho, balon udara, direct mail, 

Point of Purchase (POP), kemasan produk sisi luar dan kemasan dalam, 

bus stop, bus panel, flyers, dan sebagainya. Media lini bawah juga 

memiliki karakter yang khas, yaitu (1) komunikan yang dijangkau 

terbatas, baik dalam jumlah maupun luas wilayah sasaran; (2) Mampu 

menjangkau khalayak yang tidak dijangkau media lini atas; (3) Cenderung 

tidak serempak. 

4. Disampaikan untuk khalayak tertentu 

 Iklan diciptakan oleh komunikator karena ingin ditujukan kepada 

khalayak tertentu. Dalam dunia periklanan, khalayak sasaran cenderung 

bersifat khusus. Pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk 

diberikan kepada semua orang, melainkan kelompok target audience 

tertentu. Sasaran khalayak yang dipilih tersebut didasarkan pada 

keyakinan bahwa pada dasarnya setiap kelompok khusus audience 

memiliki kesukaan, kebutuhan, keinginan, karakteristik, dan keyakinan 

yang khusus. Dengan demikian, pesan yang diberikan harus dirancang 

khusus yang sesuai dengan target khalayak. Bilamana target audience 

diganti, maka sudah tentu akan mempengaruhi bentuk dan strategi pesan 
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iklan. Sebuah bentuk dan strategi pesan tunggal tidak cocok untuk 

diterapkan atau ditujukan pada semua khalayak.  

5. Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara membayar 

 Penyampaian pesan yang dilakukan dengan cara bukan membayar, 

oleh kalangan pengiklan dewasa ini dianggap bukan iklan. Pesan 

komunikasi yang disampaikan dengan cara tidak membayar, akan 

dimasukkan dalam kategori kegiatan komunikasi yang lain. Dalam 

kegiatan periklanan, istilah membayar sekarang ini harus dimaknai secara 

luas. Sebab, kata membayar tidak saja dilakukan dengan alat tukar uang, 

melainkan dengan cara barter berupa ruang, waktu dan kesempatan. Jadi, 

alat tukar yang digunakan dalam konteks membayar, dalam kegiatan 

periklanan harus diartikan secara luas, tidak hanya dengan menggunakan 

uang semata. 

6. Penyampaian pesan tersebut, mengharapkan dampak tertentu 

 Dalam sebuah visualisasi iklan, seluruh pesan dalam iklan 

semestinya merupakan pesan yang efektif. Artinya, pesan yang mampu 

menggerakkan khalayak agar mereka mengikuti pesan iklan. Semua iklan 

yang dibuat oleh pengiklan dapat dipastikan memiliki tujuan tertentu, yaitu 

berupa dampak tertentu ditengah khalayak. Aneh rasanya bila membuat 

pesan iklan namun tidak bermaksud mendapatkan pengaruh tertentu 

sebagaimana diharapkan. 

Dampak tertentu yang diharapkan oleh pengiklan dapat berupa 

pengaruh ekonomis maupun dampak sosial. Pengaruh ekonomis adalah 
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dampak yang diharapkan dapat diwujudkan oleh iklan untuk maksud-maksud 

mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebuah pesan iklan disebut efektif bila 

pesan tersebut mampu menggambarkan apa yang dikehendaki oleh 

komunikator secara tepat dan apa yang dituangkan dalam pesan iklan tersebut 

mampu dipersepsi secara sama oleh khalayak dengan apa yang dikehendaki 

oleh komunikator. Melalui pesan yang efektif ini diharapkan pesan akan 

mampu memberikan dampak tertentu pada khalayak yang sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh komunikator (Widyatama, 2007:17). 

 

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Iklan 

1. Tujuan Iklan 

Tujuan periklanan yang utama adalah menjual atau meningkatkan 

penjualan barang, jasa atau ide. Adanya kegiatan periklanan sering 

mengakibatkan terjadinya penjualan dengan segera, meskipun banyak juga 

penjualan yang baru terjadi pada waktu mendatang. Dari segi lain, tujuan 

periklanan yang nyata adalah mengadakan komunikasi secara efektif. Yang 

menjadi sasaran dalam periklanan adalah masyarakat atau pasar, jadi 

bukannya seorang individu. Masyarakat sebagai penerima berita atau iklan 

sering dapat terpengaruh dan ingin merubah sikap atau tingkah laku mereka. 

Tetapi masyarakat, atau bahkan pengusaha sendiri tidak menyadari adanya 

kenyataan tersebut. 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa tujun periklanan adalah 

meningkatkan penjualan yang menguntungkan. Adapun beberapa tujuan lain 

dari periklanan adalah: 

a) Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi 

yang lain. 

b) Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh tenaga 

penjualan/salesman dalam jangka waktu tertentu. 

c) Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan 

cara mencantumkan nama dan alamatnya. 

d) Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan 

baru. 

e) Memperkenalkan produk baru. 

f) Menambah penjualan industri. 

g) Mencegah timbulnya barang-barang tiruan. 

h) Memperbaiki reputasi perusahaan dengan memberikan 

pelayanan umum melalui periklanan (Widyatama, 2007:199). 

Dalam pandangan lain,  (Philip Kotler, 2007)  dalam  widyatama, juga 

memberikan pendapatnya atas tujuan iklan. Menurutnya, tujuan iklan 

dikelompokan dalam  3 macam, yaitu menyampaikan informasi, membujuk 

atau untuk mengingatkan. Menurut Kotler, pemberian informasi yang dapat 

disampaikan melalui iklan bisa berupa memberitahu pasar tentang produk 

baru; menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu; 
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memberitahu tentang perubahan harga; dan menjelaskan cara kerja suatu 

produk (Widyatama, 2007:150). 

Membujuk yang dimaksudkan oleh Kotler sangat berguna dalam 

situasi pasar yang penuh dengan persaingan. Ia dapat berupa bujukan kepada 

khalayak agar memilih merek tertentu; membeli merek tertentu; mengubah 

persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu. Sementara tujuan 

mengingatkan berupa mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin 

akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat dan mengingatkan konsumen 

dimana produk itu dapat dibeli (Widyatama, 2007:150). 

2. Fungsi Iklan 

Sebagai sebuah alat, sebenarnya iklan dapat berfungsi banyak hal 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengiklan. Iklan ada karena ia 

mempunyai fungsi, dilihat sebagai alat, iklan dapat digunakan untuk 

mencapai berbagi tujuan. Ia tergantung pada kemana komunikator hendak 

mengarahkan pesannya. Bisa jadi, iklan akan diarahkan hanya pada upaya 

memberitahukan kepada masyarakat atas sesuatu hal. Artinya, iklan memang 

diharapkan hanya sekedar untuk mengetahui apa yang disampaikan. 

Komunikator tidak mangharap agar khalayak terbujuk atau mengikuti saran 

sebagaimana yang disarankan dalam pesan iklan. 

Menurut  (Liliweri, 2011) dalam widyatama, fungsi-fungsi iklan 

meliputi fungsi pemasaran, fungsi komunikasi, fungsi pendidikan, fungsi 

ekonomi, dan fungsi sosial. Yang pertama adalah fungsi pemasaran, adalah 

fungsi iklan yang diharapkan untuk membantu pemasaran atau menjual 



19 
 

produk. Artinya, iklan digunakan untuk mempengaruhi khalayak untuk 

membeli dan mengkonsumsi produk. Hampir semua iklan komersial memiliki 

fungsi pemasaran. 

Fungsi iklan kedua adalah fungsi komunikasi, artinya bahwa iklan 

sebenarnya merupakan sebentuk pesan dari komunikator kepada 

khalayaknya. Sama halnya dengan kita berbicara kepada orang lain, maka 

iklan juga merupakan pesan yang menghubungkan antara komunikator 

dengan komunikan. Dengan kata lain, fungsi iklan seperti ini dapat disebut 

sebagai fungsi komunikasi.  

Fungsi ketiga menurut Liliweri adalah fungsi pendidikan. Fungsi ini 

mengandung makna bahwa iklan merupakan alat yang dapat membantu 

mendidik khalayak mengenai sesuatu, agar mengetahui dan mampu 

melakukan sesuatu. Mendidik dalam hal ini, tentu saja cenderung diartikan 

dalam perspektif kepentingan komersialisme, industrialisme, dan kapitalisme. 

Artinya, situasi khalayak yang sudah terdidik tersebut dimaksudkan agar 

khalayak siap menerima produk yang dihasilkan produsen. 

Fungsi keempat dari iklan adalah fungsi ekonomi. Fungsi ini 

mengandung makna bahwa iklan mampu menjadi penggerak ekonomi agar 

kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan. Bahkan dengan iklan, ekonomi dapat 

berkembang dan melakukan ekspansi. Fungsi ini terjadi karena melalui iklan, 

masyarakat menjadi terbujuk untuk membeli barang dan melakukan 

konsumerisme. Dengan permintaan yang meningkat tersebut, pabrik tentu 

akan berupaya menyediakan pasokan yang cukup. Dalam upaya menyediakan 
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suplay barang yang cukup tersebut, pabrikan meningkatkan produksi baik 

dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Artinya, denyut kehidupan 

ekonomi menjadi berkembang. Keuntungan bertambah, lapangan kerja makin 

terbuka, pendapatan pekerja semakin tinggi, dan kemampuan masyarakat 

semakin menjadi kuat. Proses tersebut berlangsung terus-menerus seperti 

sebuah lingkaran yang tidak pernah berhenti, menyebabkan ekonomi terus 

berkembang. 

Fungsi kelima adalah sebagi fungsi sosial. Dalam fungsi ini, iklan 

ternyata telah mampu menghasilkan dampak sosial psikologis yang cukup 

besar. Iklan membawa berbagai pengaruh dalam masyarakat, misalnya 

munculnya budaya konsumerisme. Menciptakan status sosial baru, 

menciptakan budaya pop, dan sebagainya (Widyatama, 2007:142). 

Dari berbagai pemikiran mengenai fungsi iklan tersebut, secara garis 

besar funsi iklan hampir sama dengan fungsi komunikasi pada umumnya. 

Secara pokok ada tiga fungsu yang diemban oleh iklan, yaitu; Pertama, 

bahwa iklan mampu memiliki fungsi untuk memberikan informasi, yaitu 

bahwa iklan memberikan informasi-informasi yang berharga bagi 

khalayaknya. Informasi tersebut dapat berupa pengenalan adanya produk, 

bagaimana cara menggunakan produk, manfaat tambahan atas produk, 

perkembangan produk, dimana dan kapan produk dapat dibeli dan 

sebagainya. Kedua, iklan mampu mengemban fungsi mempersuasi khalayak, 

yaitu membujuk konsumen agar mengikuti apa yang disarankan dalam isi 

pesan iklan. Wujud persuasi yang diperlihatkan dalam iklan dapat berupa 
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membujuk agar mencoba, membeli, memakai/mengkonsumsi, 

mempertahankan minat atas produk, beralih pada produk tertentu, 

menumbuhkan keyakinan terhadap produk, memelihara keyakinan terhadap 

produk, menciptakan, meningkatkan, dan mengembangkan permintaan 

terhadap produk, dan sebagainya. Ketiga, iklan mampu mengemban fungsi 

untuk mendidik khalayak, yaitu mengajarkan khalayak atas suatu konstruksi 

tertentu. Sesuatu yang diajarkan tersebut dapat berupa cara pemakaian, 

perakitan, pemasangan, penggunaan produk dan semacamnya. Dan Keempat 

adalah, iklan mampu memberikan hiburan kepada khalayaknya (Widyatama, 

2007:143). 

2.2.2  Struktur Iklan (Teori A-T-R dan Teori AIDA) 

Sebuah iklan, baik yang ditawarkan melalui media cetak maupun 

media penyiaran, pada dasarnya mempunyai struktur. Struktur iklan untuk 

media cetak dan media penyiaran hampir sama, hanya bentuknya yang 

berbeda karena perbedaan karakteristik mediumnya. Struktur yang dapat 

dengan mudah dan jelas kita amati adalah struktur untuk media cetak, karena 

iklan seperti ini dapat kita tatap setiap saat, berulang kali dan selama kita 

kehendaki. 

Meskipun struktur baku sebuah iklan sebenarnya tidak ada, 

kebanyakan iklan ditampilkan dalam struktur dan urutan sebagai berikut: 

a. Headline, juga sering disebut judul atau kepala tulisan, adalah bagian 

terpenting dari sebuah iklan. letaknya tidak selalu pada awal tulisan, 

tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. 
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b. Subheadline, sebuah headline harus mengatakan sesuatu yang sangat 

penting kepada calon pembeli, tidak peduli dalam satu kalimat yang 

panjang atau pendek. Akan tetapi, kalau kalimatnya cukup panjang, 

maka headline lazim diikuti dengan sub headline. 

c. Amplifikasi, yang dimaksud dengan amplifikasi atau “perluasan” 

adalah naskah atau teks iklan yang mengikuti headline. Sering juga 

disebut body copy atau body teks. Pada bagian inilah ditulis apa yang 

hendak disampaikan kepada calon pembeli dengan lebih rinci. Apa 

yang ditulis dan seberapa rinci sebenarnya tergantung pada seberapa 

banyak informasi yang ingin disampaikan oleh produsen, atau yang 

dibutuhkan oleh calon pembeli pada saat itu sebagai satu tahap 

didalam proses pembelian. Suatu produk yang harganya mahal seperti 

mobil atau rumah biasanya memerlukan penjelasan yang lebih banyak 

dari pada produk-produk yang harganya murah seperti sabun atau 

rokok. 

Teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori ini 

mengajarkan bahwa khalayak itu dapat dipengaruhi oleh iklan, hasilnya kita 

akan menemukan sekelompok orang yang relatif  tetap memakai atau 

membeli produk-produk hasil iklan tersebut. Untuk mendapatkan kelompok 

orang yang menggunakan produk atau jasa secara tetap harus dilakukan 

teknik penyampaian pesan yang disebut A-T-R ( awareness, trial, 

reinforcement). 
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Upaya pertama, menggugah kesadaran (awareness) khalayak bahwa 

produk yang diinginkan itu ada di sekeliling mereka. Kemudian harapan 

kedua adalah setelah menggugah kesadaran, setiap iklan harus kuat 

mempengaruhi khalayaknya terutama segi konatifnya sehingga khalayaknya 

langsung mencoba (trial) proses yang ditunjukan  menurut iklan tersebut. 

Sedangkan harapan yang ketiga adalah proses peneguhan atau pengukuhan 

(reinforcement) iklan yang ditampilkan harus mempunyai kekuatan peneguh 

sikap tertentu, artinya membentuk sikap positif terhadap produk yang 

diiklankan (kotler, 2007:47). 

Menurut pendapat (McDaniel 2001:159) AIDA merupakan suatu 

konsep yang mengasumsikan bahwa promosi mendorong konsumen untuk 

menetapkan keputusan pembelian dengan melihat pada beberapa langkah 

yaitu :  

1. Attention (perhatian), iklan harus menarik perhatian khalayak sasarannya, 

baik pembaca, pendengar, atau pemirsa. Untuk itu iklan memerlukan 

bantuan, antara lain berupa ukuran (size untuk media cetak atau air time 

untuk media penyiaran), penggunaan warna (spot atau full color), tata 

letak (lay out), jenis-jenis huruf (tipografi) yang ditampilkan, serta 

berbagai suara khusus untuk iklan pada radio dan televisi. Disamping itu, 

ada hal lain yang sama pentingnya dengan alat-alat bantu tersebut untuk 

memberikan kontribusi yang saling menunjang dalam overal effect. 

Hal yang pokok dan perlu diperhatikan adalah bahwa perhatian 

calon pembeli harus diklaim. Sebab sedikit sekali, kalau tidak mau 
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dikatakan tidak ada, orang yang membeli suatu publisitas – baik disurat 

kabar, majalah, televisi, radio, atau bioskop – semata-mata hanya untuk 

membeli atau melihat iklannya saja, kecuali jika mempunyai kebutuhan 

mendesak atas produk-produk tertentu, seperti ingin membeli atau menjual  

kendaraan bekas dan rumah. Oleh karena itu, hanya iklan yang mampu 

menarik perhatian sajalah yang akan dibaca oleh calon pembeli. Dengan 

demikian iklan yang tidak menarik pada prinsipnya merupakan 

pemborosan. 

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, biasanya dapat 

diketahui siapa yang merupakan pelanggan yang potensial. Orang tidak 

bisa dituntut untuk membaca semua iklan dalam surat kabar.  Beberapa 

pembaca mungkin tidak tertarik pad iklan bir, rokok, atau bank, sekalipun 

iklan-iklan produk tersebut ada di dalam surast kabar yang sama. 

Sementara pembaca lainnya mungkin tidak tertarik pada iklan seminar, 

kartu kredit, cleaning service atau sampo anti ketombe. 

Beberapa penulis naskah iklan mempergunakan trik-trik khusus 

untuk menimbulkan perhatian calon pembeli, seperti: 

1) Menggunakan headline yang mengarahkan: Hanya ada satu 

Roma, yaitu biskuit Roma (biskuit Roma) 

2) Menggunakan slogan yang mudah diingat. Slogan ini bisa 

digunakan sebagai hedline ataupun isi dalam naskah tersebut. 

Banyak iklan yang menggunakan rangkaian kata-kata penutup 

menggunakan slogan seperti: Enak dibaca dan perlu (majalah 
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Tempo), Terus terang hanya Hai yang bisa begini (Majalah 

Hai), Only the sun Covers Pacific Better than Panam (panam). 

3) Menonjolkan atau menebalkan huruf-huruf tentang harga (bila 

harga merupakan unsur penting dalam mempengaruhi orang 

untuk membeli). 

4) Menonjolkan selling point suatu produk, seperti dalam iklan 

produk mobil yang menonjolkan power steering, interior 

design, power window, central lock, dan lain-lain. Pada 

majalah wanita Femina, selling point yang ditonjolkan adalah 

resep masakannya yang sudah diuji, sedangkan majalah 

bulanan intisari menonjolkan berita kriminal. 

5) Menggunakan sub-sub judul untuk membagi naskah dalam 

beberapa paragraf pendek. Kadang-kadang juga digunakan 

warna dasar yang agak gelap untuk menunjukkan 

kekontrasannya dengan iklan-iklan lain, dan menggiring mata 

pembaca pada satu fokus slogan tertentu. 

6) Menggunakan huruf tebal (bold) untuk menonjolkan kata-kata 

yang menjual. 

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pembuatan sebuash iklan 

bukan semata-mata menulis judul, deskripsi, serta nama dan alamat 

produsen. Rangkaian kata yang dipilah-pilah sehingga bisa tampak lebih 

ringkas atau malah lebih panjang tergantung pada kebutuhan atau 

pengguna tipe huruf, yakni tebal (bold) atau tipis (light). Seorang penulis 
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iklan masih juga dituntut untuk jeli melihat bagaimana kata-kata yang 

dirangkainya akan muncul dan tampak dimata calon pembeli. Penataan 

yang teliti dan cermat akan sangat membantu menarik perhatian. 

2. Interest, setelah perhatian calon pembeli berhasil direbut, persoalan yang 

dihadapi sekarang adalah bagaimana agar mereka berminat dan ingin tahu 

lebih jauh. Perhatian harus dapat segera ditingkatkan menjadi minat 

sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci di dalam diri calon 

pembeli. Untuk itu mereka harus dirangsang agar mau membaca dan 

mengikuti pesan-pesan yang disampaikan. Dengan demikian penggunaan 

kata-kata atau kalimat pembuka sebaiknya dapat merangsang orang untuk 

tahu lebih lanjut 

3. Desire, tidak ada gunanya menyenangkan calon pembeli dengan rangkaian 

kata-kata gembira melalui sebuah iklan, kecuali iklan tersebut berhasil 

menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk 

tersebut. Kebutuhan atau keinginan mereka untuk memiliki, memakai atau 

melakukan sesuatu harus dibangkitkan. . 

4. Action, akhirnya kita sampai pada upaya terakhir untuk membujuk calon 

pembeli agar sesegera mungkin melakukan tindakan pembelian atau 

bagian dari itu. Bujukan yang diajukan berupa harapan agar calon pembeli 

segera pergi ke toko, melihat-lihat di showroom terdekat, mengambil 

percontoh, mengangkat telepon, mengisi formulir pesanan, atau setidak-

tidaknya menyimpan dalam ingatan mereka sebagai catatan untuk 

membelinya kelak (McDaniel, 2001:159). 
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2.3 Pemahaman tentang Iklan Rokok  

 Iklan Rokok sesuai dengan PP No. 19 tahun 2003, setiap kegiatan yang 

mendirikan pabrik atau mengimpor produk tembakau, diizinkan untuk 

mengiklankan produknya. Periklanan ini dapat dilakuka melalui media elektronik, 

media cetak dan di luar ruangan dengan syarat peringatan mengenai kesehatan 

harus  diikutsertakan. Mereka juga diizinkan untuk mempromosikan dan 

mengiklankan produknya dengan cara menjadi sponsor di acara-acara yang 

diselenggarakan di masyarakat. Akan tetapi, pemberian sampel rokok gratis atau 

produk laindengan merek rokok tersebut di Larang (Southeast Asia Tobacco 

Control Alliance,2007).  

 Sebelum tahun 1990, Indonesia melarang pengiklanan rokok melalui 

televisi. Peraturan ini lalu dicabut dan digantikan dengan peraturan yang hampir 

tidak memberikan larangan terhadap iklan rokok, kecuali larangan untuk 

menampilkan gambar-gambar rokokatauseseorang yang merokok. Iklan rokok 

melalui media televisi dilarang mulai dari pukul 05.00 sampai jam 21.30. Akan 

tetapi perubahan ini nampaknya tidak terlalu efektif (Southeast Asia Tobacco 

Control Alliance,2007).  

 Anak-anak biasanya sangat terpengaruh dengan iklan yang 

mengasosiasika antara penggunaan rokok dengan kesuksesan dan trendi. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh  Global Youth Tobacco Survey 

(2006), sembilan dari sepuluhanak berusia antara tiga belas sampai lima belas 

tahun terpapar dengan iklan rokok. Walaupun permberian sampel rokok secara 

gratis dilarang, sebanyak 14,4% remaja mengaku pernah ditawarkan rokok secara 
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gratis oleh representatif perusahaan rokok. Pemaparan iklan rokok terhadap 

remaja akan mempengaruhi tingkat konsumsi rokok oleh remaja. Hal ini 

diindikasikan oleh penurunan usia inisiasi merokok pada remaja dalam periode 

1995-2004. Usia rata-rata mengkonsumsi rokok untuk pertama kali adalah 18,8 

tahun pada 1995 dan menjadi 17,4 tahun pada 2004 (Southeast Asia Tobacco 

Control Alliance, 2007). 

 Seiring dengan berjalannya tahun, dapat kita lihat banyak perusahaan 

rokok yang secara terang-terangan melanggar peraturan pemerintah dengan 

memberikan rokok gratis kepada orang-orang yang menghadiri acara yang 

disponsori oleh perusahaan rokok tersebut. Perusahaan rokok juga secara agresif 

menggunakan seluruh sarana periklanan yang ada untuk mempromosikan 

rokoknya, seperti papan iklan, banner, poster, lamppost.  Saat ini, remaja menjadi 

target utama iklan rokok, hal ini dapat dilihat dari banyaknya iklan-iklan rokok 

yang dapat dijumpai  disekitar sekolah, pusat perbelanjaan, arena olahraga atau 

tempat tempat di mana para remaja biasanya berkumpul (Gilpin, 2007). 

 Penggunaan rokok pada film sebagai salah satu upaya untuk mengiklankan 

rokok pada remaja juga memberikan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kemungkinan untuk merokok 

pada remaja yang terpapar dengan film tersebut (Healton, 2006). Menjadi sponsor 

padakegiatan-kegiatan remaja merupakan strategi dominan perusahaan rokok, di 

mana pada acara tersebut akan dibagikan sampel rokok gratis dan rokokdengan 

harga diskon. Industri atau perusahaan juga mensponsor acara-acara musik, 
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olahraga, acara-acara kebudayaan serta kegiatan-kegiatan yang signifikan seperti 

hari-hari perayaan kemerdekaan dan hari raya (Moodie, 2008). 

 Corporate Social Responsibility (CSR)merupakan bagian dari perusahaan 

yang bertugas untuk membangun nama baik perusahaan dan meningkatkan 

jaringan dengan pemerintah dan umum. Kelompok dengan pendapatan rendah 

merupakan target utama dari industri atau perusahaan di mana mereka akan  

diberikan pendidikan, dan renspon darurat seperti saat adanya bencana alam atau 

program lingkungan(Southeast Asia Tobacco Control Alliance, 2007). 

 Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, peringatan mengenai gangguan 

kesehatan yang dapat ditimbulkan agar ditampilkan dan sekurang-kurangnya 15% 

dari ukuran media iklan outdoor. Saat ini, hanya ada satuperingatan kesehatan 

berupa teks yang diautorisasi yang menyatakan, “Merokok dapat menyebabkan 

kanker, serangan jantung, impotensi gangguan kehamilan dan perkembangan 

janin”. Tulisan tersebut dicetak di bagian belakang kotak rokok dengan ukuran 

minimal 3 mm. Peringatan kesehatan yang sama juga ditempatkan pada jenis-jenis 

iklan lainnya termasuk papan iklan (Southeast Asia Tobacco Control Alliance, 

2007).  

 Akan tetapi, peraturan pemerintah tidak mencakup larangan tentang 

penggunaan kata mild atau light. Hal tersebut menyebabkan peningkatan merek-

merek rokok yang menggunakan kata mild atau light dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan laporan dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance didapati 

adanya peningkatan sebesar 20% pada penjualan “Sampoerna A Mild” 

diperempatan awal tahun 2004 dibandingkan dengan di awal tahun 2003 setelah 
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menggunakan kata mild atau light. Peningkatan ini dipercaya akibat persepsi 

konsumen tentang mild  atau lightyang berart iaman (Southeast Asia Tobacco 

Control Alliance, 2007). 

 Studi yang pernah dilaksanakanmenunjukkan persentase yang tinggi 

(76,3%) dari responden memilih untuk memasukkan teks serta gambar mengenai 

peringatan kesehatan di kotak rokok, 9% menginginkan hanya teks yang 

ditampilkan, dan 15,3% menginginkan hanya gambar saja yang ditampilkan 

(Southeast Asia Tobacco Control Alliance, 2007). Walaupun kotak rokok tidak 

dimaksudkan sebagai mediaperiklanan, namun penampilan kotak rokok yang 

menarik dengan disain baru yang kreatif dan teks-teks promosional akan 

mengalihkan perhatian para konsumen dari peringatan kesehatan yang tertera di 

kotak (Southeast Asia Tobacco Control Alliance, 2007) 

  

2.4 Simiotika, Definisi dan Konsep 

 Secara etimologis, istilah semiotic berasal dari kata yunani semeion yang 

berarti “tanda”. Tanda itu sendiri di definisikan sebagai sesuatu yang atas dasar 

konvensi social yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu 

yang lain (Eco,1979 dalam Sobur 2009:95). Istilah semeion tampaknya di 

turunkan dari kedokteran hipokratik atau asklepiadik dengan perhatiannya pada 

simtomatologi dan diagnosik inferensial (Sinha, dalam Sobur, 2009:95). “Tanda” 

pada masa itu masih bermakna suatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. 

Contohnya, asap menandai adanya api (Sobur, 2009:95).  
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 Secara terminologis, semiotik dapat di defenisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan 

sebagai tanda (Eco,1979 dalam Sobur 2009:95). Van Zoest (1996:5) mengartikan 

semiotic sebagai “ ilmu tanda (sign) dan segala yang berhubungan dengannya: 

cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan 

penerimanya oleh masyarakat yang mempergunakannya” (Sobur, 2009:96)  

 Menurut Dick Hartoko (Dalam Sobur 2009:96) memberi batasan, semiotik 

adalah bagaimana karya itu di tafsirkan oleh para pengamat dan masyarakat lewat 

tanda-tanda atau lambing-lambang. Luxemburg (1984), seperti di kuti santosa 

(1993:3) menyatakan bahwa semiotic adalah ilmu yang secara sistematis 

mempelajari tanda-tanda dan lambing-lambang, system-sistemnya dan proses 

perlambangannya.  

 Menurut Preminger (2001) semiotic adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu 

ini menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotic itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, 

konvensi-konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti (Sobur, 2009:96)  

 Berdasarkan pengertian-pengertian dari para tokoh tadi, maka dapat di 

simpulkan bahwa semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda 

yang nantinya dari kumpulan tanda dan lambang tersebut akan merujuk pada 

suatu makna tertentu.  



32 
 

 Menurut John  Fiske (2011:60), dalam bukunya yang berjudul cultural and 

communication studies menjelaskan mengenai tiga bidang studi semiotika, yaitu :  

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang 

berbeda, cara tanda – tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan   

makna, dan cara tanda – tanda itu terkait dengan manusia yang 

menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa 

dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya.  

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara 

berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat 

atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia 

untuk menstransmisikannya.  

3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya 

bergantung pada penggunaan kode – kode dan tanda- tanda untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri.   

2.4.1. Makna dalam system tanda dan pemakainya  

 Semiotika menurut Berger memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) dan Charles Sander Peirce (1839-1914). Kedua tokoh 

tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu 

sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang 

keilmuan adalah linguistik, sedangkan Peirce filsafat. Saussure menyebut ilmu 

yang dikembangkannya semiologi (semiology).  
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 Dalam semiotika Pierce, sebuah tanda bukanlah merupakan suatu entitas 

atau keberadaan tersendiri, melainkan terkait dengan objek dan penafsirnya. Jadi 

dalam sebuah tanda dapat kita bentuk sebuah segitiga. Yang pertama adalah tanda 

itu sendiri, yang kedua objek yang menjadi acuan bagi tanda, dan yang ketiga 

penafsir yang menjadi pengantara antara objek dengan tanda (Sobur, 2009:41).  

 Menurut Pierce, tanda dapat dibagi menjadi tiga yaitu qualisign, sinsign, 

dan legisign. Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata 

yang keras, lembut, dan lain-lain. Sinsign adalah eksistensi aktual benda atau 

peristiwa yang ada pada tanda. Contoh kata “hangus” pada kalimat “kayu yang 

hangus” memberikan tanda bahwa kayu tersebut baru terbakar. Legisign adalah 

norma yang terkandung dalam tanda, misalya tulisan “dilarang menginjak 

rumput” merupakan suatu norma yang bersifat larangan (Sobur, 2009:41).  

 Sementara itu, objek dapat dibagi menjadi ikon, indeks, dan simbol. Ikon 

adalah tanda yang mana terdapat hubungan dengan penanda karena kemiripan. 

Contoh dari ikon adalah foto bayi menjadi pananda dari sosok bayi yang 

sesungguhnya. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan dengan penanda 

secara bawaan dan umumnya bersifat sebab akibat. Misalnya gambar asap 

menunjukkan ada sesuatu yang terbakar. Sementara itu simbol adalah tanda yang 

memiliki hubungan dengan pananda melalui konvensi atau kesepakatan bersama. 

Tanda ini cenderung bersifat arbitrary (Sobur, 2009:42).  

 Jika dilihat dari sisi interpretant maka dapat dibagi menjadi rheme, dicent 

sign, dan argument. Rheme adalah tanda yang memungkinkan penafsir untuk 
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menafsirkan berdasarkan pilihan. Dicent sign adalah tanda yang sesuai dengan 

kenyataan. Sementara argument adalah tanda yang memberikan alasan untuk 

sesuatu.  

Gambar 1. 

Unsur-unsur makna dari pierce 

  

Sumber: (Sobur. 2009:115 ) 

 

 Menurut Barthes semiotik adalah mengenai bentuk (form). Analisis 

semiotik yang dikemukakan oleh Roland Barthes tidak hanya terpaku pada 

penanda dan petanda, akan tetapi menganalisis makna dengan denotatif dan 

konotatif.  

 Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara 

signifier dan signified, atau antara tanda dan rujukannya pada realitas, yang 

menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Sedangkan konotasi 

adalah tingkat pertandaan yang mejelaskan hubungan antara signifier dan 

signified, yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak 
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langsung, dan tidak pasti (artinya terbuka bagi segala kemungkinan). Barthes 

menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja (Cobley & Jansz, 1999 dalam 

Sobur, 2009 : 69).  

Tabel 1 

 Peta Tanda Roland Barthes 

1.Signifier (Penanda) 2. Signified  
(Petanda) 

Denotative Sign (Tanda Denotatif)    
Conotative Signifier (Penanda konotatif)  Conotative Sign (Tanda 

Konotatif)   
Conotative Signifier (Petanda konotatif)  

Sumber : Alex Sobur. 2009:69.  

 

 Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

adalah juga penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif 

tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian 

tanda denotatif yang melandasi keberadaannya (Sobur, 2009:69).  

 Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam 

pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang dipahami oleh Barthes. 

Di dalam semiologi Barthes dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem 

signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam 

hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sebagai 

reaksi untuk melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini, Barthes 

mencoba menyingkirkan dan menolaknya. Baginya yang ada hanyalah konotasi. 
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Ia lebih lanjut mengatakan bahwa makna “harfiah” merupakan sesuatu yang 

bersifat alamiah (Budiman, 2011:22).   

2.4.2 Analisis Semiotika Ferdinand DE Saussure  

 Ferdinand De Saussure, seorang yang disebut oleh John Lyons sebagai 

"pendiri Linguistik modern" mendefinisikan semiotika di dalam Course in 

General Linguistics, sebagai "ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai 

bagian dari kehidupan sosial" (Sobur 2009:43)    

 Sedikitnya, ada lima pandangan Saussure (Sobur, 2009: 46) yang 

kemudian menjadi peletak dasar strukturalisme, yaitu:  

1. Signifier (penanda) dan signified (petanda)  

2. form (bentuk) dan content (isi)  

3. langue (bahasa) dan parole (tuturan, ujaran)  

4. synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik); serta  

5. syntagmatic (sintagmatik) dan associative (paradigmatik)   

 Menurut saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu signifier dan 

signified atau wahana ‘tanda’ dan ‘makna’ atau ’penanda’ dan ‘petanda’. Alex 

Sobur dalam bukunya, Analisis Teks Media, menjelaskan bahwa, Saussure 

meletakan tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan  

pemilahan antara :  

1. Signifier (penanda): Bunyi atau coretan yang bermakna (aspek material),  

yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca.  
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2. Signified (petanda): gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier  

(penanda). Yakni pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa (Sobur, 

2009:125).  

 Penanda mewakili elemen bentuk atau isi, sementara petanda mewakili 

elemen konsep atau mekna. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak bias 

dipisahkan sebagaimana layaknya dua bidang pada sekeping mata uang atau 

selembar kertas. Kesatuan antara penanda dan petanda itulah yang disebut sebagai 

tanda. Pengaturan makna atas sebuah tanda dimungkinkan oleh adanya konvensi 

sosial di kalangan komunitas bahasa. Suatu kata mempunyai makna tertentu 

karena adanya kesepakatan bersama dalam komunitas bahasa (Sobur, 2009:125).  

 Tanda bahasa dengan demikian menyatukan, bukan hal dengan nama, 

melainkan konsep dan gambaran akustis. Menurut saussure tanda 

“mengekspresikan” gagasan sebagai kejadian mental yang berhubungan dengan 

pikiran manusia. Jadi, secara implisit tanda dianggap sebagai alat komunikasi 

antara dua orang manusia yang secara disengaja dan bertujuan menyatukan 

maksud. Dari penjelasan diatas Saussure menggambarkan tanda yang terdiri atas 

signifier dan signified itu sebagai berikut :  
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Gambar 2 

Unsur-unsur makna Saussure 

 

  Saussure menyebutkan signifier sebagai bunyi atau coretan bermakna, 

sedangkan signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari signifier. 

Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan 

signification. Dengan kata lain, signification adalah upaya dalam memberikan 

makana pada dunia (Fiske, 1990 dalam Sobur, 2009:126).  

 Pada dasarnya apa yang disebut signifier dan signified tersebut adalah 

produk cultural. Hubungan antara keduanya bersifat arbitrer (manasuka) dan 

hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau peraturan dari kultur pemakaian 

dari bahasa tersebut. Hubungan antara signifier dan signified tidak bisa dijelaskan 

dengan nalar apapun, baik pilihan bunyi-bunyinya maupun pilihan untuk 

mengaitkan rangkaian bunyi tersebut dengan benda atau konsep yang dimaksud. 

 Karena hubungan yang terjadi antara signifier dan signified bersifat 

arbitrer, maka makna signifier harus dipelajari, yang berarti ada struktur yang 

pasti atau kode yang membantu menafsirkan makna. Sifat arbitrer antara signifier 
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dan signified serta kaitan antara kedua komponen ini menarik bila dikaitkan 

dengan kekuasaan. Maksudnya, bagaimana kekuasaan atau pihak dapat 

menentukan signified (petanda) mana yang boleh dikaitkan dengan signifier 

(petanda) (Sobur, 2009 :126).  

 Van Zoest (dalam Sobur, 2009 :126) menyatakan hubungan antara 

signifier dan signified ini dibagi menjadi tiga yaitu :  

1. Ikon adalah tanda yang memunculkan kembali benda atau realitas yang 

ditandainya, seperti foto, peta.  

2. Indeks adalah tanda yang kehadirannya menunjukan adanya hubungan 

dengan yang ditandai, misalnya asap adalah indeks dari api.  

3. Simbol adalah sebuah tanda dimana hubungan antara signifier dan 

signified semata-mata adalah masalah konvensi, kesepakatan atau 

peraturan. 

 

 


