
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa dari Sabang sampai Merauke. Beragam adat istiadat, norma, agama, 

bahasa, seni dan budaya membaur dan melebur menjadi satu kesatuan yang harus 

dilestarikan dan dibanggakan. Ditambah dengan letak geografis, keindahan 

panorama Indonesia, dan berbagai unsur lainnya yang membuat banyak orang dari 

berbagai macam negara tertarik untuk datang berkunjung bahkan tinggal di negara 

beribu pulau ini.Orang-orang tersebut tentu datang dengan membawa budaya 

yang berbeda-beda dari negara asal mereka, kemudian berinteraksi dengan 

masyarakat Indonesia dan saling beradaptasi dengan budaya baru. 

Budaya itu berhubungan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar 

berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut 

budayanya. Sebagian orang berbicara bahasa Indonesia, sebagian juga ada yang 

berbahasa asing, ada juga orang yang berpakaian minim, ada yang berpakaian 

tertutup, dan ada juga orang yang meninggal dikubur, dibakar atau dikremasi, dan 

lain sebagainya.  

Semua hal ini disebabkan dari suatu budaya yang telah lama ada sejak 

manusia lahir dan pengaruh budaya dalam perkembangan manusia. Menurut 

Koentjaraningrat dalam (Mulyana, 1990:18) kata “budaya” merupakan 

perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dan budi” sehingga 
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dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa, 

dan rasa, dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, karsa, dan rasa. 

Deddy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat berpendapat bahwa budaya adalah 

tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, 

agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek 

materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi 

melalui usaha individu dan kelompok.  

Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifatdari objek-objek materi yang 

memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari.Objek-objek seperti rumah, 

alat dan mesin yang digunakan dalam industri dan pertanian, jenis-jenis 

transportasi, dan alat-alat perang, menyediakan suatu landasan utama bagi 

kehidupan sosial (Mulyana, 1990:19). 

Kontak antara masyarakat dari budaya yang berbeda adalah proses alamiah 

yang sudah lama terjadi dan bukanlah fenomena baru. Sepanjang sejarah manusia, 

manusia telah melakukan perjalanan di seluruh dunia karena berbagai alasan, baik 

dalam mencari padang rumput hijau, melarikan diri dari penganiayaan dan 

bencana, untuk perdagangan atau untuk menaklukkan dan menjajah, atau mencari 

petualangan atau menyenangkan. Kegiatan ini telah menghasilkan pertemuan 

masyarakat dari berbagai latar belakang. Proses ini telah menyebabkan perubahan 

dalam pola asli kehidupan dan budaya masyarakat yang bersangkutan serta 

pembentukan masyarakat baru. Pertemuan budaya dan perubahan yang dihasilkan 

adalah apa yang secara kolektif telah datang untuk dikenal sebagai akulturasi. 

(Sam dan Berry, 2006 : 26) 
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Sementara itu, the International Organization for Migration (IOM) pada 

tahun 2004 mendefinisikan akulturasi sebagai ‘adopsi progresif unsur-unsur 

budaya asing (ide, kata, nilai, norma, perilaku dan institusi) oleh orang-orang, 

kelompok atau kelas tertentu.’ (Sam, 2006 : 11) 

Datangnya orang dari luar Indonesia dengan membawa berbagai hal yang 

berbeda dari tempat asalnya, tentu menimbulkan proses interaksi dan pertukaran 

informasi di antara masyarakat lokal dan pendatang (imigran). Suatu proses 

interaktif dan berkesinambungan yang berkembang dalam dan melalui 

komunikasi seorang pendatang dengan lingkungan sosio-budaya yang baru itulah 

yang disebut dengan proses akulturasi.  

Proses akulturasi budaya merupakan proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur 

kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. 

Perbedaan yang dibawa oleh pendatang tersebut bisa dalam hal ras, etnik, 

sosioekonomi, atau gabungan dari semuanya.Perbedaan antarbudaya itulah yang 

dapat mempengaruhi pemikiran, perilaku, dan pola komunikasi seseorang baik 

secara individu maupun dalam kelompok sosialnya. 

Salah satu bentuk adanya komunikasi dalam sebuah akulturasi budaya 

dapat dilihat pada hasil peninggalan berupa artefak-artefak, baik berupa karya seni 

rupa maupun arsitektur yang ada di suatu daerah. 

Akulturasi budaya di Indonesia banyak terdapat di setiap daerah.Baik 

dalam hal pengaruh budaya luar seperti budaya Barat, budaya Cina, budaya 
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Amerika, maupun pengaruh budaya agama lain seperti Hindu, Budha, Konghucu, 

Islam, Katolik, Protestan, dan sebagainya. 

Pengaruh dari berbagai budaya yang masuk ke Indonesia semakin 

memperkaya warisan budaya Indonesia dari masa ke masa.Sebagian dari budaya 

tradisi ada yang masih eksis bertahan dan dilestarikan hingga kini, namun 

sebagian lagi ada yang hampir punah terbawa arus globalisasi yang berkembang 

sangat cepat sekarang ini. 

Istilah “globalisasi” itu sendiri diciptakan untuk menggambarkan ruang 

lingkup perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dalam komunikasi dan 

kebudayaan (Featherstone, 1990). 

Dunia akan menjadi “global village”, yang menyatu, saling tahu, dan 

terbuka, serta tergantung satu sama lain (Levitt, 1983). Kemajuan dalam bidang 

teknologi yang mempermudah komunikasi karena menjadikan jarak, ruang, dan 

waktu bukanlah lagi sebagai pembatas, dapat menghilangkan batas-batas budaya 

setiap bangsa sehingga dapat dengan mudah menerima terpaan dari kebudayaan 

luar. Menurut Simon Kemoni, sosiolog asal Kenya mengatakan bahwa globalisasi 

dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai 

budaya (Khor, 2005).  

Proses penyesuaian budaya oleh suatu bangsa dengan perkembangan baru 

merupakan proses yang alami. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat 

mempertahankan eksistensi dengan melanjutkan kehidupan dan menghindari 

kehancuran.Tetapi sebuah bangsa harus tetap memperkokoh dimensi-dimensi 

kebudayaan mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak tereliminasi 

oleh budaya asing. 
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Salah satu cara untuk memperkenalkan pada dunia tentang kekayaan 

budaya yang dimiliki suatu bangsa agar tetap terjaga dimensi dan struktur nilainya 

adalah melalui iklan pariwisata di media. Media adalah alat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.Dalam 

hal ini media tidak terlepas dari peran dan fungsi dalam penyampaian pesan 

(Hafied, 2000: 8). 

Menurut Hafied (2000: 15) fungsi media antara lain: 

1) Pengawasan(Surveillance), adalah memberi informasi dan menyediakan berita. 

2) Korelasi(Correlation), adalah seleksi dan interpretasi informasi tentang 

lingkungan. 

3) Penyampaian Warisan Budaya(Transmission of the Social Heritage), 

merupakan suatu  fungsi  dimana  media  menyampaikan  informasi,  nilai,  dan  

norma  dari  suatu generasi ke generasi berikutnya atau dari anggota masyarakat 

ke kaum pendatang. 

4) Hiburan(Entertainment),  dimaksudkan  untuk  memberi  waktu  istirahat  dari 

masalah setiap hari dan mengisi waktu luang. 

Kini proses komunikasi untuk memperoleh informasi tidak selalu harus 

dilakukan secara tatap muka, melainkan bisa juga melalui media massa seperti 

televisi, radio, dan internet sebagai media baru saat ini. Masyarakat sangat 

membutuhkan media massa untuk memenuhi kebutuhannya akan informasi yang 

selalu berkembang dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman.  

Melalui media massa, terjadi proses komunikasi dimana penyampaian 

pesan dapat memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari sesuatu 

yang memiliki arti dan makna yang kemudian diterima oleh pihak lain. Dalam 
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penelitian ini menganalisis sebuah iklan pariwisata.Berdasarkan fungsi media 

yang telah disebutkan, iklan pariwisata termasuk ke dalam fungsi penyampaian 

warisan budaya. 

Menurut Effendy (2004: 22-26), lahirnya media massa merupakan salah 

satu kemajuan dari dunia informasi dan komunikasi. Media massa 

menyebarkanpesan-pesan yang mampu mempengaruhi khalayak yang 

mengkonsumsinya dan mencerminkan kebudayaan masyarakat, dan mampu 

menyediakan informasi secara simultan ke khalayak yang luas, dan membuat 

media menjadi bagian dari kekuatan institusional dalam masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa media massa dapat menjadi jembatan yang dapat 

melintasi jarak, waktu, bahkan pelapisan sosial dalam suatu masyarakat untuk 

menghubungkan komunikator dengan komunikan. Media massa juga mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukan respon dan kepercayaan. Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokok media massa membawa pula pesan-

pesan persuasif yang dapat mempengaruhi bahkan mengarahkan respon 

seseorang. 

Sedangkan iklan merupakan salah  satu bentuk komunikasi yang terdiri atas 

informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak 

secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk 

memberikan informasi, membujuk, dan meyakinkan (Sudiana, 1986:1). 

Iklan adalah komunikasi non komersil dan non personal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu khalayak target 

melalui media bersifat massal, seperti televisi, radio, koran, majalah, direct mail, 

reklame luar ruang, atau kendaraan umum. Sedangkan menurut Suyanto, 
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periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh seseorang penjual untuk 

mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang dan jasa) 

ataupun organisasi yang merupakan alat promosi yang kuat (2004:3). 

Iklan dapat menjadi media dan cara agar budaya di Indonesia terus terjaga 

kelestariannya dan terus dikenal oleh generasi yang akan datang. Salah satu 

contohnya adalah melalui iklan pariwisata.Melalui iklan pariwisata, khalayak 

tidak hanya mendapat informasi mengenai potensi wisata alam saja melainkan 

juga potensi wisata seni dan budaya. 

Kebudayaan sebagai salah satu aspek dalam pariwisata dapat dijadikan 

sebagai suatu potensi dalam pengembangan pariwisata itu. Melalui iklan 

pariwisata, sebuah negara dapat memperkenalkan khasanah budayanya kepada 

negara lain dan kepada masyarakat lokal sendiri sehinggabudaya tersebut tak 

punah begitu saja. Baik itu budaya asli maupun budaya yang telah mengalami 

proses akulturasi.   

Di Indonesia pun Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 

beberapa program kerja untuk terus memajukan pariwisata, seni dan budaya di 

Indonesia, salah satunya dengan branding “Wonderful Indonesia” yang kini telah 

mendunia.  

Salah satu wujudnya adalah iklan pariwisata dengan tagline“Wonderful 

Indonesia” dimana iklan ini merupakan media informasi dan sekaligus bersifat 

persuasif, memperkenalkan potensi wisata alam, wisata seni, wisata budaya, 

wisata religi, bahkan wisata kuliner dari tiap-tiap daerah di Indonesia yang dibuat 

video dengan format dan tampilan audio-visual yang sangat apik dan menarik. 

Video tersebut nantinya diunggah ke kanal Youtube, dan sekaligus sebagai 



 

8 
 

penjelas informasi tentang pariwisata Indonesia yang ada di website Kementrian 

Pariwisata. 

Melalui iklan pariwisata “Wonderful Indonesia”, audiens tidak hanya dapat 

melihat keindahan panorama suatu daerah di Indonesia yang sedang 

dipromosikan, namun juga kekayaan seni dan budayanya. Kekayaan budaya yang 

dimiliki suatu daerah dapat diperkenalkan melalui iklan tersebut, tak hanya 

budaya asli namun juga hasil akulturasi dari budaya lain yang menambah aset 

warisan budaya bangsa yang ada.  

Hal tersebut penting bagi audiens, terutama bagi bangsa Indonesia sendiri 

karena saat ini dinamika zaman telah mengubah sikap dan perilaku 

masyarakat.Dengan mengetahui akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia, dapat 

menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan tenggang rasa sehingga dengan 

tumbuhnya sikap-sikap tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan mutu, 

kualitas dan karakter bangsa.Agar sikap-sikap tersebut dapat tumbuh, salah satu 

caranya ialah mengkomunikasikan bentuk-bentuk akulturasi budaya melalui 

media iklan. 

Dengan  itupeneliti memilih satu iklan pariwisata “Wonderful Indonesia” 

yaitu pada episode Jawa Timur. Dalam iklan tersebut banyak sekali ditampilkan 

seni dan budaya yang ada di berbagai daerah di Jawa Timur. Setelah melihat iklan 

tersebut penulis melihat bahwa Jawa Timur memiliki keberagaman budaya yang 

terakulturasi dari budaya lain, yang juga ditampilkan dalam video iklan tersebut. 

Bentuk-bentuk akulturasi budaya di Jawa Timur pada iklan tersebut dapat 

dilihat pada warisan budaya seperti aretefak-artefak, desain arsitektur bangunan, 

seni dan tradisi, gaya busana, kuliner, dan sebagainya. Untuk itu penulis mencoba 
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untuk meneliti dan menganalisis representasi akulturasi budaya di Jawa Timur 

dalam iklan tersebut melalui tanda, objek dan makna yang tergambar pada visual, 

audio, dan narasi iklan tersebut. 

Peneliti menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce yang 

mengkaji bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut 

digunakan untuk berkomunikasi.Melalui semiotika yang digunakan untuk 

menganalisis iklan tersebut maka akan diketahui simbol, ikon, dan indeks yang 

menandakan representasi akulturasi. 

Peneliti menilai bahwa iklan pariwisata “Wonderful Indonesia” sangat 

sesuai ditonton oleh khalayak, terutama generasi muda saat ini yang memiliki sifat 

kritis, kreatifitas, daya nalar dan intelektual tinggi, rasa nasionalisme 

terhadapbangsa dan negara, yang dapat menerima, meresap, menyaring dan 

memanfaatkan segala bentuk informasi yang didapat. Agar para generasi muda 

saat ini tetap mengenal warisan budaya Indonesia sejak zaman nenek moyang dan 

dapat melestarikannya di perkembagan zaman modern  saat ini. 

Peneliti berharap melalui iklan tersebut audiens yang menontonnya juga 

dapat terinspirasi dan mengambil pesan penting terutama dalam hal pelestarian 

budaya dan menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Oleh karena itu, maka 

penulis bermaksud menyusun skripsi dengan judul : 

 

“REPRESENTASI AKULTURASI BUDAYA DALAM IKLAN 

(Analisis Semiotika Iklan Pariwisata “Wonderful Indonesia” Episode “East 

Java”)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusanmasalah 

penelitan ini adalah: “Bagaimana akulturasi budaya di Jawa Timur 

direpresentasikan dalam iklan pariwisata “Wonderful Indonesia” episode “East 

Java")" 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengkaji representasi akulturasi budaya di Jawa Timur 

melalui penciptaan tanda-tanda visual, verbal, non-verbal, musik dan bahasa yang 

digunakan di dalam video iklan “Wonderful Indonesia” episode “East Java”. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan kajian 

media, terutama kajian yang berhubungan dengan representasi akulturasi budaya 

dalam media. Selain itu kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru 

dalam kajian komunikasi khususnya pada konsep iklan pariwisata “Wonderful 

Indonesia”, terutama ditinjau dari analisis semiotik. 

1.4.2Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti-peneliti yang 

serupa di masa yang akandatang. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan 

informasi dan maanfaat bagi media massa juga wawasan bagi pembaca agar 

melestarikan budaya bangsa kita dan menghormati budaya bangsa lain. 

 

 


