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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Keindahan perempuan dan kekaguman lelaki terhadap perempuan 

adalah cerita klasik dalam sejarah umat manusia. Dua hal itu pula menjadi 

dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Namun 

ketika perempuan menjadi simbol dalam seni-seni komersial, maka 

kekaguman-kekaguman terhadap perempuan itu menjadi sangat 

diskriminatif, tendensius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol-

simbol kekuatan laki-laki. Ketika karya-karya seni kreatif seperti iklan 

menjadi konsumsi masyarakat dalam berbagai media massa, posisi 

perempuan ini menjadi sangat potensial untuk dikomersilkan dan 

dieksploitasi, karena posisi perempuan menjadi sumber inspirasi dan juga 

tambang uang yang tak habis-habisnya
1
. 

Eksploitasi perempuan dalam media massa bukan karena kerelaan 

perempuan tetapi karena sebuah kebutuhan kelas sosial itu sendiri. 

Kehadiran perempuan menjadi bagian dari refleksi realitas sosial 

masyarakatnya, bahwa perempuan  selalu menjadi subordinat kebudayaan 

laki-laki. Karena itu tetap saja perempuan di media massa “perempuannya 

lelaki” dalam realitas sosialnya.
2
 

Stereotip pencitraan perempuan dalam media massa dapat 

dikategorikan dalam iklan sebagai citra pigura, citra pilar, citra pinggan, 

dan citra pergaulan. Walaupun citra semacam ini sering ditampilkan pada 
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iklan cetak, namun citra perempuan tersebut juga terdapat pada iklan 

televisi dan hampir semua media massa. Pencitraan perempuan sebagai 

objek namun dilihat sebagai subjek pergulatan perempuan dalam 

menempatkan dirinya dalam realitas sosial, tidak jarang perempuan tidak 

sadar bahwa sudah dieksploitasi dalam dunia yang hanya ada dalam 

media, dunia realitas yang dikonstruksikan oleh media massa dan 

copywriter melalui keajaiban telematika.
3
 

Perempuan dalam iklan sebagian besar terekspose kemolekan 

tubuhnya sebagai suatu daya tarik. Iklan yang ditayangkan media massa 

selain itu menempatkan perempuan sebagai orang kedua atau sebagai 

pemanis saja tanpa ada hubungannya dari pesan pokok iklan tersebut. 

Ditampilkan citra perempuan modern sebagai perempuan langsing, putih, 

berambut panjang, dengan seperangkat alat kecantikan.  

Iklan juga selalu menampilkan sebagai seseorang yang sedang 

berada pada peran domestiknya seperti masalah dapur, mengurus anak, 

dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Itu semua memang tidak jauh dari 

gambaran peran sehari-hari layaknya perempuan di kehidupan rumah 

tangga. Perempuan masih terbelenggu oleh tubuhnya dimana kekuatan 

pasar bebaslah yang melakukannya melalui iklan, begitu juga dengan 

nilai-nilai patriarki yang membayangi. 

Menurut Beauvoir budaya patriarkat menjadikan tubuh perempuan 

sebagai penghalang untuk mengaktualisasi, mencipta, dan mentransedensi 
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diri
4
.  Nilai-nilai budaya patriarki dengan jelas tegas dan keras menetapkan 

tubuh perempuan adalah tubuh yang lemah. Seluruh kehidupan perempuan 

sejak ia lahir telah dipusatkan pada pemutlakan nilai-nilai kebertubuhan 

yang bersifat kodrati.  

Namun dalam konteks perempuan, terkadang perempuan juga 

sering ditampilkan dalam bentuk keras dan keluar dari stereotip 

perempuan sebagai sosok lembut dan tak berdaya. Perempuan juga 

ditampilkan sebagai perayu, penindas, dan bahkan sebagai pecundang. 

Sosok perempuan ini banyak ditemukan dalam iklan media, sekaligus 

merupakan rekonstruksi terhadap dunia realitas perempuan itu sendiri. 

Melihat realita yang ada saat ini perempuan telah menjadi 

perempuan yang bisa membagi dua tugasnya sebagai wanita karier dan ibu 

rumah tangga, kadangkala mereka dapat berbagi tugas dengan suami untuk 

mengurus rumah tangga. Apalagi dalam wilayah urban dimana 

masyarakatnya sudah mulai berubah kearah modern, bahkan menjadi 

bapak rumah tangga yang bekerja dirumah sambil mengurus anak dan 

kebutuhan rumah tangga tidak asing lagi. Iklan belvita sendiri 

menghadirkan biskuit untuk sarapan dan mendukung gaya hidup sehat 

yang menjadi sebuah life style diterapkan masyarakat urban.  

Sebagian iklan memang sudah menunjukkan suatu perubahan 

dalam menampilkan sosok perempuan dalam lingkungan keluarga. 

Kondisi tersebut ditampilkan di dalam iklan Belvita. Dimana suami yang 

diperankan Ashraf Sinclair sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan 
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untuk keluarga sedangkan istrinya Bunga Citra Lestari terlihat terburu-

buru untuk pergi dan menyuruh sang suami untuk mencuci piring.  

Bahwa rumah tangga merupakan sebuah unit kesepakatan dengan 

pembagian tugas yang adil. Di mana pembagian kerja menurut jenis 

kelamin antara suami dan istri dianggap sebagai bagian dari keputusan 

yang dilakukan bersama oleh rumah tangga tersebut, dengan 

mempertimbangkan kepentingan bersama
5
. 

Memang secara keseluruhan perempuan melakukan lebih sedikit 

pekerjaan rumah, meskipun begitu ibu rumah tangga penuh atau ibu rumah 

tangga bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah yang tetap sama banyaknya. 

Penyebab dari perubahan-perubahan ini sebagian karena demografi, di 

mana perempuan menghabiskan waktunya tidak untuk mengasuh anak-

anak saja, dan sebagian lagi karena tugas-tugas yang dulunya dikerjakan 

sebagai pekerjaan rumah di dalam pembagian tugas rumah tangga, 

sekarang makin banyak dikerjakan di luar rumah tangga, baik di dalam 

relasi produksi kapitalis atau negara
6
. 

Dalam perkembangannya sekarang, perempuan semakin banyak 

yang membantu suami mencari tambahan penghasilan,  memang keadaan 

ekonomi yang menjadikannya mau tidak mau harus turut serta 

berpartisipasi di pasar kerja. Namun, bukan hanya persoalan ekonomi, 

dengan bekerja para perempuan dapat mengekspresikan dirinya pada 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Mereka telah memiliki pendidikan 
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yang tinggi sehingga banyak sekali yang berkarya diluar rumah sesuai 

dengan ketrampilan, cita-cita dan pendidikannya.  

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

tanda-tanda rekonstrusksi citra perempuan dalam iklan belvita. Peneliti 

akan menganalisa iklan tersebut menggunakan model semiotik milik 

Roland Barthes karena Barthes telah menerapkan berbagai macam 

pendekatan untuk mengkaji beragam fenomena dan juga untuk lebih 

mendeskripsikan makna serta tanda bagaimana rekonstruksi citra 

perempuan dibentuk dalam iklan tersebut. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah ini adalah Bagaimana makna tanda-tanda rekonstruksi 

citra perempuan pada iklan “belvita breakfast indonesia”? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna tanda dari 

rekonstruksi citra perempuan pada iklan “Belvita Breakfast Indonesia”. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

akademis diantaranya untuk referensi atau rujukan pada Ilmu 

Komunikasi dalam kajian Komunikasi massa dan Culture Studies. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan kajian atau penelitian dengan pokok bahasan yang sama 

serta bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung 

dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 


