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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dikelilingi dengan banyak iklan dari 

berbagai produk dan perusahaan. Hal ini kemudian meningkatkan persaingan di 

antara perusahaan dalam beriklan. Sehingga tidak hanya menuntut para pembuat 

iklan agar lebih kreatif dalam merumuskan pesan iklan, tetapi pemilihan jenis 

media penyebaran dalam beriklan juga menjadi penting. Morissan (2010:177) 

menyatakan bahwa perencanaan media yang dipersiapkan dengan matang akan 

berdampak pada efektivitas komunikasi sehingga dapat menarik lebih banyak 

perhatian audiens. 

Terdapat berbagai jenis media yang dapat dipilih oleh para pemasar untuk 

menyebarkan iklannya. Krisyantono (2010:40) iklan dapat disebarkan melalui 

media cetak seperti surat kabar, majalah dan tabloid, kemudian radio, televisi, iklan 

media luar ruang (baliho, billboard, spanduk dan sebagainya), bioskop hingga 

secara digital termasuk di media sosial. 

Media sosial menjadi salah satu media penyebaran iklan yang beberapa tahun 

terakhir ini sedang banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Dilansir dari 

katadata.com (2018, online), sebuah perusahaan teknologi pemasaran niaga, Criteo 

menyatakan bahwa walaupun belanja iklan televisi di Indonesia masih yang paling 

besar, pada tahun 2017 belanja iklan di media sosial telah mencapai angka sebesar 

15% dan diprediksi akan terus meningkat melihat potensi konsumsi media sosial 

oleh masyarakat Indonesia. Dilaporkan dalam Digital Report oleh We Are Social 
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(2019:31), active social media user di Indonesia per bulan Januari 2019 berjumlah 

lebih 150 juta pengguna dengan rata-rata waktu mengakses selama tiga jam lebih 

dua puluh enam menit.  

Ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai 

media penyebaran iklan dan berhasil mendapatkan perhatian bahkan menjadi viral 

di kalangan social media users Indonesia, misalnya Ramayana, Tiket.com, 

Tokopedia dan perusahaan lainnya, terutama perusahaan yang bergerak di bidang 

digital. Termasuk iklan #KebahagiaanKecil Go-Pay Indonesia yang bekerjasama 

dengan Alfamart. Iklan yang dirilis melalui akun media sosial Instagram Go-Pay 

Indonesia (@gopayindonesia) ini berhasil mendapatkan engagement rate sebesar 

3.224 suka dan 329 komentar (per 14 Mei 2019). Iklan ini juga ikut disebarkan 

kembali oleh netizen Indonesia ke berbagai media sosial lainnya. Misalnya melalui 

media sosial Twitter akun @WatchmenID yang mengunggah ulang video iklan 

#KebahagiaanKecil dan mendapatkan sepuluh likes dan dikomentari oleh tiga akun.  

Selayaknya tujuan iklan yang hendak menginformasikan suatu produk atau jasa 

dan membujuk audiens untuk melakukan kegiatan pembelian, iklan ini dirilis dalam 

rangka menginformasikan promosi pemberian cashback sebesar 50% ketika 

melakukan pembayaran dengan Go-Pay selama 24 Desember 2014-01 Januari 

2019, termasuk transaksi di Alfamart. Namun, menyesuaikan momen Hari Ibu di 

Indonesia yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, tema mengenai ibu diangkat 

dalam iklan ini untuk menambah daya tarik. Kemudian, konsep dari iklan ini juga 

memiliki persamaan dengan konsep pada rata-rata iklan dari negara Thailand yang 

selalu menyentuh sisi emosional penontonnya. Kotler (2017:85) dalam bukunya 
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Marketing for Competitiveness menjelaskan bahwa banyak perusahaan kreatif di 

Thailand menggunakan tema yang menyedihkan namun menginspirasi, lebih lanjut 

disebut dengan sadvertising untuk menarik perhatian audiens. Di dalam iklan ini 

divisualisasikan seorang murid sekolah dasar yang mendapatkan tugas untuk 

bercerita mengenai ibunya di depan kelas. Anak perempuan tersebut menceritakan 

kesehariannya bersama ibunya. Tetapi, di sepanjang video iklan ini tidak nampak 

sosok perempuan sebagai seorang ibu. Seiring berjalannya cerita, di bagian tengah 

iklan mulai diperlihatkan bahwa ternyata sosok ibu yang diceritakan sang anak 

sepanjang video adalah seorang laki-laki yang dia sebut sebagai ibu sekaligus 

ayahnya. 

Visualisasi yang kontradiktif ini kemudian menjadi unik karena biasanya 

dalam iklan yang mengangkat tema ibu, sosok ibu merupakan pemeran utama dan 

paling sering dimunculkan. Misalnya pada video iklan BukaLapak yang berjudul 

Terima Kasih Ibu atau pada iklan Selamat Hari Ibu oleh Tupperware Indonesia. 

Lebih lanjut lagi, penggambaran sosok ibu dan tugasnya di dalam iklan 

#KebahagiaanKecil yang berdurasi tiga menit ini juga berbeda dengan 

penggambaran ibu dan tanggung jawabnya yang sering kali diidentikan dengan 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (domestik) yang ada pada iklan-iklan lainnya. 

Contohnya pada iklan Attack Easy yang menggambarkan seorang ibu rumah tangga 

sedang mencuci baju, kemudian contoh lainnya terdapat pada iklan Bumbu Racik 

yang di dalamnya menceritakan keahlian seorang perempuan dalam memasak 

dengan waktu yang singkat. Iklan-iklan tersebut sebenarnya mencerminkan budaya 

patriarki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Tinarbuko (2009:3) 
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menjelaskan bahwa iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk atau 

jasa yang dijual kepada konsumen, tetapi juga sebagai cerminan budaya yang ikut 

meneguhkan nilai-nilai tertentu yang ada di dalamnya. Dalam hal ini adalah budaya 

patriarki. 

Jika menilik arti ibu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019: 

online), ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang manusia lainnya. Ini 

berarti seorang wanita atau perempuan dikatakan sebagai ibu karena kemampuan 

biologisnya yang memiliki rahim dan mampu mengandung serta melahirkan anak. 

Namun, berangkat dari kemampuan ibu tersebut, tugas ibu kemudian hanya 

diidentikan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik yang dianggap tidak bernilai 

ekonomis, seperti mencuci baju, memasak, merawat anak, membersihkan rumah 

dan lain sebagainya. Rokhmansyah (2016:33) menjelaskan bahwa dalam budaya 

patriarki, masyarakat beranggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan lebih besar 

(superior) dan ada pada posisi dominan. Sedangkan perempuan dianggap lemah tak 

berdaya (inferior) dan sebagai kaum yang tersurbordnasi. Inilah yang membuat 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dianggap menjadi tanggung jawab yang wajib 

dikerjakan oleh perempuan, dalam hal ini menjadi tanggung jawab pihak ibu. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Arief Agung Suwasana (2001:93) juga menyatakan 

bahwa beberapa iklan Indonesia, representasi laki-laki dan perempuan masih 

mengalami bias gender.  

Hal ini kemudian bersinggungan dengan wacana kesetaraan gender yang 

memang lama diperjuangkan oleh perempuan di Indonesia. Namun beberapa bukti 

usahanya sebagian besar datang dari para aktivis dan komunitas perempuan. 
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Muniarti (2004:122) memaparkan perjuangan kesetaraan gender di Indonesia dapat 

dilihat dari usaha Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah “Keutamaan Istri pada 

tahun 1905, kemudian pada tahun 1912 ada perjuangan Raden Ajeng Kartini 

mendirikan sekolah untuk perempuan. Atau yang baru-baru ini terlihat ialah 

kelahiran media daring pertama yang memuat artikel-artikel populer terkait isu 

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, feminisme dan lain-lain, 

Magdalene.co pada tahun 2013. Kemudian agenda Women’s March Indonesia yang 

rutin dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu. 

Adapun contoh gerakan yang mendukung adanya kesetaraan gender dari laki-

laki ialah berdirinya organisasi Aliansi Laki-laki Baru (ALB) pada tahun 2009. 

Kemudian pada tahun 2017, hadirlah komunitas Bapak Rangkul dengan visi untuk 

mengajarkan para suami agar terbiasa dengan pekerjaan domestik dan pengasuhan 

anak. Termasuk salah satunya dari Go-Jek Indonesia. Ini bisa dilihat dari sistem 

perekrutan mitra kerja Go-Jek Indonesia yang tidak membedakan antara laki-laki 

ataupun perempuan. Begitu pula penghargaan yang diberikan Go-Jek Indonesia 

kepada staff maupun mitra kerjanya. Data-data mitra kerja Go-Jek yang menerima 

penghargaan atau predikat positif bisa juga dilihat pada laman media sosial 

Instagram resmi Go-Jek Indonesia, @gojekindonesia. 

Merujuk dari penggambaran sosok ibu pada iklan #KebahagiaanKecil yang 

berbeda dengan iklan-iklan yang mencerminkan nilai-nilai budaya patriarki di 

Indonesia serta keterlibatan GoJek Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan 

gender, peneliti mengasumsikan bahwa Go-Jek Indonesia melalui iklan 

#KebahagiaanKecil, tidak hanya bertujuan untuk menginformasikan produk atau 
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jasa yang ditawarkan oleh Go-Pay dan Alfamart, tetapi juga mengandung pesan 

tersembunyi terkait isu kesetaraan gender yang saat ini sedang banyak 

diperjuangkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga, peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut terkait makna yang ada di dalam iklan Go-Pay Indonesia yang 

bekerjasama dengan Alfamart terhadap tugas ibu dalam konteks rumah tangga 

melalui simbol dan tanda sepanjang iklan versi #KebahagiaanKecil di Instagram. 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis semiotika pada iklan Go-Pay 

Indonesia-Alfamart versi @KebahagiaanKecil di Instagram. Analisis semiotika 

digunakan untuk menganalisis unsur-unsur dalam iklan seperti dialog, alur cerita, 

tokoh, latar setting dan simbol-simbol maupun tanda-tanda lain yang ada dalam 

iklan ini. Melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini akan 

diperoleh makna sesungguhnya terkait tugas ibu yang ada dalam iklan 

#KebahagiaanKecil yang dirilis oleh Go-Pay Indonesia dan Alfamarrt ini. Fokus 

penelitian ini ialah tugas ibu yang ditinjau dari nilai-nilai kesetaraan gender dan 

dari konteks rumah tangga yang digambarkan  iklan dalam #KebahagiaanKecil. 

Sehingga, penelitian ini berjudul: “Makna Iklan di Media Sosial Terhadap 

Tugas Ibu (Analisis Semiotika pada Iklan Go-Pay Indonesia-Alfamart versi 

#KebahagiaanKecil di Instagram). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang terkait fenomena yang ingin peneliti 

jelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 
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Apa makna iklan versi #KebahagiaanKecil Go-Pay Indonesia dan Alfamart versi 

#KebahagiaanKecil di Instagram terhadap tugas ibu dalam konteks rumah tangga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan ialah penelitian ini 

mampu membaca dan mengungkapkan makna iklan Go-Pay Indonesia dan 

Alfamart versi #KebahagiaanKecil di Instagram terhadap tugas ibu dalam konteks 

rumah tangga? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik pada tingkat 

akademis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi ilmu yang 

positif bagi perkembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya pada 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan 

bagaimana tugas gender digambarkan dalam sebuah iklan. Penelitian ini 

juga bisa dimanfaatkan sebagai referensi dan rujukan bagi para peneliti 

selanjutnya yang mengambil penelitian serupa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik 

bagi perusahaan yang ingin menyampaikan visi-misinya terkait suatu 

fenomena dengan menggunakan iklan sebagai medianya. Serta sebagai 
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tambahan ilmu bagi para netizen Indonesia agar lebih cermat dalam 

mengonsumsi sebuah produk komunikasi, seperti iklan.


