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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Sebuah brand atau perusahaan membuat iklan dengan tujuan untuk menarik 

perhatian target audiens terhadap produk atau jasa yang beredar di masyarakat. 

Hasil akhir yang diharapkan oleh brand setelah tersebarnya iklan sebagai salah satu 

bagian dari kegiatan pemasaran adalah terjadi perubahan sikap dari audiens 

terhadap brand. Perubahan sikap yang terjadi pada audiens dalam hal ini 

berhubungan dengan trust dan purchase pada produk atau jasa dari brand atau 

perusahaan tersebut. Perubahan sikap audiens terhadap brand dapat dipengaruhi 

oleh hasil persepsi audiens tentang pesan yang disajikan dalam iklan. Namun hasil 

dari persepsi audiens tentunya tidak selalu sejalan dengan tujuan dari iklan tersebut. 

Beberapa iklan bahkan dapat menghasilkan perubahan sikap audiens yang 

cenderung ke arah negatif seperti kecaman dan hilangnya kepercayaan pada produk 

yang dapat menurunkan minat beli audiens terhadap produk. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa persepsi dari target audiens tentang iklan dapat mempengaruhi 

keberhasilan sebuah iklan. 

Sementara itu, mayoritas masyarakat dunia sebagai bagian dari target audiens 

sebuah brand, saat ini menjadikan brand sebagai bagian dari identitas diri mereka. 

Masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari brand. Bila kita memperhatikan anggota 

tubuh kita maka akan kita sadari bahwa brand melekat hingga pada bagian terkecil 

tubuh kita. Nilai yang diasosiasikan dalam brand dapat mendefinisikan identitas 

diri dari penggunanya. Sebagai contoh adalah iklan produk pembersih wajah pria 

yang menampilkan atlet dalam iklan tersebut. Dalam hal ini brand ingin 
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menunjukkan bahwa dengan menggunakan produk tersebut maka konsumen akan 

memperoleh identitas yang serupa dengan atlet dalam iklan. Fakta tersebut 

menjadikan nilai-nilai dalam brand yang disampaikan melalui iklan menjadi hal 

yang penting untuk pertimbangan konsumen. 

Survei yang dilakukan oleh Gallup, perusahaan riset dan konsultan asal 

Amerika,  pada tahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu 

negara yang masuk dalam sepuluh besar negara paling religius di dunia (Crabtree, 

News.gallup.com, 2010). Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban penduduk 

Indonesia untuk menganut satu agama sebagai warga negara. Sehingga mayoritas 

warga negara Indonesia menganut satu ideologi agama dalam diri mereka. Agama 

memiliki peran menanamkan nilai-nilai dalam diri yang selanjutnya oleh 

penganutnya dijadikan sebagai pedoman hidup. Dalam menjalani kehidupan, nilai 

agama menjadi hal yang dianggap penting dan kebenarannya bersifat mutlak. 

Hasil survei yang dilakukan oleh Gallup juga menunjukkan insight  bahwa 

terdapat perbedaan signifikan yang terjadi antara konsumen Indonesia dan 

konsumen negara barat. Konsumen negara barat cenderung menjadi sekuler seiring 

dengan naiknya pendapatan individu. Namun konsumen Indonesia menunjukkan 

hal yang sebaliknya. Konsumen Indonesia menunjukkan semakin tinggi pendapatan 

maka semakin tinggi pula tingkat religiusitas dalam diri individu. Sehingga dalam 

kaitannya dengan kegiatan konsumsi, konsumen Indonesia yang mengalami 

peningkatan religiusitas dapat mempertimbangkan aspek ideologi agama untuk 

menentukan brand yang dipilih. Ideologi agama juga menjadi hal yang dapat 

mempengaruhi proses penafsiran pesan pada iklan. Jika nilai brand yang 

disampaikan dalam iklan tidak sesuai dengan ideologi yang dimiliki oleh audiens, 
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maka memunculkan kemungkinan audiens untuk menolak menggunakan produk 

atau jasa dari brand tersebut. Saat ini brand diharapkan mampu memahami ideologi 

agama yang dimiliki oleh target audiens dan market dari produk maupun jasa di 

Indonesia.  

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh The Pew Forum on Religion & Public 

Life (dalam Dadaboks.katadata.co.id, 2016) menunjukkan jumlah penduduk 

beragama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau sebesar 87,2% dari jumlah 

penduduk di Indonesia. Data tersebut membuktikan bahwa Islam merupakan agama 

yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Selayaknya masyarakat dunia, 

masyarakat muslim (sebutan untuk penganut agama Islam) sebagai kelompok 

mayoritas di negara Indonesia tentunya membutuhkan brand untuk memenuhi 

kebutuhan dalam hidup. Sebagian besar masyarakat muslim juga menjadikan brand 

sebagai bagian dari identitas diri.  

Survei yang dilakukan oleh Center for Middle Class Consumer Studies (dalam 

Yuswohadi, 2014) memunculkan fakta bahwa 95% dari jumlah konsumen 

menengah muslim melihat label halal pada saat membeli produk. Hal ini berkaitan 

dengan kewajiban masyarakat muslim untuk tidak menggunakan atau 

mengonsumsi barang yang dianggap haram dalam ajaran Islam. Keberadaan 

sertifikat halal pada produk bertujuan untuk memberikan kepastian, rasa aman, dan 

rasa percaya bagi konsumen muslim terhadap status kehalal-an dari produk yang 

dibeli. Sehingga bagi sebagian besar konsumen muslim, keberadaan sertifikasi halal 

pada produk menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Saat ini lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal produk 

di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah 
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Kementerian Agama. Sebelumnya otoritas tersebut dimiliki oleh Lembaga 

Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 

MUI). Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal, menjelaskan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal 

sesuai dengan syariat islam. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa 

produk dalam hal ini merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa 

genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  

Berdasarkan pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang 

jaminan produk halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebagian besar jenis 

produk yang mendaftar untuk memperoleh sertifikat halal adalah jenis produk 

konsumsi. Hal ini berkaitan dengan larangan yang ada pada ajaran agama Islam 

untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang dianggap haram 

berdasarkan jenis bahan maupun proses pengolahannya. Sebagai contoh adalah 

masuknya produk mi instan Samyang asal Korea Selatan di Indonesia yang sempat 

ramai diperbincangkan karena mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. 

Setelah muncul pernyataan bahwa mi instan Samyang terbukti tidak halal, produk-

produknya sempat ditarik dari peredaran. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat 

penjualan produk tersebut. Oleh karena itu produk mi instan Samyang kemudian 

membuat mi instan dengan versi halal yaitu Samyang Green yang telah memperoleh 

sertifikat halal dari lembaga terkait di Indonesia. Setelah memperoleh sertifikat 

halal, produk tersebut dapat beredar kembali di pasaran.     
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Melalui kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  keberadaan sertifikat 

halal pada produk menjadi sebuah keharusan bagi brand yang dapat dijadikan 

batasan dan peluang untuk mendekati konsumen muslim. Sebagai bentuk batasan, 

mendaftarkan produk untuk memperoleh sertifikat halal dapat menjadi kebutuhan 

bagi brand untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan pada konsumen. 

Selanjutnya sebagai peluang, kewajiban produk untuk memiliki sertifikat halal bagi 

brand dapat digunakan untuk menargetkan market muslim di Indonesia. 

Seiring dengan perkembangannya, produk-produk non-konsumsi mulai 

mempromosikan produknya dengan jaminan halal. Ketua Komisi Fatwa MUI, 

Hasanuddin AF, (dalam Halalmui.org, 2018) menyatakan bahwa ketentuan halal 

dalam kaidah syariah tidak terbatas pada aspek konsumsi, namun juga mencakup 

aspek menggunakan ataupun memakai.  Produk non-konsumsi juga harus terjamin 

kehalalannya agar dapat memberikan jaminan kualitas produk pada konsumen 

muslim. Sehingga hal ini mulai dimanfaatkan oleh jenis-jenis produk non-konsumsi 

yang kurang relevan untuk memperoleh sertifikat halal dan menjadikannya sebagai 

nilai yang dapat dijual pada konsumen muslim. Tentunya konsumen muslim yang 

menjadikan kehalal-an produk sebagai kebutuhan mutlak akan mulai 

mempertimbangkan menggunakan produk-produk dengan jaminan halal karena 

mengharapkan penggunaan produk yang tidak akan mengganggu keimanan 

mereka.  

Saat ini beberapa brand non-konsumsi menjadikan faktor halal sebagai daya 

tarik tersendiri dari produk untuk bersaing dalam pasar. Sebagai contoh adalah 

produk kosmetik dari brand Wardah yang berhasil menargetkan konsumen muslim 

sebagai market utama dari produknya dengan menggunakan konsep “kosmetik 
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halal”. Fenomena dari brand Wardah menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat 

halal pada produk dapat membentuk kepercayaan konsumen muslim Indonesia 

terhadap produk tersebut. Bagi sebagian besar konsumen muslim Indonesia, 

kehalal-an produk masih menjadi kebutuhan mutlak sehingga pemberian label halal 

pada produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen muslim. 

Sehingga seringkali informasi halal disertakan dalam iklan yang dibuat oleh produk 

dengan tujuan untuk memberikan informasi dan melakukan persuasi pada audiens 

muslim. Namun tidak semua iklan jaminan halal yang dikeluarkan oleh produk non-

konsumsi memperoleh persepsi positif dari masyarakat.  

Salah satu brand non-konsumsi yang sempat ramai diperbincangkan setelah 

mengiklankan jaminan halal produknya adalah brand Zoya. Brand fashion muslim 

asal Indonesia tersebut mendapatkan banyak respon negatif dari masyarakat 

terutama audiens muslim. Tujuan dari iklan yang dibuat oleh brand Zoya adalah 

untuk memberikan informasi terkait jaminan halal dari bahan-bahan pembuatan 

produk agar masyarakat merasa aman dan percaya pada brand. Namun audiens 

muslim memberikan persepsi negatif terhadap iklan tersebut. Audiens muslim 

menganggap iklan tersebut menyampaikan pesan bahwa brand Zoya 

mengharamkan hijab dari brand lain (Wulan, Dream.co.id, 2016). Zoya bahkan 

secara khusus meminta maaf atas iklan tersebut. 

Kesalahan penafsiran pesan oleh target audiens yang terjadi pada iklan yang 

dibuat oleh brand Zoya tidak menghentikan produk rumah tangga seperti kulkas 

dari brand SHARP untuk membuat iklan dengan tujuan serupa. PT Sharp 

Electronics Indonesia merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang 

memproduksi produk elektronik. PT Sharp Electronics Indonesia berhasil 
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mendongkrak pertumbuhan penjualan sebanyak 180% yang menjadikan 

perusahaannya menjadi market-leader berkat beberapa kategori produknya yaitu 

kulkas, LED TV, AC, dan mesin cuci (Darandono, Swa.co.id, 2018). Sehingga 

perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia.  Pada 

pertengahan tahun 2018 perusahaan tersebut mengeluarkan sebuah iklan yang 

memberikan informasi tentang produk lemari es pertama bersertifikat halal dari 

brand SHARP. Sertifikat halal yang dimiliki oleh produk-produk lemari es brand 

SHARP didapat melalui serangkaian proses uji dan pemantauan proses produksi. 

SHARP (dalam Sharp-indonesia.com, 2018) menganggap langkah tersebut 

merupakan bagian dari komitmen brand SHARP dalam memprioritaskan 

kebutuhan konsumen. Dengan kata lain brand SHARP menjadikan sertifikasi halal 

yang dimiliki produknya sebagai keunggulan dan nilai jual pada konsumen muslim. 

Melalui iklan yang dibuat, SHARP ingin menyampaikan bahwa produknya 

merupakan lemari es pertama di Indonesia yang memberikan jaminan halal pada 

penggunanya. Setelah mengantongi sertifikasi halal, pihak SHARP menargetkan 

penjualan sebanyak 1,3 juta unit pada tahun 2018, dan telah mencapai seperempat 

dari target di kuartal pertama 2018 (Embu, Merdeka.com, 2018). Dapat diketahui 

bahwa keberadaan sertifikat halal pada produk kulkas dari brand SHARP tidak 

hanya bertujuan untuk memenuhi komitmen perusahaan untuk memprioritaskan 

konsumen, tetapi pihak SHARP juga menjadikan hal tersebut sebagai nilai yang 

dapat dijual untuk meningkatkan penjualan dari produknya. Selain itu, berdasarkan 

pasal 24 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

menyatakan bahwa proses pengajuan sertifikat halal merupakan inisiatif dari pelaku 
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usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal pada produk mulai berkembang 

menjadi sebuah komoditas.     

Iklan kulkas dari brand SHARP sempat viral di media sosial dan diberitakan 

oleh beberapa media online. Iklan tersebut memperoleh respon pro dan kontra di 

kalangan netizen Indonesia (Pratama dan Indra, Kumparan.com, 2018). Dalam 

pemberitaan tersebut, pihak yang kontra terhadap iklan lemari es halal dari brand 

SHARP menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak relevan diberikan pada produk 

non-konsumsi seperti kulkas. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 

2014 tentang jaminan halal, definisi produk yang dapat memperoleh sertifikat halal 

tidak hanya pada produk konsumsi saja tetapi juga pada produk yang dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga informasi kehalal-an 

produk yang disampaikan dalam iklan Zoya maupun iklan kulkas SHARP 

bersertifikat halal tidak memiliki kesalahan bila berkaca pada peraturan undang-

undang. Namun tentunya hal tersebut akan memperoleh persepsi yang berbeda-

beda saat diberikan pada khalayak Oleh karena itu, peneliti secara khusus ingin 

mengetahui persepsi audiens muslim tentang iklan kulkas SHARP bersertifikat 

halal karena meskipun media memberitakan bahwa iklan tersebut memperoleh 

respon pro dan kontra, namun tanggapan masyarakat tidak sekeras pada iklan 

kerudung halal Zoya yang mengharuskan brand tersebut meminta maaf kepada 

publik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi audiens muslim tentang iklan 

kulkas SHARP bersertifikat halal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah ingin mengetahui persepsi dari audiens muslim yang dapat dimaknai 

sebagai pengalaman audiens muslim tentang iklan kulkas SHARP bersertifikat 

halal yang diperoleh melalui kesimpulan dan penafsirkan pesan iklan yang 

diberikan oleh audiens muslim. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan 

bagi bidang komunikasi terkait penafsiran audiens muslim terhadap iklan 

sebagai bagian dari media komunikasi. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan referensi bagi pembuatan karya tulis atau pun penelitian dengan 

tajuk serupa.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi para pelaku industri kreatif, terutama pembuat iklan. Melalui penelitian ini 

dapat diketahui bagaimana audiens muslim menafsirkan iklan yang telah dibuat. 

Sehingga hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk lebih 

memahami audiens muslim sebagai target dari strategi komunikasi pemasaran. 

 


