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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

Merokok bagi sebagian orang sudah merupakan kebiasaan yang sulit 

untuk dihilangkan, karena dilakukan hampir setiap hari dan setiap saat. 

Beberapa orang bahkan menganggap kalau mereka tidak merokok dalam 

menjalani kehidupan sehari hari, mereka menganggap ada sesuatu yang 

kurang lengkap dalam dirinya. Adiktif ? Pasti, Rokok merupakan zat adiktif 

yang menyebabkan syndrome withdrawl atau ketagihan baik secara 

psikologis maupun fisiologis yang menyebabkan penurunan mental dan 

kualitas seseorang  (Kurniati, Udiyono dan Saraswati, 2012). 

Semakin awal seseorang merokok makin sulit untuk berhenti 

merokok. Rokok juga mempunyai dose-response effect, artinya semakin 

muda usia merokok akan semakin besar pengaruhnya. Apabila perilaku 

merokok dimulai sejak usia remaja, merokok dapat berhubungan dengan 

tingkat aeterosclerosis. Aeterosclerosis adalah proses peradangan yang terjadi 

pada pembuluh darah yang berlangsung bertahap. Selain dari lamanya 

merokok, resiko akibat merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang 

dihisap setiap harinya. Seseorang yang merokok lebih dari 1 pack (12 batang) 

rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan untuk menderita hipertensi (Bustan, 

2000). 
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Rokok telah benar-benar menjadi barang yang adiktif di seluruh 

dunia, barang konsumsi yang sebenarnya kita tahu akan bahaya dan 

kemunduran akibat mengkonsumsi rokok tetap menjadi konsumsi keseharian 

para perokok. Perokok bukan hanya berbahaya bagi para penggunanya, 

perokok pasif ; orang lain yang terkena paparan asap rokok dari perokok aktif 

malah jauh lebih besar bahaya yang akan diterimanya. 

Amerika yang dulu sempat dikenal dengan “Marlboro Country” 

merupakan salah satu negara konsumen rokok di dunia. Beberapa iklan di 

awal tahun 1960 menunjukkan bahawa bisnis rokok saat itu sedang 

mengalami pertumbuhan yang pesat. Di dalam iklan tersebut, mereka 

menunjukkan bahwa siapa saja dapat merokok, dokter, aktor/artis, bahkan 

“Fred Flinstone”
1
 juga ikut mempromosikan rokok. Peraturan pada waktu itu 

menunjukkan bahwa anda dapat merokok dimana saja dan kapan saja. 

Namun bagi orang yang berbisnis rokok mempunyai resiko sangat 

besar dengan menyembunyikan sebuah fakta yang sangat merugikan. Rokok 

adalah salah  satu  produk konsumen, yang apabila digunakan dengan benar 

akan  membunuh separuh penggunanya dalam  jangka panjang. Pada akhirnya 

Amerika-pun tidak menyangkal fakta bahwa hampir 4 juta remaja di Amerika 

Serikat adalah perokok. Menurut U.S Department of Health and Human 

Service, setiap hari sekitar 4000 orang berusia 12-17 tahun mencoba merokok 

untuk pertama kalinya, dan 80 persen mencoba merokok untuk pertama 

kalinya pada usia di bawah 18 tahun (Moriarty,Mitchella & Wells ; 2011) 

                                                           
1 
Fred Flinstone, juga dikenal dengan Fred W. Flinstone atau Frederick J Flinstone, adalah tokoh 

protagonis dalam serial kartun The Flinstones (1960-1966) 
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Dengan korban meninggal lebih dari 400.00 jiwa setiap tahunnya 

akibat merokok. Rokok menjadi pembunuh nomer satu warga Amerika yang 

paling dapat dicegah mendorong beberapa kejaksaan agung di beberapa 

negara bagian Amerika melakukan sebuah pencegahan. Langkah-langkah 

hukum pun dilakukan oleh jaksa dari 46 negara bagian, 5 wilayah Amerika 

Serikat dan industri tembakau untuk menghasilkan Master Settlement 

Agreement pada tahun 1998. Salah satu hasil dari perundingan tersebut adalah 

dengan terbentuknya American Legacy Foundation. Tujuan terbentuknya 

lembaga tersebut adalah menciptakan dunia di mana anak muda menentang 

tembakau (Moriarty,Mitchella & Wells ; 2011) 

Salah satu kampanye American Legacy Foundation yang terkenal 

adalah Truth yang menggunakan komunikasi advertising sebagai media. 

Dalam kampanye Truth, mereka secara kreatif mengemas pesan mereka yang 

berbasis fakta dan tidak enggurui bagi para remaja. Mereka secara gamblang 

mempaparkan seluk beluk mengenai taktik industri tembakau untuk menjual 

produknya, efek kecanduan, efek sosial yang diakibatkan oleh merokok. 

Bukan hanya iklan yang diperlihatkan dalam kampanye ini, mereka juga turut 

mengundang remaja untuk berpartisipasi dalam kampanye anti-rokok 

(Moriarty,Mitchella & Wells ; 2011). 

Dengan adanya kampanye seperti Truth dan sikap proaktif pemerintah 

Amerika Serikat terhadap pelarangan rokok, industri tembakau-pun 

mengalami masa-masa tersulit. Peraturan demi peraturan bergantian muncul 

sebagai langkah untuk mempersempit beradarnya rokok maupun perokok 
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yang terdapat di tempat umum. Salah satu peraturan yang paling jelas adalah 

penaikan harga rokok/pack di Amerika mancapai 100%, harga tersebut tentu 

menurunkan market sales yang akan didapatkan oleh perusahaan rokok 

karena penurunan jumlah pembeli karena besarnya kenaikan harga. 

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke 4 di dunia. 

Dalam hal tembakau, Indonesia merupakan negara kelima terbesar produsen 

tembakau di dunia, dengan konsumen rokok paling tinggi nomer 4 di dunia. 

Dengan peringkat nomer 3 total penduduk lokal laki-laki yang merokok 

terbanyak, dan peringkat 17 untuk penduduk lokal wanita yang merokok di 

dunia (GATS, 2011). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Surveys 

yang dilakukan pada tahun 2011, lebih dari 61 juta penduduk Indonesia 

merupakan perokok aktif. Jumlah tersebut sama dengan 36% dari jumlah total 

penduduk di Indonesia. Dari 36% total perokok di Indonesia, 67% 

diantaranya adalah pria dewasa, 4,5% adalah wanita, dan sisanya merupakan 

anak muda. 

Melihat statistik diatas,  dapat kita simpulkan bahwa pemerintah 

Indonesia masih belum mempunyai peraturan-peraturan yang mengikat 

industri tembakau dan melindungi warga negaranya tentang bahaya merokok, 

baik secara fisiologis, ekonomi maupun kesehatan. 

Apabila dibandingkan dengan industri tembakau di negara maju yang 

sudah melakukan pelarangan besar-besaran terhadap industri rokok, 

Pemerintahan mereka melakukan langkah pembatasan dengan membatasi 
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wilayah promosi promosi rokok melalui kegiatan sponsorship maupun di 

media. Beberapa peraturan diambil sebagai langkah pembatasan ruang gerak 

industri tembakau di publik. Penaikan harga yang signifikan, ruang umum 

untuk merokok yang sempit, pelarangan dalam kegiatan sponsorship diambil 

pemerintah negara maju Eropa maupun Amerika atas kesadaran mereka 

terhadap kesehatan warga negaranya dan melindungi penerus generasi 

mereka. 

Peraturan Pemerintah Indonesia mengenai rokok dapat dilihat dalam 

contoh seperti yang tercantum  pada UU No. 32 tahun 2002 Bab IV Bagian 

kedelapan poin ke 3 mengenai siaran iklan yang menyebutkan bahwa ―Siaran 

iklan niaga dilarang melakukan: c. promosi rokok yang memperagakan wujud 

rokok‖, dinilai belum sepenuhnya melindungi maupun memperlambat 

perkembangan industri rokok untuk menggaet konsumen mereka. Dalam 

periklanan kita mengetahui bahwa periklanan menggunakan 2 pendekatan 

dalam mempromosikan produknya, hard-shell dan soft-shell. Hard-shell 

menggunakan alasan rasional dalam membujuk calon konsumen mereka, 

sementara soft-shell memfokuskan pada pencitraan dan dan respon emosi, 

pendekatan ini dimaksudkan agar calon konsumen membeli sebuah produk 

tidak hanya berdasar pada harga saja, daya tarik emosional dan psikologis 

dijadikan acuan dalam memikat konsumen (Moriarty,Mitchella & Wells ; 

2011). Pendekatan soft-shell ini juga digunakan para produsen rokok untuk 

menggaet calon konsumennya dengan menanamkan nilai-nilai kepada 

masyarakat sehingga dapat mempengaruhi psikologis calon pembeli. 
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Marlboro sebagai salah satu anak perusahaan rokok light asal 

Amerika, Phillip Morris, menggunakan image koboi dalam setiap iklan 

komersialnya untuk menciptakan kesan kuat dan tangguh ala seorang koboi. 

Berbeda lagi dengan Sampoerna Hijau, rokok lokal asli Indonesia ini 

menggunakan tema ―persahabatan‖ dengan tagline khas mereka “Ga ada loe, 

ga rame !”. A-Mild melalui iklannya yang bertemakan “Go-Ahead” 

memperlihatkan bagaimana anak muda harusnya bersikap. Bukan hanya 

promosi dengan menggunakan media penyiaran yang ditempuh oleh para 

produsen rokok tersebut. Pendanaan berupa sponsorship, acara musik, dan 

beberapa acara yang lain. Menjamurnya iklan rokok dapat dilihat di jalan – 

jalan protokol hingga jalan pedesaan, setiap jalan utama, menggunakan media 

luar ruang yang paling besar maupun kecil, di warung pinggir jalan hingga 

pertokoan kelas 1, terminal hingga bandar udara terdapat spot iklan yang 

mengiklankan rokok. Dengan situasi seperti ini, bukan hanya target audience 

rokok saja yang melihat tersebut, semua golongan dapat melihat iklan rokok 

dan akhirnya akan terbiasa dengan merek rokok tersebut, termasuk juga anak 

kecil.  

Menurut Etika Pariwara Indonesia yang mengatur isi dan ragam iklan 

pasal 2 ayat 2 butir c, pengiklan rokok dilarang melakukan positioning 

terhadap anak anak di bawah umur 17 tahun. Secara implisit hal tersebut telah 

dilakukan dengan baik oleh para pengiklan dari industri rokok. Namun secara 

eksplisit, mereka tetap melakukan kontak dengan anak – anak muda di bawah 

umur agar mereka sejak dini sudah terbiasa dan menanamkan identitas merek 
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yang mereka ambil dan pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang 

pelaku industri rokok. 

Model beriklan sebagai sponsorship misalnya, Djarum Super 

mensponsori liga sepakbola utama di Indonesia, bahkan Djarum mempunyai 

tempat pelatihan khusus badminton di Kudus dengan nama PB Djarum, dan 

mensponsori Djarum Super League Badminton Series di Indonesia. A-mild 

dengan Soundrenaline, LA dengan LA Lights Indiefest, merupakan contoh 

dimana mereka menyasar anak muda dalam model periklanannya. A-Mild 

menggunakan kampanye iklan ―Go-Ahead‖ untuk menyasar anak 

muda/remaja diantara 16-20 tahun dimana psikologis yang mereka miliki 

adalah seorang individu yang sedang mencari jati dirinya, dan suka mencoba 

hal yang baru (Ali,Asrori, 2004:17), sehingga merupakan pasar yang 

potensial bagi industri rokok. Mereka mungkin akan menyangkal bahwa 

acara tersebut diposisikan sebagai acara untuk 18 tahun keatas, namun pada 

kenyataannya yang menyebutkan bahwa acara tersebut diikuti anak-anak 

muda dan disiarkan oleh televisi nasional berkata lain.   

Industri rokok mulai dilihat sebagai industri yang dilematis bagi 

Pemerintah Indonesia, industri yang mampu memberikan pajak ke 

pemerintahan cukup besar untuk pembangunan ekonomi, namun juga 

berdampak pada kesehatan bahkan generasi muda yang ujung-ujungnya akan 

memerlukan biaya restorasi yang lebih besar daripada pajak yang diterima 

oleh pemerintah dari industri tembakau. Melihat fakta yang terjadi, 

pemerintah mau tidak mau harus membatasi ruang gerak promosi rokok. 
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Pemerintah akan segera melayangkan peraturan baru yang merupakan 

tambahan sekaligus penyempurna dari peraturan mengenai rokok yang 

sebelumnya dan akan berlaku pada Juni 2014 

Perundang - undangan seperti Pasal 61 PP No. 109/2012 

menyebutkan, ketentuan mengenai pencantuman peringatan kesehatan paling 

lambat 18 bulan terhitung sejak PP ini diundangkan yaitu pada tanggal 24 

Desember 2012. Ketentuan mengenai pembatasan iklan dan promosi Produk 

Tembakau atau menjadi sponsor kegiatan diberlakukan paling lambat 12 

bulan sejak PP ini diundangkan.  

Peraturan yang cukup spesifik apabila dikaitkan dengan usaha 

pembatasan industri tembakau di Indonesia, namu ketika disebutkan bahwa 

peraturan tersebut baru akan diberlakukan 18 bulan setelah disahkan, hal 

tersebut bisa dikatakan celah lain yang akan dieksploitasi oleh para produsen 

rokok. Peraturan mengenai industri tembakau harus sesegera mungkin 

diaktifkan, proses menunggu berarti juga memberi waktu ―tambahan‖ bagi 

para pelaku industri tembakau dalam menyiarkan promosinya yang berarti 

semakin banyak orang, termasuk anak muda akan tertanam stigma yang 

dibangun oleh industri rokok dan kemudian mengkonsumsinya. 

Dari hukum yang berlaku di Indonesia diatas, dapat disimpulkan 

bahwa setiap rokok yang melakukan promosi di Indonesia mengedapankan 

citra dan representasi yang akan dibawa rokok sebagai positioning mereka. 

Mereka beranggapan bahwa citra yang menarik dan berbeda dari kebanyakan 

( out of the box ) lebih memiliki kemampuan jual daripada hanya sekedar cita 
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rasa untuk sebuah produk rokok. Mereka berusaha menanamkan ideologi 

ideologi baru mengenai orang yang merokok melalui iklan iklan yang mereka 

siarkan. 

Bahasan ini akan mengemukakan bagaimana Sampoerna Mild sebagai 

salah satu produsen rokok di dunia menggunakan media promosi iklan 

mereka, baik dalam media cetak maupun audio-visual. Bagaimana sebuah 

citra dibentuk dalam sebuah media iklan agar dapat merepresentasikan 

―generasi muda‖ yang akan ―dijual‖ sebagai bagian dari strategi periklanan 

mereka. Dan bagaimana elemen elemen pendukung memiliki peranan yang 

penting dalam pembentukan citra dan pesannya. Analisis ini akan 

menggunakan metode semiotik yang akan secara bertahap membuka maksud 

dalam kampanye iklan mereka. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah menitikberatkan subyek 

penelitiannya di bidang periklanan maupun semiotika, namun pada ranah 

yang cukup berbeda, seperti berikut ini;  ―Maskulinitas dalam iklan media 

cetak 

( Studi korelasi terhadap produk perawatan wajah pada amajalah 

Men‘s Health edisi Februari – April 2006) ― oleh Galuh Krisna Mardhani. 

Penelitian ini memiliki fokus tentang konstruksi media mengenai definisi 

laki-laki yang dianggap menarik oleh para wanita. Konstruksi yang 

memberitahukan juga bahwa media melakukan proses pembentukan identitas 

sosial mengenai makna maskulinitas di media massa. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberitahukan mengenai keberadaan konsep maskulinitas yang 
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ditampilkan oleh simbol simbol dalam iklan media cetak pada media massa. 

Dengan menggunakan analisis semiotika, penulis bertujuan untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai konsep ―penarikan‖ konsumen dalam aktivitas 

promosi. Melalui kode-kode yang ditampilkan sebagai definisi pria pria 

dambaan para wanita. Penelitian ini menggunakan teori semiotika sebagai 

jalan untuk mengkodekan tanda tanda yang diperlihatkan pada massa 

tersebut, sehingga pada aakhirnya terbentuklah suatu konsensus mengenai 

pria yang ideal untuk para wanita. Hasilnya, mereka beranggapan bahwa pria 

yang memiliki tinggi minimal 170 cm, berotot dan berkulit bersih-lah yang 

dapat dikategorikan sebagai pria yang tampan, dan tidak bagi pria diluar dari 

karakteristik tersebut. 

Buyung Adi Widagdo dengan penelitiannya yang berjudul ―Rekayasa 

Pesan Dalam Iklan Djarum 76 Versi Jin Jawa‖ yang berfokus pada penelitian 

semiotika terhadap pesan yang dibawa  pada iklan tersebut. Penulis 

mengatakan bahwa secara tidak sadar iklan telah merubah sudut pandang 

masyarakat, opini maupun perilaku. Penelitian ini berjenis intepretatif 

kualitatif dengan metode analisis semiologi komunikasi, yakni 

mengidentifikasi objek objek yang diteliti untuk memaparkan, menganalisis, 

kemudia menafsirkanpesan yang diberikan terhadap komponen visual 

(gambar) dan bahasa (verbal) sebagai kumpulan tanda. Pendekatan ini dipilih 

penulis karena semiologi komunikasi menyajikan kemungkinan intepretasi 

yang tidak terbatas dalam mengkaji sebuah makna. Sehingga pada 

akhirnyadapat diperoleh rekayasa pesan yang terdapat dalam iklan. 
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Peneltian juga mengungkapkan bahwa iklan selain bertujuan 

memasarkan produknya, juga ingin menciptakn sebuah citra dari perusahaan 

yang sering disebut dengan periklanan institusional. Citra sebagai perusahaan 

memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan. 

Penelitian lain yang menjadi acuan maupun referensi adalah penelitian 

karya Riska yunita yang berjudul ―Strategi Komunikasi Pemasaran PT. 

DJARUM‖, penelitian tersebut berjenis studi deskriptif kualitatif mengenai 

startegi pemasaran PT. Djarum dalam memasarkan Djarum Super Mild. 

Djarum Super Mild merupakan rokok mild keluaran dari Djarum yang 

diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar akan rokok mild. Sebagai 

produk baru yang baru beredar di pasaran, djarum Super Mild belum bisa 

mengungguli produk rokok mild yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di 

ranah pasar yang sama, dan sebagai langkah awal, Djarum menggunakan 

jenis-jenis promosi yang meningkatkan Brand Awereness dari Djarum Super 

Mild. 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

PT. Djarum pada Djarum Super Mild   

Dengan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu yang sudah 

saya jelaskan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang menggunakan 

media luar ruang sebagai obyek penelitian. Alasan penggunaan media luar 

ruang (baliho) sebagai obyek karena melihat statistik yang menyatakan bahwa 
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remaja usia 13-15 tahun di Indonesia, 93,3%-nya melihat iklan rokok di 

Baliho dalam jangka waktu satu bulan (GYTS, 2006). Hal tersebut dinilai 

menarik bagi penulis karena melihat industri rokok di Indonesia secara terang 

– terangan membidik anak usia di bawah umur dalam kampanye periklanan 

mereka dengan menanamkan sebuah ideologi baru mengenai merokok yang 

diharapkan akan menjadi konsumen jangka panjang dari industri tembakau di 

Indonesia. 

 

 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana konstruksi tanda yang dibangun oleh A-mild pada 

kampanye iklan ―Go-Ahead‖ mengenai representasi anak muda ? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah : 

Untuk mengetahui konstruksi tanda mengenai anak muda yang 

dibangun oleh A-mild dalam kampanye iklan ―Go-Ahead‖ . 

 

4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian yang sudah diterangkan diatas dapat dirumuskan tujuan 

penelitan sebagai berikut 
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1. Fungsi Akademis 

Penelitian ini akan  berkontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan, terutama ilmu komunikasi yang salah satu 

cabang studinya adalah periklanan.  Dalam hal ini 

mengenai konstrusi tanda yang akan dianalisis oleh 

metodoogi semiotika.  

2. Fungsi Praktis 

Penelitian ini akan mengeksplanasikan bahwa bahasa 

verbal maupun non verbal merupakan media komunikasi 

yang mempunyai dampak pada seseorang ketika melakukan 

kontak dengan sebuah simbol dari sebuah konstruksi visual 

yang dibentuk dalam tingkatan tertentu. Komunikasi 

digunakan sebagai pembentuk ideologi yang 

melanggengkan realitas palsu yang dijadikan dasar 

konsumen dalam membeli produk. Sehingga pada sudut 

pandang industri, periklanan jenis ini digunakan untuk 

mencapai target penjualan yang besar. 

 

E.  Tinjauan Pustaka  

A. Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi atau communication berasal dari bahasa 

latin‖communis‖. Communis atau dalam bahasa inggris-nya berarti 

―common‖ berarti sama. Jadi apabila kita berkomunikasi (To 
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communicate), ini berarti kita berada dalam keadaan berusaha untuk 

menimbulkan suatu persamaan (commonness) dalam hal sikap dengan 

seseorang. Jadi pengertian komunikasi adalah sebagai proses 

―menghubungi‖ atau ―mengadakan perhubungan‖. (Rosamawati,2010:17) 

Secara umum, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan 

dari komunikator kepada audiens melalui media yang diinginkan oleh 

seorang komunikator/source. Kesuksesan tersampaikannya pesan 

dipengaruhi oleh noise/gangguan disekitar audiens, seperti jenis media 

yang dipakai dalam berkomunikasi, kebudayaan yang mempengaruhi 

keambiguitas makna yang akan diintepretasikan dan lain sebagainya.  

Analisis Pengertian Komunikasi Dan 5 (Lima) Unsur Komunikasi 

Menurut Harold Lasswell, Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu 

proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? 

kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which 

channel? to whom? with what effect?) (Lasswell,1960). 

Namun dalam studi lebih lanjutnya, komunikasi pada dasarnya 

mempunyai 2 aliran utama. Aliran pertama yang menganggap bahwa 

komunikasi merupakan sebuah transmisi pesan yang dilakukan oleh 

sumber, melalui sebuah media dan ditangkap oleh receiver, sedangkan 

aliran kedua melihat bahwa komunikasi merupakan produksi dan 

pertukaran makna. 

Seperti yang diungkapkan oleh John Fiske dalam bukunya Cultural 

and Communication Studies (2010), komunikasi berkenaan dengan 
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bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka 

menghasilkan makna, dengan kebudayaan mempunyai pengaruh penting 

dalam intepretasi yang dimaksud. Komunikasi sebagai produksi dan 

pertukaran makna tidak melihat kesalahpahaman dalam memproduksi 

feedback sebagai kegagalan yang sangat berarti, karena dapat dikarenakan 

oleh perbedaan kebudayaan yang mempunyai interpretasi yang berbeda 

terhadap sesuatu hal.  

Dalam hal pemaknaan sebuah pesan, aliran komunikasi sebagai 

transmisi beranggapan bahwa pesan merupakan sebuah ―hal‖ yang 

ditransmisikan melalui proses komunikasi, tujuan (intention) 

mentransmisikan sebuah pesan dipercaya sebagai faktor krusial dalam 

memutuskan tentang apa yang akan membentuk sebuah pesan. Pesan 

adalah apa yang pengirim sampaikan dengan sarana apa pun. Tujuan 

pengirim mungkin dinyatakan atau tidak dinyatakan, disadari dan tidak 

disadari, namun harus dapat diperoleh kembali / diketahui melalui proses 

analisis (Fiske, 2010:10). 

Pada satu sisi yang lain, komunikasi sebagai produksi dan 

pertukaran makna, pesan dilihat sebagai konstruksi sebuah tanda yang 

menghasilkan sebuah makna karena berinteraksi dengan penerima 

(receiver). Penekanan dalam fungsi komunikasi ini bergeser dari pengirim 

pesan (transmitter) ke teks dan bagaimana teks tersebut dibaca. Dalam 

pembacaan sebuah teks terjadi negoisasi antara teks dan penerima, disebut 

negoisasi karena penerima membawa aspek-aspek pengalaman 
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kebudayaannya yang berhubungan dengan tanda dan kode yang berperan 

untuk pada akhirnya menyusun makna dari teks yang diterimanya. Sebagai 

contoh yang kongkrit, kita dapat mengambil contoh dari pemberitaan 

sebuah media cetak, surat kabar. Pada satu peristiwa penting yang sama, 

setiap surat kabar memiliki sudut pandang mereka masing-masing dalam 

mengintepretasikan peristiwa tersebut. Pembaca dengan pengalaman sosial 

dan background kebudayaan yang berbeda pasti akan mengertikan berita 

tersebut secara berbeda menurut sudut pandang mereka masng – masing 

(Fiske, 2010:10). 

Jadi, sebuah pesan yang dimaksud bukan semerta – merta sesuatu 

hal yang dikirimkan dari A – B, tetapi lebih masuk kedalam sebuah 

elemen yang lebih terstruktur. Mulai dari pembentukan sebuah pesan yang 

dipengaruhi oleh sebuah ideologi dan pengalaman sosial, pemilihan media 

yang bedasar pada preferensi pengirim pesan, dan intepretasi (decoding) 

pesan oleh penerima yang sekali lagi dipengaruhi oleh pengalaman budaya 

dan sosial mereka. 

 

B. Komunikasi Massa dan Media 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan 

dengan media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka 

unsur unsur penting penting dalam komunikasi massa adalah 



17 
 

komunikastor, media massa, informasi massa, gatekeeper, khalayak 

(publik), dan umpan balik (feedback). 

Dalam bukunya, Yusup. M (2009) mengatakan, menurut Laswell 

dan Wright teori komunikasi dalam konteks massa mempunyai 5 

pendekatan fungsional yaitu surveillance (media sebagai media 

pengawasan), correlation (media penyedia informasi), transmisi budaya 

(media sebagai refleksi dan kepercayaan dari nilai-nilai dan norma-norma 

kita serta orang lain di tempat berbeda yang mengusung sebuah media 

tertentu), hiburan (pemanfaatan media untuk keperluan refreshing), dan 

mobilization (media sebagai alat memobilsasi masyarakat untuk 

melakukan hal hal tertentu terutama saat menghadapi saat saat kritis). 

Dengan melihat komponen – komponen media massa seperti 

transmitter (sumber pesan) dan receiver (penerima pesan). Secara umum, 

komunikasi massa mempunyai cakupan audiens yang sangat luas, 

sehingga penyampaian pesan melalui media yang dipilih harus terstruktur 

menurut tujuannya. Melihat luasnya cakupan audiens, sebuah komunikasi 

massa biasanya diprakarsai oleh pemilik kepentingan tunggal yang ingin 

mencapai sebuah target pada situasi tertentu. Effendy (2006:22) secara 

lebih lanjut membahas ciri ciri komunikasi massa, yaitu ; 

Komunikasi Massa berlangsung satu arah (one-way 

communication). Komunikasi seperti ini berarti tidak terjadi arus balik 

dalam proses komunikasi. Seperti wartawan yang tidak mengetahui respon 
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pembacanya ketika sebuah beritanya diterbitkan oleh surat kabar. Tidak 

mengetahui disini berarti, transmitter tidak mengetahui proses dimana 

sebuah komunikasi berlangsung, maka dari itu butuh perancanaan yang 

tepat sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang komunikatif. 

Komunikator pada komunikasi massa melembaga. Media yang 

digunakan pada proses komunikasi masssa merupakan sebuah lembaga, 

maka komunikatornya tidak berdiri sendiri. Disini komunikator yang 

bersangkutan tidak mempunyai kebebasan individual dalam memproduksi 

pesan, karena komunikator yang dimaksud bertindak atas nama lembaga 

dengan etika dan tanggung jawab yang diwakilinya  

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum karena pesan yang 

disampaikan melalui komunikasi massa tidak mungkin ditujukan untuk 

perseorangan atau khalayak tertentu saja. Media massa yang bersifat 

kelembagaan tidak akan menyiarkan jenis komunikasi yang seperti itu. 

Media komunikasi massa menimbulkan kerempakan. Media massa 

mempunyai ciri mempunyai kemampuan yang dapat menimbulkan 

keserempakan pada khalayak dalam menerima pesan – pesan yang 

disebarkan. 

Komunikasi massa bersifat heterogen. Komunikasi antar khalayak 

yang yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam 

proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju komunikator bersifat 
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heterogen. Dalam ranah luasnya cakupan audiens, au diens dari sebuah 

komunikasi massa tidak saling mengenal dan tidak memilih kontak 

pribadi, mempunyai perbedaan dalam berbagai hal seperti jenis kelamin, 

agama, ideologi, pekerjaan, pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup 

dan sebagainya. 

C. Remaja dan Psikologisnya 

Menurut badan riset sosial Marketeers, rentang usia anak muda 

berada diantara usia 18-35 tahun. Dengan total individu berjumlah 84 juta 

atau sekitar 39% dari total penduduk Indonesia. 

Menururt Mappiere ( dalam Ali, Asrori ,19:2005), masa remaja dapat 

dibagi menjadi 2 bagian kategori usia, usia 12/13 -17/18 merupakan 

rentang remaja kategori awal dan 17/18 – 25/30 merupakan kategori 

remaja akhir yang sering disebut anak muda. 

Remaja, yang pada bahasa aslinya disebut adolescene, berasal dari 

bahasa latin adolescere yang artinya ―tumbuh atau tumbuh untuk 

mencapai kematangan‖. Perkembangan lebi lanjut, istilah adolescene 

sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, 

emosiaonal, sosial, fisik ( Hurlock dalam Ali, Asrori, 1991). Pandangan ini 

didukung oleh Piaget (Hurlock, 1991) yang mengatakan bahwa secara 

psikologis, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi 

dengan masyarakat dewasa , suatu usia dimana individu anak tidak merasa 
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bahwa dirinya berada ditengah orang yang lebih tua, melainkan merasa 

sama, paling tidak sejajar. 

Remaja aatau dapat dikatakan anak muda tidak memiliki kategori 

yang jelas dalam rentan usia. Mereka sudah tidak dapat digolongkan 

menjadi anak-anak, tetapi juga belum dapat diterima pada golongan orang 

dewasa. Remaja berada diantara anak-anak dan orang dewasa, maka dari 

itu seringkali masa remaja atau anak muda dikenal sebagai fase ―mencari 

jati diri‖ (Ali,Asrori, 9:2005). 

Secara umum, remaja atau anak muda sering mencoba hal-hal baru 

yang menurut mereka menarik untuk dicoba, mereka meiliki tingkat 

keingintahuan yang tinggi (high curiosity), karena didorong hal seperti 

itulah, remaja cenderung berpetualang, menjelajah segala sesuatu dan 

mencoba sesuatu yang belum pernah dialaminya. 

Dengan tingkat keingintahuan yang tinggi, dan berkembangnya 

tingkat jangkauan lingkungan sosialnya, mereka kemudian kemudian 

mulai menirukan sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa, pikiran 

tentang merokok untuk pertama kali, percintaan, alkohol dan lain 

sebagainya. Secara psikologis, hal tersebut dilihat sebagai salah satu jalan 

seorang anak muda atau remaja menunjukkan bahwa dia mampu berbuat 

seperti layaknya orang dewasa (Ali,Asrori, 2005:18) 

D. Iklan dan Komunikasi Massa 
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Iklan berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kurang lebih adalah 

menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara 

komprehensif adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang,atau jasa secara nonpersonal yang dibayar 

oleh sponsor tertentu (Morissan,2010.15).  Secara umum, iklan berwujud 

penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, 

atau toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Ciri utama 

dari kegiatan yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan oleh para 

pemasang iklan itu sendiri, melalui biro iklan atau langsung kepada media 

massa terkait atas dimuat atau disiarkannya penawaran barang atau jasa  

yang dihasilkan si pemasang iklan (pengiklan) tersebut (Aaker dalam 

Suhandang, 2010:14). Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses 

komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk 

mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak.  

Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang 

disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, 

serta ditujukkan kepada sebagian dan seluruh masyarakat. Secara 

sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun 

demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa , iklan lebih 

untuk membujuk orang supaya membeli (Kasali,1992:21) 

Seperti yang diungkapkan Sandra Moriarty, Nancy Mitchell dan 

William Wells dalam bukunya ADVERTISING ; Edisi Kedelapan (2011), 
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advertising moderen adalah komunikasi strategis yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan sesuatu-untuk menciptakan dampak yakni respon konsumen, 

seperti memahami informasi atau membujuk seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Untuk mendapatkan respon konsumen yang diinginkan, strategi 

advertising ditentukan melalui tujuan beriklan, dan tujuan tersebut dapat 

diukur guna mengetahui apakah sebuah advertising tersebut efektif atau 

tidak. 

Dalam kehidupan sehari-hari iklan bukan hanya sebagai media 

promosi saja, iklan memiliki peran khusus di masing masing bidang. 

Periklanan memiliki 4 peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 

peran marketing, peran komunikasi, peran ekonomi, dan peran 

kemasyarakatan. Peran marketing, peran periklanan dalam dunia 

marketing bisa dikatakan bahwa iklan memiliki tanggung jawab untuk 

memasarkan suatu produk barang atau jasa. Periklanan dalam fungsi ini 

membuat positioning produk yang diiklankan sehingga produk tersebut 

memiliki brand image yang jelas dibandingkan dengan kompetitor sejenis. 

Pengertian periklanan dalam komunikasi dapat dikatakan 

meruapakan pengembangan dari sebuah komunikasi massa, tapi lebih 

persuasif. Periklanan dengan fungsi komunikasi mengkomunikasikan 

identitas sebuah produk yang menjadi tanggung jawabnya untuk 

diiklankan dan memenuhi target penjualan sang pengiklan. Lain lagi 

dengan peran ekonomi yang dimiliki oleh periklanan, pada kenyataannya, 
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semakin banyak calon konsumen mengetahui identitas sebuah produk, 

maka semakin banyak produk tersebut terjual di pasaran. Hal tersebut 

menjadi kontribusi ekonomi dari advertising yang berasal dari 

keunggulannya sebagai alat pemasar massal. Advertising cenderung 

berkembang di negara-negara makmur, yang menjadi alasan adalah jumlah 

penwaran lebih besar daripada jumlah permintann terhadap suatu barang. 

Hal tersebut memunculkan pendapat bahwa advertising bukan hanya 

menjadi informan mengenai produk barang atau jasa, namun juga pencipta 

kebutuhan permintaan mengenai sebuah produk.  

Peran advertising di dalam masyarakat adalah sebagai peran sosial, 

Selain memberi informasi mengenai sebuah produk, advertising juga 

memperkaya wawasan mengenai sebuh estetika. Iklan juga memiliki peran 

edukasional, mengajarkan kegunaan dan fungsi sebuah produk baru, iklan 

juga menanamkan sebuah citra yang dibawa suatu produk sehingga akan 

berpengaruh terhadap psikologis calon konsumen yang pada akhirnya akan 

membeli produk tersebut (Moriarty, et all, 2011 : 11-14). 

Beberapa ahli dibidang advertising berpendapat, bahwa penjualan 

bukan satu-satunya indikasi efektivitas pesan yang dibawa oleh 

advertising. Dengan kata lain, kekuaatan advertising dapat dinilai dari 

kekuatannya memotivasi konsumen dalam membeli produk, yang lain 

beranggapan bahwa terdapat respon – respon yang berbeda ketika sebuah 

advertising melakukan terpaannya kepada target audiens mereka. 
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Beberapa penganut bahwa advertising mempunyai teori yang kuat 

dalam penyampaian pesan menyebutkan bahwa, ―advertising 

meningkatkan pengetahuan seseorang dan mengubah sikap seseorang, 

sehingga iklan mampu membujuk pembeli yang belum pernah membeli 

barang untuk membelinya secara berulang‖ (Moriarty, et all, 2011:154).  

Sedangkan penganut teori yang menyebutkan bahwa iklan 

mempunyai pengaruh yang lemah dalam penyampaian pesan menganggap 

bahwa advertising tidak disukai oleh konsumen. Mereka tidak menyukai 

advertising dikarenakan advertsisng sdangat terbatas, terbatas waktu yang 

sangan sedikit dalam maksudnya menyampaikan pesan tentang apa yang 

diiklankan. 

Perbedaan seperti diatas menjelaskan bahwa beberapa ahli di 

bidang advertising beranggapan bahwa efek komunikasi, seperti persuasi, 

pengetahuan, emosi hanyalah sebuah efek permukaan, yaitu efek 

komunikasi yang dapat diukur dengan mudah. 

Perbedaan pendapat seperti diatas menjadi lebih kompleks ketika 

advertising tradisional jarang memunculkan efek ―segera‖. Dengan kata 

lain efek yang ditimbulkan oleh advertising adalah efek yang tertunda 

(delayed effect), pesan yang dilihat pada satu waktu dan menyampaikan 

pesan ke calon konsumen dan secara tidak sadar calon konsumen tersebut 

menyimpan memori tentang iklan tersebut, dan kemudian akan diingat 
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kembali ketika calon pembeli tersebut dihadapkan dalam situasi pembelian 

barang. 

Riset jangka panjang Profesor John Phillip Jones dari Syracus 

dengan menggunakan data industri menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara advertising dengan perilaku konsumen, dan bahwa iklan dapat 

memicu penjualan  (Moriarty, et all, 2011:155). Jika tidak efektif dalam 

penyampaian pesan dan mendongkrak penjualan, perusahaan-perusahaan 

besar juga tidak akan menggunakan jasa advertising dalam 

mempromosikan produknya. Perusahaan bukan hanya memperkenalkan 

produknya melalui advertising, tetapi juga menyuntikkan ideologi-

ideologi baru atau melanggengkan apa yang sudah tertancap di masyarakat 

sehingga produknya dibeli di pasaran.  

E. Iklan sebagai pembentuk ideologi 

Ideologi merupakan sebuah rekayasa mental ( Pranarka dalam 

Sobur, 1987:212). Sebuah ideologi dibentuk disebabkan karena kekuatan 

yang membentuk sebuah ideologi membutuhkannya untuk 

mempertahankan posisi maupun kekuatannya (Sobur, 2004:212). Maka 

dari itu sebuah ideologi bersifat fungsional, jadi ideologi dibentuk bukan 

atas dasar sebuah kebenaran maupun sebuah kenyataan empirik. 

Melainkan, ideologi hanya berbicara mengenai kemanfaatan, kepentingan, 

kemauan, dan pamrih. 
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Dengan melihat ideologi dari aspek kepentingan dan kemanfaatan, 

kita dapat berasumsi bahwa terdapat sebuah pihak-pihak yang secara 

khusus menanamkan sebuah ideologi ke dalam masyarakat sebagai misi 

pribadi atau golongan tertentu. Pihak-pihak yang berkuasa yang 

bertanggung jawab di berbagai bidang – bidang sentral dengan ruang 

lingkup yang lebih luas, seperti peran dalam bidang ekonomi yang 

mempunyai kewajiban tidak langsung menanamkan sebuah realitas semu 

demi kelancaran suatu industri yang dijalankannya. Franz Magnis Suseno 

(dalam Sobur, 2004:212)  beranggapan bahwa ideologi adalah sebuah 

ajaran yang menjelaskan sebuah keadaaan, terutama struktur kekuasaan 

sedemikian rupa sehingga orang-orang menganggapnya sah dan menjadi 

sebuah konsensus bersama. Ideologi melayani kepentingan-kepentingan 

kelas atas karena memberikan legitimasi pada suatu hal yang sebenarnya 

tidak memiliki legitimasi.  

Dalam melihat sebuah ideologi terdapat tiga aspek penting dalam 

analisis aspek yang dibawa, Binder (dalam Pilliang, 2004:214) mempunyai 

pendapat bahwa anggapan mengenai sebuah ideologi semakin lebih rumit 

yang dapat digambarkan melaui sebuah ucapan “Things are not what they 

seen” (Suatu hal tidak semata-mata seperti yang kita lihat). Binder juga 

menyatakan kalau teori mengenai ideologi terfokus dalam 3 hal berikut, 

“whether or how self or group interest distorts three understanding”, 

(apakah benar dan bagaimanakah kepentingan sendiri dan kepentingan 

kelompok mengacaukan kemampuan untuk memahami sesuatu); yang 
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kedua, “whether the only validity any ideological view can have is relative 

to circumstances” , (apakah penerimaan sebuah ideologi hanya diterima 

jika sesuai dengan kenyataan); dan ketiga, “whether empirical observation 

give us any test of the validity of an ideology” (apakah observasi empiris 

dapat memberi kita batu ujian dalam mengetahui valiaditas suatu 

ideologi). 

Berkembangnya masyarakat turut mengembangkan sebuah 

ideologi baru maupun melanggengkan ideologi lama yang ada dalam 

masyarakat. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena pada dasarnya 

masyarakat juga berkembang, mereka beranjak dari sebuah realita ke 

realita yang lain. Sebuah proses yang bisa dibilang cukup lama hingga 

mendapatkan sebuah efek yang diinginkan, namun ketika sebuah ideologi 

baru tersebut mulai diterima di masyarakat, masyrakat yang berkembang 

tersebut lambat laun mengganti ideologi lama yang mereka pakai dengan 

ideologi baru yang muncul. 

Dalam komunikasi periklanan, tidak hanya menggunakan bahasa 

verbal saja dalam penyampaian pesan kepada calon konsumen mereka 

tentang sebuah produk, melainkan juga menggunakan bahasa non-verbal 

yang berupa tanda seperti gambar, bunyi, dan warna. Dalam periklanan 

kita mengenal 2 saluran penyampaian pesan, yaitu dengan menggunakan 

media cetak (surat kabar, majalah, brosur dan lain sebagainya) dan media 

elektronik (televisi, radio, film dan lain sebagainya). 
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Dalam mengkaji sebuah iklan dengan menggunakan persepsi 

semiotika, kita daat mengkajinya menggunakan sistem tanda dalam iklan. 

Dalam sebuah iklan, iklan menggunakan sistem tanda yang tediri atas 

lambang, baik secara verbal maupun sebagai ikon dalam iklan. Iklan juga 

menggunakan tiruan indeks seperti yang dijumpai pada iklan radio (Sobur, 

2004:116). 

Pada dasarnya, lambang yang terdiri dlam iklan terdiri dari 2 jenis, 

yaitu yang verbal dan non-verbal. Bahasa verbal merupakan bahasa yang 

kita kenal sehari-hari, dan bahasa non-verbal adalah warna dan bentuk 

yang disajikan dalam sebuah iklan, yang secara tidak langsung 

merepresentasikan rupa atau bentuk dalam realitas. 

Ikon adalah bentuk dan warna yang serupa atau mirip dengan 

bentuk yang sebenarnya seperti gambar benda, orang atau binatang. Ikon 

disini juga digunakan sebagai lambang (Sobur, 2004:116). Iklan juga 

meneliti sebuah objek, objek periklanan adalah sebuah produk barang/jasa 

yang diiklankan. 

Dengan memahami tanda tanda maupun mitoes dalam teks kita 

juga dapat meneliti sebuah konstruksi makna yang tersembunyi dalam 

sebuah iklan. Kita dapat menemukan sebuah ideologi dalam teks dengan 

jalan meneliti konotasi-konotasi yang terdapat didalamnya (Van Zoest 

dalam Sobur, 2001b:129). Sebagai sarana pembentukan ideologi, sangat 

menarik meneliti isi pesan yang terkandung dalam sebuah iklan. Terutama 

ketika bukan semata mata membentuk makna yang ideologis, namun 
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sebuah makna ideologis yang sengaja dibentuk oleh para pemilik modal 

untuk kepentingan sebuah industri. Makna-makna ideologi yang 

diciptakan iklan dipakai oleh para kapitalisme untuk menyambung 

kelangsungan hidupnya. Sebaliknya, perubahan dan perkembangan kapital 

memungkinkan diproduksinya makna-makna ideologis yang baru 

(Purwantari dalam Sobur, 2004:120) 

 

F. Membedah ideologi dalam iklan dengan semiotika 

Dalam komunikasi sebagai pemroduksi sebuah tanda, Komunikasi 

sebagai produksi dan pertukaran makna tidak melihat kesalahpahaman 

dalam memproduksi feedback sebagai kegagalan yang sangat berarti, 

karena dapat dikarenakan oleh perbedaan kebudayaan yang mempunyai 

interpretasi yang berbeda terhadap sesuatu hal. Bagi komunikasi jenis ini, 

studi komunikasi merupakan studi mengenai teks dan kebudayaan. Metode 

studinya yang utama adalah semiotika (ilmu tentang tanda dan makna). 

Semiotika merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani 

semeion yang berarti ‗tanda‘ atau „sign‟ dalam bahasa Inggris itu adalah 

ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti: bahasa, kode, sinyal, dan 

sebagainya. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda 

(sign). Dalam ilmu komunikasi  ‖tanda‖  merupakan sebuah interaksi 

makna yang disampaikan kepada orang lain melalui tanda-tanda. Dalam 

berkomunikasi tidak hanya dengan bahasa lisan saja namun dengan tanda 

tersebut juga dapat berkomunikasi. Ada atau tidaknya peristiwa, struktur 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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yang ditemukan dalan sesuatu, suatu kebiasaan semua itu dapat disebut 

tanda. Sebuah bendera, sebuah isyarat tangan, sebuah kata, suatu 

keheningan, gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, rambut uban, 

lirikan mata dan banyak lainnya, semua itu dianggap suatu tanda (Zoest, 

1993:18) 

Semiotika merupakan studi tentang tanda dan bagaimana cara tanda 

tersebut bekerja. Ada tiga bidang studi utama pada semiotika ( Ibrahim, 

2010 : 60), yaitu : 

1. Tanda. Setiap tanda yang berbeda di dunia mempunyai 

makna masing-masing, bagaimana sebuah tanda 

menyampaikan makna yang terkandung di dalamnya, dan 

cara-cara tanda terkait dengan manusia yang 

menggunakannya, dimana sebuah tanda merupakan hasil 

konstruksi manusia yang memproduksinya. 

2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Pokok ini 

membahas bagaimana sebuah tanda dibentuk dan 

diorganisasikan sedemikian rupa sehimgga dapat memenuhi 

kebutuhan suau masyarakat maupun budaya atau untuk 

mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia sehingga 

dapat mentransmisikan sebuah tanda. 

3. Kode tempat dimana sebuah kode tersebut bekerja. 

Kode/tanda merupakan  hasil konstruksi dari manusia, 

manusia yang memproduksi tanda tersebut tentu membawa 
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pengalaman kebudayaan dalam proses memproduksi tanda 

yang disesuaikan dengan aspek aplikasi tanda tersebut akan 

digunakan. 

Terdapat dua tokoh utama yang membuat model pemaknaan 

makna, yaitu C.S Pierce dan Ferdinand de Saussure. C.S Pierce 

menjelaskan bahwa tanda adalah sesuatu yang dikaitkan pada seseorang 

untuk sesuatu dalam beberapa hal atau kapasitas. Tanda menunjuk pada 

seseorang, yakni menciptakan di benak orang, yakni, menciptakan dibenak 

orang tersebut suatu tanda yang setar, atau mungkin suatu tanda ang 

berkembang. Tanda yang diciptakan dinamakan interpretant dari tanda 

pertama. Tanda itu mrnunjukkan sesuatu, yakni objeknya. (Zeman dalam 

Ibrahim, 2010:63) 

Tokoh lain yang dianggap sebagai salah satu pendiri semiotika 

adalah Ferdinand de Saussure, berbeda dengan Pierce yang merupakan 

seorang filsuf dan ahli logika, Saussure merupakan seorang ahli lingusitik. 

Dengan perbedaan ranah pekerjaan, subyek penelitian merekapun berbeda. 

Sauusure lebih memperhatikan cara tanda-tanda (dalam kasus Saussure 

adalah kata-kata) terkait dengan tanda-tanda yang lain, bukan tanda-tanda 

yang terkait dengan sebuah obyek seperti yang dikatakan oleh C.S Pierce. 

Bagi Saussure, tanda adalah sebuah obyek fisik dengan sebuah 

makna, atau dengan penggunaan istilahnya, tanda terdiri dari penanda dan 

petanda. Penanda adalah citra dari sebuah tanda yang kita persepsikan, 

dimana petanda merupakan konsep mental yang diacukan kepada petanda. 
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Konsep sebuah petanda dipengaruhi juga oleh semua anggota kebudayaan 

yang menggunakan bahasa yang sama. 

Konsep ini melihat bahwa makna muncul ketika ada hubungan 

yang bersifat asosiasi atau in absentia antara ‗yang ditandai‘ (signified) 

dan ‗yang menandai‘ (signifier). Tanda adalah kesatuan dari suatu bentuk 

penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan 

kata lain, penanda adalah ―bunyi yang bermakna‖ atau ―coretan yang 

bermakna‖.  Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa yaitu apa 

yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda 

adalah gambaran mental, pikiran, atau konsep. Jadi, petanda adalah aspek 

mental dari bahasa (Bertens, 2001:180).  

Penanda dilihat sebagai bentuk/wujud fisik dapat dikenal melalui 

wujud karya arsitektur, sedang pertanda dilihat sebagai makna yang 

terungkap melalui konsep, fungsi dan/atau nilai-nlai yang terkandung 

didalam karya arsitektur. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi 

antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan 

signifikasi. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari 

relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi 

tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda 

tersebut.  Suatu penanda tanpa petanda tidak berarti apa-apa dan karena itu 

tidak merupakan tanda. Sebaliknya, suatu petanda tidak mungkin 

disampaikan atau ditangkap lepas dari penanda, petanda atau yang 

dtandakan itu termasuk tanda sendiri dan dengan demikian merupakan 
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suatu faktor linguistik. Ferdinand De Saussure mengungkapkan bahwa 

penanda dan petanda merupakan kesatuan seperti dua sisi dari sehelai 

kertas yang akan selalu saling melengkapi, tanda terdiri dari bunyi-

bunyian dan gambar, disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsep 

dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut signified. Roland Barthes adalah 

penerus pemikiran Saussure. Saussure mengambil alur pada tingkat 

kompleks cara pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat 

menentukan makna, tetapi tidak setuju bahwa pada kenyataan bahwa 

kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada 

orang yang berbeda situasinya. 

Berdasarkan semiotika yang dikembangkan Saussure, Barthes 

mengembangkan dua sistem penandaan bertingkat, yang disebutnya sistem 

denotasi dan konotasi. Sistem denotasi adalah sistem pertandaan tingkat 

pertama, yang terdiri dari rantai penanda dan petanda, yakni hubungan 

materialitas penanda atau konsep abstrak di baliknya. Pada sistem 

konotasi—atau sistem penandaan tingkat kedua—rantai penanda/petanda 

pada sistem denotasi menjadi penanda, dan seterusnya berkaitan dengan 

petanda yang lain pada rantai pertandaan lebih tinggi. 

Barthes melihat bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda 

(signifier) dan petanda (signified). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif . Jadi, dalam konsep Barthes, 

tanda konotatif tidak sekadar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barthes&action=edit&redlink=1
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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. Ia lebih lanjut 

mengatakan bahwa makna ―harfiah‖ merupakan sesuatu yang bersifat 

alamiah (Budiman, 1999:22). 

Dalam kerangka Barthes yang sudah penulis jelaskan diatas, 

konotasi identik dengan dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai 

mitos, dan berfungi untuk mengungkapkan dan pembenaran bagi nilai-

nilai dominan yang berlaku pada periode-periode tertentu. (Budiman 

dalam Sobur, 2004:71). Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi, 

yaitu penanda, petanda dan tanda. Mitos dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya, atau dengan kata lain, mitos 

adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Artinya, dari segi 

jumlah, petanda lebih sedikit jumlahnya daripada penanda, sehingga dalam 

prakteknya terjadilah pemunculan sebuah konsep secara berulang-ulang 

dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Mitologi mempelajari bentuk-bentuk 

tersebut karena pengulangan konsep terjadi dalam wujud berbagai bentuk 

tersebut (Sobur, 2004:71). 
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F.  Metodologi Penelitian 

  1.   Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis untuk memaparkan 

masalah dalam karya tulis ini adalah diskriptif kualitatif. Teknik analisis 

yang menggunakan metode semiotika yang membantu melihat bagaimana 

konstruksi tanda yang dibentuk dalam kampanye iklan A-mild ―Go-

Ahead‖. 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer dari penelitian ini tentu saja adalah  

SAMPOERNA A-Mild versi ― Go – Ahead ― yang dipublikasikan 

di media luar ruang/outdoor (baliho) periode Januari – Juli 2013. 

 

 
Gambar 1. Seri ―Serius main-main‖ 
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                               Gambar 2. Seri ―Kejenuhan Segar‖                           

 

 

Gambar 3. Seri ―Bangkit Bermimpi‖ 
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Gambar 4. Seri ―Diam Bersuara‖ 

 

 

 

Gambar 5. Seri ―Berani Takut‖ 

 

 

 

Gambar 6. Seri ―Pencetus Pengikut‖ 
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Gambar 7. Seri ―Segarkan Kebasian‖ 

 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder di penelitian ini bersumber pada 

studi kepustakaan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian 

dan  dilakukan untuk memperkuat opini dan keabsahan penelitian 

yang dikonfirmasi oleh sudut pandang yang digunakan dalam 

standar penelitian. 

Selain itu juga dilakukan studi dengan mengambil referensi 

dari penelitian terdahulu yang menggunakan metodologi yang 

sama seperti yang penulis pakai dalam penelitian ini, media 

internet juga digunakan sebagai alternatif dengan tujuan untuk 

memberikan sudut pandang lebih ketika mengerjakan penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dalam 

mengumpulkan data-data mengenai kampanye iklan A-mild seri ―Go-

Ahead‖. Data data korpus tersebut dilakukan dengan permintaan secara 

langsung dari pihak SAMPOERNA mengenai release-date dan macam 

iklan dari SAMPOERNA A-Mild versi ― Go – Ahead ― yang 

dipublikasikan di media luar ruang periode Januari – Juli 2013. 

Studi kepustakaan juga diperlukan untuk memberikan penulis 

referensi penelitian dalam pengerjaan penelitian ini. Penelitian bersifat 

dokumentasi juga dilakukan penulis, dokumentasi disini adalah 
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pembandingan hasil penelitian berupa jurnal maupun alur penelitian lain 

sebagai acuan maupun referensi dalam pengerjaan penelitian. 

4. Teknik analisis 

Teknik analasis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode penganalisaan unsur-unsur tanda yang terdapat pada 

iklan komersial A-Mild versi ―Go-Ahead‖. Hal tersebut menjadi menarik 

diteliti ketika mengingat bahwa A-Mild merupakan salah satu produk 

rokok yang secara komersial dibatasi ruang geraknya dimasyarakat. A-

Mild kemudian menggunakan komunikasi visual yang kemudian 

menanamkan sebuah ideologi-ideologi baru di masyarakat demi 

kelangsungan hidup produknya. 

Dalam komunikasi periklanan, iklan tidak hanya menggunakan 

bahasa sebagai alat penyampaian pesan, iklan menggunakan gambar, 

warna, dan bunyi. Dan pada perspektif semiotika kita dapat mengkajinya 

menurut bahasa verbal maupun non-verbal yang tertdapat pada iklan 

tersebut (Sobur, 2004:116). 

Dalam mengkaji iklan menggunakan perspektif semiotika, kita bisa 

mengkajinya melalui sistem tanda dalam iklan. Iklan menggunakan sistem 

tanda yang terdiri atas lambang, baik yang merupakan verbal maupun 

yang merupakan ikon. (Sobur, 2004:116) 

Dalam semiologi yang digunakan oleh Roland Barthes dan 

penganutnya, proses pemaknaan sebuah tanda dikelompokkan melalui 2 
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tingkat signifikasi. Denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, 

sementara konotasi merupakan tingkat signifikasi tingkat kedua. Secara 

lebih jelas dapat dilihat pada peta tanda Roland Barthes sebagai berikut ; 

 

Peta tanda Roland Barthes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Peta tanda Roland Barthes 

(Cobley and Jansz. 1999. Introducing Semiotics. NY:Totem Books, 51) 

Pada peta tanda milik roland Barthes diatas, terlihat bahwa tanda 

denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi pada saat 

bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata 

lain, hal tersebut merupakan unsur material. Dapat diambil contoh ketika 

diasosiasikan dengan kata ―singa‖, konotasi yang muncul setelah 

mendengar kata tersebut adalah sebuah ―harga diri‖, ―kegarangan‖, dan 

―keberanian. (Cobley dan Jansz dalam Sobur, 2004:69) . Dan dalam 

konsep Barthess, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, 

1.Signifier 
(Penanda Denotatif) 

2. Signified 

(Penanda Denotatif) 
 

 
 

 
3. Sign (meaning) 

(Tanda Denotasi) 
 

I.SIGNIFIER 

FORM 

(Penanda Konotatif) 

 

 

II. SIGNIFIED 
CONCEPT 

(Penanda Konotatif) 

Expression Content 

Form Substance Form 
 

II. SIGN 
 

SIGNIFICATION 

(Tanda Konotatif) 
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namun juga mengandung bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya ( Sobur, 2004:69). 

Dalam menganalisis sebuah iklan menggunakan perspektif 

semiotika, kita dapat menggunakan contoh analisis Roland Barthes dalam 

menganalisa iklan pasta ―Pazzani‖ berdasarkan pesan yang dikandungnya. 

Barthes mengelompokkan sub analisisnya menjadi 3 bagian penting, yang 

pertama adalah pesan linguistik yang berfokus pada pengelompokan 

semua kata maupun kalimat yang terkandung dalam iklan cetak. Yang 

kedua adalah pesan ikonik yang terkodekan, pesan merupakan pesan 

konotasi yang hanya muncul/berfungsi  apabila dikaitkan dengan sistem 

tanda yang lebih luas di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah pesan 

ikonik yang merupakan denotasi yang tampak pada visualisasi sebuah 

iklan (Cobley & Jansz, 1999:47-48). 

Dengan mengacu pada skema penelitian milik Roland barthes 

diatas, pada penelitian ini penulis akan berusaha mengkaji pesan yang 

terkandung dalam iklan komersial A-Mild versi ―Go-Ahead‖ periode 

tahun 2013. Penelitian akan berfokus pada makna denotasi, konotasi dan 

mitos dari iklan komersial A-Mild versi ―Go-Ahead‖ periode tahun 2013, 

makna denotasi merupakan makna yang sesungguhnya yang terdapat di 

dalam iklan-iklan A-Mild versi ―Go-Ahead‖ periode tahun 2013, makna 

konotasi merupakan makna yang muncul secara emosional oleh peneliti 

ketika meneliti iklan A-Mild versi ―Go-Ahead‖ periode tahun 2013, 

sementara mitos adalah sebuah konsensus bersama yang dibentuk oleh 



42 
 

pihak A-mild sebagai ideologi yang dicoba ditanamkan dalam masyarakat 

melalui iklan komersialnya. 

 

5. Validasi penelitian 

Pawito (2007) dalam bukunya menyebutkan bahwa validitas dalam 

metode penelitian kualitatif lebih menunjukkan tingkat sejauh mana data 

yang diperoleh telat secara akurat mewakili realitas dan gejala yang 

diteliti.  

Dia juga menjelaskan pada sebuah penelitian kualitatif, peneliti 

dituntut untuk mengupayakan metode triangulasi, karena langkah 

triangulasi lebih merupakan upaya untuk menunjukkkan bukti empirik, 

utuk meningkatkan pemahaman terhadap realitasatau gejala yang diteliti 

(Pawito, 2007:98)  

Penulis menggunakan triangulasi intersubjektivitas. Triangulasi 

intersubjektivitas dilakukan dengan cara mengecek ulang data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data tersebut kemudian 

dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan untuk 

mendapatkan sebuah hasil akhir. 

Disamping itu, penulis juga menggunakan triangulasi tekstualitas. 

Menurut Linkoln dan Guba (1981:307), berdasarkan fakta tertentu tidak 

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di 



43 
 

pihak lain, Paton (1987:327) berpendapat bahwa hal tersebut dapat 

dilaksanakan agar mendapatkan penjelasan pembanding . 
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