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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

I.1 Latar Belakang 

Iklan menjadi sarana komunikasi persuasif dimana iklan dapat mempengaruhi 

dan membujuk masyarakat untuk menggunakan suatu produk, baik itu produk yang 

berupa barang atau jasa. Fandy Tjiptono (2005:226) mengatakan bahwa Iklan 

merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang disadari pada informasi tentang 

keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa mengenyangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk 

melakukan pembelian. Salah satu bentuk dari iklan yang sering digunakan untuk 

media promosi adalah iklan televisi. Iklan televisi merupakan media promosi yang 

cukup baik karena hampir setiap rumah memiliki televisi. Dengan media iklan televisi 

produsen rokok dapat mempromosikan produk rokok mereka kepada para konsumen 

yang berada di semua tingkat ekonomi. 

Dalam setiap iklan rokok, tidak pernah di tampilkan kemasan rokok yang di 

promosikan. Peraturan dari pemerintah nomor 81 tahun. (1999). “Tentang 

Pengamanan Rokok bagi Kesehatan” dan UUD nomor 23 tahun 2000 tentang 

penyiaran yang melarang produsen rokok untuk menampilkan produknya di setiap 

iklan. Dengan peraturan yang ada membuat produsen  rokok berlomba untuk 

membuat iklan semenarik mungkin sehingga konsumen tertarik untuk membeli 

produk mereka. Sebagai contoh iklan rokok 76 menampilkan jin yang dapat 

mengabulkan satu permintaan, rokok Djarum Super Mild yang menampilkan seorang 

yang sedang menaiki flybaoard di laut dan iklan GG mild yang menampilkan 

sekelompok orang yang sedang berlibur di jepang. 

Setiap iklan rokok yang tayang di televisi tidak jarang berbeda jauh dari citra 

produk. Hal ini membuat setiap iklan rokok menjadi unik karena ada makna yang 

tersembunyi yang menarik untuk di kaji lebih dalam lagi tak terkecuali iklan rokok U 

Mild edisi kode cowok versi tiap luka punya cerita, cowok tau kapan harus bohong 

dan pinter bagi waktu. U Mild ingin menanamkan pada masyarakat bahwa produknya 

merupakan repesentasi pria dewasa awal. Dewasa awal menurut Havighust (moks, 

2001:290) adalah seseorang yang berusia 18 tahun sampai 40 dan berorientasi pada 

pencarian pasangan hidup yang diharapkan akan berujung pembentukan rumah 

tangga. Hal ini terlihat dalam unsur visual iklan rokok U Mild menyajikan alur cerita, 
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tulisan / copywrite, warna dan tata letak atau layout yang menarik bertemakan pria 

dewasa awal dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul dalam suatu 

hubungan.  

Terdapat enam versi iklan edisi kode cowok yang dipublikasikan U Mild dalam 

iklan televisi dan penulis memilih tiga versi untuk diteliti yaitu versi tiap luka punya 

cerita, cowok tau kapan harus bohong dan pinter bagi waktu. Alasan pemilihan 

tersebut dikarenakan dalam ketiga iklan tersebut menampilkan pria dewasa awal 

dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul dalam suatu hubungan dengan 

lawan jenis. 

Tidak hanya unsur visual, struktur iklan televisi juga penting dalam membantu 

penyampaian pesan. Struktur fisik tersebut menurut Pratista (2008) terdiri dari tiga 

bagian salah satunya adalah shot. Shot merupakan perekaman gambar atau 

pengambilan gambar dalam sebuah iklan televisi / film yang berkaitan dengan jarak 

dan pergerakan kamera. Dimensi jarak dan pergerakan kamera di pilih penulis untuk 

mengkaji ekspresi yang terkadung dalam ketiga iklan rokok Umild. 

Dengan berbagai alasan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis iklan 

rokok U Mild edisi kode cowok untuk mengetahui keterkaitan komunikasi visual pada 

iklan rokok U Mild dengan representasi pria dewasa awal sebagai citra produk rokok 

U Mild dengan bantuan semiotika denotasi konotasi Roland Barthes serta dimensi 

jarak  dan pergerakan kamera. 

I.2 Pembatasan Masalah  

Banyak macam iklan rokok U mild edisi kode cowok membuat penulis 

membatasi iklan yang akan diteliti. Iklan yang akan diteliti yaitu : 

1. Iklan rokok U Mild edisi kode cowok versi “tiap luka punya cerita” 

2. Iklan rokok U Mild edisi kode cowok versi “tau kapan harus bohong” 

3. Iklan rokok U Mild edisi kode cowok versi “pinter bagi waktu”  

Alasan pemilihan tersebut dikarenakan dalam ketiga iklan tersebut 

menampilkan pria dewasa awal dalam menyikapi permasalahan yang sering muncul 

dalam suatu hubungan dengan lawan jenis. Penulis melakukan pembatasan dalam 

pengkajian ini mengenai Kajian Semiotika Komunikasi Visual Pada Iklan Rokok U 

Mild Edisi Kode Cowok semiotika komunikasi visual dimana rokok U Mild merupakan 

representasi pria dewasa awal dengan bantuan teori semiotika Roland Barthes yang 
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memiliki dua pemaknaan yaitu denotasi, konotasi dan ekspresi pada dimensi jarak 

dan pergerakan kamera. 

I.3   Perumusan Masalah 

1. Bagaimana makna semiotika yang terkadung dalam ekpresi pada dimensi 

jarak dan pergerakan kamera pada iklan rokok U Mild edisi kode cowok 

versi “tiap luka punya cerita”, “tau kapan harus bohong” dan “pinter bagi 

waktu” ? 

I.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui makna semiotika yang terkandung dalam dalam 

ekspresi pada dimensi jarak dan pergerakan kamera pada iklan rokok U 

Mild edisi kode cowok versi “tiap luka punya cerita”, “tau kapan harus 

bohong” dan “pinter bagi waktu”. 

I.5 Manfaat Penelitian 

o Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan 

pengetahuan tentang tanda - tanda yang terdapat di dalam iklan rokok U 

Mild edisi kode cowok yang dianalisis dengan menggunakan teori 

semiotika yang terkandung dalam dalam ekpresi pada dimensi jarak dan 

pergerakan kamera, kepada mahasiswa dan program studi Desain 

Komunikasi Visual. 

 

o Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi gambaran yang 

terdapat dalam iklan rokok U Mild merupakan representasi pria dewasa 

awal kepada khalayak umum yang ingin mengetahui dan membutuhkan 

referensi yang ingin melanjutkan penelitian semiotika. 
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I.6 Kerangka Penelitian 

 

 

Gambar I.1 Skema Kerangka Konsep 
(sumber gambar.dok.pribadi) 

 

I.7 Metode Penelitian  

I.7.1 Metode Kualitatif 

Penulis menggunakan metode kualitatif guna mengkaji lebih dalam 

tentang masalah yang akan di teliti, selanjutnya akan di analisis dan pada 

akhirnya membuahkan hasil dengan mengetahui makna yang terkadung 

didalamnya. 

I.7.2 Wawancara 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan dengan pihak – pihak yang terkait 

dalam penelitian. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang ingin 

disampaikan dalam iklan rokok U Mild edisi kode cowok dan bagaimana 

cara mengemas pesan yang terkadung dalam ekspresi ekpresi pada 
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dimensi jarak pada iklan rokok U Mild edisi kode cowok. Pewawancara 

secara khusus dilakukan kepada ahli media rekam, dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang valid mengenai cara mengemas pesan yang 

terkandung dalam ekspresi pada dimensi jarak pada iklan rokok U Mild 

edisi kode cowok. 

I.7.3 Studi literatur 

Penggunaan studi literatur digunakan penulis dengan bantuan buku 

dan refrensi yang berhubungan dengan pengkajian semiotika visual pada 

iklan rokok U Mild edisi kode cowok. 

I.7.4 Analisis Data 

Analisis semiotika digunakan untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul untuk mengetahui hubungan antara penanda dan petanda yang 

ada dalam iklan U Mild edisi kode cowok yang memiliki makna yang 

berbeda di setiap iklan yang mereka buat tetapi memiliki tujuan yang sama 

yaitu memasarkan produk U Mild. 

I.8 Kajian Pustaka 

Dalam penelitian mengenai kajian semiotika iklan rokok U mild edisi kode 

cowok versi tiap luka punya cerita, cowok tau kapan harus bohong dan pinter bagi 

waktu penulis menggunakan pengkajian pustaka dari berbagai refrensi. 

Menurut Morrisan (2010:240), mengatakan bahwa kekuatan pada iklan 

televisi adalah menjadi fokus perhatian. Siaran iklan televisi yang akan selalu menjadi 

pusat perhatian audiens pada saat iklan ditayangkan pada setiap iklan televisi. Jika 

audiens tidak menekan remote control-nya untuk melihat program stasiun televisi lain, 

maka beliau harus menyaksikan tayangan televisi satu per satu. Iklan Televisi 

merupakan media yang paling efektif dalam menampilkan kreatifitas pemasar secara 

maksimal. Karena dapat menunjukkan cara bekerja suatu produk yang digunakan 

serta menambah aspek hiburan dalam iklan yang ditayangkan. 

 

Rossiter & John Percy (1987:205) menyebutkan bahwa ada 6 unsur dalam 

sebuah iklan yaitu 

1. Voice yang merupakan iklan dalam suara yang dapat membuat konsumen 

mengerti arti, maksud dan tujuan iklan yang akan disampaikan. 
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2. Words yang merupakan kata-kata yang berada di dalam iklan mulai dari 

kejelasan iklan yang terlihat serta kemudahan dalam mengingat pesan. 

3. Pictures yang merupakan gambar-gambar yang berada pada iklan 

meliputi obyek yang digunakan, adegan yang ditampilkan, figure yang 

dipakai, alur cerita. 

4. Music / jingle, irama / lagu yang digunakan dalam iklan (khusus iklan di 

televisi). 

5. Colour yang berkaitan dengan komponen warna yang digunakan dalam 

iklan. 

6. Movement gerakan yang ada dalam iklan dan durasi tayangan (pada 

media televisi). 

 

Kris Budiman (2011:38) dalam Semiotika Visual menurut Roland Barthes 

(1983:109-131) menjelaskan bahwa semiotika merupakan bahasa yang 

membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu yang secara semiotis 

dirincikan oleh hadirnya sebuah tataran signifikasi yang disebut sebagai system 

semiologis tingkat kedua (the second order semiological system), penanda – 

penanda berhubungan dengan petanda – petanda sedemikian sehingga 

menghasilkan tanda. 

Menurut Pratista (2008:104) dalam Memahami Film menjelaskan bahwa shot 

adalah perekaman gambar atau pengambilan gambar dalam sebuah iklan televisi / 

film. Pada iklan televisi shot memiliki fungsi untuk menandai suatu objek dan unsur 

iklan lainnya seperti setting dan teks. Shot berguna untuk membentuk suatu adegan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


