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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
Komunikasi merupakan suatu unsur yang berperan penting dalam masyarakat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi telah mengalami perkembangan yang 

pesat. Mulai dari komunikasi dengan cara tatap muka, surat-menyurat, penggunaan 

telepon rumah, bahkan dengan adanya internet yang dapat diakses menggunakan 

telepon selular seperti sekarang ini semakin mempermudah orang berkomunikasi satu 

dengan yang lainnya melalui e-mail (electronic mail) serta aplikasi jejaring sosial 

seperti facebook, twitter, line, bbm, whatsup, instagram dan beberapa aplikasi jejaring 

sosial lainnya. Kemunculan aplikasi-aplikasi jejaring sosial ini mempengaruhi layanan 

yang ditawarkan oleh provider, baik mengenai tarif penggunaan maupun layanan 

jaringan. Masing-masing provider kemudian menggunakan iklan, baik dalam bentuk 

cetak maupun elektronik sebagai media untuk menjangkau khalayak. 

Umumnya, iklan berfungsi untuk informing (memberi informasi), persuading 

(mempersuasi), reminding (mengingatkan), adding value (memberikan nilai tambah), 

dan assisting (mendampingi) upaya-upaya lain dari perusahaan (Shimp, 2003: 357). 

Namun, agar iklan dapat berfungsi sebagaimana yang diinginkan, tentunya iklan itu 

sendiri harus terlebih dahulu mendapat perhatian dari khalayak. Oleh karena itu, para 

kreatif iklan berusaha mengemas iklan dengan semenarik mungkin dan menggunakan 

pendekatan-pendekatan yang diharapkan mampu menarik perhatian khalayak. Bukan 

hanya sebatas memaparkan manfaat utama dari penggunaan produk, tetapi iklan juga 

menggunakan koersi simbolik (memancing rasa takut atau rasa cemas), endoser 

(dukungan tokoh penting atau public figure dan pakar), dan juga terkadang 

menggunakan rangsangan yang memancing motivasi psikologis yang lebih dalam 

(McQuail, 1989: 264). Bahkan pada suatu titik tertentu, iklan mampu menciptakan 

budaya baru yang disebut budaya media1. Budaya media ini merupakan budaya citra 

yang mana budaya yang dihasilkan bersifat komersial dan untuk keuntungan satu pihak 

tertentu, dengan mengusung tema dan masalah kekinian atau yang berhubungan dengan 

                                                        
1) Budaya media adalah bentuk tekno-budaya yang menggabungkan budaya dan teknologi ke dalam 

bentuk dan konfigurasi baru, menghasilkan tipe masyarakat baru yang diatur oleh prinsip-prinsip media dan 
teknologi (Kellner, 2010: 2). 
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apa yang sedang digemari. Tentu ini menjadi masalah ketika iklan sebagai salah satu 

media yang mampu menciptakan suatu budaya baru ini hanya mengutamakan 

kepentingan pemasar dengan menggunakan segala macam pendekatan, walaupun 

konten iklan bisa membawa pengaruh buruk bagi khalayak. 

Situasi seperti di atas inilah yang membuat penulis ingin meneliti tentang iklan 

Axis versi iritology yang terdiri dari empat iklan berbeda dengan manfaat yang berbeda 

pula namun sama-sama mengutamakan “irit”, yang mana sejak bergabung dengan XL 

pada 19 Maret 2014 (Desember, XL dan Axis Jadi Satu Jaringan, Kompas.com, 12 Juni 

2014)2, Axis berganti slogan dari “GSM yang baik” menjadi “Irit itu Axis”. Keempat 

iklan Axis versi iritology ini dikemas dengan pendekatan humor sehingga mendapat 

banyak perhatian khalayak, hal ini terlihat dari jumlah penonton iklan Axis versi Maha 

Guru Irit yang mencapai 981.141 orang dalam setahun, versi Cekrek Upload mencapai 

1.386.852 orang penonton dalam sepuluh bulan, versi Axis Gaol HaeeeL mencapai 

1.472.055 orang penonton dalam tujuh bulan, dan versi Axis KZL Warbyazah yang 

mencapai 1.755.537 orang penonton dalam empat bulan 

(http://www.youtube.com/user/AXISGSM) 3 . Iklan yang dikemas menarik dengan 

pendekatan humor memberikan hiburan dan membuat senang sehingga terkadang 

mengecoh dan membuat khalayak begitu saja menerima konten iklan baik yang tersirat 

maupun yang tidak (Kellner, 2010:53). Oleh karena itu, untuk meneliti empat iklan 

Axis versi iritology ini, penulis menggunakan analisis semiotika sebagai alat untuk 

membedah makna yang terkandung dalam iklan Axis versi iritology tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis 

membatasi masalah dengan fokus masalah pada: 

1.2.1. Bagaimana deskripsi iklan Axis versi iritology? 

1.2.2. Apa saja tanda dan simbol yang digunakan dalam iklan Axis versi iritology dan 

pemaknaannya? 

1.2.3. Apa makna dari iklan Axis versi iritology ditinjau dari semiotika Roland 

Barthes? 

 

                                                        
2) Diakses pada 6 Oktober 2016 pukul 22:20 wib. 
3) Diakses pada 6 Oktober 2016 pukul 22:23 wib. 
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1.3. Tujuan Penelitian 
1.3.1. Mendeskripsikan iklan Axis versi iritology. 

1.3.2. Menjelaskan tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam iklan Axis 

versi iritology serta maknanya. 

1.3.3. Menjelaskan makna dari iklan Axis versi iritology ditinjau dari semiotika 

Roland Barthes. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
Ada pun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah: 

1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu kepada 

pembaca, dan dapat mempermudah pembaca dalam memahami makna yang 

terkandung dalam sebuah iklan, khususnya iklan Axis versi iritology. 

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bahkan pengingat bagi pembaca yang khususnya bergelut dalam 

dunia periklanan tentang bagaimana membuat suatu iklan yang baik dan kreatif 

walau dibatasi ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan tentang kajian semiotika. 

 

1.5. Batasan Penelitian 
Penulis membatasi penelitian pada iklan Axis versi iritology, yakni; Axis 

Iritology No. 36 – Maha Guru Irit, Axis Iritology No. 54 – Cekrek Upload Axis, Axis 

Iritology No. 72 – Axis GAOL, dan Axis Iritology No. 81 – Axis KZL, serta semiotika 

Roland Barthes sebagai alat untuk menganalisa keempat iklan ini. 

 

 

 

 


