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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

Demi mencapai apa yang penulis maksud dalam tujuan penelitian, penulis membagi 

kerangka teoritis menjadi empat bagian yaitu komunikasi, iklan, semiotika sebagai alat analisis, 

dan hubungan iklan dengan semiotika itu sendiri. 

 

2.1. Definisi Komunikasi 
Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner 1 , 

sehingga dengan sifatnya ini, beberapa ahli tertarik dengan kajian komunikasi sehingga 

turut memberikan sumbangsi atas berbagai definisi komunikasi itu sendiri. Masing-

masing definisi memiliki penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, 

tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi 

sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Ada pun beberapa definisi komunikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Hovland, Janis, dan Kelly, psikolog (Jalaluddin, 1996:3) 

“The process by which and individual (the communicator) transmits stimuli 

(usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience).” 

2. Harold D. Lasswell (Cangara, 2010:19) 

Komunikasi pada dasarnya suatu proses yang menjelaskan siapa, 

mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa 

(Who? Says What? In which channel? To Whom? With what effect?) 

3. Dance (Jalaluddin, 1996:3) 

“Menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal.” 

4. Raymond S. Ross (Jalaluddin, 1996:3) 

“Proses transaksional yang meliputi pemisahan, dan pemilihan bersama 

lambang secara kognitif, begitu rupa sehingga membantu orang lain untuk 

mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respon yang sama dengan yang 

dimaksud oleh sumber.” 

 

 

                                                        
1) Berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan (KBBI). 
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5. Kamus psikologi Dictionary of Behavioral Science (Jalaluddin, 1996:3-4) 

“Komunikasi 1) Penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat 

yang lain seperti dalam sistem syaraf atau penyampaian gelombang-gelombang 

suara. 2) Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh organisme. 3) Pesan 

yang disampaikan. 4) (Teori Komunikasi) Proses yang dilakukan satu sistem untuk 

mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. 

5) (K. Lewin) Pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain 

sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan 

pada wilayah lain. 6) Pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi.” 

6. Colin Cherry (Jalaluddin, 1996:7-8) 

“Usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan 

bahasa atau tanda. Memiliki bersama serangkaian peraturan untuk berbagi kegiatan 

mencapai tujuan.” 

 

Dari sekian banyak pengertian komunikasi, kata komunikasi itu sendiri berasal 

dari bahasa Latin yakni dari kata communis yang berarti sama (dalam bahasa Inggris: 

common). Dengan pengertian tersebut, komunikasi kemudian dianggap sebagai suatu 

proses menciptakan suatu kesamaan (commonness) atau suatu kesatuan pemikiran 

antara pengirim dengan penerima (Shimp, 2003:162-163). Artinya, komunikasi dapat 

terjadi jika ada kesamaan pemikiran yang dikembangkan antara pengirim (source) 

dengan penerima (receiver). Hal ini dikarenakan di samping perlu ada kesamaan latar 

belakang di antara penerima dan pengirim, perlu diingat bahwa manusia selektif dalam 

memilih informasi (stimulus) mana yang ingin diprosesnya (Shimp, 2003:163), yakni 

berkaitan dengan seberapa besar informasi atau stimulus yang menerpa atau menarik 

perhatian penerima. Misalnya, penayangan iklan di televisi. Penerima, dalam hal ini 

khalayak, berhak untuk menentukan iklan mana yang banyak mendapat perhatiannya, 

apa pun alasan yang melatarbelakangi penerima tersebut untuk tertarik pada iklan yang 

ditayangkan itu. 
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2.1.1. Unsur-Unsur dalam Komunikasi 

Adapun komponen atau unsur-unsur yang terkandung dalam 

komunikasi adalah sebagai berikut (Shimp, 2003:163-165): 

1. Sumber (source) 

Sumber adalah orang atau kelompok orang yang memiliki pemikiran 

atau ide untuk disampaikan kepada orang atau kelompok orang yang lain. 

2. Penerjemahan (encoding) 

Penerjemahan adalah suatu proses menerjemahkan pemikiran ke 

dalam bentuk-bentuk simbolis. Sumber memilih tanda-tanda spesifik dari 

berbagai kata, struktur kalimat, simbol dan unsur-unsur nonverbal yang 

amat luas pilihannya – untuk menerjemahkan sebuah pesan sehingga dapat 

dikomunikasikan dengan efektif kepada khalayak sasaran. 

3. Pesan (message) 

Pesan adalah suatu ekspresi simbolis dari pemikiran si pengirim 

pesan (isi atau maksud yang ingin disampaikan). Pesan bisa berupa verbal 

(bahasa lisan dan bahasa tulisan), maupun nonverbal (gesture atau gerak-

gerik, posture atau sikap, facial expression atau ekspresi muka, pakaian 

yang bersifat simbolik, gambar atau foto, dan lain-lain). 

4. Saluran (message channel) 

Saluran adalah media yang digunakan pengirim (source) untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima atau sasaran. 

5. Penerima atau komunikate (receiver) 

Penerima adalah orang atau kelompok orang yang dengan mereka 

pihak pengirim berusaha untuk menyampaikan pesannya. 

6. Interpretasi (decoding) 

Interpretasi adalah proses pemaknaan pesan oleh receiver. 

7. Gangguan (noise) 

Gangguan merupakan stimulus-stimulus eksternal yang 

mengganggu penerimaan pesan dalam bentuk yang orisinil. Gangguan ini 

dapat saja terjadi pada tahap manapun dalam proses komunikasi. 

Pada dasarnya, gangguan komunikasi dapat dibedakan menjadi 

tujuh macam yaitu: 

a. Gangguan teknis; terjadi jika saluran yang digunakan dalam komunikasi 

mengalami gangguan. 
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b. Gangguan semantik; terjadi karena adanya kesalahan bahasa yang 

digunakan (misalnya salah persepsi terhadap simbol-simbol yang 

digunakan dalam komunikasi karena perbedaan latar belakang budaya). 

c. Gangguan psikologis; terjadi karena adanya persoalan dalam diri 

individu. 

d. Gangguan fisik atau organik; disebabkan oleh kondisi geografis. 

e. Gangguan status; terjadi karena adanya jarak sosial di antara peserta 

komunikasi. 

f. Gangguan kerangka berpikir; disebabkan adanya perbedaan persepsi 

antara komunikator dengan komunikan terhadap pesan. 

g. Gangguan budaya; terjadi karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, 

dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

komunikasi. 

8. Umpan balik (feedback) 

Umpan balik adalah tanggapan atau respon receiver terhadap pesan 

source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Unsur-unsur dalam proses komunikasi 

Sumber: Shimp (2003: 164) 

 

2.1.2. Gambaran Proses Komunikasi 

Secara singkat, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan 

sebagai berikut: 

1. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan 

orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan 

yang disampaikan bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat 

Sumber  
(Menerjemahkan Pesan) Pesan 

Saluran 
Penyampaian Pesan 

Penerima 
(Mengartikan Pesan) 

Umpan Balik 

Gangguan 
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simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Hal ini karena komunikasi 

akan berhasil bila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan 

frame of reference (pengalaman dan pengertian) komunikan. 

2. Pesan (message) disampaikan melalui suatu media atau saluran baik secara 

langsung maupun tidak langsung, contohnya: berbicara langsung melalui 

telepon, surat, e-mail, atau media lainnya. 

3. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan 

menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang 

dimengerti oleh komunikan itu sendiri. 

4. Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan 

atas pesan yang dikirimkan kepadanya, sehingga komunikator menjadi tahu 

apakah komunikan mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh 

komunikator (source). 

 

Wilbur Schramm dalam the condition of success in communication 

mengatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila 1) Pesan yang dirancang 

dan disampaikan harus menarik perhatian komunikan, 2) Lambang-lambang 

yang digunakan dalam pesan haruslah sama dengan pengalaman atau frame of 

reference dari komunikan, sehingga sama-sama mengerti, 3) Pesan harus 

membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara 

untuk memperoleh kebutuhan itu, 4) Pesan harus menyarankan suatu jalan 

untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok dimana 

komunikan berada. 

 

2.2. Definisi Iklan 
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai komunikasi dan 

komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, salah satu 

komponen tersebut adalah saluran (channel) atau media. Dalam upaya seseorang 

untuk memperkenalkan produk ciptaannya, ia membutuhkan satu media atau lebih 

agar produknya tersebut dapat dikenal oleh khalayak. Untuk itu, ia dapat 

memperkenalkan produknya melalui media periklanan, baik cetak maupun 

elektronik. 



9 
 

Iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar 

oleh sebuah sponsor (Supriyanto, 2008:19). Pemasaran melihat iklan sebagai 

bagian dari strategi promosi secara keseluruhan, yang mana iklan merupakan 

bagian dari bauran promosi, sedangkan promosi itu sendiri merupakan salah satu 

bagian dari bauran pemasaran (Triadi, 2010:3). Ini merupakan strategi pemasaran 

yang dikenal dengan istilah 4P; Product Price Packaging Promotion yang pertama 

kali diperkenalkan oleh E. Jerome McCharty yang kemudian dikembangkan oleh 

Philip Kotler (Rangkuti, 2009:159). 

Periklanan adalah komunikasi komersil dan nonpersonal tentang sebuah 

organisasi dan produk-produk yang ditransmisikan ke suatu khalayak target 

melalui media bersifat massal seperti televisi, radio, koran majalah, direct mail 

(pengeposan langsung), iklan luar ruang, atau kendaraan umum. Dan dalam dunia 

baru, periklanan juga dilakukan melalui internet. 

Individu dan organisai menggunakan periklanan untuk mempromosikan 

barang, jasa, gagasan, isu, dan orang. 

 

2.2.1. Tujuan Komunikasi Iklan 

Tujuan dari komunikasi iklan itu sendiri adalah (Shimp, 

2003:161:162): 

1. Membangkitkan keinginan terhadap kategori produk 

Produsen harus berusaha sedemikian rupa sehingga khalayak 

memutuskan untuk membeli produk mereka dan bukan produk pesaing. 

2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness) 

Setiap pemasar perlu mempengaruhi sikap dan niat positif atas 

merek. Hal ini diartikan dengan upaya pemasar dalam membangun 

kesadaran 2  khalayak akan produk sehingga khalayak merasa perlu 

untuk mempertimbangkan produk tersebut untuk dikonsumsi. 

3. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

(intentions) 

                                                        
2) Kesadaran (awareness) adalah upaya untuk membuat konsumen familiar – melalui iklan, promosi 

penjualan, dan komunikasi pemasaran lainnya – akan suatu merek, memberikan informasi kepada orang banyak 
mengenai ciri khusus dan manfaatnya, serta menunjukkan perbedaannya dari merek pesaing, dari sisi fungsional 
maupun simbolisnya (Shimp, 2003:161). 
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Jika pemasar (komunikator) berhasil menciptakan kesadaran 

konsumen akan mereknya, konsumen dapat membentuk sikap 

(attitudes) positif terhadap merek, dan kemudian mungkin akan muncul 

niat (intention) untuk menggunakannya. 

4. Menfasilitasi pembelian 

Fasilitas-fasilitas ini seperti iklan yang efektif, display yang 

menarik dalam toko, dan variabel komunikasi pemasaran lainnya. 

Fungsinya untuk memfasilitasi pembelian dan memberikan solusi atas 

persoalan yang ditimbulkan oleh variable bauran pemasaran 

nonpromosi seperti produk, harga dan distribusi. 

 

2.2.2.  Fungsi Iklan 

Adapun fungsi iklan adalah sebagai berikut (Shimp, 2003: 357-361): 

1. Informing (memberi informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek 

baru yang diiklankan, mendidik mereka tentang manfaat produk 

tersebut dan menciptakan citra merek yang positif. 

Periklanan dianggap sebagai suatu bentuk komunikasi yang 

efektif karena memiliki kemampuan untuk menjangkau khalayak luas, 

memfasilitasi merek-merek baru, ataupun meningkatkan puncak 

kesadaran dalam benak konsumen (TOMA – top of mind awareness) 

untuk merek-merek yang sudah berada pada kategori produk yang 

matang (sudah dikenal oleh khalayak sebelumnya). 

2. Persuading (membujuk) 

Iklan yang efektif adalah iklan yang mampu mempengaruhi 

atau membujuk khalayak untuk mencoba produk atau jasa yang 

diiklankan tersebut.  

3. Reminding (pengingat) 

Iklan menjaga agar suatu merek tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Ketika seseorang sedang membutuhkan sesuatu, yang akan 

muncul dalam benaknya adalah memori akan iklan produk yang sesuai 

dengan kebutuhannya saat itu. Misalnya, seseorang yang merasa lapar 

tapi malas untuk masak atau keluar mencari makanan, akan teringat 
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pada produk makan delivery yang langsung diantarkan ke tempat 

tujuan. 

Periklanan bukanlah suatu pengeluaran langsung, tetapi 

dianggap sebagai investasi. Edwin L. Astzt, mantan CEO P&G, 

mengatakan bahwa nilai periklanan sebagai berikut (Shimp, 

2003:355): 

“Jikalau anda ingin merek anda menjadi sehat dan kuat, maka 

harus dilatih secara teratur. Ketika anda mendapat peluang 

untuk pergi ke bioskop atau ke tempat lainnya selain berolahraga, 

anda bisa melakukan sekaligus – yakni (ekuivalen dengan) 

mengubah dana-dana menjadi promosi (penjualan). Tetapi itu 

bukan hal yang baik untuk dilakukan. Jika anda meninggalkan 

cara hidup yang teratur dan terlatih, nantinya anda akan rugi.” 

Lebih lanjut, konsultan pemasaran terkemuka, wakil presiden 

BOOZ, Allen & Hamilton memaparkan bahwa pengeluaran 

investigasi yang konsisten adalah faktor kunci yang mendasari 

periklanan sukses. Beriklan bagi pemasar seperti halnya berolahraga 

bagi tubuh manusia. Jika olahraga membantu manusia untuk tetap 

bugar, beriklan membantu pemasar untuk tetap mengingatkan 

khalayak akan mereknya (Shimp, 2003:355-356). 

4. Adding value (memberikan nilai tambah) 

Ada tiga cara mendasar perusahaan memberi nilai tambah pada 

penawaran-penawaran mereka, yaitu: inovasi, penyempurnaan 

kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. 

“Inovasi tanpa kualitas adalah semata-mata hal yang baru. 

Persepsi konsumen tanpa kualitas dan/atau inovasi adalah 

semata-mata reklame yang berlebihan. Dan keduanya, inovasi 

dan kualitas, jika diterjemahkan dalam persepsi-persepsi 

konsumen, seperti suara pohon terkenal yang tumbang di hutan 

yang kosong.” 
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Perikalanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi persepsi3 konsumen. 

 

2.2.3. Strategi Periklanan 

Strategi periklanan adalah apa yang dikatakan pengiklan tentang 

merek yang diiklankan. Strategi merupakan formulasi suatu pesan 

periklanan yang mengkomunikasikan keuntungan utama dari merek atau 

bagaimana merek tersebut mampu memecahkan masalah konsumen. 

Beberapa kategori tujuan periklanan yang menjadi acuan strategi 

periklanan diantaranya (Shimp, 2003:366-369): 

1. Siapa? 

Siapa yang dimaksud pasar sasaran. Pasar sasaran ini dibedakan 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya4 . Biasanya kebutuhan 

dasar dikategorikan berdasar demografis, psikografis, geodemografis, 

atau karakteristik-karakteristik lainnya yang mempengaruhi perilaku-

perilaku pemilihan. 

2. Apa? 

Apa meliputi dua pertimbangan, yaitu: 

a. Apa penekanannya? 

Penekanan berhubungan dengan fitur atau ciri dan manfaat 

yang akan ditekankan serta emosi yang hendak ditimbulkan ketika 

mengiklankan suatu merek. 

b. Apa tujuannya? 

Tujuan berhubungan dengan tujuan dari komunikasi atau 

penjualan spesifik yang perlu dicapai pada tahap sekarang dalam 

siklus kehidupan merek. Hal ini berkaitan dengan fungsi iklan 

yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

3. Dimana, kapan, dan seberapa sering? 

Menyangkut pasar atau sasaran mana yang hendak dituju, kapan 

harus beriklan, dan seberapa sering perusahaan harus beriklan. 

                                                        
3) Persepsi ditentukan oleh faktor seperti: 1) Latar belakang budaya 2) Pengalaman masa lalu 3) Nilai-

nilai yang dianut 4) Berita-berita yang berkembang (Kasali, 2005:23). 
4) Kebutuhan dasar digunakan sebagai pemikat untuk suatu merek dan ciri-ciri produknya (Shimp, 

2003:366). 
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Dari tujuan periklanan ini, pengiklan menetapkan langkah-langkah 

apa saja yang harus dilakukan dalam strategi periklanan untuk suatu merek 

tertentu. Langkah-langkah itu antara lain (Shimp, 2003:420-424): 

1. Menspesifikasikan fakta kunci 

Fakta kunci dalam strategi periklanan ini merupakan pernyataan 

tunggal dari sudut pandang konsumen, dimana fakta kunci ini 

mengidentifikasikan mengapa para konsumen membeli atau tidak 

membeli produk/jasa/merek, atau tidak mempertimbangkan produk 

tersebut sebagai produk yang layak. 

2. Menyatakan masalah pemasaran utama 

Masalah pemasaran utama bisa jadi adalah citra, masalah 

persepsi produk, atau suatu masalah dalam persaingan. 

3. Menyatakan tujuan komunikasi 

Hal ini merupakan pernyataan langsung tentang efek periklanan 

apa yang diinginkan dari pasar sasaran dan bagaimana iklan tersebut 

seharusnya mempersuasi atau membujuk para konsumen. 

4. Mengimplementasikan strategi periklanan yang kreatif 

Inti dari keseluruhan strategi periklanan adalah strategi pesan 

yang kreatif, terkadang disebut juga kerangka kerja kreatif (creative 

platform). Kerangka kerja kreatif bagi sebuah merek dirangkum dalam 

pernyataan tunggal yang disebut “pernyataan positioning” 5 , yang 

meliputi pendefinisian pasar sasaran, identifikasi pesaing kompetisi 

utama, pemilihan janji, penawaran alasan-alasan mengapa harus 

memilih produk tersebut, membangun persyaratan arus perintah 

korporatif/divisional; mengingatkan pengiklan untuk menyertakan 

slogan atau logo korporat, suatu kalimat standar, berbagai peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah, dan seterusnya. 

5. Membangun arus perintah koorporat/divisional 

Pada dasarnya, strategi ini mengingatkan pengiklan untuk 

menyertakan slogan atau logo korporat, suatu kalimat standar, berbagai 

                                                        
5) Pernyataan positioning adalah gagasan kunci yang menyatukan apa yang diharapkan akan dimengerti 

dari suatu merek di dalam benak konsumen serta dengan mempertimbangkan tentang bagaimana para pesaing 
memposisikan merek-merek mereka (Shimp, 2003:422).  
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peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (seperti yang terdapat pada 

iklan rokok) 

 

Selain atribut atau ciri khas merek yang diiklankan, biasanya 

pengiklan juga memasukkan nilai-nilai yang mewakili keyakinan yang 

dianut orang serta berkaitan dengan apa yang penting dalam hidupnya 

(Shimp, 2003:427). Nilai-nilai tersebut diproses dalam beberapa 

komponen sebagai berikut: 

Komponen Definisi 

Orientasi Nilai 

 

Nilai akhir atau instrumental 

yang difokuskan terhadap 

periklanan; level tersebut 

berperan sebagai daya penggerak 

bagi eksekusi periklanan. 

Nilai Daya Angkat 

 

Cara dimana periklanan akan 

menarik, menjangkau, 

mengaktifkan nilai kunci atau 

end level, yang menjadi kekuatan 

pengendali periklanan. 

Kerangka Kerja Eksekusional 

 

Keseluruhan iklan atau plot 

tindakan. Menyajikan 

mekanisme bagi 

pengkomunikasian orientasi nilai 

serta nada keseluruhan dan gaya 

iklan. 

Konsekuensi Merek 

 

Konsekuensi positif utama, atau 

berbagai manfaat penggunaan 

merek yang dikomunikasikan 

kepada konsumen melalui iklan, 

baik verbal maupun nonverbal. 

Atribut Merek 

 
 
 

Ciri-ciri khas merek yang 

dikomunikasikan sebagai means 
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pendukung konsekuensi dari 

penggunaan merek. 

Tabel 1. MECCAS6: Konseptualisasi Sumber Hasil dari Komponen 

Strategi Periklanan 

Sumber: Shimp (2003:430) 

 

2.2.4. Pendukung dalam Periklanan 

Dalam sebuah iklan, ada yang dinamakan dengan pendukung iklan 

yaitu (Shimp, 2003:459-493): 

1. Endorsement (ikon dalam iklan) 

Endorsement bisa jadi dari tokoh umum yang popular, tapi juga 

bisa dari para non selebriti atau mereka yang tak familiar bagi 

konsumen. Penggunaan endorsement seperti selebriti ini diharapkan 

dapat mempengaruhi sikap dan perilaku baik calon konsumen terhadap 

produk yang didukungnya. Hal ini bisa saja terjadi karena kehadiran 

selebriti sebagai endorsement mempengaruhi persepsi calon konsumen 

akan kualitas produk yang diiklankan tersebut. 

Seorang selebriti bisa menjadi pendukung iklan yang efektif 

apabila ada hubungan yang berarti atau adanya kecocokan antara 

selebriti, khalayak, dan produk yang diiklankan. 

Selebriti diseleksi dengan cara melihat rating. Selain itu, 

pemilihan selebriti sebagai endorsement ini diputuskan dengan cara 

mempertimbangkan kredibilitas selebriti, kecocokan selebriti dengan 

khalayak, kecocokan selebriti dengan merek, daya Tarik selebriti, dan 

pertimbangan lainnya seperti biaya selebriti, besar-kecilnya 

kemungkinan selebriti tersebut akan mendapat masalah setelah 

mendukung iklan tersebut, sulit atau mudahnya ia akan bekerja-sama, 

dan berapa banyak merek lain yang sedang didukungnya. 

Selain selebriti, pengiklan juga menggunakan endorsement 

orang biasa yaitu non selebriti untuk mendukung produk mereka. 

 

                                                        
6) Akronim dari Means-End Conseptualization of Component for Advertising Strategy (Konseptualisasi 

Sumber-Hasil atas Kompone bagi Strategi Periklanan) (Shimp, 2003:429).  
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Atribut-atribut pendukung: 

a. Daya tarik proses indentifikasi 

Konsep umum dari daya tarik terdiri dari tiga ide yang 

berhubungan, yakni persamaan (similarity), pengenalan 

(familiarity) dan penyukaan (liking). 

b. Kredibilitas: proses internalisasi 

Dua sifat penting dalam kredibilitas pendukung adalah 

keahlian dan kepercayaan. Keahlian mengacu pada pengetahuan, 

pengalaman atau keterampilan yang dimiliki seorang pendukung 

yang berhubungan dengan topik iklannya. Sedangkan kepercayaan 

mengacu pada kejujuran, integritas, dan dapat dipercayanya 

seorang sumber. 

2. Humor dalam iklan 

Tujuan dari penggunaan humor dalam iklan oleh pengiklan 

yaitu pengiklan berharap bisa mencapai berbagai tujuan komunikasi 

seperti untuk memperoleh perhatian, membimbing pemahaman 

konsumen tentang pertanyaan-pertanyaan produk, mempengaruhi 

sikap, meningkatkan realibilitas dari pernyataan yang diiklankan, dan 

akhirnya menciptakan tindakan pembelian oleh pelanggan. Humor 

merupakan suatu metode yang efektif untuk menarik perhatian pada 

iklan, menambah kesenangan (liking) pada iklan dan merek yang 

diiklankan, tidak merusak pemahaman (comprehension) tentang 

produk, tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari sekedar 

bujukan, tidak menambah kredibilitas sumber. Sifat produk 

mempengaruhi penggunaan humor. Biasanya humor digunakan dalam 

iklan produk yang sudah mapan dan bukan produk baru, lebih cocok 

untuk produk-produk yang berorientasi pada perasaan dan 

pengalaman, serta humor juga digunakan pada produk-produk yang 

tidak sangat membutuhkan keterlibatan konsumen (seperti barang-

barang kemasan konsumen yang harganya murah). 

3. Daya tarik rasa takut 

Iklan yang menggunakan rasa takut sebagai daya tarik 

menyebutkan dalam iklannya bahwa adanya konsekuensi negatif jika 
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tidak menggunakan produk yang diiklankan tersebut, atau konsekuensi 

negatif dari perilaku yang tidak baik seperti mengemudi saat mabuk. 

Logika dari penggunaan daya tarik ini yaitu bahwa pengiklan 

ingin melibatkan khalayak dengan pesan sehingga mendorong 

diterimanya argumen pesan. Daya tarik ini dapat berbentuk celaan 

sosial atau bahaya fisik seperti deodorant dimana jika produk ini tidak 

digunakan maka seseorang akan bermasalah dengan bau badan dan 

membuatnya masuk dalam masalah seperti menjadi tidak disukai atau 

dihindari orang lain. Pengiklan berpikir bahwa kadang-kadang kita 

harus menakut-nakuti orang untuk menyelamatkan hidup mereka. 

4. Rasa bersalah sebagai pemikat 

Rasa bersalah digunakan untuk menegaskan atau 

menyimpulkan bahwa rasa bersalah dapat dihapus dengan 

menggunakan produk yang diiklankan. 

5. Unsur seksual dalam iklan 

Daya tarik seksual dalam periklanan ada dua bentuk, yaitu 

nuditas (tubuh yang telanjang) dan omongan yang tidak senonoh. 

Fungsi dari penggunaan unsur seksual dalam iklan ini yaitu bertindak 

sebagai daya tarik untuk mengambil perhatian yang juga 

mempertahankan perhatian tersebut untuk waktu yang lebih lama, 

untuk meningkatkan ingatan terhadap pesan, untuk membangkitkan 

tanggapan emosional seperti perasaan arousal (merangsang) atau 

bahkan nafsu. 

6. Pesan-pesan bawah sadar dan simpanan simbolik 

Kata bawah sadar (subliminal) mengacu pada kemunculan 

rangsangan di tingkat bawah ambang kesadaran (awareness). 

7. Fungsi musik dalam periklanan 

Jingle, musik latar, nada-nada populer, dan aransemen klasik 

digunakan untuk menarik perhatian, menyalurkan pesan-pesan 

penjualan, menentukan tekanan emosional untuk iklan, dan 

mempengaruhi suasana hati para pendengar. 

8. Periklanan komparatif 

Periklanan komparatif adalah praktek dimana pemasang iklan 

secara langsung atau tidak langsung membandingkan produk mereka 
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dengan produk lain merupakan ciri khas bahwa produk yang diiklankan 

akan lebih unggul dalam suatu atau beberapa pertimbangan penting 

dalam pembelian. 

 

2.2.5.  Media Periklanan 

Media periklanan berbeda dengan sarana. Media periklanan adalah 

metode komunikasi umum yang membawa pesan periklanan, yaitu televisi, 

majalah, surat kabar dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan sarana adalah siaran khusus atau pilihan posisi cetak dimana iklan 

akan dipasang. Jadi, misalkan suatu iklan rokok menggunakan televisi 

(Trans TV) sebagai medianya, dan acara bioskop malam sebagai 

sarananya. 

Media iklan utama antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, 

dan iklan outdoor pada papan reklame. Media yang terbaik tergantung 

pada tujuan pengiklan, kebutuhan kreatif, tantangan persaingan, dan 

ketersediaan anggaran. Namun, karena iklan yang penulis teliti 

menggunakan televisi sebagai medianya, penulis hanya akan fokus pada 

media yang satu ini.  

Dalam segmen pemrograman televisi, terdapat tiga day part 

(bagian hari) utama yaitu (Shimp, 2003:530): 

1. Waktu utama (prime time) 

Waktu utama berkisar antara pukul 19:00 dan 22:00. Program 

acara maupun iklan yang tampil pada prime time dikenai harga yang 

mahal karena pada jam-jam ini paling banyak penontonnya. 

2. Siang hari (day time) 

Berkisar dari subuh sampai pada pukul 16:30. 

3. Waktu tambahan (fringe time) 

Merupakan masa sebelum dan sesudah prime time. 
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Seperti halnya media-media yang lain, televisi juga memiliki 

kelebihan dan kekurangannya, seperti yang bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Kelebihan Kekurangan 

Mendemonstrasikan penggunaan 

produk 

Biaya periklanan yang meningkat 

dengan cepat 

Muncul tanpa diharapkan Erosi penonton televisi 

Mampu memberikan kegembiraan Fraksionalisasi penonton 

Dapat menggunakan humor Zipping dan zapping 

Efektif dengan tenaga penjualan 

perusahaan dan perdagangan 

Clutter 

Kemampuan mencapai  dampak 

yang diinginkan 

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Periklanan di Televisi 

Sumber: Shimp (2003:535) 

 

Kelebihan pertama televisi yaitu mendemontrasikan penggunaan 

produk; khalayak dapat menggunakan indera pendengaran dan 

penglihatan sehingga mereka dapat mengidentifikasi produk dan 

pengguna produk (endoser), serta bahkan mampu membayangkan ketika 

mereka menggunakan produk tersebut. Kelebihan iklan di televisi 

selanjutnya yaitu muncul tanpa diharapkan; televisi menggunakan indera 

khalayak dan menarik perhatian mereka bahkan pada saat mereka tidak 

ingin menonton iklan. Selanjutnya dengan media ini, iklan bisa 

memberikan kegembiraan dan juga bisa menggunakan humor sebagai 

pendekatannya. Iklan di televisi bisa didramatisir dan ditayangkan lebih 

menggairahkan dari keadaan yang sesungguhnya, sedangkan iklan yang 

menggunakan pendekatan humor paling sering diingat oleh khalayak. 

Kelebihan berikut yakni efektif dengan tenaga penjualan perusahaan dan 

perdagangan (didukung dengan langkah selanjutnya seperti membuat 

ruang display khusus produk seperti yang diiklankan) yang kemudian 

berdampak pada hasil yang diinginkan (mengaktifkan  kesadaran 

khalayak dan mengaktifkan ingatannya untuk menerima pesan penjualan). 
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Kekurangan pertama beriklan di televisi adalah biaya periklanan 

yang meningkat dengan cepat. Kedua, erosi penonton televise. Hal ini 

terjadi karena adanya rekaman video, program sindikasi, televisi kabel, 

internet dan alternatif waktu senggang yang berdampak pada semakin 

berkurangnya jumlah penonton televisi. Kekurangan selanjutnya yaitu 

fraksionalisasi penonton sebagai akibat dari banyaknya pilihan program 

bagi penonton televisi sehingga pengiklan tak dapat mengharapkan 

penonton yang homogen. Zipping 7  dan zapping 8  serta cultter adalah 

kekurangan lain dari beriklan di media ini. Culter terjadi karena jaringan 

meningkatkan/menambahkan pengumuman promosi untuk merangsang 

penonton menonton program yang dipromosikan secara gencar dan karena 

pengiklan meningkatkan/menambahkan iklan-iklan pendeknya. Hal ini 

mengakibatkan semakin bertambah banyak yang harus ditonton penonton 

televisi sehingga menjadi alasan bagi penonton untuk meninggalkan 

pesawat televisi dan memungkinkan berkurangnya kemampuan mereka 

dalam mengingat nama merek. 

 

2.3. Konsep Semiotika 
Secara umum, semiotika adalah studi mengenai arti dan analisis dari kejadian-

kejadian yang menimbulkan arti (meaning-producing events). Konsep dasar dari 

semiotika adalah tanda (sign). 

Tanda terdapat dimana-mana: kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, 

lampu lalu lintas, bendera, struktur karya sastra, struktur film, bangunan (arsitektur) 

dan sebagainya. Segala sesuatu dapat menjadi tanda. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa sadar telah mempraktekkan semiotika 

atau semiologi dalam komunikasi. Misalkan saja ketika kita melihat lampu lalu lintas 

yang menunjukkan warna merah maka secara otomatis kita menghentikan kendaraan 

dan lampu hijau sebagai tanda untuk jalan, atau contoh lainnya tanda P yang dicoret 

sebagai dilarang parkir. Ketika kita mengartikan rambu-rambu lalu lintas, kita telah 

berkomunikasi, kita telah melakukan suatu proses pemaknaan terhadap tanda-tanda 

(sign) tersebut. 

                                                        
7) Terjadi saat iklan yang telah direkam dengan VCR ditayangkan dengan cepat ketika penonton 

menonton materi iklan yang pernah ditayangkan sebelumnya (Shimp, 2003:537). 
8) Terjadi pada saat para penonton beralih ke saluran lain ketika iklan ditayangkan (Shimp, 2003:537). 
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Dalam komunikasi massa, semua bentuk dan isi media massa pada dasarnya 

adalah tanda. Iklan adalah tanda, berita adalah tanda, foto adalah tanda, film adalah 

tanda, suara penyiar radio adalah tanda, presenter adalah tanda, bahkan pesawat televisi 

itu sendiri juga merupakan tanda. 

 

2.3.1. Sejarah dan Definisi Semiotika 

Istilah “tanda” (Inggris: sign, Yunani: semeion) dalam konteks filsafat 

pada awalnya diturunkankan dari istilah dalam kedokteran hipokratik atau 

asklepiadik dengan perhatiannya pada simptomatologi atau diagnostik 

inferensial (Sinha dalam Kurniawan, 2001:8). Umberto Eco merumuskan 

“tanda” sebagai sesuatu bukti tidak langsung yang membawa pada beberapa 

kesimpulan tentang keberadaan sesuatu yang bukan merupakan bukti tidak 

langsung tersebut (Eco dalam Kurniawan, 2001:8). 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan Charles Sanders Peirce (1839-

1914) yang mengawali cara pandang baru terhadap bahasa dengan dialihkannya 

filsafat bahasa ke pengkajian tanda, dan awal dari semiologi kontemporer. 

Peirce lebih menekankan pada kedekatan tanda dan logika, bahkan menamakan 

logika dengan ilmu tanda itu sendiri (Lechte dalam Kurniawan, 2001:21), 

sedangkan Saussure menekankan bahwa bentuk dan konsep tidak muncul bebas 

satu sama lain, tapi bahwa tanda itu memuat kesatuan dari signifier dan signified. 

Saussure memilah antara signifiant 9  (penanda) dan signifie 10  (petanda) 

(Kurniawan, 2001:12-14). 

 

2.3.2. Teori Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik 

pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat 

menentukan makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang 

sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda 

situasinya. 

                                                        
9) Signifiant adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna (aspek material), yakni apa yang 

dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca (Kurniawan, 2001:14). 
10) Signifie adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep (aspek mental) dari Bahasa (Kurniawan, 

2001:14). 
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Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi 

antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, interaksi 

antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan nama order of signification 

yang mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi 

(makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Di sinilah titik 

perbedaan Saussure dan Barthes, meskipun Barthes tetap menggunakan istilah 

signifier-signified yang diusung oleh Saussure.  

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang 

menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat 

kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda 

tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua 

dan membentuk tanda baru (Kurniawan, 2001:22-23). Jadi, ketika suatu tanda 

yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi, 

maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Misalnya, pohon beringin 

yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap 

sebagai hunian para makhluk halus. Konotasi “keramat” ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol pohon beringin, 

sehingga pohon beringin yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapi 

berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, 

“pohon beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah mitos. 

 

2.3.3. Tiga Bidang Studi dalam Semiotika 

Menurut John Fiske (2011:37-38), semiotika memiliki tiga bidang studi 

utama yakni: 

1. Tanda itu sendiri 

Tanda terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara 

tanda-tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara tanda-

tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda adalah 

konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang 

menggunakannya. 
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2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda 

Mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi 

kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau untuk mengeksploitasi 

saluran komunikasi untuk mentransmisikannya. 

3. Kebudayaan atau tempat kode tanda bekerja 

Tergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk 

keberadaan dan bentuknya sendiri. 

 

Dalam semiotika, penerima atau pembaca pesan dipandang memiliki 

peran yang aktif dibandingkan dalam paradigma transmisi yang mana 

mereka dianggap pasif. Semiotika lebih suka memilih istilah “pembaca” 

untuk komunikan, karena “pembaca” pada dasarnya aktif dalam 

menciptakan pemaknaan teks atau tanda (sign) dengan membawa 

pengalaman, sikap, emosi terhadap teks atau tanda tersebut (Fiske, 2011:38). 

 

2.4. Hubungan Iklan dengan Semiotika 
Hal mendasar dalam komunikasi adalah konsep arti (meaning) yang dimilikinya. 

Para pemasar melalui sarana iklan berusaha menunjukkan arti merek mereka kepada 

calon konsumen, yang mana calon konsumen diharapkan memperoleh makna yang 

sama dengan yang dimaksudkan oleh pemasar melalui tanda-tanda berupa gambar, 

kalimat, musik atau jingle yang terdapat di dalam iklan merek mereka tersebut. 

Penggunaan tanda-tanda ini juga diharapkan dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, 

reaksi emosional dan pilihan-pilihan calon konsumen yang berhubungan dengan merek. 

Tentunya dengan tujuan akhir adalah untuk mendorong calon konsumen memilih 

merek mereka dan bukan tawaran kompetitor. 

 

2.4.1. Sifat-Sifat Tanda 

Tanda (sign) adalah suatu bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh panca 

indera, yang merepresentasikan sesuatu (referent) kepada seseorang 

(interpreter) dalam suatu konteks11 (Shimp, 2003:166). 

                                                        
11) Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian (KBBI). 
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Tanda yang sama memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pada 

waktu dan dalam konteks yang berbeda pula. Semua arti merupakan arti menurut 

suatu konteks tertentu. 

 

2.4.2. Transfer Arti: dari Budaya, kepada Obyek, kepada Konsumen 

Iklan merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam 

pentransferan arti. Peran iklan dideskripsikan demikian (Shimp, 2003:168): 

“Iklan merupakan metode yang potensial dalam transfer arti dengan 

membawa consumer good dan sebuah representasi dari dunia yang 

terbentuk dari budaya (culturally constitured world) dalam kerangka iklan 

tertentu… Karakteristik yang telah diketahui dari culturally constituted 

world tersebut kemudian menetap di dalam karakteristik yang diketahui 

dari suatu consumer good, dan terjadilah transfer arti dunia kepada 

barang tersebut.” 

 

Ketika dihadapkan pada suatu iklan, khalayak tidak hanya menarik 

informasi darinya melainkan secara aktif terlibat dalam memberikan arti kepada 

merek yang diiklankan tersebut. 

Culturally constituted world (dunia yang terbentuk dari budaya) ini bisa 

dilihat dengan adanya klaim pada suatu iklan. Klaim ini berfungsi untuk 

menunjukkan kepada konsumen dengan cara yang menarik dan mudah diingat. 

Bentuk dari klaim pada iklan terlihat dalam visualisasi gambar dan 

penekanannya pada teks (slogan) dalam suatu iklan tertentu. 

 

2.4.3. Penggunaan Tanda dalam Iklan 

Seperti halnya tanda dan arti itu berbeda, tanda dan simbol juga 

memiliki pengertian yang berbeda pula secara spesifik. Suatu obyek merupakan 

sebuah tanda dari sesuatu jika baik obyek maupun referent12-nya berasal dari 

konteks kultural yang sama. Suatu tanda memperoleh arti dari hal-hal lain dalam 

konteksnya, begitu pula sebaliknya. Misalnya, produk-produk Jepang sering 

menggunakan Bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa produk tersebut 

bertaraf internasional. 

                                                        
12) Referent adalah apa yang direpresentasikan atau dilambangkan oleh obyek tersebut. 
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Sedangkan, sebuah obyek disebut sebagai simbol dari obyek lainnya 

ketika obyek tersebut dan referent-nya tidak memiliki hubungan intrinsik 

sebelumnya, melainkan hubungan secara sewenang-wenang atau metafora. 

Misalnya iklan Biskuat yang menampilkan seekor macan yang kuat dan tangguh, 

pengiklan mencoba menggambarkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi 

Biskuat ia akan tangguh seperti seekor macan. Hal ini juga diperkuat dengan 

teks pada iklan yang berbunyi: “sekuat macan.” 

Ketika menciptakan hubungan simbolis, komunikator pemasaran sering 

menggunakan bahasa figuratif13, atau nonliteral. Bahasa figuratif memiliki tiga 

bentuk yaitu simile, metafora dan alegori. Simile menggunakan sebuah istilah 

komparatif seperti kata like (seperti) atau as (bagaikan) untuk menghubungkan 

item-item dari class of experience yang berbeda. 

Berbeda dengan kiasan (simile), metafora menggunakan sebuah kata 

atau konsep yang tidak dinyatakan secara literal, dengan tujuan membuat ide 

yang abstrak lebih nyata. Para pengiklan menggunakan metafora dengan 

harapan dapat terus mengasosiasikan merek mereka dengan referent yang 

dikenal luas dan mempunyai arti secara simbolis. Arti pada referent kemudian 

akan ditransferkan pada merek. 

Sementara itu, alegori14  merepresentasikan metafora yang lebih luas. 

Penggunaan alegori menghubungkan obyek dalam narasi tertentu dengan arti-

arti di luar narasi tersebut. Dengan kata lain, alegori menunjukkan arti dari suatu 

cerita di balik cerita, dimana terdapat pula sesuatu yang lain dari apa yang 

direpresentasikan secara literal. Selain menggunakan metafora, alegori juga 

menggunakan personifikasi15. 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 
Sudah banyak penelitian yang dilakukan berbagai kalangan mengenai iklan, 

baik yang sifatnya praktikal maupun akademis. Beberapa skripsi atau jurnal yang 

menjadi acuan penelitian antara lain: 

                                                        
13) Bahasa figurative melibatkan pengekspresian sesuatu (misalnya merek) dengan hal yang biasanya 

digunakan untuk melambangkan hal lain (misalnya suatu ide atau obyek) yang dapat dianggap berkaitan 
(analogous). 

14) Kata alegori berasal dari Bahasa Yunani yang berarti kata lain atau kiasan. 
15) Pengumpamaan (pelambangan) benda mati sebagai orang atau manusia, seperti bentuk 

pengumpamaan alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia (KBBI). 
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Pertama, dalam skripsi Resti Septriana Putri, tahun 2014, mahasiswi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul Gaya 

Hidup Kaum Urban Dalam Iklan 3 (Analisis Semiotika Roland Barthes terhadap Iklan 

Operator Seluler 3 versi Indie+ “Jadi Orang Gede Menyenangkan, Tapi Susah 

Dijalani”). Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini adalah 

pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah iklan 3 (Three), sedangkan yang 

menjadi objek penelitian penulis adalah iklan Axis. Persamaan penelitian penulis 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis semiotika dalam 

menganalisa data, serta media yang digunakan keduanya adalah media televisi. 

Kedua, dalam skripsi Rachma Senja Melani, tahun 2009, mahasiswi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara yang berjudul Tinjauan 

Makna danBahasa Visual Iklan Axis (Analisis Semiotika Iklan GSM Axis Versi Senyum 

Kiara di Televisi Swasta). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

objek penelitian keduanya adalah iklan Axis di televisi, serta menggunakan analisis 

semiotika untuk menganalisis data. Perbedaannya yaitu pada versi iklan. Penelitian ini 

menggunakan iklan Axis versi Senyum Kiara sebagai objeknya, sedangkan objek 

penelitian penulis adalah iklan Axis versi Iritology. 

Ketiga, dalam tesis Eka Akbar Malik, mahasiswa Program Magister Ilmu 

Komunikasi, Universitas Padjajaran berjudul Analisis Semiotik Iklan Korporat 

Telkomsel Versi “Paling Indonesia” di Televisi. Persamaan penelitian penulis dengan 

penelitian ini adalah keduanya sama-sama menggunakan analisis semiotika dalam 

menganalisa data pada iklan dengan media televisi, sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian ini menggunakan iklan Telkomsel sebagai objek penelitiannya dan penulis 

menggunalan iklan Axis sebagai objek penelitian. 
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2.6. Kerangka Pikir Penelitian 
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