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BAB IV 

PENYAJIAN DATA 

 
Sebelum masuk pada pembahasan, yakni menemukan dan memaknai tanda-tanda yang 

terdapat dalam keempat iklan Axis versi iritology ini, penulis memaparkan visualisasi keempat 

iklan dalam bentuk potongan-potongan gambar maupun teks dari keempat video iklan agar 

membantu pembaca dalam memahami jalan cerita dari setiap iklan Axis tersebut. 

 

4.1. Iklan Axis Iritology No. 36 – Maha Guru Irit 
4.1.1. Sinopsis Iklan 

Ada seorang pemuda yang ingin hemat biaya transportasi sehingga dia 

menelpon beberapa kenalannya agar bisa nebeng. Selain itu, dia juga ingin 

hemat pulsa dengan cara bicara dengan singkat saat menelpon sehingga terjadi 

salah pengertian. 

4.1.2. Visual Iklan 

Timeline Visual Audio dan Potongan Gambar Video 

00:02 1. Endoser 

a. Tukang becak 

mengenakan topi 

yang sudah sobek 

dan 

menggantungkan 

handuk berwarna 

ungu 

dipundaknya. 

b. Tukang becak 

duduk di atas 

becak, tangan 

kirinya menopang 

pipi kiri, dan 

mengacungkan 

Tukang becak: "Iritology no. 36.” 
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jari telunjuk 

tangan kanannya. 

c. Gambar tukang 

becak diletakkan 

di dalam “balon 

pikir” yang 

berhiaskan 

bunga. 

2. Tulisan 

(menggunakan jenis 

huruf sans serif): 

a. IRITOLOGY; 

diwarnai dengan 

gradasi warna 

kuning ke ungu, 

dan bayangan 

tulisan diwarnai 

dengan gradasi 

warna ungu muda 

ke ungu tua. 

b. Gaya Hidup Irit; 

diwarnai dengan 

gradasi warna 

putih ke ungu. 

3. Warna 

a. Latar berwarna 

ungu. 

b. Bunga berwarna 

kuning, biru, 

merah muda, dan 

daun berwarna 

hijau yang 

terdapat pada 
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frame (bingkai) 

balon pikir. 

c. Balon pikir 

berwarna ungu 

dengan 

pinggirannya 

berwarna hitam. 

4. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

00:03 1. Endoser 

Seorang pemuda 

berpakaian serba 

hijau dan 

mengenakan tas 

samping, sedang 

menelepon di depan 

rumah. 

2. Ada mobil yang 

terpakir di halaman 

depan rumah, di 

belakang si pemuda. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Pemuda: “Halo. Lewat Sudirman 

  nggak lo?” 

00:06 1. Endoser 

Si pemuda sedang 

berbicara dengan 

temannya lewat 

telepon selular, dan 

merasa kecewa karena 

temannya tak lewat 

Sudirman. 

Teman si pemuda: “Astaga, gue 

 nggak lewat 

 bray!” 
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2. Gambar diambil 

dengan teknik medium 

close-up. 

00:07 1. Endoser 

Si pemuda sedang 

menelepon sambil 

mengusap-usap 

kepalanya sendiri. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik medium 

close-up. 

Pemuda: “Pak, lewat Sudirman, 

 Pak?” 

00:08 1. Endoser 

Seorang pria berkulit 

hitam yang 

mengenakan topi 

samping berwarna 

hitam, baju berwarna 

putih dan jaket 

berwarna ungu sedang 

bicara di telepon 

selularnya dengan 

logat Papua. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Pria: “Saya tinggal su jauh kaka.” 

00:10 1. Endoser 

Si pemuda sedang 

menelepon sambil 

bersandar di pagar 

rumah. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up 

Pemuda: “Bapak, Sudirman?” 
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00:11 1. Endoser 

Seorang Ibu 

mengenakan daster 

dan turban berwarna 

cokelat, duduk 

membelakangi meja 

makan, dan sedang 

bicara lewat telepon 

selualar. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

 Ibu: “Sukirman, saya.” 

00:12 1. Endoser 

Pemuda sedang 

menelepon dan 

bersandar di pagar. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 
Pemuda: “Sukirman?” 

00:13 1. Endoser 

Seorang Ibu 

mengenakan daster 

dan turban berwarna 

cokelat, duduk 

membelakangi meja 

makan, dan sedang 

bicara lewat telepon 

selualar. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Ibu: “Supriman.” 
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00:14 1. Endoser 

Pemuda sedang 

menelepon dengan 

wajahnya yang 

tampak kebingungan. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Pemuda: “Supriman?” 

00:15 1. Endoser 

Seorang Ibu 

mengenakan daster 

dan turban berwarna 

cokelat, duduk 

membelakangi meja 

makan, dan sedang 

bicara lewat telepon 

selualar. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Ibu: “Sujiman.” 

00:16 1. Endoser 

Pemuda sedang 

menelepon sambil 

garuk-garuk kepala.  

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

00:17 1. Endoser 

Seorang Ibu 

mengenakan daster 

dan turban berwarna 

cokelat, duduk 

membelakangi meja Ibu: “Sukijah.” 
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makan, dan sedang 

bicara lewat telepon 

selualar. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

00:19 1. Endoser 

Pemuda sedang 

menelepon. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. Pemuda: “Pak.” 

00:20 1. Endoser 

Seorang Bapak 

berjanggut yang 

sedang berbaring di 

atas bangku dengan 

menggunakan buah 

nangka sebagai alas 

kepalanya, 

mengenakan baju 

koko dan sarung, 

dalam keadaan 

setengah sadar 

menerima telpon. Di 

belakangnya ada 

sangkar burung yang 

bagian atasnya 

berwarna ungu, dan di 

depannya ada seekor 

kambing. 

Kambing mengembik. 
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2. Gambar diambil 

dengan teknik mid 

shoot. 

00:21 1. Endoser 

Pemuda sedang 

menelpon dan 

tersenyum. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik close-

up. 
Pemuda: “Lewat Sudirman ya?” 

00:22 1. Endoser 

Seorang pria 

berwajah mirip Kiwil 

(pelawak) yang 

mengenakan baju 

berwarna ungu, jaket 

dan tas di bahu 

kanannya, sedang 

duduk dengan tangan 

kanan bersandar ke 

depan dan tangan 

kirinya memegang 

telepon seluler. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Pria: “Ya.” 

00:22 1. Endoser 

Pria sedang 

menelepon. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik close-

up. Pemuda: “Nebeng ya.” 
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00:23 1. Endoser 

Seorang pria 

berwajah mirip Kiwil 

(pelawak) yang 

mengenakan baju 

berwarna ungu, jaket 

dan tas di bahu 

kanannya, sedang 

duduk dengan tangan 

kanan bersandar ke 

depan dan tangan 

kirinya memegang 

telepon seluler. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Pria: “Ya.” 

00:24 1. Endoser 

Pemuda terlihat 

kaget. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik close-

up. 

00:25 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit 

mengenakan 

jubah dan topi 

berwarna ungu 

sedang duduk 

bersandar di atas 

becak 

berdekorasi, dan 

ada sinar yang 

1. Bunyi bel becak. 

2. Bunyi tabuhan gendang. 

3. Maha Guru Irit: “Mau irit seperti 

  dia? Ah, ikuti 

  iritology no. 

  36.” 
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menyinari Sang 

Guru. 

b. Seorang 

perempuan 

mengenakan 

kacamata hitam 

dan memegang 

siter sedang 

duduk di samping 

Maha Guru Irit. 

c. Dua pria bertubuh 

kekar 

mengenakan baju 

berwarna ungu 

tanpa lengan 

sedang mengayuh 

sepeda. 

d. Seorang 

perempuan yang 

sedang berjalan 

sambil 

menebarkan 

bunga. 

2. Tulisan dan warna: 

a. IRITOLOGY 

(menggunakan 

jenis huruf sans 

serif), berwarna 

gradasi kuning ke 

ungu dengan 

pinggirannya 

berwarna ungu (di 

depan becak). 
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b. Gaya Hidup Irit 

(menggunakan 

jenis huruf 

script), berwarna 

putih dengan 

pinggirannya 

berwarna ungu (di 

samping becak). 

3. Becak didekorasi 

dengan warna ungu, 

kuning, putih dan 

hijau. Terdapat 

gambar kepala Maha 

Guru Irit di bagian 

depan becak, dan 

gambar Maha Guru 

Irit sedang duduk 

setengah berbaring di 

bagian samping 

becak. Selain Maha 

Guru Irit dan si 

perempuan pemain 

siter, di atas becak 

juga ada beberapa 

barang yakni panci di 

atas kompor, tep 

radio, alat uap 

rambut, lampu, dua 

kipas besar berwarna 

ungu, buah-buahan, 

bantal-bantal dengan 

sarung berwarna ungu 

tua, magenta, ungu 
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dan putih, alat 

pengeras suara, dan 

jubah berwarna ungu 

yang di letakkan di 

singgasana. 

4. Gambar diambil 

dengan teknik full 

shoot. 

00:29 1. Endoser 

Pemuda terlihat 

kebingungan di depan 

rumah, matanya 

berkedip-kedip. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik close-

up. 

00:30 1. Endoser 

Guru Irit menyapa 

sambil memegang 

kartu perdana Axis.  

2. Tulisan IRIT ITU 

AXIS dalam gambar 

balon pikir 

menggunakan jenis 

huruf sans serif, “IRIT 

ITU” berwarna putih 

dan “AXIS” berwarna 

ungu. 

3. Warna 

a. Latar belakang 

gambar berwarna 

gradasi ungu ke 

putih. 

1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: “Ah” 



43 
 

b. Kartu perdana 

Axis berwarna 

dominan ungu, 

gambar bulatan 

berwarna magenta 

dan kuning. 

4. Gambar diambil 

dengan teknik Big 

close-up. 

00:31 1. Endoser 

Maha Guru Irit 

mengenakan jubah 

dan topi berwarna 

ungu serta kalung 

bunga berwarna 

kuning sedang 

menelpon. 

2. Tulisan 

(menggunakan jenis 

huruf sans serif): 

a. “Rp. 0,-“ (warna 

kuning) dan “20 

menit pertama 

setiap hari ke 

semua AXIS” 

(berwarna putih) 

dalam balon pikir 

(berwarna ungu). 

b. “jam 00:00 – 

17:00” (berwarna 

putih) yang 

terletak di bawah 

balon pikir. 

1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: “Selalu ada jalan 

   buat nebeng 

   dengan Axis 

   ngobrol irit.” 
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c. “Info promo: 

www.axisnet.id” 

(berwarna putih) 

di pojok kanan 

bawah. 

3. Latar belakang 

gambar berwarna 

gradasi ungu ke putih. 

4. Gambar diambil 

dengan teknik mid 

shoot. 

00:34 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit 

sedang 

menjelaskan 

kelebihan Axis. 

b. Pemuda sedang 

menelpon. 

2. Latar belakang 

berwarna gradasi 

ungu ke putih. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik big 

close-up. 

1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: “Nelpon Rp. 0,- 

  25 menit 

  pertama, 

00:36 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit 

sedang 

menjelaskan 

sambil menunjuk 

ke balon pikir. 

b. Perempuan si 

penabur bunga. 

1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: setiap hari ke 

 semua 

 tebenganmu.” 
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2. Tulisan 

(menggunakan jenis 

huruf sans serif): 

a. “Rp 0,- (warna 

kuning) dan “20 

menit pertama 

setiap hari ke 

semua AXIS” 

(warna putih) 

dalam balon pikir 

(berwarna ungu). 

b. “jam 00:00 – 

17:00” (berwarna 

putih) di bawah 

balon pikir. 

c. “Info promo: 

www.axisnet.id” 

(berwarna putih) 

di pojok kanan 

bawah. 

3. Latar belakang 

berwarna gradasi 

ungu ke putih. 

4. Gambar diambil 

dengan teknik mid 

shoot. 

00:38 1. Tulisan 

(menggunakan jenis 

huruf sans serif): 

a. IRIT ITU (warna 

ungu). 

b. AXIS (warna 

putih) dalam balon 
1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: “Irit itu,” 



46 
 

pikir yang 

berwarna ungu. 

c. Terdapat logo 

serta link facebook 

dan twitter Axis, 

dan alamat 

website AXIS di 

bagian tengah 

bawah. 

2. Latar belakang 

berwarna gradasi abu-

abu ke putih. 

3. Seruan beberapa orang: “eksis!” 

00:40 Seorang pria berkulit 

hitam yang mengenakan 

topi samping berwarna 

hitam, baju berwarna 

putih dan jaket berwarna 

ungu, kalung berwarna 

keemasan, berkacamata 

hitam, dan tangan kirinya 

menggenggam telepon 

seluler yang ditaruh di 

telinganya. 

00:41 Tukang becak 

mengenakan topi yang 

sudah sobek dan 

menggantungkan handuk 

berwarna ungu 

dipundaknya, duduk di 

atas becak sambil tangan 

yang satu menopang pipi 

dan yang lainnya 

diacungkan. 
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00:43 Seorang pria berwajah 

mirip Kiwil (pelawak) 

yang mengenakan baju 

berwarna ungu, jaket dan 

tas di bahu kanannya, 

sedang duduk dengan 

tangan kanan bersandar 

ke depan dan tangan 

kirinya memegang 

telepon seluler. 

Pria: “Ya.” 

00:44 1. Endoser 

Ada sinar yang 

menyinari pria mirip 

Kiwil yang sedang 

membonceng si 

pemuda dan Maha 

Guru Irit dengan 

sepeda. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik full 

shoot. 

Maha Guru Irit, Si Pemuda dan Pria 

mirip Kiwil tertawa. 

 

4.2. Iklan Axis Iritology No. 54 - Cekrek Upload AXIS 
4.2.1. Sinopsis iklan 

Seorang siswa SMA yang suka selfie (self portrait), bahkan groufie 

(group selfies) dalam setiap momen di sekolah, serta memasukkan foto-fotonya 

itu ke jejaring sosial. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4.2.2. Visual iklan 

Timeline Visual Audio dan Potongan Gambar Video 
00:01 1. Endoser 

a. Seorang penjual 

cilok yang 

mengenakan baju 

berwarna putih 

sedang memegang 

botol, di 

belakangnya ada 

gedung SMAN 54 

SUKAIRIT dan 

beberapa siswa. 

b. Gambar tukang 

cilok dalam balon 

pikir. 

2. Tulisan: 

a. IRITOLOGY, 

dibuat timbul, 

berwarna putih dan 

ungu, menggunakan 

jenis huruf sans 

serif. 

b. Gaya Hidup Irit; 

berwarna hitam 

dengan 

pinggirannya 

berwarna putih, 

menggunakan jenis 

huruf 

miscellaneous. 

c. CILOK CINLOK 

pada gerobak cilok 

Penjual cilok: “Iritology no. 54” 
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(berwarna ungu 

dengan pinggiran 

berwarna putih), 

menggunakan jenis 

huruf roman. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 

00:04 1. Endoser 

a. Seorang siswa 

sedang selfie dan 

tak mempedulikan 

teman-teman yang 

sedang bermain di 

belakangnya, 

maupun teman 

sebangku yang 

sedang menatapnya. 

b. Baju kemeja yang 

digunakan berwarna 

putih. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-up. 

1. Suara gaduh di kelas 
2. Narator: “Nunggu guru, selfie 

 dulu.” 

00:05 1. Endoser 

a. Seorang siswa 

sedang selfie dan 

tak mempedulikan 

teman-teman yang 

sedang bermain di 

belakangnya, 

maupun teman 

sebangku yang 

sedang menatapnya. 

Teman-teman di 

Narator: “Ganteng dikit, cekrek.” 
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belakang yang 

tadinya bermain, 

kembali ke tempat 

duduk masing-

masing. 

b. Baju kemeja yang 

digunakan berwarna 

putih. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-

up. 

00:07 1. Endoser 

a. Seorang siswa 

sedang selfie. 

b. Latar belakangnya 

para siswa yang 

sedang duduk dan 

seseorang dengan 

baju batik. 

c. Baju kemeja yang 

digunakan berwarna 

putih. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-up. 

Narator: “Ganteng banyak, cekrek.” 

00:08 Pak Guru dan siswa 
groufie. 

Narator: “Gaannteeng bangeet.. 
  cekrek, cekrek.” 
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00:09 1. Telepon seluler si siswa 

memperlihatkan 

gambar yang baru saja 

diambil, dipasang di 

LINE-nya. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik big close-up. 
Narator: “Upload” 

00:11 1. Endoser 

Seorang perempuan 

mengenakan baju ungu, 

sweater putih, bando 

merah muda, 

memegang kacamata 

dengan bingkai 

berwarna merah muda, 

ikat rambut di 

pergelangan tangan 

berwarna ungu, sedang 

tersenyum dan 

mengangkat jempol. 

2. Latar belakangnya 

ruangan yang penuh 

dengan barang, tembok 

berwarna ungu, dan 

seorang pria 

mengenakan sarung dan 

singlet yang 

memperlihatkan 

perutnya.  

3. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-up. 

 
Narator: “Manda Mandi Kembang 
 like this!” 
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00:12 1. Endoser 

a. Para siswa sedang 

groufie dengan latar 

belakang gedung 

sekolah yang catnya 

berwarna putih dan 

cat tiangnya 

berwarna ungu. 

b. Semua siswa 

tersenyum, kecuali 

seorang siswa 

botak, berkumis dan 

berjanggut. 

c. Warna kemeja para 

siswa berwana 

ungu. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-up. 

Narator: “Pulang sekolah ngumpul 
 bareng” 

00:13 1. Endoser 

a. Para siswa yang 

mengenakan kemeja 

berwarna putih 

sedang groufie 

dengan latar 

belakang gedung 

sekolah yang catnya 

berwarna putih dan 

cat tiangnya 

berwarna ungu. 

b. Mereka groufie 

dengan bergaya 

memajukan bibir 

mereka, kecuali 

Narator: “Senyum bebek, cekrek.” 
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seorang siswa 

botak, berkumis dan 

berjanggut. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-

up. 

00:14 1. Endoser 

a. Para siswa yang 

mengenakan kemeja 

berwarna putih 

sedang groufie 

dengan latar 

belakang gedung 

sekolah yang catnya 

berwarna putih dan 

cat tiangnya 

berwarna ungu. 

b. Mereka groufie 

dengan bergaya 

hormat, kecuali 

seorang siswa 

botak, berkumis dan 

berjanggut. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-

up. 

Narator: “Salam hormat, cekrek.” 

00:15 1. Telepon seluler si siswa 

memperlihatkan 

gambar yang baru saja 

diambil, dikirim ke 

teman melalui LINE. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik big close-up. 
Narator : “Upload. Upload.” 
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00:16 1. Endoser 

Seorang pria 

mengenakan singlet 

berwarna putih, 

rambutnya diikat dan 

memegang gayung 

berisi perlengkapan 

mandi sedang 

mengacungkan jempol. 

Di belakangnya ada 

seorang perempuan 

sedang menimba air dari 

sumur. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid Shoot. 

Narator: “Budi Blagu, like this!” 

00:17 1. Endoser 

Seorang pria berkulit 

gelap dengan rambut 

dicat kuning sedang 

duduk di atas motor 

yang sedang parkir di 

pinggir jalan sambil 

mengangkat kedua 

jempolnya dengan 

ekspresi menangis. 

Latar belakangnya ada 

beberapa pria yang 

duduk di atas motor 

yang sedang diparkir 

dan kendaraan yang 

sedang melaju. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid Shoot. 

Narator: “Bobi Baper, like this!” 
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00:18 1. Endoser 

Para siswa yang 

mengenakan kemeja 

putih sedang groufie 

dengan bergaya melihat 

ke atas dengan 

mengangkat tangan 

sambil bibir 

dimonyongkan, kecuali 

seorang siswa botak 

berkumis dan 

berjanggut yang pergi 

meninggalkan teman-

temannya. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium close-up. 

1. Musik latar 
2. Narator: “Menatap masa depan.” 

00:19 1. Ada cahaya yang 

melintas di langit. 

2. Warna: 

a. Langit biru. 

b. Awan putih. 

c. Warna oranye 

(warna saat 

matahari 

tenggelam). 

3. Gambar diambil dengan 

teknik long shoot. 

1. Maha Guru Irit: “Ah” 
2. Narator: “Menatap masa depan.” 

00:20 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit 

mengenakan jubah 

dan topi berwarna 

ungu, serta kalung 

bunga berwarna 1. Musik Latar 
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kuning, duduk 

bersandar setengah 

berbaring. 

b. Dua perempuan 

yang berpakaian 

putih. Salah satu 

diantaranya 

memainkan alat 

musik petik, dan 

yang lainnya 

memegang payung 

berwarna ungu 

sambil mengipas 

Maha Guru Irit 

dengan kipas bulu 

berwarna magenta 

dan hitam. 

c. Ketiganya duduk di 

atas batu beralas 

karpet, dan di bawah 

batu tersebut ada 

karpet terbang. 

2. Selain ketiganya, ada 

barang-barang yakni 

TV, beberapa bantal 

dengan sarung dominan 

berwarna ungu dan 

putih, serta buah-

buahan di atas karpet.  

3. Gambar diambil dengan 

teknik full shoot. 

2. Maha Guru Irit: “Ayo cekrek 
 upload 
 sepuasnya 
 pake Axis 
 juara 
 iritnya.” 
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00:23 1. Endoser 

Maha Guru Irit terbang 

di atas gedung-gedung 

dengan satu tangan 

dikepalkan seperti 

karakter Superman. 

2. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. BRONET 1 GB 

(berwarna putih) 

dan 14.900,- 

(berwarna kuning) 

yang terdapat dalam 

balon pikir 

berwarna magenta. 

b. “Info promo: 

axisnet.id” 

(berwarna putih) di 

pojok kanan bawah.  

1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: “Bronet 1 giga,  

          14. 900”  

00:26 1. Endoser 

Maha Guru Irit sedang 

melayang dan melihat 

papan iklan. 

2. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. “1 GB =” (berwarna 

putih). 

b. AXIS (berwarna 

ungu) di pojok 

kanan atas, di dalam 

balon pikir yang 

berwarna putih. 

1. Musik latar 

2. Maha Guru Irit: “Bisa upload 

 5000 foto atau 

 keuntungan 

 lainnya.”  
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c. Terdapat tiga balon 

pikir berwarna 

merah muda dan 

tulisan di dalamnya 

berwarna putih 

“5000x UPLOAD 

FOTO”, “300x 

DOWNLOAD 

LAGU”, 

“1.000.000x 

CHAT” 

3. Papan iklan berwarna 

ungu dengan 

pinggirannya lampu 

berwarna putih. 

00:28 1. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

IRIT ITU (warna ungu) 

dan AXIS (berwarna 

putih) di dalam balon 

pikir yang berwarna 

ungu. 

Di bagian tengah bawah 

terdapat logo web dan 

link “axixnet.id” dan 

logo serta link Axis. 

2. Latar berwarna putih. 

 
1. Musik latar. 

2. Maha Guru Irit: “Irit itu,” 

3. Seruan beberapa orang: “eksis!” 

00:28 1. Endoser 

Maha Guru Irit 

(berpakaian berwarna 

ungu) mengajarkan si 

penjual cilok (bajunya 

berwarna putih) cara Maha Guru Irit: “Muka you maju, 
 muka you.” 
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selfie gaya senyum 

bebek di depan SMAN 

54 SUKAIRIT. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 

 

4.3. Iklan Axis Iritology No. 72 - AXIS GAOL #HaeeeL 
4.3.1. Sinopsis Iklan 

Ada seorang siswa yang sedang mencari pacarnya di berbagai tempat. 

Namun karena Bahasanya yang tak jelas, teleponnya disadap. Jaringannya juga 

kuat, sampai bias melakukan panggilan ke bulan. 

4.3.2. Visual Iklan 

Timeline Visual Audio dan Potongan Gambar 
Video 

00:01 1. Endoser 

a. Ibu kantin 

sekolah yang 

bingung kapan 

harus mulai 

bicara. 

b. Gambar si ibu di 

dalam balon pikir 

berwarna ungu 

dan hijau, serta 

dihiasi bunga dan 

ada dua acungan 

jempol. 

2. Tulisan 

“IRITOLOGY” 

(warna merah muda) 

dan “NO 72” 

(gradasi warna 

merah ke kuning), 

1. Bunyi suara motor lewat. 

2. Suara ramai di kantin. 

3. Sutradara: “Action, Bu. 

 Action.” 
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menggunakan jenis 

huruf miscellaneous. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik 

Medium close-up. 

00:03 1. Seorang siswa sedang 

mencari pacarnya di 

kantin sekolah. 

2. Kemeja para siswa 

dan penjual berwana 

putih. 3. Suara gaduh kantin. 

4. Siswa: “Yang beb.” 

00:04 1. Orang-orang di 

kantin menatap si 

siswa dengan 

bingung. 

2. Kemeja para siswa 

dan penjual berwana 

putih 

3. Suara gaduh kantin. 

4. Siswa: “Yuhuuu..” 

00:05 Si siswa tanpa permisi 

mencari pacarnya di 

kelas yang gurunya 

sedang mengajar. 

Siswa: “Yang beb..” 

00:07 1. Endoser 

Siswa menelepon 

seseorang. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL… AD 

BB Q G DST?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

1. Suara  gaduh kantin. 

2. Siswa: “Ha eL… AD BB Q G 

 DST?” 
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3. Gambar diambil 

dengan teknik 

Medium close-up. 

00:08 1. Endoser 

Satpam sedang 

menerima telepon, 

dan tidak tahu kalau 

ada yang maling 

kipas angin di 

belakangnya. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL… AD 

BB Q G DST?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik 

Medium close-up. 

00:09 1. Endoser 

Siswa sedang 

menelepon di 

halaman sekolah. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL… BB 

BKN NH?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Siswa: “Ha eL… BB BKN NH?” 
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00:09 1. Endoser 

Seorang Ibu 

menerima telepon di 

warung jualannya. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL… BB 

BKN NH?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

  

00:11 1. Endoser 

a. Tiga orang pria 

sedang 

mendengarkan 

suara hasil 

sadapan telpon si 

siswa. 

b. Ketiganya 

mengenakan 

kemeja berwarna 

putih, dan salah 

satu di antaranya 

mengenakan jas 

berwarna ungu. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL… LYT 

MBB Q G P?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

Rekaman suara si siswa: “Ha eL… 
 LYT 
 MBB Q 
 G P?” 
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3. Gambar diambil 

dengan teknik mid 

shoot. 

00:13 1. Endoser 

Tiga orang pria 

sedang berada di 

medan perang 

dihubungi lewat 

radio kontak. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL… LG 

PRG SM MBB Q 

G?”, menggunakan 

jenis huruf sans serif. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik mid 

shoot. 

1. Suara tembakan dan bom. 
2. Suara siswa dari radio 

komunikasi: “Ha eL… LG 
 PRG SM MBB Q 
 G?” 

00:15 1. Endoser 

Astronot yang 

kebingungan 

mendapat kontak dari 

si siswa. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL.. P 

MBB Q DST G?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Ha eL.. P MBB Q DST G? 
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00:16 1. Endoser 

Siswa bersepeda di 

jalan raya. 

2. Tulisan berwarna 

putih “Ha eL.. P 

MBB Q DST G?”, 

menggunakan jenis 

huruf sans serif. 

3. Gambar diambil 

dengan teknik kneel 

shoot. 

Siswa: “Ha eL…” 

00:16 1. Endoser 

Polisi menghadang si 

siswa. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik mid 

shoot. Priiittt! 

00:17 1. Endoser 

Siswa terlihat kaget. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik close-

up. 

00:17 1. Endoser 

a. Empat orang 

polisi 

menghadang si 

siswa. 

b. Seragam polisi 

berwarna ungu. 

c. Baju seragam 

salah satu polisi 

tak berlengan. 
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d. Salah satu polisi 

melepaskan 

seragamnya dan 

mengenakan baju 

kaos berwarna 

putih. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik full 

shoot. 

00:19 1. Endoser 

a. Empat orang 

polisi 

menggunakan 

tangan mereka 

untuk 

membentuk 

huruf G, A, O, 

dan L. 

b. Tangan polisi 

yang membentuk 

huruf L 

mengarah pada 

Maha Guru Irit. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik full 

shoot. 

Polisi 1: G  
Polisi 2: A 
Polisi 3: O 
Polisi 4: L  

00:20 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit 

mengendarai 

motor gerobak 

berwarna ungu. 

b. Dua perempuan 

berpakaian putih 

1. Musik latar.  
2. Maha Guru Irit: “Aha… 

ngapain nelpon singkat-
singkat?” 
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di atas gerobak 

sedang 

memegang balon 

pikir berwarna 

merah muda. 

2. Tulisan “Ngapain 

nelpon singkat-

singkat?” 

menggunakan jenis 

huruf sans serif, dan 

berwarna putih. 

3. Di atas gerobak 

dipasang speaker, 

semacam antena dan 

sirene. 

4. Gambar diambil 

dengan teknik full 

shoot. 

00:26 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit 

bersinar. 

b. Kedua gadis 

memegang balon 

pikir berwarna 

merah muda. 

5. Tulisan 

(menggunakan jenis 

huruf sans serif) 

“AXIS GAOL” 

berwarna putih, di 

bawahnya ada tulisan 

“GRATIS NELPON 

dari jam 12 malam 

1. Musik latar. 
2. Ganti ke Axis GAOL sekarang! 

Gratis nelpon ke semua Axis 
sampai jam 5 sore. 
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sampai jam 5 sore” 

berwarna kuning. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik full 

shoot. 

00:28 1. Tulisan 

(menggunakan jenis 

huruf sans serif): 

a. IRIT ITU (warna 

putih) 

b. AXIS (warna 

ungu), dalam 

balon pikir 

berwarna putih. 

c. Terdapat logo 

dan link alamat 

web, facebook, 

twitter, dan line 

Axis di bagian 

tengah bawah. 

2. Latar berwarna 

gradasi warna ungu 

ke putih. 

1. Musik latar. 
2. Maha Guru Irit: “Irit itu,” 
3. Seruan beberapa orang: 

“eksis!” 

00:29 1. Endoser 

Seorang ibu sedang 

menerima telepon di 

warungnya, dan 

seorang pria yang 

pingsan karena bau 

napas si ibu. 

2. Gambar diambil 

dengan teknik 

medium close-up. 

Ibu: “Ha?” 
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4.4. Iklan Axis Iritology No. 81 – AXIS KZL #WARBYAZAH 
4.4.1. Sinopsis Iklan 

Orang-orang membicarakan seorang pria yang disebut legend karena tak 

pernah berhenti online. 

4.4.2. Visual Iklan 

Timeline Visual Audio dan Potongan Gambar Video 

00:02 1. Endoser 

Gambar seorang pria 

bertubuh kekar mirip 

Asiz (pelawak) yang 

mengenakan singlet 

bermotif kulit macan 

(warna kuning hitam) 

pada truk berwarna 

gradasi ungu ke putih. 

2. Tulisan: 

a. IRITOLOGY 

(gradasi warna 

indigo ke ungu), 

menggunakan jenis 

huruf roman. 

b. NO 81 (warna 

kuning pudar), 

menggunakan jenis 

huruf roman. 

c. JOSS (gradasi warna 

putih ke ungu), 

menggunakan jenis 

huruf script. 

Pria mirip Asiz: “Iritology no. 81” 
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00:03 1. Endoser 

Satu keluarga dengan 

gaya rambut poni yang 

kaku. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 1. Pria bersajadah hijau: “Dia jadi 

admin 300 grup WhatsApp.” 

2. Suara dengkuran si ibu. 

00:05 1. Seseorang yang 

berpakaian putih 

memegang ember. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 
Suara pria bersajadah hijau: 

“Semuanya kompak.”  

00:06 1. Seseorang sedang 

mengecek chat di 

WhatsApp. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik big close-up. 
Suara pria bersajadah hijau: “Legend 

banget.” 

00:07 Gambar diambil dengan 

teknik big close-up, dengan 

fokus gambar pada pria 

bersajadah hijau. 

Pria bersajadah hijau: “Warbyazah”  

00:08 1. Endoser 

Tiga perempuan sedang 

duduk di atas motor; 

yang di depan 

mengenakan baju 

berwarna putih bergaris 

1. Lagu dangdut. 
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ungu dan memainkan 

rambutnya, yang di 

tengah mengenakan baju 

berwarna hijau, celana 

hot pants dengan legging 

berwarna merah muda, 

memakai headset 

berwarna ungu, yang di 

belakang memakai baju  

tak berlengan berwarna 

merah muda sedang 

mengeringkan 

rambutnya dengan 

handuk berwarna kuning. 

Ketiganya sedang 

merumpi dengan latar 

warung, orang jualan, 

dan seorang bapak yang 

sedang makan jagung 

bakar sambil berjoget. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 

2. Perempuan di tengah: “Dia pasti 
non-stop di facebook.” 

00:10 1. Endoser 

Tiga perempuan sedang 

duduk di atas motor; 

yang di depan 

mengenakan baju 

berwarna putih bergaris 

ungu dan memainkan 

rambutnya, yang di 

tengah mengenakan baju 

berwarna hijau, celana 

hot pants dengan legging 

1. Lagu dangdut. 
2. Perempuan di depan: “Kedipin 

mata aja dipost.” 
3. Perempuan di belakang: “Makan 

kerupuk aja dipost.” 
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berwarna merah muda, 

memakai headset 

berwarna ungu, yang di 

belakang memakai baju  

tak berlengan berwarna 

merah muda sedang 

mengeringkan 

rambutnya dengan 

handuk berwarna kuning. 

Ketiganya sedang 

merumpi dengan latar 

warung, orang jualan, 

dan seorang bapak yang 

sedang makan jagung 

bakar sambil berjoget. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 

00:12 1. Endoser 

Tiga perempuan sedang 

duduk di atas motor; 

yang di depan 

mengenakan baju 

berwarna putih bergaris 

ungu dan memainkan 

rambutnya, yang di 

tengah mengenakan baju 

berwarna hijau, celana 

hot pants dengan legging 

berwarna merah muda, 

memakai headset 

berwarna ungu, yang di 

belakang memakai baju  

Perempuan di tengah: “Legend banget 
deh.” 
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tak berlengan berwarna 

merah muda sedang 

mengeringkan 

rambutnya dengan 

handuk berwarna kuning. 

Ketiganya sedang 

merumpi dengan latar 

warung, orang jualan, 

dan seorang bapak yang 

sedang makan jagung 

bakar sambil berjoget. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 

00:13 1. Endoser 

Tiga perempuan sedang 

duduk di atas motor; 

yang di depan 

mengenakan baju 

berwarna putih bergaris 

ungu dan memainkan 

rambutnya, yang di 

tengah mengenakan baju 

berwarna hijau, celana 

hot pants dengan legging 

berwarna merah muda, 

memakai headset 

berwarna ungu, yang di 

belakang memakai baju  

tak berlengan berwarna 

merah muda sedang 

mengeringkan 

rambutnya dengan 

handuk berwarna kuning. 

Perempuan di tengah: “Warbyazah” 
Perempuan di depan: “Haaa..haha”  
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Ketiganya sedang 

merumpi dengan latar 

warung, orang jualan, 

dan seorang bapak yang 

sedang makan jagung 

bakar sambil berjoget. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 

00:14 1. Endoser 

Legend mengedipkan 

mata. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik extreme close-up. 
 

00:14 1. Endoser 

Legend makan kerupuk. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik extreme close-up. 

 Suara kerupuk 
00:15 1. Endoser 

Legend (berambut ungu) 

sedang mengomentari 

kiriman teman. 

2. Gambar diambil dengan 

tekni mid shoot. Bunyi pemberitahuan (notification) 
aplikasi facebook. 

00:16 1. Endoser 

Seorang pria sedang 

duduk membicarakan si 

legend, dan di 

belakangnya ada seorang 

pria yang sedang menari 

dengan musik melayu. 

1. Musik Melayu. 
2. Dikit-dikit retweet, dikit-dikit 

repath. 
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2. Gambar diambil dengan 

teknik medium shoot. 

00:21 1. Endoser 

Legend sedang melihat 

postingannya yang 

disuka dan direpost. 

2. Gambar emotikon. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik kneel shoot. 

Bunyi pemberitahuan (notification). 

00:22 1. Endoser 

Seorang pria sedang 

dipijat. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik big close-up. 
Tukang potong rambut: “Dia bisa 
kirim stiker lain”  

00:23 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

sedang memijat 

pelanggan.  

2. Perlengkapan tukang 

potong rambut dominan 

berwarna ungu. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik full shoot. 

Tukang potong rambut: “ke 1001 
orang dalam 1 hari.” 

00:25 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

sedang memijat 

pelanggan.  

2. Gambar diambil dengan 

teknik medium shoot. Tukang potong rambut: “Legend 
banget.” 
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00:26 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

sedang memijat 

pelanggan.  

2. Gambar tukang potong 

rambut diambil dengan 

teknik big close-up. 

Tukang potong rambut: “Warbyazah”  

00:26 1. Endoser 

Pelanggan sedang dipijit. 

2. Gambar pelanggan 

diambil dengan teknik 

big close-up. 
Pelanggan: “War apa? War apa?” 

00:28 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

mengatakan warbyazah. 

2. Tulisan 

“#WARBYAZAH” 

menggunakan jenis huruf 

sans serif, dibuat italic 

dan diberi warna putih. 

3. Gambar tukang potong 

rambut diambil dengan 

teknik big close-up. 

Tukang potong rambut: 
“#Warbyazah” 

00:29 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

dan pelanggan kaget 

karena ada sesuatu 

berbentuk seperti 

kelereng berwarna ungu 

keluar dari telinga si 

tukang potong rambut. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik full shoot. 
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00:29 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

dan pelanggannya kaget 

melihat sesuatu yang 

keluar dari telinga si 

tukang potong rambut itu 

berubah wujud. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik full shoot. 

00:30 1. Endoser 

Tukang potong rambut 

dan pelanggannya kabur 

karena benda yang keluar 

dari telinga si tukang 

potong rambut berubah 

wujud menjadi sosok 

Maha Guru Irit. Orang-

orang di sekitar mereka 

pun ikut lari. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik full shoot. 

Teriakan tukang potong rambut dan 
pelanggan. 

00:32 1. Endoser 

a. Maha Guru Irit dan 

Legend duduk di atas 

karpet terbang yang 

digulung dan 

mengeluarkan 

percikan api seperti 

kembang api, dan ada 

kilauan di atas kepala 

si Legend. 

b. Si Legend 

mengenakan kemeja 

1. Musik latar. 
2. Maha Guru Irit: “Semua bisa jadi 

legend seperti dia” 
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berwarna putih dan 

celana berwarna 

ungu. 

2. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. Maha Guru Irit 

memegang bantal 

bersarung (warna 

ungu) dengan tulisan 

“AXIS” (warna 

putih) dalam balon 

pikir (warna ungu), 

“KZL” (warna ungu) 

dalam balon pikir 

(warna putih), dan  

“KEREN ZEMUA 

LHO” (warna 

kuning). 

b. Legend memegang 

plang berwarna 

kuning berhiaskan 

bunga dan 

bertuliskan 

“LEGEND” yang 

berwarna gradasi 

warna ungu ke 

magenta. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik kneel shoot. 
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00:35 1. Endoser 

Maha Guru Irit dan 

Legend groufie. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 
1. Musik latar. 
2. Maha Guru Irit: “dengan Axis 

KZL.” 
00:36 1. Endoser 

Maha Guru Irit dan 

Legend groufie. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik mid shoot. 
3. Musik latar. 
4. Maha Guru Irit: “Haha...” 

00:37 1. Endoser 

Maha Guru Irit dan 

Legend naik karpet 

gulung terbang. 

2. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. AXIS; berwarna 

putih dalam balon 

pikir berwarna ungu. 

b. KZL; berwarna ungu 

dalam balon pikir 

berwarna putih dan 

ada gambar empat 

segitiga berwarna 

magenta. 

c. KEREN ZEMUA 

LHO; berwarna 

kuning. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik long shoot. 

1. Musik latar. 
2. Maha Guru Irit: “AXIS KeZeL. 

Keren Zemua Lho.” 
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00:39 1. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. AXIS; berwarna 

putih dalam balon 

pikir berwarna ungu. 

b. KZL; berwarna ungu 

dalam balon pikir 

berwarna putih dan 

ada gambar empat 

segitiga berwarna 

magenta. 

c.  CHAT; berwarna 

putih. 

2. Terdapat logo aplikasi 

BBM, WhatsApp, dan 

LINE. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik long shoot. 

1. Musik latar. 

2. Maha Guru Irit: “Paket KeZeL 

chat” 

00:39 1. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. AXIS; berwarna 

putih dalam balon 

pikir berwarna ungu. 

b. KZL; berwarna ungu 

dalam balon pikir 

berwarna putih dan 

ada gambar empat 

segitiga berwarna 

magenta. 

c. SOSMED; berwarna 

putih. 

1. Musik latar. 

2. Maha Guru Irit: “KeZeL sosmed” 
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2. Terdapat logo aplikasi 

Facebook, Path, dan 

Twitter. 

3. Gambar diambil dengan 

teknik long shoot. 

00:40 1. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. AXIS; berwarna 

putih dalam balon 

pikir berwarna ungu. 

b. KZL; berwarna ungu 

dalam balon pikir 

berwarna putih dan 

ada gambar empat 

segitiga berwarna 

magenta. 

c. MUSIK berwarna 

putih. Terdapat logo 

dan tulisan YONDER 

MUSIC yang 

menggunakan jenis 

huruf miscellaneous. 

2. Gambar diambil dengan 

teknik long shoot. 

1. Musik latar. 

2. Maha Guru Irit: “KeZeL musik” 

00:41 1. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. UNLIMITED; 

berwarna putih 

b. Rp 4.900 berwarna 

kuning 

c. per minggu; 

berwarna putih di 

1. Musik latar. 

2. Maha Guru Irit: “Unlimited tanpa 

kuota. Tiap pake cuma 4.900 per 

minggu.” 
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dalam balon pikir 

berwarna magenta. 

d. Info promo: 

axisnet.id; berwarna 

putih di pojok kanan 

bawah. 

2. Latar berwarna gradasi 

warna magenta ke ungu. 

00:44 1. Endoser: 

Guru Irit dan Legend 

duduk di atas karpet 

terbang yang digulung. 

2. Tulisan (menggunakan 

jenis huruf sans serif): 

a. IRIT ITU; berwarna 

putih. 

b. AXIS; berwarna 

ungu dalam balon 

pikir berwarna putih. 

3. Latar berwarna ungu. 

4. Gambar diambil dengan 

teknik long shoot. 

1. Maha Guru Irit: “Irit itu,” 

2. Seruan beberapa orang: “eksis!” 

 




