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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 
Iklan Axis Iritology adalah iklan dari provider Axis yang menggunakan 

pendekatan humor sebagai alat untuk “menjual” irit kepada target sasarannya. 

Keempat iklan Axis Iritology ini menggunakan beberapa tanda untuk 

memaknai Axis sebagai provider dan target sasaran di mata Axis. Tanda-tanda tersebut 

adalah Maha Guru Irit, slogan, segmentasi, warna, dan pendekatan humor di dalam 

iklan.  

Maha Guru Irit merupakan ikon dari Axis Iritology yang menyimbolkan 

eksistensi Axis sebagai provider (guru) yang paling mengerti soal irit. 

Selain ikon Axis Iritology, Axis menggunakan slogan yang catchy di mata dan 

telinga; yang mana indera penglihatan melihat tulisan slogan sebagaimana adanya yaitu 

IRIT ITU AXIS, sedangkan indera pendengaran mendengar slogan ini diserukan 

sebagai IRIT ITU, EKSIS. Oleh karena itu, arti dari slogan Axis ini adalah; provider 

yang irit itu eksis (ada), dan provider itu adalah Axis. 

Segmentasi dari Axis Iritology adalah masyarakat kelas bawah; hal ini terlihat 

dari penggunaan para endoser yakni mahasiswa dan pemuda (si legend) yang 

merepresentasikan Generasi Y (milenial) serta siswa SMA sebagai representasi 

Generasi Z, dan visual iklan yang memperlihatkan kehidupan atau kebiasaan 

masyarakat kelas bawah pada umumnya. 

Warna-warna yang digunakan dalam iklan Axis Iritology adalah warna ungu, 

kuning dan putih. Simbol kebesaran pada warna ini digunakan sebagai representasi 

Axis yang memposisikan dirinya sebagai provider yang paling paham soal irit, 

sedangkan kesan tenang dan kalem pada warna ini digunakan untuk memberikan 

perasaan tenang kepada pasar sasaran karena sudah ada provider paham akan 

kebutuhan mereka. Sedangkan warna kuning, dua karakter dari warna ini adalah cerah 

dan gembira sehingga karena kecerahannya Axis menggunakan warna ini untuk 

menarik perhatian, dan bagi bagi target sasaran, warna kuning memberikan perasaan 

senang karena hadirnya provider yang murah. Warna putih dalam iklan Axis Iritology 

digunakan untuk menyimbolkan dua obyek, yaitu provider Axis dan target sasaran Axis 

Iritology. Warna putih bagi provider melambangkan wisdom dan yang paling tahu 
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sehingga menyimbolkan Axis sebagai guru bijaksana yang paling paham soal irit, 

sedangkan bagi target sasaran warna ini dimaknai sebagai innocence dan purity (clean) 

sehingga dalam hal ini Axis menyimbolkan target sasarannya yakni masyarakat kelas 

bawah sebagai target yang masih murni dan polos (mudah untuk dipengaruhi). 

Tanda yang berikutnya adalah pendekatan humor. Iklan Axis Iritology 

menggunakan pendekatan humor sebagai alat untuk menanamkan brand awareness 

pada target sasaran yakni masyarakat kelas bawah, dan membuat mereka sejenak 

melupakan kesusahan yang ada karena sifat iklan yang menghibur. 

Oleh karena itu, makna dari iklan Axis Iritology ditinjau dari semiotika Roland 

Barthes adalah Axis merupakan provider dengan target sasaran masyarakat kelas 

bawah, dan yang memposisikan dirinya sebagai provider (guru) yang paling memahami 

soal irit. 

 

6.2. Saran 
 

6.2.1. Khalayak (penonton iklan) diharapkan bersikap aktif (kritis) terhadap pesan 

yang disampaikan dalam sebuah iklan agar memahami apa pesan sebenarnya 

yang terkandung dalam iklan tersebut sehingga tidak mudah terpengaruh. 

6.2.2. Pengiklan diharapkan membuat iklan dengan pemaknaan yang jelas sehingga 

tidak menimbulkan pengertian yang ambigu bagi penonton iklan. 

6.2.3. Penulisan ini diharapkan bisa menjadi masukkan bagi mahasiswa (khususnya 

yang mengambil konsentrasi periklanan) mengenai iklan dan semiotika. 

6.2.4. Penulisan ini belum membahas feedback maupun media dengan seksama 

sehingga diharapkan penulisan selanjutnya akan mengambil tema-tema tersebut 

dan bisa melengkapi penulisan yang belum sempurna ini. 

 


