
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Periklanan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor 

tertentu yakni si pemasang iklan (pengiklan) yang membayar jasa sebuah media massa 

atas penyiaran iklannya, misalnya melalui program siaran televisi (Suhandang,2010:13). 

Institute Praktisi Periklanan Inggris mendefinisikan periklanan sebagai berikut : 

periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan 

kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu 

dengan biaya yang semurah-murahnya (Jefkins,1997:5). Persaingan bisnis yang semakin  

ketat menuntut perusahaan semakin gencar dalam pemasarannya untuk menarik dan 

mempertahankan konsumennya. Salah satunya adalah membuat iklan yang kreatif. 

Dalam sebuah iklan, isi pesan adalah suatu hal yang penting untuk disampaikan kepada 

konsumen. Pesan adalah apa yang terlihat (dapat di dengar, di rasakan, atau di baca) 

(Eriyanto,2011:3). Pesan sendiri dapat menyebabkan pengubahan atau penyimpangan 

dalam proses komunikasi, tidak pandang alat bantu yang digunakan untuk 

menyampaikan. Pesan dapat berupa verbal maupun non verbal (Wiryanto,2000:15). 

Untuk masuk dalam benak konsumen, sebuah iklan harus memiliki keunikan tersendiri 

yang dapat terus diingat oleh konsumennya. 

Media periklanan dapat berupa media cetak, radio, televisi, maupun internet. Iklan 

selalu hidup kapan saja dan dimana saja dalam kehidupan kita. Benyamin Franklin adalah 

orang pertama yang memperkaya informasi iklan dengan menambah ilustrasi sehingga 

efek iklan semakin kuat (Darmawan,2005:103-114). Berbeda dengan media radio, cetak 

atau internet, menurut Jefkins (1997:109) potensi iklan televisi sebagai wahana iklan 

sangat besar, karena itu Ia mampu menjangkau begitu banyak masyarakat atau calon 

konsumen. Kelebihan iklan televisi secara umum antara lain : televisi memiliki kesan 

realistik, masyarakat lebih tanggap, iklan televisi bias ditayangkan beberapa kali dalam 

sehari, adanya pemilihan area siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking) yang 

mengefektifkan penjangkauan masyarakat, ideal bagi para pedagang eceran, dan terkait 



dengan media lain. Menurut Rivers dan Mathews (1994:241), dampak visual iklan 

televisi begitu besar sehingga menimbulkan bahkan lebih banyak permasalahan etis. 

Iklan yang seringkali kita lihat setiap hari, salah satunya adalah iklan provider 

telepon selular. Di Indonesia, banyak provider telepon selular, antara lain : Indosat, 

Telkomsel (Simpati, As), XL, Axis, dan masih banyak lagi. Mereka menggunakan iklan, 

baik di media cetak maupun elektronik. Banyak iklan operator selular membuat kita 

kagum karena kreativitasnya. Namun jika di cermati lebih lanjut, masih banyak iklan-

iklan yang melanggar etika pariwara Indonesia akibat persaingan yang begitu ketat. 

Operator-operator selular itu saling perang tarif dan berebut konsumen dengan sangat 

terbuka. Bahkan menjatuhkan produk pesaingnya. Persaingan yang sengit  di antara 

provider, memaksa para provider untuk membuat strategi pemasaran untuk menarik 

konsumen (Eriyanto,2011:16). Kode etik merupakan tuntutan bagi terbinanya dunia 

periklanan yang tertib, bersih, sehat dan bertanggung jawab. Kode etik periklanan dibuat 

oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak, untuk mengatasi kebingungan 

informasi di dalam iklan. Mengklaim sebuah iklan melanggar etika, ketika iklan yang 

bersangkutan menabrak konvensi bersama yang dibangun  Dewan Periklanan Indonesia 

(DPI) yang diberi nama Etika Pariwara Indonesia (EPI) (Junaedi,2009:211). 

Terdapat 2 iklan operator selular di Indonesia yang digunakan dalam penelitian 

ini. Iklan-iklan tersebut adalah : iklan kartu XL (versi “sulap” dan versi “ketagihan 

SMS”), dan iklan kartu As (versi “kumpul-kumpul” dan versi “dongeng”). Iklan kartu XL 

yang dikeluarkan sebelumnya adalah versi Sule, Baim, dan Putri Titian. Iklan kartu As 

yang dikeluarkan sebelumnya adalah versi testimonial Sule. Kedua iklan tersebut telah 

diteliti dalam penelitian-penelitan sebelumnya. Untuk itu penulis perlu meneliti versi-

versi baru dari iklan XL dan As. Penulis ingin mengetahui apakah dengan iklan-iklan 

versi barunya, XL dan As masih melanggar Etika Pariwara Indonesia (EPI). Berikut 

adalah gambaran mengenai iklan XL dan As : 

Pada bulan Februari 2011, Kartu XL mengeluarkan iklan versi “sulap”. Iklan 

tersebut menampilkan seorang lelaki yang berpakaian ala Timur Tengah sedang berjalan 

di restoran yang ramai. Lalu Ia mengambil salah satu gelas putih berisi kopi dan 

membalikkan gelas itu, namun kopi yang di dalamnya tidak tumpah. Lalu gelas tersebut 



di sulap menjadi 2, dengan narasi “mana yang lebih bagus?”. Setelah itu gelas pertama 

berubah menjadi warna merah dengan tulisan 20, gelas kedua berubah menjadi warna 

biru-orange dengan tulisan 25, dengan narasi “ayo kita buktikan”. Lalu muncul tulisan 

„Harus bayar tiap SMS‟ di gelas warna merah dan tulisan „Gratis 1000 SMS tiap hari‟. 

Lalu pengunjung restoran bersorak-sorai dan tiba-tiba terkejut dengan kemunculan anak 

kecil berpakain ala Timur Tengah yang entah dari mana datangnya. Ia mengatakan “yang 

lain bikin kapok, Baim kan udah bilang, XL” dengan jarinya membentuk lambang XL. 

Lalu kartu As membuat iklan dengan versi “kumpul-kumpul” pada sekitar bulan 

Maret 2011. Dalam iklan tersebut terdapat sindiran dari kartu As terhadap iklan kartu XL 

versi “sulap” yang muncul sebelumnya. Pada iklan tersebut terdapat sekumpulan anak 

muda di sebuah ruangan. Salah satu dari mereka mengatakan „Gratis 5000 SMS”,yang 

lain menjawab „kartu As nggak terkalahkan dong”. Setelah itu terdapat narasi “paling 

murah ya kartu As”, lalu muncul tulisan „Rp 20/menit+gratis 5000 SMS‟. Lalu anak-anak 

muda itu muncul kembali, dan salah satu dari mereka mengatakan „murahnya beneran 

nih, nggak sulap-sulapan‟, disertai tawa teman-temannya.  

Pada bulan Maret 2011, kartu XL mengeluarkan iklan dengan versi “korban 

ketagihan SMS”. Dalam iklan ini terdapat seorang wanita yang berpakaian putih dengan 

rambut panjang terurai di depan wajahnya mirip seperti kuntilanak. Kuntilanak (dalam 

Semua orang yang ditemuinya takut,berteriak, dan berlari. Setelah ada angin yang 

berhembus kencang, rambut wanita itu tersibak, barulah terlihat wajahnya, dan ternyata 

Ia bukan hantu kuntilanak melainkan seorang wanita yang menjadi korban ketagihan 

SMS XL sehingga Ia selalu menundukkan kepalanya sambil SMS hingga rambutnya 

terurai kedepan seperti kuntilanak. 

Pada bulan April 2011,As mengeluarkan iklan versi “dongeng”. Dalam iklan 

tersebut terdapat sindiran dari kartu As terhadap iklan XL versi “korban ketagihan SMS”. 

Iklan ini menceritakan dongeng putri salju dan 7 kurcaci. Putri salju tiba- tiba pingsan 

setelah menelpon. Sebelum pingsan, putri salju berkata “mahal”. Lalu pangeran datang 

dengan menunggangi kuda dan mengatakan “semuanya tenang, ada aku. Kesurupan setan 

mahal tuh! Sadarin pakai kartu AS. Nelpon 0 rupiah, pagi, siang, dan malam. Gratis 

facebook dan chatting+gratis ribuan SMS ke semua operator. Nggak nakut-nakutin”. Lalu 



putri salju sadar setelah Ia mencium kartu As dari sang pangeran. Tiba-tiba kuntilanak 

jatuh dari pohon, salah satu orang yang berperan menjadi 7 kurcaci mengatakan “tante 

salah lokasi ya?”. 

Di dalam iklan-iklan tersebut terdapat beberapa unsur yang menyiratkan makna, 

seperti warna, bahasa, dan beberapa unsur lain yang menarik untuk di analisis secara 

lebih dalam untuk diketahui maknanya. Iklan XL dan iklan As dibuat untuk menarik 

khalayak agar memakai produk yang diiklankannya. 

Unsur-unsur yang telah di sebutkan di atas, menjadi sesuatu yang menarik untuk di 

teliti, dari tanda-tanda atau symbol yang digunakan, makna di balik symbol yang 

digunakan, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode Semiotika dari 

Roland Barthes. Metode semiotika Barthes adalah suatu metode yang mengungkapkan 

teori denotasi-konotasi (Sobur,2004:5). Dengan kata lain, melihat makna di balik simbol-

simbol iklan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, mewakili untuk diteliti 

tentang Makna Iklan Berkaitan Dengan Etika Pariwara Indonesia (Analisa 

Semiotika Iklan XL dan Iklan AS) 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana makna iklan kartu XL (versi ”sulap” dan versi ”korban ketagihan SMS”) dan 

iklan kartu As  (versi ”kumpul-kumpul” dan versi ”dongeng”) berdasarkan analisis 

semiotika, dikaitkan dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan makna iklan kartu XL (versi ”sulap” dan versi ”korban ketagihan SMS”) 

dan iklan kartu As  (versi ”kumpul-kumpul” dan versi ”dongeng”) berdasarkan analisis 

semiotika, dikaitkan dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI) ? 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Menyumbangkan wacana baru tentang semiotika iklan khususnya dalam 

menjelaskan makna iklan kartu XL (versi “sulap” dan versi “korban ketagihan SMS”) 



dan kartu As (versi “kumpul-kumpul” dan versi “dongeng”) berdasarkan analisis 

semiotika, dan kaitannya dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI). 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

pengetahuan serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian seripa 

di masa mendatang. 

b. Manfaat praktis 

Media 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

bagi seluruh  pembuat iklan agar memperhatikan hal-hal atau unsur-unsur, serta kode etik 

periklanan yang digunakan dalam membuat iklan, sehingga dapat dimaknai secara 

mendalam atua dimengerti, serta tetap menarik bagi masyarakat. 

 Masyarakat 

Memberi gambaran kepada masyarakat tentang semiotika iklan khususnya dalam 

mengetahui bagaimana makna iklan kartu XL (versi “sulap” dan versi “korban ketagihan 

SMS”) dan kartu As (versi “kumpul-kumpul” dan versi “dongeng”) berdasarkan analisis 

semiotika, dan kaitannya dengan Etika Pariwara Indonesia (EPI). 

1.5. Batasan Penelitian 

Penulis membatasi permasalahan penelitian pada iklan televisi kartu XL (versi 

“sulap” dan versi “korban ketagihan SMS”) dan iklan kartu As (versi “kumpul-kumpul” 

dan versi “dongeng”) berdasarkan analisis semiotika, dan kaitannya dengan Etika 

Pariwara Indonesia (EPI). 

 


