
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini diuraikan berbagai makna dan konsep atau teori yang berhubungan dengan 

Makna Iklan Berkaitan Dengan Etika Pariwara Indonesia (Analisa Semiotika Iklan XL dan 

Iklan AS) 

2.1. Komunikasi Massa 

Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang efektif dalam menyampaikan 

pesannya kepada khalayak (penontonnya). Menurut Gebner (1967, dalam Rakhmat,2005:21) 

“Mass communication is the technologically and institutionally based production and 

distribution of the most broadly shared continous flow of messages in industrial societies” 

dengan kata lain, Gebner mendefinisikan komunikasi massa sebagai produksi dan distribusi 

yang berlandaskan teknologi lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas 

dimiliki orang dalam masyarakat Indonesia. 

2.2. Periklanan 

Periklanan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor 

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

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

Periklanan melayani banyak tujuan dan banyak pula pemakainya, mulai dari 

perorangan yang memasang iklan mini di surat kabar daerah hingga perusahaan besar 

yang memanfaatkan jaringan televisi untuk memperdagangkan merek-merek popular 

kepada jutaan pemirsa. Setiap orang dapat menjadi pemasang iklan, dan iklan dapat 

menjangkau setiap orang. Perusahaan penerbit surat kabar yang paling besar sekalipun 

membutuhkan pemasukan yang berasal bersumber dari iklan (Jefkins,1997:39). 

Menurut Shimp, secara umum, periklanan memiliki beragam fungsi komunikasi 

yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya. Fungsi periklanan yaitu :  



1. Informing. Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik  

mereka tentang berbagai fitur dan mafaat merek, seta memfasilitasi penciptaan citra 

merek yang positif. 

2. Persuading. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. 

3. Reminding. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan 

konsumen. 

4. Adding Value. Periklanan member nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi 

persepsi konsumen. 

5. Bantuan untuk upaya lain perusahaan. Periklanan adalah pendamping dan 

memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 

Iklan sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan promosi. Iklan dapat digolongkan 

menjadi 7 kategori pokok, yakni : iklan konsumen, iklan bisnis ke bisnis atau iklan antar 

bisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan keuangan, iklan langsung, dan iklan 

lowongan kerja (Jefkins,1997:39)  

Iklan adalah semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi 

barang, produk, atau jasa, yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. Artinya 

dalam menyampaikan pesan, komunikator memang secara khusus melakukannya dengan 

cara membayar kepada pemilik media atau membayari orang yang menupayakannya 

(widyatama, 2007:16) 

Kotler (1990, dalam Widyatama, 2007:150) memberikan pendapatnya atas tujuan 

iklan. Menurutnya, tujuan iklan dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu menyampaikan 

informasi, membujuk, atau untuk mengingatkan. Sudiana (1997, dalam Effendy, 

2005:15) menggambarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang iklan sebagai berikut 

: 

 

 

 



 

Gambar 2.1. Gambaran tujuan jangka panjang dan jangka pendek iklan 

Pelanggan baru 

  Periklanan             Penjualan segera        Penjualan masa depan 

Perubahan sikap 

Perbaikan citra 

Salah satu unsur penting dari komunikasi adalah pesan. Sebagaimana 

diungkapkan dalam teori komunikasi oleh Harold D Laswell, bahwa komunikasi yang 

lengkap dan sempurna harus memenuhi 5 unsur yaitu, komunikator, pesan, media, 

komunikan, dan akibat (“who says what, in which channel, to whom, with what effect’). 

Televisi sebetulnya mewakili dari salah satu unsur komunikasi, yaitu media dan pesan 

sekaligus. Ia berfungsi sebagai perantara yang menjebatani proses komunikasi antara 

komunikator dan komunikan dalam menyampaikan pesan. 

Jefkins (1997:109-110) menyatakan bahwa terdapat beberapa keunggulan iklan 

televisi, diantaranya : 

a. Kesan Realistik 

Karena sifatnya yang visual, dan merupakan kombinasi warna-warna, suara, dan gerakan, 

maka iklan-iklan televisi nampak begitu hidup dan nyata. 

b. Masyarakat lebih tanggap 

Karena iklan televisi ditayangkan di rumah-rumah dalam suasana yang serba santai atau 

rekreatif maka masyarakat lebih siap untuk memberikan perhatian (dibanding iklan poster 

yang dipasang di tengah jalan; masyarakat yang sibuk memikirkan sesuatu, menuju suatu 

tempat atau tengah bergegas ke kantor tentunya tidak sempat memperhatikan). 

c. Repetisi atau pengulangan 

Iklan televisi bisa ditayangkan hingga beberapa kali dalam sehari sampai dipandang 

cukup bermanfaat yang memungkinkan sejumlah masyarakat untuk menyaksikannya,dan 

dalam frekuensi yang cukup sehingga perngaruh iklan itu bangkit. Dewasa ini para 



pembuat iklan justru membuat iklan televisi yang sesingkat namun semenarik mungkin, 

agar ketika ditayangkan berulang-ulang, para pemirsa tidak bosan. 

Iklan begitu penting dalam upaya memahami tatanan signifikansi modern, maka tidak 

heran jika iklan menjadi sangat menarik bagi pakar semiotika. Dalam periklanan, bahasa 

umumnya merupakan sarana untuk menegaskan, mengacu atau semata-mata untuk 

meyatakan makna subtekstual. Menurut Danesi, (2010:379-380), ada banyak teknik 

verbal yang digunakan pengiklan untuk mewujudkan tujuan ini dan secara lebih umum 

untuk memasukkan produk ke dalam kesadaran sosial. Beberapa teknik tersebut yaitu: 

1. Jingle dan slogan : keduanya meningkatkan ingatan akan produk 

2. Penggunaan bentuk kata perintah : ini menciptakan efek berupa nasihat yang datang 

dari sumber berwenang yang tak tampak. 

3. Formula : menciptakan efek dimana pernyataan tanpa makna terdengar seperti 

mengandung kebenaran. 

4. Aliterasi/pengulangan huruf awal : pengulangan bunyi dalam slogan atau jingle 

meningkatkan kemungkinan sebuah merek diingat dan dibubuhi oleh sifat puitis. 

5. Ketiadaan bahasa : beberapa iklan secara strategis menghindari penggunaan bahasa 

apapun, dan menimbulkan implikasi yang menyiratkan bahwa produk sudah berbicara 

untuk dirinya sendiri. 

6. Penghilangan dengan sengaja : hal ini memaksimalkan fakta bahwa pernyataan penuh 

rahasia atau yang membuat orang menjadi penasaran akan merebut perhatian orang. 

7. Metafora : menciptakan pencitraan yang kuat bagi produk. Menurut Roland Barthes 

dalam order of signification adalah mengkomunikasikan dengan analogi 

8. Metonimi : menciptakan pencitraan yang kuat bagi produk. Sedangkan menurut 

Roland Barthes dalam order of signification adalah mengkomunikasikan dengan 

asosiasi. Asosiasi dibuat dengan cara menghubungkan sesuatu yang kita ketahui 

dengan sesuatu yang lain. 

 

 

 



2.3. Semiotika  

Perintis awal semiotika adalah Plato (s.428-438) yang memeriksa asal muasal 

bahasa. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala yang 

berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda lain, 

pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya (Kris, 2006:261). 

Sebagai suatu disiplin semiotika berarti ilmu analisis data atau studi tentang bagaimana 

system penandaan berfungsi (Sobur,2004:14). Roland Barthes berpendapat bahwa 

semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) 

memaknai hal-hal (things) (Sobur, 2004:15). 

Istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Dalam 

Kriyantono (2009:263), semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda 

dan segala yang berhubungan dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan 

penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya. Umberto Eco dalam Danesi 

(2010:33) mendefinisikannya sebagai „disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang 

bisa dipakai untuk berbohong, karena jika sesuatu tidak bisa dipakai untuk berbohong, 

sebaliknya itu tidak bisa dipakai untuk berkata jujur, dan pada kenyataannya tidak bisa 

dipakai untuk apapun juga‟. 

Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang 

tersembunyi dibalik sebuah tanda (teks, iklan, berita) karena system tanda sifatnya amat 

kontekstual dan bergantung pada pengguna tanda tersebut. Pemikiran pengguna tanda 

merupakan hasil pengaruh dari berbagai kontruksi sosial dimana penggunaan tanda 

tersebut berada (Kriyantono, 2009:264). Menurut Kriyantono (2009:264), yang dimaksud 

„tanda‟ ini sangat luas. Pierce dalam Fiske, (1990:50) membedakan atas lambang, simbol, 

ikon, dan indeks, dijelaskan sebagai berikut : 

a. Lambang : suatu tanda dimana hubungan antara tanda dan acuannya merupakan 

hubungan yang sudah terbuentuk secara konvensional. Lambang ini adalah tanda 

yang terbentuk karena adanya konsensus dari para penggunak tanda. Warna merah 

bagi masyarakat Indonesia adalah lambang berani,mungkin di Amerika bukan. 



b. Ikon : suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya berupa hubungan 

kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam berbagai bentuk menyerupai 

objek dari tanda tersebut. Patung kuda adalah ikon dari seekor kuda. 

c. Indeks : suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya timbul karena 

adanya kedekatan eksistensi. Jadi indeks adalah suatu tanda yang mempunyai 

hubungan langsung (kausalitas) dengan objeknya. Asap merupakan indeks dari 

adanya api 

2.4. Teori Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes (1915-1980) pada tahun 1950-an menarik perhatian dengan 

telaahnya tentang media dan budaya pop menggunakan semiotika sebagai alat teoritisnya 

(Danesi, 2010:39). Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik 

pada cara kompleks pembentukkan 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. Roland Barthes 

meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara konvensi dalam teks 

dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini 

dikenal dengan “Order Of Signification” (Tatanan Penandaan) (Kriyantono,2009:270). 

Dalam Kriyantono (2009:270), tatanan pertandaan (order of signification) terdiri dari: 

denotasi, konotasi, metafora, simile, metonimi, synecdoche, intertekstual. Dari tatanan 

penandaan tersebut yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah denotasi dan 

konotasi. 

1. Denotasi : makna kamus dari sebuah kata atau terminologi atau objek (Literal 

meaning of a term of object). Ini adalah deskripsi dasar. 

2. Konotasi : makna-makna cultural yang melekat pada sebuah terminologi (the cultural 

meanings that become attached to a term).  

Menurut Cobley dan Jansz (1999, dalam Sobur 2009:690), teori Barthes akrab dengan 

apa yang disebut dengan system pemaknaan tataran kedua, yang di bangun di atas system 

lain yang telah ada sebelumnya. Sastra merupakan contoh paling jelas system pemaknaan 

tataran kedua yang dibangun di atas bahasa sebagai sistem pertama. Sistem kedua ini oleh 



Barthes disebut dengan konotatif, yang di dalam mitologisnya secara tegas Ia bedakan 

dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. Melanjutkan studi Hjeimslev, 

Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja : 

Gambar 2.2. Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 

(penanda) 

2. Signified 

(petanda) 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 Sumber : Sobur,2009 

 Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) 

dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda 

konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material : hanya jika anda 

mengenal tanda „singa‟, barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan keberanian 

menjadi mungkin. 

Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadannya. Dalam kerangka Barthes konotasi identik dengan operasi ideology, yang 

disebutnya sebagai „mitos‟ dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam 

mitos juga terdapat pola tiga dimensi, penanda, petanda, dan tanda, namun sebagai suatu 

system yang uni, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya 

atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu system pemaknaan tataran kedua. Menurut 

Sobur (2009:71),  sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda: 

 

 



a. Narasi  

Narasi adalah menjelaskan suatu rangkaian keajadian (KBBI,1998:609). Menurut Keraf 

(2000:136), ciri karangan narasi yaitu : menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, 

dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab pertanyaan ada yang terjadi. 

b. Warna 

Menurut Danger (1992,dalam Sobur, 2009:71), memutuskan warna mana yang akan 

mendapatkan efek terbanyak adalah hal yang tidak mudah. Warna dan variasinya harus 

dipilih hati-hati karena seleksi warna bukanlah ilmu pasti, sementara itu tidak mungkin 

menentukan warna dengan menanyakan pada setiap orang mengenai warna yang mereka 

inginkan. Danger (1992, dalam Sobur, 2009:71), hal-hal yang relevan pada pengemasan 

atau fungsi dari penggunaan warna antara lain adalah  : 

1. Pengkodean. Warna sering digunakan untuk memberikan kode dari identifikasi, untuk 

itulah warna perlu diseleksi dengan teliti untuk mejamin kontras yang maksimum 

antara masing-masing warna. 

2. Proteksi dari cahaya. Warna dapat digunakan untuk melindungi isi dari efek cahaya 

yang merusak. 

3. Keterbacaan. Beberapa kombinasi warna memiliki keterbacaan lebih baik dari yang 

lain-lainnya walaupun tidak perlu lebih berdaya tarik emosional. 

4. Pengendalian temperatur. Warna yang cenderung memantulkan panas dari sebuah 

benda dan menjaga bagian dalam kemasan tetap sejuk. 

Sangat bermanfaat memutuskan siapa atau apa yang menjadi kompetisi dan mempelajari 

penggunaan warna mereka. Warna apa yang mereka gunakan? Apa temanya? Apakah 

penggunaan warna mereka menunjukkan sesuatu yang menguntungkan? Mungkin perlu 

merubah warna agar tidak kalah oleh pesaing atau menghindari penjiplakan. Oleh karena 

itu, perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain : siapa yang berkompetisi, apa yang 

dikompetisikan, warna apa yang mereka gunakan, keunggulan apa yang mereka miliki, 

apakah mereka memaksakan suatu modifikasi pemilihan warna (Danger,1992:73). 

c. Tipografi 

Pengetahuan mengenai huruf dapat dipelajari dalam sebuah disiplin seni yang disebut 

tipografi (typografi) (Sihombing,2001:3). Sihombing (2001:58) mengemukakan bahwa 



tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal dan 

merupakan properti visual yang pokok dan efektif. 

d. Angle 

Shot angle merupakan petunjuk bagi sutradara untuk memahami scenario, dan kemudian 

menginstruksikan sudut pengambilan gambar serta pregerakan kameranya (Bayu&Gora 

S, 2007:24). Teknik-teknik yang ada dalam pengambilan gambar antara lain : Type of 

shoot, Camera angle, dan Pergerakan kamera (Moving Camera) : 

Type of shoot  

Komposisi ruang frame kamera. Ukuran framing dibagi menjadi beberapa ukuran 

standar berdasarkan jauh dekatnya objek. Menurut Bayu dan Gora (2007:53-57) 

Beberapa jenis atau tipe pengambilan gambar ini antara lain adalah : 

1. Big Close Up (BCU) atau Extreem close up (ECU) 

Ukuran close-up dengan framing lebih memusat atau detail pada salah satu bagian 

tubuh atau aksi yang mendukung informasi dalam jalinan alur cerita. Pengambilan 

gambar sangat dekat sekali, hanya menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek, 

misalnya hanya sebatas kepala hingga dagu objek. Fungsingya untuk 

menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek atau untuk kedetailan suatu 

objek. 

2. Close-up (CU) 

Framing adalah pengambilan gambar, dimana kamera berada dekat atau terlihat 

dekat dengan subjek sehingga gambar yang dihasilkan atau gambar subjek 

memenuhi ruang frame. Ukuran gambar biasanya sebatas hanya dari ujung kepala 

hingga leher. Fungsinya untuk member gambaran jelas terhadap objek. 

3. Medium Close-up (MCU) 

Pengambilan gambar dengan komposisi framing subjek lebih jauh dari close-up, 

tetapi lebih dekat dari medium shot. Gambar yang diambil sebatas dari ujung 

kepala hingga dada. Fungsinya untuk mempertegas profil seseorang hingga 

penonton jelas. 

 

 

 



4. Medium Shoot (MS) 

Secara sederhana, medium shot merekam gambar subjek kurang lebih setengah 

badan. Pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. Fungsinya 

memperlihatkan sosok objek secara jelas. 

5. Medium Full Shoot (Knee Shot) 

Disebut knee shot karena member batasan framing tokoh sampai kira-kira tiga per 

empat ukuran tubuh. Pengambilan gambar semacam itu memungkinkan penonton 

untuk mendapatkan informasi sambungan peristiwa dair aksi tokoh tersebut.  

6. Full-Shot (FS) 

FS memungkinkan pengambilan gambar dilakukan pada subjek secara utuh dari 

kepala hingga kakinya. Secara teknis, batasan atas diberi sedikit ruang untuk head 

room. Fungsinya memperlihatkan objek beserta lingkungannya. 

7. Medium Long Shot (MLS) 

Framing kamera dengan mengikutsertakan setting sebagai pendukung suasana 

diperlukan karena ada kesinambungan cerita dan aksi tokoh dengan setting 

tersebut. 

8. Long Shoot (LS) 

Merupakan type of shot dengan ukuran framing diantara MLS dan ELS. Dengan 

kata lain, luas ruang pandangnya lebih lebar dibandingkan medium shot dan dan 

lebih sempit dibandingkan ELS. Fungsinya menunjukkan objek dengan latar 

belakangnya  

9.  Extreme Long Shoot (ELS)  

Pengambilan gambar dengan metode ELS yang hampir tak terlihat membuat artis 

tampak berada di kejauhan. Disini, setting ruang ikut berperan. Objek gambar 

terdiri dari artis dan interaksinya dengan ruang, yang sekaligus mempertegas atau 

membantu imajinasi ruang cerita dan peristiwa kepada penonton. Fungsinya 

menunjukkan bahwa objek tersebut bagian dari lingkungannya. 

 

 

 

 



Camera Angle 

Diterjemahkan sebagai teknis pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu untuk 

mengekspose adegan. Berikut pembahasan camera angle yang dikelompokkan dalam 

level ketinggian yang sama : 

1. High Angle, Top Angle dan Bird Eye View 

High angle adalah merekam gambar dari sudut atas objek sehingga objek terlihat 

terekspose dari bagian atas. Demikian halnya dengan Bird Eye View. Namun, 

perbedaan sederhana dari kedua teknik pengambilan gambar dari angle atas 

tersebut terletak pada point of view kamera. Hasil high angle lebih sederhana 

dibandingkan bird of view meskipun teknis bird eye view merupakan 

pengembangan dari high angle. Bird eye view dilihat lebih dramatis dan berkesan 

dinamis, seperti penglihatan seekor burung dari atas. Sementara top angle 

merupakan teknik pengambilan gambar secara tepat dari sudut atas subjek, seperti 

peta. Hasil gambar lebih dramatis dan menimbulkan misteri karena hanya gerak-

gerik subjek saja yang tampak. 

2.  Low Angle, Frog Eye Level 

Kebalikan dari high angle yang mengambil gambar dari sudut atas, low angle 

mengambil gambar dari sudut bawah. Sama seperti high angle dan eye level, low 

angle hanya sebagai patokan penempatan kamera dengan level ketinggian 

peletakkannya dalam pengambilan gambar. Dalam low angle terdapat pula istilah 

baru seperti frog eye level, dimana letak kamera berada kurang lebih dibawah 

paha. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang ini yaitu keagungan atau 

kejayaan. Selain itu, sudut pengambilan gambar frog eye level ini seolah-olah 

memperlihatkan objek menjadi sangat besar. 

3.  Eye Level, Profil Shot 

Eye level dipahami sebagai standar pengambilan gambar dengan ketinggian relatif 

sedang, kurang lebih sejajar dengan tinggi badan. Dengan begitu, gambar yang 

dihasilkan terlihat datar dan cenderung monoton bila dieksekusi tanpa variasi lain. 

4.  Over Shoulder 

Mengambil adegan dialog dari sudut belakang/punggung bahu salah satu subjek 

sinematik disebut juga over shoulder. Shot tersebut menjadi alternatif 



pengambilan gambar two shot subjek yang sedang berdialog. Langkah 

pengambilan gambar dengan over shoulder menjadi alternatif solusi juga agar 

pengambilan gambar adegan dialog tidak terkesan terlalu frontal sehingga tampak 

seperti reportase. 

5. Walking Shot, Fast Road Effect 

Konsep pengambilan gambar dengan walking shot sebenarnya mudah saja. 

Walking shot dianggap sebagai terjemahan dari follow shot, yakni mengikuti 

langkah talent saat berakting. Namun, walking shot lebih menitikberatkan 

perhatian pada gerak kaki sehingga gambar yang dihasilkan menegangkan atau 

mengesankan ketergesaan. 

6.Artificial Shoot 

Dimaksudkan untuk lebih memperindah shot sehingga lebih bernuansa seni. 

Artificial shot biasanya digunakan untuk mengambil adegan di alam 

terbuka,misalnya hutan. Pemberian aksen dedaunan atau rumput di depan lensa 

atau dikombinasikan dengan travelling shot mengesankan gambar terlihat 

dinamis. 

7. Reflection Shot 

Seorang aktris berdiri di depan cermin sambil melakukan actingnya, tetapi angle 

pengambilan gambar mengarah ke cermin dengan bayangan diri aktris tersebut. 

Itulah pemahaman sederhada dari reflection shot.  

8. Tripod Transition 

Pergerakan kamera in tripod dengan framing yang terbatas, tetapi meliputi area 

yang luas, lebih luas dari framing lensa, sehingga kamera secara aktif mencari 

kedudukan talent. 

9. Back light shot 

Pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi kamera berhadapan secara 

frontal dengan sumber cahaya di depannya sehingga memungkinkan terekamnya 

siluet talent yang ada di antara kamera dan sumber cahaya. Jika ingin 

menggambarkan gambar talent yang tidak siluet,tembakkan reflektor ke arah 

talent. 

 



10.  Door of frame shot 

Cara pengambilan gambar untuk mendapatkan footage. Gambar di ambil dari arah 

luar pintu yang agak terbuka  

11. One Shot, Two Shot, Group Shot 

Pengambilan gambar dengan objek gambar hanya seorang talent saja. Sementara 

two shot adalah pengambilan gambar dengan objek 2 orang talent. Sementara itu, 

disebut group shot jika kamera merekam objek gambar yang terdiri dari 

sekelompok orang (Bayu& Gora,2007 : 58-67). 

Istilah-istilah lain 

Selain beberapa istilah yang disebutkan di atas, masih ada istilah yang perlu 

diketahui, yaitu: 

1. Zooming-Zoom 

Pengertian zooming adalah fasilitas pada kamera yang memungkinkan untuk 

mendapatkan objek gambar yang terkesan dekat meskipun kamera berada relatif 

jauh dari objek, begitu juga sebaliknya. Fasilitas tersebut tersedia pada setiap 

kamera, baik digital maupun analog. 

2. Blur 

Seperti arti harafiahnya, blur adalah efek hasil perekaman gambar sehingga 

tampak seperti tidak fokus dan tampak buram. Efek blur tersebut bisa dihasilkan 

saat proses perekaman gambar dilakukan atau juga bisa di rekayasa pada tahap 

pasca produksi-editing (Bayu& Gora,2007 : 71-72). 

 

2.5. Etika 

Secara etimologi (bahasa), ’etika’ berasal dari kata bahasa Yunani ethos. Dalam 

bentuk tunggal, ’ethos‟ berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, 

kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta etha berarti adat 

kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau 

ilmu tentang adat kebiasaan (Mufid,173-2009).  

Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia 

dalam kaitannya dengan tujuan hidupnya. Etika membahas baik-buruk atau benar 

tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-



kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau 

bertindak. Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh 

setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-

unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan 

prinsip-prinsip moral dasar (Mufid, 2009:174-181). 

 

2.6. Etika Periklanan 

Etika dalam konteks komunikasi pemasaran adalah masalah benar atau salah, atau 

tindakan moral yang berkenaan dengan setiap aspek komunikasi pemasaran 

(Shimp,2003:92).  

Revers dan Matthews (1994:251-252), mengatakan, iklan mencerminkan orang-orang 

yang menghasilkannya. Pimpinan perusahaan mencerminkan lingkup penuh segi etis. Sejauh 

motif para managernya adalah membentuk periklanan mereka, kepatuhan mereka pada 

pedoman-pedoman praktek dari Asosiasi Badan Periklanan Amerika akan berbeda. Bahkan 

pemasang iklan yang paling etis pun akan menitik beratkan sifat-sifat yang menarik dari 

suatu produk dan menjauhkan perhatian dari sisi negatifnya. ”Kata-kata penghalus‟ yang 

menyembunyikan kebenaran tidak banyak menimbulkan kecaman. Para pemasang iklan yang 

terhormat sering mengaitkan produk dengan sifat-sifat yang tidak berhubungan dengan 

mutunya.  

 

2.7. Etika Pariwara Indonesia 

Etika periklanan diatur dalam sebuah kode etik. 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). Etika 

Pariwara Indonesia ialah ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha 

periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua 

asosiasi dan lembaga pengembannya (EPI,2007:18).  

 



Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) dari Universitas Pembangunan Nasional 

‟Veteran‟ Jawa Timur. Penelitian tersebut berjudul pemaknaan iklan Axis di televisi 

(Analisis Semiotika terhadap Iklan Axis Versi ”Budi Anduk dalam persidangan ngaku-

ngaku murah” di Televisi). Pada penelitian tersebut dijelaskan makna iklan dan unsur 

sindiran Axis versi ”Budi Anduk dalam persidangan ngaku-ngaku murah”, dengan 

menginterpretasikan unsur talent, setting,wardrobe, adegan, slogan/tagline, camera angel, 

sound/suara. Selain itu juga penelitian itu menjelaskan tentang keikutsertaan AXIS dalam 

perang tarif antar provider. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yuneva (2011) mahasiswa FISKOM UKSW. 

Penelitian tersebut berjudul ”Membaca strategi periklanan kartu As versus XL (Analisis 

Semiotika Iklan)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pelanggaran peraturan dan makna 

iklan yang menjadi strategi periklanan kartu As versi Sule XL versi Sule,Baim, dan Putri 

Titian, dan juga menjelaskan tentang kompetisi dalam berebut pelanggan di antara kedua 

iklan tersebut. 

Penelitian dengan judul ‟Representasi Persaingan dalam Iklan Kartu As (Studi 

Semiotik Iklan Kartu As versi Sule di televisi)” dilakukan oleh Thea Hindira Purani dari 

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran”. Penelitian ini menjelaskan tentang 

ketidaktaatan iklan As terhadap Etika Pariwara Indonesia dan representasi persaingan yang 

dilakukan kartu As yaitu memakai Sule yang diketahui sebagai bintang iklan Kartu XL. 

Perbedaan di dalam penelitian ini dibandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu 

adalah, penulis mengambil objek iklan TV kartu XL versi “sulap” dan versi “korban 

ketagihan SMS” dan kartu As versi “kumpul-kumpul” dan versi “dongeng”. Penulis juga 

akan melihat makna dari masing-masing iklan tersebut dengan Etika Pariwara Indonesia 

(EPI). 

 

 

 

 

 



 

2.8. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  
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