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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini kemajuan teknologi di dunia melaju dengan sangat pesat, dengan kemajuan 

teknologi tersebut melahirkan banyak hal baru bagi peradaban umat manusia. Hampir disemua 

bidang dalam kehidupan manusia sangat terpengaruh dengan kemajuan teknologi tersebut. 

Salah satu bidang yang juga cukup terpengaruh dan akrab dengan kehidupan sehari – hari 

manusia adalah dalam bidang komunikasi. Selama masa hidupnya manusia tidak akan lepas 

dari komunikasi, kemanapun dan dimanapun manusia pasti akan melakukan kegiatan 

komunikasi tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini sudah sangat pesat, komunikasi 

sudah tidak lagi hanya dilakukan dengan tatap muka saja, akan tetapi komunikasi juga bisa 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti handphone, telepon rumah, televisi (apabila 

dalam komunikasi massa), dan alat bantu komunikasi lainnya misalnya internet. Sampai saat 

ini yang paling populer digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi adalah internet. Hal ini 

ditunjukkan dengan data dari Katadata, bahwa penetrasi pertumbuhan pengguna internet di 

dunia yang menyentuh angka 52,95 % dari total penduduk bumi sekitar 7,59 miliar jiwa.1  

Internet adalah suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar informasi dan 

berkomunikasi melalui komputer merupakan referensi utama bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi, Morissan (2010:317), dalam bukunya yang berjudul Periklanan : 

Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di Indonesia sendiri pengguna internet, menurut Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 54,7 % dari total keseluruhan 

penduduk Indonesia, atau setara dengan 143,26 juta jiwa.2 Bahkan menurut data dari 

Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), Indonesia 

menempati urutan ke 6 sebagai pengguna internet diseluruh dunia.3 Ini membuktikan bahwa 

saat ini internet menjadi salah satu media komunikasi yang populer dan banyak digunakan.  

Seiring dengan perkembangan penggunaan internet yang sudah sangat maju, internet 

juga turut mempengaruhi perkembangan media massa. Sehingga media massa tidak hanya 

terbatas pada media cetak dan media elektronik saja, akan tetapi sudah sampai kepada media 

                                                           
1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/23/4-miliar-penduduk-bumi-telah-terkoneksi-internet 

diakses pada 16 Mei 2019 pukul 14:10 WIB 
2 https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018 diakses pada 21 Mei 2019 

pukul 13.00 WIB 
3https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sor

otan_media diakses pada 21 Mei 2019 pukul 14:30 WIB  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/23/4-miliar-penduduk-bumi-telah-terkoneksi-internet
https://apjii.or.id/content/read/104/348/BULETIN-APJII-EDISI-22---Maret-2018
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media
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internet atau cyber juga. Dengan perkembangan internet dan media massa yang sangat cepat 

tersebut, maka komunikasi massa pun juga berkembang dengan sangat pesat. Komunikasi 

massa kini berkembang dengan menggunakan media - media sosial. Menurut Boyd (2009), 

media sosial sendiri adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 

komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling 

berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated-content 

(UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi 

media massa. Dengan kata lain media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi atau berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.   

Media sosial sendiri dibagi menjadi enam kategori besar sesuai dengan jenisnya antara 

lain; media jejaring sosial (social networking), Jurnal online (blog), jurnal online sederhana 

atau mikroblog (micro blogging), media berbagi (media sharing), penanda sosial (social 

bookmarking), media konten bersama (Wiki). Pembagian jenis media sosial ke dalam kategori 

– kategori tersebut adalah upaya untuk melihat bagaimana jenis suatu media sosial (Nasrullah, 

2015:39). Dibawah ini adalah beberapa platform media sosial yang sering digunakan oleh 

masyarakat Indonesia. 

     

 

`Gambar 1. 1  

Media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia (sumber : 

https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia ) 

https://katadata.co.id/infografik/2019/03/06/youtube-medsos-no-1-di-indonesia
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Jika dilihat dari infografik diatas dapat dilihat bahwa prosentase media sosial yang 

paling banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube. YouTube sendiri adalah sebuah situs 

komunikasi publik online, yang mulai diluncurkan pada 14 Februari 2005. Dimana pengguna 

yang terdaftar sangat dimungkinkan untuk mengunggah video publik mereka. Siapapun yang 

mengunjungi situs inipun dapat melihat video yang diposting, baik yang pemula maupun video 

profesional. Umumnya konten yang terdapat dalam YouTube adalah video klip musik, film, 

vlog (video blog), serta video buatan para penggunanya sendiri. 

 Namun seiring berkembangnya waktu, YouTube bukan hanya digunakan sebagai 

sarana menyimpan dan berbagi video pribadi penggunanya saja, akan tetapi saat ini Youtube 

juga digunakan oleh banyak orang untuk beriklan. Hal ini dimungkinkan karena YouTube 

adalah produk dari Google, dimana Google adalah perusahaan yang juga membuat program 

kerjasama periklanan melalui media internet, atau biasa disebut dengan Adsence. 4 Dengan 

beberapa fitur yang terdapat dalam YouTube memungkinkan bagi para publisher untuk 

menayangkan iklan yang mereka buat kedalam chanel YouTube mereka. Sejalan dengan 

banyaknya pengguna YouTube yang memanfaatkan fitur tersebut di Indonesia, yakni sekitar 

lebih dari 2000 chanel (hanya pemegang level gold dan silver),5 kini perusahaan – perusahaan 

di Indonesia juga mulai menggunakan fitur tersebut untuk mengiklankan produk mereka.  

Iklan sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

mempersuasi para pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk 

melakukan tindakan tertentu, misal membeli ”apa” dalam kemasan ”merk dagang” yang 

dikomunikasikan melalui media, Alo Liliweri (2011:534). Dengan kata lain iklan saat ini 

adalah sarana bagi produsen untuk mempromosikan produknya guna mendongkrak penjualan. 

Hal tersebut sesuai dengan fungsi iklan yang bertujuan untuk mengirimkan informasi, 

mempersuasi audiens atau calon pembeli, dan mengingatkan audiens atau konsumen. Sejalan 

dengan fungsi dan tujuan iklan tersebut maka banyak pengiklan yang saling berlomba untuk 

menampilkan iklan dengan konsep dan tampilan semenarik mungkin guna menarik perhatian 

audiens. Agar iklan yang diciptakan bisa dikatakan menarik, maka pembuat iklan harus 

mengetahui apa yang sedang diinginkan oleh audiensnya.  

                                                           
4 https://www.google.com/adsense/start/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1001272-
adsense-acquisition-apac-id-id-hybrid-
bkws&utm_term=adsence&utm_content=227301663507&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYZwD-
NE9oxUPKd9apUGgLat3qRTfd6obD_RqKgj1x1Fe3X3nLuFnsaAs6TEALw_wcB#/?modal_active=none diakses 
pada 22 Oktober 2019 pukul 15.34 WIB 
5 https://jateng.tribunnews.com/2019/05/02/jumlah-akun-youtube-indonesia-yang-capai-1-juta-subscriber-
jumlahnya-naik-5-kali-lipat diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 16.08 WIB 

https://www.google.com/adsense/start/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1001272-adsense-acquisition-apac-id-id-hybrid-bkws&utm_term=adsence&utm_content=227301663507&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYZwD-NE9oxUPKd9apUGgLat3qRTfd6obD_RqKgj1x1Fe3X3nLuFnsaAs6TEALw_wcB#/?modal_active=none
https://www.google.com/adsense/start/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1001272-adsense-acquisition-apac-id-id-hybrid-bkws&utm_term=adsence&utm_content=227301663507&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYZwD-NE9oxUPKd9apUGgLat3qRTfd6obD_RqKgj1x1Fe3X3nLuFnsaAs6TEALw_wcB#/?modal_active=none
https://www.google.com/adsense/start/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1001272-adsense-acquisition-apac-id-id-hybrid-bkws&utm_term=adsence&utm_content=227301663507&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYZwD-NE9oxUPKd9apUGgLat3qRTfd6obD_RqKgj1x1Fe3X3nLuFnsaAs6TEALw_wcB#/?modal_active=none
https://www.google.com/adsense/start/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1001272-adsense-acquisition-apac-id-id-hybrid-bkws&utm_term=adsence&utm_content=227301663507&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykYZwD-NE9oxUPKd9apUGgLat3qRTfd6obD_RqKgj1x1Fe3X3nLuFnsaAs6TEALw_wcB#/?modal_active=none
https://jateng.tribunnews.com/2019/05/02/jumlah-akun-youtube-indonesia-yang-capai-1-juta-subscriber-jumlahnya-naik-5-kali-lipat
https://jateng.tribunnews.com/2019/05/02/jumlah-akun-youtube-indonesia-yang-capai-1-juta-subscriber-jumlahnya-naik-5-kali-lipat
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Dalam upayanya untuk membujuk dan mempengaruhi keputusan membeli dari para 

audiens, iklan tidak hanya menyuguhkan bahasa yang baku dan menarik dalam menyuguhkan 

informasinya, akan tetapi iklan biasanya juga didukung dengan gambar dan suara yang 

menarik, dan tidak jarang pula para produsen menggunakan endorser terkenal dari kalangan 

artis atau public figure. Pada umumnya iklan yang beredar di media massa menampilkan 

produk yang akan dijualnya guna menarik minat dari audiens untuk mengkonsumsi barang 

maupun jasanya. Namun ada beberapa produk yang memang tidak bisa sembarangan 

menunjukkan produknya dalam tayangan iklan, salah satunya adalah produk rokok atau 

tembakau. Iklan produk rokok harus mengikuti peraturan – peraturan yang sudah tercantum di 

dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), tentang ragam iklan rokok dan produk tembakau yang 

cukup membatasi ruang gerak iklan rokok itu sendiri. Salah satunya adalah, iklan rokok yang 

tidak boleh mencantumkan gambar produknya.6 Produk rokok memang mendapatkan perhatian 

yang serius dari pemerintah Indonesia terutama dalam hal mempromosikan produknya, hal ini 

dapat dilihat juga dari peraturan – peraturan yang mempersempit ruang gerak dari iklan rokok 

itu sendiri. Seperti tertuang dalam peraturan pemerintah no. 109 tahun 2012, tentang 

pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.7 

Hal tersebut tentunya memaksa produsen rokok dan agensi pembuat iklan rokok untuk 

membuat iklan yang kreatif dengan tetap mentaati peraturan yang ada agar iklan rokok tetap 

dapat menyampaikan pesannya ke audiens. 

Iklan rokok yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah iklan rokok Djarum Super 

di YouTube. Djarum Super adalah salah satu brand rokok di Indonesia yang diproduksi oleh 

PT. Djarum dan termasuk kedalam kategori 4 produsen rokok terbesar di Indonesia, dengan 

mencapai pejualan 58,8 miliar batang rokok pada tahun 2017. 8 Djarum Super termasuk salah 

satu perusahaan rokok yang mempromosikan produknya dengan sebuah iklan yang bertema 

petualangan atau adventure, dengan memasukkan unsur alam kedalam iklannya. Hal ini 

berawal dari kemunculan iklan Djarum Super versi My Great Adventure Indonesia pada tahun 

2011, sampai dengan iklan yang saat ini masih tayang yakni versi I Dare. Seperti iklan – iklan 

Djarum Super lainnya yang bertema adventure, iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano 

Boarding ini juga menunjukkan tingginya kreatifitas ditengah banyaknya peraturan yang 

membatasi iklan rokok. Iklan tersebut tetap kental dengan nuansa Djarum Super walau dalam 

                                                           
6 https://p3i-pusat.com/etika-pariwara-indonesia-epi/  diakses pada 23 Oktober 2019 pukul 11.45 WIB 
7 https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173643/PP1092012.pdf diakses pada 22 Mei 2019 pukul 23.00 WIB. 
8 https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/17281561/inilah-4-produsen-rokok-terbesar-di-

indonesia?page=all diakses pada 24 Mei 2019 pukul 22.42 WIB.  

https://p3i-pusat.com/etika-pariwara-indonesia-epi/
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/173643/PP1092012.pdf
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/17281561/inilah-4-produsen-rokok-terbesar-di-indonesia?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/17281561/inilah-4-produsen-rokok-terbesar-di-indonesia?page=all
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iklannya sendiri sama sekali tidak menampilkan produknya. Dari iklan tersebut bukan hanya 

semata – mata ingin mempersuasi audiens untuk membeli produknya, walau itu tujuan utama 

dari iklan, akan tetapi ada pesan lain yang coba ditunjukkan dari iklan tersebut, seperti 

terdapatnya kata I Dare sebagai tagline di akhir video atau dalam bahasa Indonesia berarti saya 

berani, yang pasti juga memiliki tujuan tertentu dengan pemilihan kata tersebut.  

Agensi pembuat iklan dan PT. Djarum Super sendiri pasti memiliki alasan tertentu 

dalam pemilihan tagline maupun tema yang dipakainya tersebut. Walaupun sekilas tidak 

tampak secara langsung apa yang ingin disampaikannya, akan tetapi produsen pembuat iklan 

pasti memiliki pesan yang tetap ingin disampaikan ke audiens. Dari beberapa iklan Djarum 

Super yang diunggah di YouTube, peneliti memilih iklan versi I Dare : Volcano Boarding 

dikarenakan memiliki jumlah viewers terbanyak di chanel YouTube Djarum Super (SuperTV), 

dapat dilihat pada tabel 1, sampai saat ini iklan tersebut telah dilihat oleh 12.181.165 viewers.9 

Dibawah ini adalah tabel perbandingan jumlah viewers iklan Djarum versi I Dare : Volcano 

Boarding dengan iklan rokok Djarum versi lain :  

 

 

No.  Versi Iklan Tahun  Viewers 

1. Djarum Super My Great Adventure Indonesia  2012 179.881 

2. My Great Adventure Dubstep Version 2013 15.979 

3. Djarum Super : Bull Race 2014 22.557 

4. Djarum Super : Parkour 2015 17.139 

5. Djarum Super : Slackline  2015 99.549 

6. Djarum Super : Ropeswing 2015 121.873 

7. Djarum Super : Salt Flat Bolivia 2017 176.351 

8. Djarum Super : Chase 2018 83.541 

9. I Dare : Volcano Boarding 2018 12.181.165 

10. Foil Surfboard 2019 1.674.662 

 

Tabel 1. 1 

Jumlah viewers iklan YouTube Djarum Super di setiap versi. 

 (sumber: https://www.youtube.com/channel/UCcaJ0P5jn1G3Hofqb32aE-Q diakses pada 24 Mei 2019 pukul 

22.00 WIB) 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4 diakses pada 25 Mei 2019 pukul 14.28 WIB. 

https://www.youtube.com/channel/UCcaJ0P5jn1G3Hofqb32aE-Q
https://www.youtube.com/watch?v=jPpe1oEHvl4
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 Selain itu, iklan tersebut juga memiliki jumlah viewers terbanyak dibanding dengan 

iklan milik kompetitor lain yang diunggah pada tahun 2018, dan yang termasuk ke dalam 4 

produsen rokok besar di Indonesia semisal : Gudang Garam dengan 3.360 viewers di chanel 

YouTube nya 10, sedangkan Sampoerna tidak memasukkan iklannya di chanel YouTube, dan 

Bentoel yang tidak memiliki chanel YouTube di tahun itu. Hal tersebut yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding, untuk mengetahui 

apa makna yang terkandung dan coba disampaikan didalam iklan tersebut, yang menyebabkan 

jumlah viewers iklan ini lebih banyak di banding iklan versi lain di chanel YouTube Djarum 

Super (SuperTV).  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis iklan Djarum 

Super versi I Dare : Volcano Boarding menggunakan semiotik Roland Barthes. Alasan penulis 

menggunakan teori ini adalah, karena studi semiotik Roland Barthes proses pemaknaan 

dilakukan dengan dua tahap pemaknaan, pada pemaknaan tingkat pertama terdapat makna 

konotasi dan denotasi, dimana sebuah iklan dapat dilihat dari sisi makna konotasinya yang bisa 

saja berlawanan dengan makna denotasinya. Pada pemaknaan tingkat kedua makna konotasi 

yang sudah muncul dianalisis lagi menggunakan pendekatan budaya sehingga memungkinkan 

untuk muncul makna baru yang mungkin berkembang menjadi mitos dan penanda baru, seperti 

dikatakan Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul Semiotika Komunikasi, Sobur (2016:69). 

Dari iklan tersebut masih banyak tanda – tanda yang muncul dimana pesannya masih bersifat 

samar – samar. Dari iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding tersebut peneliti akan 

mencoba menggali makna denotatif dan makna konotatifnya.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalahnya adalah, bagaimana makna 

kepercayaan diri yang terkandung dalam iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding 

secara keseluruhan jika dilihat dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna kepercayaan diri 

yang terkandung dalam iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding secara 

keseluruhan jika dilihat menggunakan teori semiotika Roland Barthes.  

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=ThnHIcAZBo8&t=3s diakses pada 23 Oktober 2019 pukul 13.10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThnHIcAZBo8&t=3s


7 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan 

– masukan guna menambah kajian bagi perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu 

Komunikasi khususnya dibidang periklanan dan semiotika. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk 

mahasiswa atau peneliti lainnya khususnya dibidang analisis semiotika dalam 

iklan.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam 

sebuah iklan.  

b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga.  

 

1.5 Definisi Konseptual 

 Penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional yang dijadikan patokan 

sebagai kerangka analisis penelitian, antara lain : 

 

 Semiotika  

Semiotika atau semiologi adalah bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari 

suatu tanda atau lambang. Dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana tanda – tanda 

terbentuk beserta kaidah – kaidah yang membentuknya. 

 Iklan 

Adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi para 

pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan tindakan 

tertentu, misal membeli ”apa” dalam kemasan ”merk dagang” yang dikomunikasikan 

melalui media, Alo Liliweri (2011:534). 

 YouTube 

Merupakan situs komunikasi online yang berbasis video, dimana penggunanya dapat 

mengunggah video pribadinya dan dapat saling mengunjungi antara satu akun dengan 

akun lainnya, dan sangat dimungkinkan juga untuk saling berinteraksi. 
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1.6 Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan – batasan agar penelitian ini dapat lebih 

terfokus dan tidak melebar. Fokus pada penelitian ini adalah makna kepercayaan diri yang 

terdapat dalam iklan Djarum Super versi I Dare : Volcano Boarding, dianalisis menggunakan 

semiotika Roland Barthes dipandang dari sisi denotatif dan konotatifnya. 

 

 

 

 




