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MOTTO 

 

 َلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِفي َأْحَسني تَ ْقوييم 
“ Dan manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik rupa.”  

( Qs. At-Tiin : 4 ) 
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ABSTRAK 

 

Sita Devi Melina, 2019. Makna Cantik Dalam Iklan Kosmetik Marcks‟ Venus 

“Versi Atiqah Hasiholan Di Televisi (Analisis Semiotika Rolland Barthes). 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhamad 

Nurdin, M.Ag. 

Kata Kunci : Iklan, marcks’ venus, televisi, cantik. 

 

 

 Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Segala 

bentuk informasi menjadi mudah diterima oleh masyarakat. Kemampuan media 

massa untuk mempersuasi khalayak sudah tidak dirakuakan lagi.Salah satu media 

yang tidak ketinggalan mengikuti perkembangan teknologi yang ada adalah media 

periklanan. Berbagai macam barang dapat diiklankan ditelevisi, salah satunya 

produk kosmetik. Produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi 

perempuan. Banyak pasang mata wanita dijejali iklan produk-produk kosmetik 

setiap harinya. Dari banyak iklan produk kosmetik yang ada ditelevisi iklan 

produk kosmetik Marcks‟ Venus mengusung konsep yang berbeda, yaitu dengan 

menawarkan konsep cantik yang berkaitan dengan sehat. 

 Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

makna denotasi dalam iklan televisi produk kosmetik Marcks‟ Venus “Versi 

Atiqah Hasiholan”? 2)Bagaimana makna konotasi dalam iklan televisi produk 

kosmetik Marcks‟ Venus “Versi Atiqah Hasiholan”?  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna cantik yang ada pada iklan 

produk kosmetik Marcks‟ Venus versi Atiqah Hasiholan ditelevisi. 

 Berdasarkan paparan dan pembahasan menyimpulkan bahwa: 1) makna 

denotasi yang ada pada iklan adalah tentang gambaran wanita cantik yang 

memiliki bentuk tubuh yang indah, wajah yang cantik dan menjalani pola hidup 

sehat. 2) sedangkan makna konotasi yang terdapat dalam iklan tersebut adalah 

cantik itu adalah memiliki kulit wajah yang sehat dan melakukan pola hidup sehat. 

Makna cantik yang terdapat dalam iklan ini cantik itu adalah memiliki kulit yang 

sehat. Sejatinya kecantikan itu bukan apa yang nampak saja, melainkan sesuatu 

yang bisa dirasakan oleh orang lain atau inner beauty boleh saja kita merawat diri 

kita tapi jangan lupa untuk merawat hati kita juga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kecantikan merupakan suatu yang melekat pada diri seorang 

wanita. Cantik sering didefinisikan dengan suatu yang indah dan menarik. 

Cantik dan menarik sendiri sering diartikan oleh banyak wanita dengan 

definisi tubuh yang langsing, wajah yang putih, rambut yang lurus, hitam 

dan panjang, dll.
1
 Setiap negara mempunyai definisi cantik yang berbeda, 

seperti definisi cantik di negara Jepang adalah wanita yang mempunyai 

kulit putih bersih karena memang sesuai dengan letak geografis Negara- 

nya. Berbeda dengan definisi cantik di Hawai atau negara yang berada di 

benua Eropa, benua Amerika kebanyakan memaknai cantik dengan warna 

kulit yang eksostis atau sawo matang, oleh sebab itu sering kita lihat, 

banyak sekali wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia unuk 

berjemur di pantai demi mendapatkan warna kulit yang eksotis. Namun 

dengan hadirnya globalisasi kemudian makna cantik menjadi seragam 

pada setiap daerah dan negara. Hampir seluruh masyarakat mengakui 

wanita cantik adalah yang memiliki kriteria dengan simbol-simbol yang 

telah disebutkan. 

                                                           
1
etd.ropository.ugm.ac.id diakses pada 1 Mei 2019 
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Disisi lain perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat 

mengakibatkan teknologi informasi selalu menarik untuk diamati. Salah 

satuya dalam dunia media massa. Media massa merupakan suatu sumber 

informasi, berita dan hiburan dalam kehidupan modern. Dunia modernisasi 

saat ini sangatlah cepat dan berkembang pesat, segala sesuatu begitu 

mudah diterima oleh  masyarakat. Semua sumber informasi dari penjuru 

dunia manapun sangat mudah untuk diterima.  Kemampuan media massa 

untuk mempersuasi khalayaknya sudah tidak diragukan lagi. Media massa 

dalam melakukan kontrol sosial begitu ekstensif dan efektif, sehingga 

sebagian pengamat menganggap kekuatan media memang disitu.
2
 

Berbagai macam media massa hadir di era saat ini, salah satunya 

televisi. Televisi dinilai sebagai media massa yang mampu mempengaruhi 

khalayaknya melalui acara yang ditayangkan. Kemampuan audio visual 

yang tidak dimiliki oleh media massa lainnya menyebabkan televisi 

menjadi media yang komunikatif dalam menyampaikan pesannya. Televisi 

merupakan salah satu media yang masuk above the line, yang mempunyai 

karakter yang mengandung unsur suara, gerak dan gambar sebagai media 

yang berpengaruh sanat besar, media masaa mempunyai fungsi media 

berita dan media penerangan, media pendidikan, media hiburan, dan media 

promosi. Menurut Wilbur Schramm melihat fungsi media massa salah 

satunya sebagai sarana promosi atau iklan “ To Sell goods for us “` Media 

massa yang semakin menonjol, bahkan menjadi dominan.  

                                                           
2
Jefkins Frank. Periklanan (Jakarta : Erlangga.1995) 
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Dari sekian banyak bentuk komukinasi di televisi, iklan menjadi 

salah satunya. Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas 

informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada 

khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik, iklan berusaha 

untuk memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan.
3
 Periklanana 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatau produk yang 

ditunjukkan oleh masyarakat melalui suatu media. Namun demikian, untuk 

membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk 

membujuk orang supaya membeli. Sedangkan dalam prespektif iklan, 

iklan cenderung sebagai prosespenyampaian pesan yang kreatif dan 

persuasif dalam media tertentu.
4
 Guna untuk mempengaruhi tindakanatau 

peilaku calon konsumen dalam menentukan pilihan. Banyak pengiklan 

memandang televisi sebagai media yang paling efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan komersialnya, selain itu juga memiliki 

pengaruh yang kuat untuk memepengaruhi persepsi khalayak saran. 

Dari berbagai iklan yang ada ditelevisi diantaranya adalah iklan 

produk kecantikan.Banyak pasang mata wanita di Indonesia dijejali 

produk-produk kecantikkan disetiap harinya.Salah satu iklan kosmetik 

yang menarik menurut penulis adalah iklan produk kosmetik Marcks‟ 

Venus “Versi Atiqah Hasiholan”. Marcks‟ Venus adalah serangkaian 

kosemetik yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma. PT. Kimia Farma 

                                                           
3
William L Rivers. Jay W. Jensen. Theodore Peterson. Media Massa dan Masyarakat 

Modern. Diterjemahkan oleh : Haris Munandar. Dudy Priatna(Jakarta: Pernada Media, 2004), 38. 
4
Jaiz Muhammad Dasar-Dasar Periklanan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2. 
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adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan 

sejak tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda.
5
 Banyak produk yang 

diproduksi oleh PT. Kimia Farma diantaranya obat-obatan dan kosmetik, 

adapun kosmetik yang telah diproduksi oleh PT. Kimia Farma  salah 

satunya Marcks‟ Venus. Iklan Marcks‟ Venus sudah sering muncul 

ditelevisi diantaranya versi Syahrini dan versi Atiqah Hasiholan. Dalam 

penelitian kali ini penulis akan menganalisis iklan Marcks‟ Venus versi 

Atiqah Hasiholan. Iklan ini menayangkan tentang aktifitas Atiqah 

Hasiholan mulai dari banguntidur sampai pergi kerja. Atiqah Hasiholan 

merupakan seorang aktris, model dan juga pembawa acara yang sudah 

tidak diragukan lagi prestasinya. Iklan kosmetik Marcks‟ Venus tayang 

diberbagai stasiun televisi diantaranya seperti RCTI, SCTV, dan ANTV, 

selain itu iklan ini juga dapat diakses di Youtube. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan semiotik 

untuk melihat lebih dalam upaya untuk menggambarkan berbagai pilihan 

makna yang tersedia melalui tanda-tanda yang digunakan, melalui 

hubungan antara penanda dan (signifier) dan petanda (signified)dibalik 

iklan produk kosmetik “Marcks‟ Venus‟‟ di televisi. Untuk menunjukan 

berbagai tanda  dan makna yang ada, peneliti telah mengumpulkan 

keseluruhan gambar, audio dan teksnya. Tanda-tanda yang ada dan konsep 

yang diusung oleh iklan inilah yang menarik perhatian penulis untuk 

                                                           
5
http://www.kimiafarma.co.id diakses pada 02 Februari 2019 
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meneliti tentang makna cantik yang ada pada iklan produk kosmetik 

Marcks‟ Venus versi Atiqah Hasiholan ditelevissi.   

I. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah yang akan  

peneliti angkat yaitu : 

1. Bagaimana makna denotasi dalam iklan televisi produk kosmetik 

Marcks‟ Venus “Versi Atiqah Hasiholan”?  

2. Bagaimana makna konotasi dalam iklan televisi produk kosmetik 

Marcks‟ Venus “Versi Atiqah Hasiholan”?  

 

II. TUJUAN PENELITIAN 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui makna denotasi dalam iklan televisi produk 

kosmetik Marcks‟ Venus “Versi Atiqah Hasiholan”?  

2. Untuk mengetahui makna konotasi dalam iklan televisi produk 

kosmetik Marcks‟ Venus “Versi Atiqah Hasiholan”? 

 

III. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Kajian penelitian ini diharapkan penulis mampu memberikan 

gambaran maupun referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

menambah masukkan demi pengembangan ilmu komunikasi 

khususnya dibidang periklanan.  



 

6 
 

2. Manfaat Praktis 

Kajian penelitian ini diharapkan penulis sebagai sumbangan, acuan 

ataupun bahan evaluasi penelitian dengan analisis semiotik yang 

berkaitan dengan permasalahan serupa. 

 

IV. TELAAH PUSTAKA 

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, 

penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian 

telah dilakukan berbagai kalangan tentang iklan, baik yng bersifat 

praktikal ataupun akademis. Beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini antara lain : 

 Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Makna Cantik Dalam 

Iklan (Studi Analisis Semiotika Pada Iklan Clean & Clear versi “See 

The Real Me” Di Televisi)” yang ditulis oleh Riva Muthia dari Jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 

2016. Yang membahas tentang makna cantik pada iklan Clean & Clear 

yang menunjukkan bahwa makna cantik pada iklan tebut tidak hanya 

tentang seorang remaja yang menerima diri sendiri dengan apa adanya 

melainkan juga tentang kecantikkan yang beraneka ragam, tidak 

memandang bentuk, sifat ataupun warna kulit.
6 

                                                           
6
Riva Muthia. Analisis Makna Cantik Dalam Iklan (Studi Analisis Semiotika Pada Iklan 

Clean & Clear versi “See The Real Me” Di Televisi). Skripsi, Universitas Lampung, 2016. 
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 Kedua, skripsi yang berjudul Representasi Konsep Cantik 

Dalam Iklan Televisi ( Analisis Semiotika dalam “Iklan Pelembab 

Wajah Fair & Lovely Versi Gita Virga “) yang ditulis oleh 

Nurnanengsi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada tahun 2016. Yang membahas tentang konsep 

cantik pada iklan pelembab wajah “Fair and Lovely versi Gita Virga” 

menunjukkan. 1; Simbolisasi dalam konsep iklan ini meliputi pesan 

linguistik (voice over), pesan ikonik tak terkodekan, dan pesan ikonik 

terkodekan, dimana maknakecantikan yang bersumber dari luar dan 

dalam dengan perpaduan antara kecantikan fisik dan personality 2; 

Makna konsep cantik yang terkandung dalam iklan antara lain yaitu 

makna dari segi busana, makna dari segi gesture, makna dari segi make 

up, dan makna dari segi dialog.Adapun mitos dari keseluruhan iklan 

ini menjelaskan bahwa konsep cantik dilihat dari tingkat pendidikan 

seorang wanita
7
 

Ketiga, skripsi yang berjudul Analisis Semiotik Kecantikkan 

Wanita Muslimah Pada Iklan Shampo Sunsilk Clean And Fresh Versi 

Laudya Cintya Bellayang ditulis oleh Rezania Meidiati Program Studi 

Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Yang membahas beberapa jenis 

kecantikkan yang digambarkan melalui pemeran wanita muslimah 

yaitu Laudya Cintya Bella, yaitu meliputi kecantikan wajah, 
                                                           

7
Nurnanengsi. Representasi Konsep Cantik dalam Iklan Televisi ( Analisis 

Semiotikadalam “Iklan Pelembab Wajah Fair & Lovely Versi Gita Virga “). (Skripsi, Universitas 

Alauddin, Makasar, 2016). 
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kecantikkan tubuh, kecantikkan busana modern, kecantikkan rambut 

yang bersih walau tertutup hijab dan kecantikkan hati. Konsep 

kecantikkan diatas dapat mengkonstruksi khalayak khususnya 

muslimah.
8
 

Keempat, skripsi yang berjudul Makna Cantik Iklan Wardah 

Exclusive Series versi Dewi Sandra in Paris yang ditulis oleh Amelia 

Oktaviani Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa Banten pada tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas makna 

cantik secara denotatif dalam iklan wardah adalah perempuan putih 

bersih, bebas jerawat, hidung mancung, mata indah serta bibir yang 

tipis. Sedangkan makna cantik secara konotatif dalam iklan wardah 

adalah bentuk hijab sebagai bentuk fashion kecantikkan modern 

terbaru, pintar dan juga memiliki aura positif merupakan bentuk 

kecantikkan dalam diri.
9
 

V. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan analisis teks media dengan 

menggunakan analisis semiotika Rolland Barthes untuk mengetahui 

secara detail makna cantik dalam iklan Marcks‟ Venus versi Atiqah 

Hasiholan. 

                                                           
8
Rezania Meidiati. Analisis Semiotik Kecantikan Wanita Muslimah Pada Iklan Shampo 

Sunsilk Clean And Fresh Versi Laudya Cintya Bella. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,  

2016). 
9
Amelia Oktaviani.Makna Cantik Iklan Wardah Exclusive Series versi Dewi Sandra in 

Paris. (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2016). 
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2.  Pendekatan Penelitian 

 Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis disini 

adalah metode penelitian kualitatif. Karena menggunakan metode 

semiotika, maka penelitian ini merupakan bagian dari bentuk 

analisis isi kualitatif, diamana dari tujuan utamannya adalah untuk 

melihat isi yang tersirat.  

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah iklan produk kosmetik wanita 

Marcks‟ Venus versi Atiqah Hasiholan yang tayang dimedia 

elektronik sebagai iklan audio visual. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yag menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti yaitu iklan produk kosmetik Marcks‟ Venus.  

5. Teknik Analisis Data  

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis semiotika, 

yaitu dengan menguraikan makna dari simbol-simbol yang menjadi 

tanda dalam iklan produk kosmetik Marcks‟ Venus versi Atiqah 

Hasiholan. Dari banyaknya model semiotika yang ada penulis 

menggunakan semiotika Rolland Barthes untuk menganalisis iklan 

tersebut. 
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VI. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun 

secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan 

baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan 

masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, 

seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

dan lain-lain. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan tentang teori komunikasi massa 

yang didalamnya membahas  televisi dan  iklan. Selain 

itu bab ini juga membahas tentang pengertian cantik 

dan teori semiotika Rollands Barthes 

BAB III : PAPARAN DATA 

Bab ini berisi tentang uraian objek penelitian, seperti 

profil perusahaan, profil Atiqah Hasiholan, deskripsi 

produk  Marcks‟ Venus dan iklan Marcks‟ Venus yang 

didalamnya berisi adegan, isi pesan dll. 

BAB IV : PEMBAHASAN 
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Bab ini merupakan isi pokok skripsi, bab ini berisi 

tentang  makna denotasi, konotatif  dan makna cantik 

pada iklan marcks‟ venus versi Atiqah Hasiholan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini. Bab 

ini berisi tetang kesimpulan sebagai jawaban dalam 

pokok permasalahan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Komunikasi Massa 

Para ahli berpendapat bahwa komunikasi massa adalah kegiatan 

komunikasi yang mengharuskan unsur-unsur yang terlibat didalamnya 

saling mendukung dan bekerjasama, untuk terlaksananya kegiatan 

komunikasi massa ataupun komunikasi melalui media massa. Pada awal 

perkembangannnya komunikasi massa berasal dari pengembangan kata 

media of mass comunication Kemudian para ahli komunikasi membatasi 

penegertian media massa pada komunikasi dengan menggunakan media 

massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film.
10

 Komunikasi 

massa mempunyai karakteristik yang terbagi sebagai berikut, : 

1. Komunikasi massa adalah sifatnya satu arah.  

2. Selalu ada proses seleksi, misalnya setiap media memilih siapa 

khalayaknya. 

3. Media mampu menjangkau khalayak secara luas. 

4. Mampu membidik sasaran tertentu, misalnya sebuah televisi mampu 

membuat programnya dengan memikat segmen khalayak tertentu. 

5. Komunikasi dilakukan oleh institusi sosial yang harus peka terhadap 

kondisi lingkungannya.
11

 

                                                           
10

Nurjaman Kadar., Khaerul Umam.Komunikasi dan Public Relation. (Bandung: 

Pustaka Setia. 2012), 229. 
11

William L Rivers., Jay W. Jensen., Theodore Peterson. Media Massa dan Masyarakat 

Modern (Jakarta: Pernada Media, 2004), 19. 
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Semantara menurut Oemi Abdurahman, komunikais massa adalah 

komunikasi yang menggunakan media massa yaitu pers, radio dan televisi 

dengan message, yang dapat diterima oleh komunikanya. Banyak definisi 

tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan oleh para ahli 

komunikasi. Namun dari sekian banyak definisi itu ada beberapa 

kesamaan definisi. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik).  

B. Media Televisi  

Televisi merupakan sistem penyiaran gambar yang disertai dengan 

bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan 

alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi 

gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang 

dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.
12

 

1. Sejarah Munculnya Televisi 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari Jerman pada 

tahun 1884, namun tahun 1928 Vladimir Zworkyn (Amerika Serikat) 

menemukan tabung kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan 

mengirim gambar ke kotak bernama televisi. Iconoscope bekerja 

mengubah gambar dari bentuk gambar optis kedalam sinyal elektronis 

untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan kedalam gelombang radio. 

Zworkyn dengan bantuan Philo Farnsworth berhasil menciptakan pesawat 

                                                           
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta,2005). 1162. 
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televisi pertama yang dipertunjukkan kepada umum pada pertemuan 

World's Fair pada tahun 1939.
13

 

Harga pesawat ketika itu masih mahal, selain itu masih belun 

tersedia banyak program yang disaksikan. Pada perang dunia ke-2 sempat 

menghentikan perkembangan televisi.Namun setelah perang usai, 

teknologi baru yang telah di sempurnakan selama perang, berhasil 

mendorong kemajuan televisi. Awal tahun 1945, hanya terdapat delapan 

stasiun televisi dan 8.000 pesawat televisi diseluruh AS, Namun sepuluh 

tahun kemudian, jumah stasiun televisi meningkat menjadi hampir 100 

stasiun sedangkan jumlah rumah tangga yang memliliki pesawat televisi 

mencapai 35 juta rumah tangga atau 67 persen dari total rumah tangga. 

Semua program televisi pada awalnya ditayangkan dalam siaran 

langsung (live). Pertunjukan opera New York menjadi program favorit 

televisi dan disiarkan secara langsung. Ketika itu belum ditemukan kaset 

penyimpanan suara dan gambar (videotype). Pada tahun 1956, Ampex 

Corporation berhasil mengembangkan videotype sebagai sarana murah dan 

efisien untuk menyimpan suara dan gambar program televisi. Pada awal 

tahun 1960-an hampir seluruh program yang apada awalnya disiarkan 

secara langsung, diubah dan disimpan dalam videotype.  Pesawat televisi 

berwarna mulai diperkenalkan kepada publik pada tahun 1950an. Siaran 

televisi berwarna dilaksanakan pertama kali oleh stasiun televisi NBC 
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pada tahun 1960 dengan menayangkan program siaran berwarna selama 

tiga jam setiap harinya.
14

 

2. Televisi di Indonesia 

Siaran televisi di Indonesia dimuai tahun 1962 saat TVRI 

menayangkan langsung upacara hari kemerdekaan Indonesia ke-17 

Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran 

percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 agustus 1962 jam 14:30 

WIB yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games 

ke4 dari stadion utama Gelora Bung  Karno. 

Pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada 

kelompok Usama Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang 

merupakan televisi swasta pertama di Indonesia kemudian disusul dengan 

SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI. Gerakan reformasi pada tahun 1998 

telah memicu perkembangan  industri media massa khususnya televisi. 

Pada tahun 2000 muncul hampir serentak lima televisi swasta baru (Metro, 

Trans, TV7, Lativi dan Global). Setelah Undang-Undang penyiaran di 

sahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru diperkirakan akan terus 

bermunculan.
15

 

Televisi merupakan salah satu medium bagi para pemasang iklan di 

Indonesia. Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat 

teknologi dan padat sumber daya manusia. Tetapi kemunculan berbagai 

stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangi dengan tersedianya sumber 
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daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa 

pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat 

modal yang besar saja. 
16

 

C. Iklan 

 Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk 

membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakkan yang 

menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Beberapa ahli memaknai iklan 

dalam beberapa penegertian. Ada yangmengartikan beberapa sudut 

pandang komunikasi, murni periklanan, pemasaran, dan ada yang 

memaknainya dalam perspektif psikologi.
17

 

Dalam prespektif komunikasi cenderung menekankan pada proses 

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Dalam prespektif 

iklan cenderung sebagai proses penyampaian pesan yang kreatif dan 

persuasif dalam media tertentu. Dalam prespektif pemasaran lebih 

menekankan, bawa iklan sebagai alat pemasaran yaitu untuk menjual 

produk. Sedangkan dalam prespektif psikologi lebih menekankan pada 

aspek persuasif pesan.
18

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 

tahun 2000. Iklan adalah pesan komunikasi dari produsen atau pemberi 

jasa kepada calon konsumen di media yang pemasangannya atas dasar 
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Ibid.9-10. 
17

Jaiz Muhammad Dasar-Dasar Periklanan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 2. 
18

Ibid.3 
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pembayaran.
19

 Sementara periklanan adalah proses pembuatan dan 

penyampaian pesan yang dibayar dan disampaikan melalui sarana media 

massa yang bertujuan membujuk konsumen untuk melakukan tindakkan 

membeli atau mengubah perilakunya. 

Definisi iklan yakni sebagai bentuk pesan tentang suatu produk 

yang disampaikan lewat media, ditunjukan kepada sebagian besar atau 

seluruh masyarakat.
20

 

 

1. Sejarah periklanan 

Membahas sejarah periklanan, dapat diketahui dari melihat sejarah 

periklanan yang ada pada masa sebelum ditemukanya mesin cetak dan 

masa setelah ditemukan mesin cetak : 

a. Masa sebelumnya ditemukan media cetak 

Para arkeolog meyakini, periklanan sudah ada sejak zaman dulu. 

Periklanan dilakukan dalam bentuk mempublikasikan berbagai 

peristiwa dan tawaran. Metode iklan pertama kalinya yang dilakukan 

oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual 

barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya 

pada pengunjung yang masuk kota tersebut. 

Iklan sudah dikenal sejak manusia dalam bentuk pesan berantai 

(word of mouth) yang bentuknya pengumuman-pengumuman. Pesan 

berantai disampaikan dari mulut kemulut. Pesan iklan dalam bentuk 
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tertulis mulai ditemukan pada masa Babylonia 3000 SM berupa 

kepingan tanah liat bertuliskan prasasti tentang dealer salep, juru tulis 

dan pembuat sepatu. Sementara pada massa Peninggalan Mesir dan 

Yunani Kuno pengumuman di dinding-dinding dan naskah di daun 

papirus memberikan pengumuman tentang datangnya kapal pembawa 

anggur, rempah-rempah, logam dan barang dagangan baru.
21

 

b. Masa setelah ditemukanya mesin cetak 

Penemuan mesin cetak Gutenberg 1450 meningkatkan angka 

melek huruf sehingga merangsang orang berbisnis iklan. Periklanan 

menjadi bisnis massal. Bentuk awal berupa poster, selebaran 

(handbill) dan iklan baris (classified) di surat kabar.  

Tahun 1472, di London mencetak iklan berbahasa Inggris pertama 

berupa selebaran (handbill) berisi tuntunan keagamaan tentang 

perayaan paskah. Tahun 1622 surat kabar terbit di Inggris untuk 

pertama kalinya, The Weekly News kemudian disusul The Tattler 

yang terbit tahun 1709 dan The Spectator tahun 1711.
22

 

Tahun 1655, Istilah iklan muncul pertama kali pada injil untuk 

menunjuk istilah "peringatan" atau "pemberitahuan". Sementara pada 

tahun 1660 mulai istilah iklan (advertisment) itu dipakai untuk 

keperluan informasi komersial, khususnya oleh para saudagar toko. 

Tahun 1690 lahir public Occurens Both Foreign and Dometic koran 

(tidak harian) pertama di Amerika hanya membuat satu berita (issue). 
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Periklanan secara  nyata mulai menunjukkan kemajuan di awal 

abad 17 di Inggris untuk mempromosikan buku dan koran yang mulai 

berkembang. Sementara pada abad 18 iklan-iklan media cetak 

umumnya ditunjukan  pada sasaran pembaca Eropa yang 

menyebutkan adanya tanah-tanah garapan yang menantang untuk 

masa depan di Amerika. Salah satunya iklan ada tanah 150 ha di 

Philadelpia.
23

 

Ketika akfivitas perekonomian mulai meningkat diberbagai 

penjuru dunia, di abad 18an di  Amerika Serikat, periklanan mulai 

mendapat perhatian besar. Pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai 

bergerak pesat pada awal abad ke-19 mulai dikenal pembelian ruang 

iklan melaui agen perseorangan (menyalurkan lagi ke perusahaan 

periklanan). Pada dinasti Edo di Jepang selebaran yang didistribusikan 

bersama surat kabar juga banyak membawa pesan-pesan komersial 

khususnya tentang obat-obatan. Pertumbuhan ekonomi pada abad 19 

berkembang pesat akhirnya memicu hadirnya iklan disurat kabar 

Amerika Serikat. Beberapa surat kabar mulai memuat pesan-pesan 

singkat tentang produk, tampil dengan huruf-huruf  kecil didalam 

kotak di antara berita dan tulisan lain.  Sampai tahun 1850 an di Eropa 

iklan belum sepenuhnya dimuat disurat kabar. Kebanyakan masih 

berupa pamflet, leaflet, dan brosur.
24
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Pada peralihan menuju abad ke 20 sistem manajemen periklanan 

modern seperti posisi manajer iklan mulai diterapkan. Advertising  

mulai berkembang tahun 1960 an jauh berbeda  dengan advertising 

masa lampau. Pada tahun ini, periklanan menemukan 

bentuknyadengan karya-karya kreatif yang menakjubkan. Perintis 

yang mengeluarkan karya-karya yang kreatif ini dipelopori seri iklan 

mobil kodok Volk  swegen yang menapilkan judul-judul seperti 

“Think Small” dan Lemon. 

Diahkir 1980 dan awal 1990 kemunculan TV kabel dan MTV. 

Sebagai Pionoir dalam konsep musik video, pelayanan MTV 

merupakan sebuah tipe periklanan yang baru. Konsumen lebih 

menyimak pesan yang diiklankan MTV dibandingkan membeli 

setelah mendapat informasi dari media lain. Saat tv kabel dan tv satelit 

mengalami peningkatan secara umum, beberapa saluran berada 

diposisi puncak, termasuk saluran yang seluruh durasinya berisi iklan 

seperti QVC, Home Shopping Network, dan TV Shop.
25

 

Pada tahun 1990 pemasaran melalui internet membuka batas baru 

bagi periklanan dan memberikan kontribusi pada „boomingnya‟ “dot-

com”. Memasuki sekitar abad 21 sejumlah website memulai 

perubahan dalam dunia periklanan online dengan mengekspansi 

relevansi konstekstual, tidak menonjolkan iklan dibandingkan dengan 
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pemberian bantuan dan lebih utama daripada membanjiri konsumen 

dengan brosur. 

Saat ini terdapat 4 perusahaan periklanan terbesar di dunia. 

Perusahaan tersebut adalah : 

1) Wpp Group Inc. (Uk) 

2) Omnicom Group Inc. (Us) 

3) The Interpublic Group Of Companies, Inc. (Us) 

4) Publics Groupe S.A (FR)   

Saat ini inovasi dunia periklanan semakin berkembang pesat 

dengan menggunakan metode pendekatan yang tidak biasa, seperti 

mendirikan panggung diarea publik, memberikan hadiah mobil dalam 

mempromosikan brand tertentu, dan mengadakan promosi interaktif 

dimana konsumen dapat merenspon dan menjadi bagian saat promosi 

berlangsung. Hal ini memberikan gambaran perkembangan trend 

periklanan interaktif melalui penempatan produk, voting melalui SMS 

dan berbagai inovasi lainnya yang menggunakan jaringan internet, 

seperti My Space, dan media telekomunikasi mutakhir lainnya.
26

 

Dengan adanya cikal bakal dari sejarah periklanan tersebut, sampai 

sekarang ini periklanan terus berkembang dengan baik, upaya apapun 

selalu dikembangkan guna memenuhi target yang sudah ditentukan, 

selain itu guna mengikuti zaman yang semakin modern. 

2. Jenis- Jenis Iklan 
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Dalam dunia periklanan, periklanan dapat digolongan dalam 

beberapa pokok, berikut jenis-jenisnya: 

a. Iklan Nasional  

Iklan yang menawarkan atau memperkenalkan komoditi 

nasional seperti iklan pesawat terbang buatan IPTN, mebeleir ukiran 

Jepara dll. 

b. Iklan Pertanian 

Iklan pertanian adalah iklan yang menawarkan atau 

memperkenalakan produk-produk yaitu berbentuk hasil ataupun alat 

pertanian, seperti iklan traktor, pupuk, tanaman hias dll.
27

 

c. Iklan konsumen (Consumer Advertising). 

Pada dasarnya, terdapat dua macam barang yang umum dibeli 

oleh masyarakat, barang konsumen seperti bahan makanan, shampo, 

sabun, dan sebagainya. Sedangkan, bahan tahan lama, misalnya 

bangunan tempat tinggal, mobil, perhiasan, dan sebagainya. Bersama 

dengan jasa konsumen, semua macam barang tersebut diiklankan lewat 

media sesuai lapisan sosial tertentu yang hendak dibidik. 

d. Iklan antarbisnis (Business-to-business Advertising) 

Kegunaan iklan antar bisnis adalah mempromosikan barang-

barang dan jasa non-konsumen. Artinya, baik pemasang maupun 

sasaran iklan sama-sama perusahaan.Produk yang diiklankan adalah 

barang antara yang harus diolah atau menjadi unsur produksi. 
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Termasuk di sini adalah pengiklanan bahan-bahan mentah, komponen, 

suku cadang dan aksesori-aksesori, fasilitas pabrik dan mesin, serta 

jasa-jasa seperti, asuransi, pasokan alat tulis kantor, dan lain-lain. 

e. Iklan perdagangan (Trade Advertising) 

Iklan perdagangan secara khusus ditunjukan kepada kalangan 

distributor, pedagang kulakan besar, para agen, eksportir/importir, dan 

para pedagang besar dan kecil. Barang-barang yang diiklankan  itu 

adalah barang-barang untuk dijual kembali. 

f. Iklan eceran (Retail Advertising) 

Iklan eceran dibuat dan disebarluaskan oleh pihak pemasok 

atau perusahaan/pabrik pembuat produk, dan iklan itu biasanya 

ditempatkan disemua lokasi(toko, gerai penjualan) yang menjual 

produk kepada para konsumen.
28

 

g. Iklan Bersama (Corporative Advertising) 

Dukungan iklan yang diberikan oleh pihak perusahaan/pabrik 

kepara pengecer produk-produknya juga lazim disebut dengan istilah 

"kerja sama iklan secara vertikal". Kerja sama iklan merupakan sisi 

penting dari iklan eceran, dan bentukanya sendiri bermacam-macam, 

antara lain: 

1) Pemakaian logo. 

2) Pembiayaan bersama. 

3) Pemasokan Art-work. 
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4) Semua biaya ditanggung pemasok. 

5) Daftar distributor. 

h. Iklan keuangan (Financial Advertising) 

Iklan keuangan meliputi iklan-iklan untuk bank, jasa tabungan, 

asuransi, dan investasi. 

i. Iklan rekruitmen(Recruitment Advertising) 

Iklan jenis ini bertujuan merekrut calon pegawai (seperti 

anggota polisi, angkatan bersenjata, perusahaa  swasta, dan badan-

badan umum lainnya) dan bentuknya antara lain iklan kolom yang 

menjanjikan kerahasiaan pelamar (calssified) atau iklan selebaran 

biasa.
29

 

 

3. Tujuan Iklan 

Aspek terpenting dalam setiap upaya manajemen adalah 

mengembangkan tujuan, berarti tanpa adanya tujuan yang baik, mustahil 

dapat mengambil keputusan yang baik dan terarah. Tujuan periklanan pada 

umumnya mengandung misi komunikasi. Periklanan adalah komunikasi 

massa dan harus dibayar untuk menciptakan kesadaran (awareness), 

menanamkan informasi, mengembangkan sikap, atau adanya suatu 

tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan. Tujuan utama dari 

pemasangan iklan yaitu: 
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a. Membentuk kesadaran khalayak untuk mengetahui segala sesuatunya 

tentang barang atau jasa tertentu (yang ditawarkan). 

b. Menciptakan perasaan khalayak sedemikian rupa sehingga menyukai 

dan memilih barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. 

c. Mendorong khalayak agar berfikir dan bertindak (membeli) serta 

menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan itu.
30

 

 

4. Model-Model Efek Periklanan  

Adanya iklan membuat pengiklan harus berkerja secara ekstra 

untuk menciptakan suatu iklan yang dapat menarik pembeli agar berminat 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Di era yang serba over 

communication ini, iklan harus memperhatikan rencana strategi pemasaran 

secara umum, target audiens, ciri, fungsi produk, dan harus menghibur. 

Adanya perencanaan yang baik dari pengiklan, akan menimbulkan efek 

atau tindakan dari konsumen yang melihatnya. Berikut beberapa model 

periklanan:  

DAGMAR  (Defining Advertising Goals for Measured Advertising 

Results),  merupakan langkah-langkah yang harus dilalui suatu produk 

untuk sampai padatujuan yang dikehendaki, yaitu berupa tindakan yang 

diambil konsumen. 

Berawal dari seorang pembeli yang belum pernah melihat dan 

mendengar sesuatu produk yang disebut dengan ketidaksadaran, yakni 
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ketidaksadaran atas kehadiran produk tersebut. kemudian iklanpun datang 

untuk menyadarkan calon pembeli tersebut akan produk yang ditawarkan. 

langkah selanjutanya yakni pemahaman, langkah ini merupakan proses 

belajar dari calon pembeli sebelum mengatakan suka atau tidak suka pada 

produk tersebut, calon pembeli akan mepelajari hal-hal seperti 

karakteristik spesifik produk tersebut, membedakan dengan produk lain.   

Berikutnya langkah kepastian, memastikan sikap dari calon 

pembeli apakah sudah memiliki bayangan mengenai bayangan akan suatu 

produk yang ditawarkan. Kemudian tindakan sikap dari calon pembeli 

tersebut, dengan mengukur suka atau tidak suka. Langkah yang terakhir 

adalah tindakan dari calon pembeli, dimana produsen mengharapkan agar 

calon pembeli mengambil tindakan-tindakan yang menguntungkan 

produsen, yakni membeli produk tersebut.   

Model proses komunikasi (Hierarchy of Effects Model) 

Ketidaksadaran (Unaware) 

 

Kesadaran (Aware) 

 

Pemahaman dan Citra (Comprehensive and Image) 

 

Sikap (Atitude) 

 

Tindakan (Action) 

 

Selain model komunikasi diatas, ada tiga model proses 

komunikasi lainnya yakni: 
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1. Model AIDA 

AIDA merupakan singkatan dari perhatian (Attention), 

minat (Interest), keinginan (Desire), dan tindakan (Action).  

Konsep AIDA ini menjelaskan tahapan proses respon konsumen 

dalam mengambil keputusan. Dengan tahapan  yang pertama 

adanya perhatian terhadap produk yang diiklankan, kemudian 

produk tersebut dapat menarik perhatian konsumen, lalu adanya 

keinginan atau  berniat untuk memakai barang atau jasa yang 

dipasarkan tersebut, dan terakhir tindakan dari konumen tersebut 

setelah melihat produk yang dipasarkan.  

2. Model AIETA 

AIETA merupakan singkatan dari  kesadaran (Awareness), 

minat (Interest), penilaian (Evaluation), percobaan (Trial), 

pemakaian (Adoption). Model ini menjelaskan bagaimana iklan 

dapat mempengaruhi konsumen.Yakni dengan adanya keinginan 

untuk berubah dari pihak konsumen (Awareness), lalu adanya 

perubahan atas dasar  minat untuk berubah (Interest), selanjutnya 

penilaian  mengenai sesuatu yang baru (Evaluation), kemudian 

tahap uji coba (Trial), dan yang terakhir yakni proses perubahan 

yang baru dan mampu untuk mempertahankan hasil dari kesadaran 

itu (Awareness).  
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Berikut bagan sebagai gambaran dari model AIETA: 

Model AIETA 

Awareness 

 

Interest 

 

Evaluation 

 

Trial 

 

Adoption 

 

 

3. Model Lavidge-Gary Steiner. 

Model ini merupakan langkah-langkah yang diikuti dalam 

mengiklankan produk dalam jangka waktu yang lama melalui 

berbagai jenis iklan (dikerjakan secara simultan: seperti televisi, 

pengenalan produk langsung di supermarket, pemberian godybag 

dalam seminar, dll.) 

Model ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah produk 

yang diiklankan kepada konsumen dapat menarik minat beli dari 

konsumen, dengan memberikan kesadaran akan adanya produk 

yang diiklankan, memberikan pengetahuan mengenai produk, 

menjadikan produk itu sebagai kegemaran dan kesukaan , sehingga 

dapat menyakinkan konsumen untuk mengambil tindakan 

pembelian atas produk yang diiklankan tersebut.  

 



 

29 
 

Berikut gambar bagan dari model Lavidge-Gary Steiner: 

Kesadaran (Awareness) 

Proses Kognitif 

Pengetahuan (Knowledge) 

 

Kegemaran (Liking) 

Proses Afektif 

Pilihan (Preference) 

 

Keyakinan (Conviction) 

Proses Konotatif (Aksi dan Motivasi) 

Pembelian (Purchase)
31 

Beberapa teori diatas merupakan teori dalam dunia 

periklanan, yakni  untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilalui 

konsumen dalam membuat keputusan membeli suatu produk yang 

diiklankan. Masing-masing model diatas pada dasarnya mirip 

yakni mengandaikan terjadinya proses kognitif dan perubahan 

sikap dan tindakan pembelian.  

 

5. Iklan Televisi 

Televisi adalah media yang paling sering kita jumpai dimana saja, 

entah itu dirumah, dikantor, dan ditempat umum lainya. Oleh karena itu, 

potensinya sebagai media iklan sangat besar, karena mampu menjangkau 

begitu banyak masyarakat atau calon konsumen. Televisi merupakan salah 

satu sarana hiburan utama bagi keluarga, maka produk-produk yang 

                                                           
31

Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia,53-54. 
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diiklankan ditelevisi kebanyakan adalah barang-barang konsumen, baik 

yang dikonsumsi setiap hari maupun yang mempunyai waktu penggunaan 

dalam jangka yang lama. Namun dalam beberapa tahun ini, produk-produk 

barang dan jasa yang bernilai tinggi semakin sering diiklankan di 

televisi.
32

 

Televisi menjadi pusat informasi dan hiburan untuk masyarakat. 

Kehadirannya televisi diruang keluarga merupakan sebuah era kesadaran 

baru. Jika para tokoh dari berbagai kalangan berlomba untuk ditayangkan 

di televisi. Hal yang sama juga terjadi terhadap kesadaran masyarakat yang 

mulai menggunakan televisi sebagai medium kampanye iklan.
33

 

Tayangan iklan televisi, baik langsung maupun tidak langsung 

mempunyai dampak cukup besar bagi masyarakat. Dampak itu bersifat 

positif, bila iklan itu berbentuk awareness (kesadaran) dan 

menyebarluaskan produk yang dikampanyekan. Sedangkan dampak 

negatifnya ialah terjadinya penyesatan informasi atas produk dan jasa yang 

dipromosikan.Tidak seluruhnya janji iklan itu dapat diwujudkan bahkan 

bisa terjadi penipuan.
34

 Berikut beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

iklan televisi: 

1. Kelebihan iklan televisi: 

a) Kesan realistik 
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Frank Jefkins, Periklanan, 108. 
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Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa.134 
34

Ibid., 135 
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Karena memiliki sifat yang visual, dan merupakan kombinasi 

atau perpaduan antara warna-warna, suara dan gerakan, maka iklan-

iklan televisi nampak begitu hidup dan nyata. 

b) Masyarakat lebih tanggap  

Karena iklan televisi disiarkan di setiap rumah dalam suasana 

yang santai atau rekretif , maka masyarakat lebih siap untuk 

memberikan perhatian (dibandingkan dengan iklan poster yang 

dipasang ditengah jalan, masyarakat yang sibuk memikirkan sesuatu, 

menuju suatu tempat atau tengah bergegas ke kantor tentunya tidak 

akan sempat memperhatikannya). 

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 lumayan sering sehingga pengaruh iklan itu bangkit. 

d) Adanya pemilahan  area siaran (zoning) dan jaringa  kerja (networking) 

yang mengefektifkan penjangkauan masyarakat diberbagai pelosok.  

e) Ideal bagi para pedagang eceran 

Iklan televisi dapat menjangkau kalangan pedagang eceran 

sebaik ia menjangkau konsumen, karena mayoritas para pedagang 

eceran suka menonton televisi seperti juga orang lain, hal itu 

disebabkan iklan-iklan televisi memang sangat membantu usaha 
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mereka, bahkan seolah-olah iklan itu ditunjukan semata-mata kepada 

mereka.  

f) Terkait erat dengan  media lain 

Tayangan iklan televisi mungkin saja terlupakan begitu cepat, 

tetapi kelemahan ini bisa diatasi dengan memadukannya pada wahana 

iklan lain.
35

 

2. Kelemahan siaran iklan televisi: 

a) Biaya mahal 

Biaya yang dikenakan kepada pemasang iklan televisi dihitung 

berdasarkan detik. Semakin besar penonton yang dijangkau maka 

semakin mahal biaya perdetknya. 

b) Informasi terbatas.  

Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 detik dalam sekali 

tayang, maka pemasang iklan tidak memiliki cukup waktu untuk 

leluasa memberikan informasi yang lengkap tentang produk yang 

ditawarkan. 

c) Penayangan singkat 

Penayangan iklan radio dan televisi hanya ada pada saat iklan 

itu ditayangkan kecuali audien merekamnya. 

d) Penghindaran 

Kelemahan lain dari siaran iklan adalah, adanya kecenderungan 

audiens untuk menghindari siaran iklan pada saat iklan ditayangkan. 
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e) Tempat terbatas 

Tidak seperti media cetak, stasiun penyiaran tidak dapat 

seenaknya memperpanjangwaktu siaran iklan dalam suatu program.
36

 

 

D. Cantik 

Pada manusia kata keindahan tidak akan lepas dari seorang wanita. 

Kecantikan atau keelokan itu sendiri sering didasarkan pada dua kategori, 

seperti: inner beauty (keelokan yang ada didalam) yang meliputi faktor-

faktor psikologisseperti kepribadian, kecerdasaan, keangguna, kesopanan, 

kharisma dan kesesuaian. Sedangkan outer beauty (keelokan yang ada 

diluar) yaitu daya tarik fisik yang meliputi faktor fisik, seperti kesehatan, 

kemudaa, simetri wajah, struktur kulit serta penampilan berbusana.   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cantik  mempunyai arti elok 

atau indah.
37

 Sementara keindahan atau keelokan merupakan suatu sifat 

dan ciri orang, hewan, tempat, objek atau gagasan yang memberikan 

pengalaman presepsi kesenangan, bermakna atau kepuasan. Keindahan 

dipelajari sebagai  bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan 

budaya.
38

 Sementara pengertian cantik dalam islam tidak melihat 

keindahan fisik dan rupa, akan tetapi lebih melihat kepada keindahan sifat, 

tabiat, kebaikan hati, dan akhlaknya.  
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E. Semiotika 

1. Pengertian Semiotika 

 Semiotika secara etimologis, istilah semiotika berasal dari 

bahasa Yunani sememion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri 

didefinisikan sebagaisesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang 

terbangun sebelumnya, dapat mewakili sesuatu yang lain.
39

 Secara 

terminologis semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh 

kebudayaan sebagai tanda. Van Zoest mengartikan semiotika sebagai 

ilmu tanda (sign) dan segala yang berhubungan denganya, cara 

berfungsinya, hubunganya dengan kata lain, pengirimanya, 

penerimaanya oleh mereka yang mempergunakannya.
40

 

 Preminger berpendapat bahwa semiotika adalah ilmu tentang 

tanda-tanda. Ilmu yang menganggap bahwa fenomena sosial atau yang 

terjadi masyarakat itu merupakan tanda-tanda. Semiotika mempelajari 

sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan 

tanda-tanda tersebut mempunai arti. Semiotika mengeksplorasi 

bagaimana makna terbangun oleh teks telah diperoleh melalui 

penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui penggunaan kode-

kode budaya.
41

 

 Analisis Semiotika berupaya menemukan makna tanda termasuk 

hal-hal tanda sifatnya amat kontekstual dan bergantung pada 
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pengguna tanda tersebut.  Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil 

pengaruh dari berbagai konsstruksi sosial dimana pengguna tanda 

merupakan hasil pengaruh dari berbagia konstruksi sosial dimana 

pengguna tanda tersebut berada.
42

 

 Semiotika digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis 

teks media dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan 

melalui seperangkat media. Teks media yang tersusun atas 

seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa makna tunggal. 

Kenyataanya, teks media selalu memiliki ideologi dominan yang 

terbentuk melalui media tersebut.
43

 

2. Macam-macam semiotika. Berikut ini adalah macam-macam 

semiotika : 

a. Semiotik Analitik 

Semiotika yang menganalisi sistem tanda. Pierce menyatakan 

bahwa semiotika beronjekan tanda dan menganalisisnya menjadi 

ide, objek dan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang 

yang mengacu pada objek tertentu.  

b. Semiotika Deskriptif 

Semiotika deskriptif yakni semiotika yang memperhatikan sistem 

tanda yang dapat dialami oleh setiap orang, meskipun ada tand 

yang sejak dahulu tetap seperti ynag disaksikan sekarang. 
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c. Semiotika faunal 

Semiotika faunal (zoosemiotics) yakni semiotika yang 

menganalisis sistem tanda dari hewan-hewan ketika 

berkomunikasi diantara mereka dengan menggunakan tanda-tanda 

tertentu, yang sebagianya dapat dimengerti oleh manuasia. 

d. Semiotika kultural  

Semiotika kultural yakni semiotika yang khusus menelaah sistem 

tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh 

karena semua suku, bangsa dan negara memiliki kebudayaan 

masing-masing maka semiotika menjadi metode dan pendekatan 

yang diperlukan untuk “membedah” keunikan, kronologi, 

kedalaman makna dan berbagai variasi yang terkandung dalam 

setiap kebudayaan tersebut. 

e. Semiotika naratif  

yakni semiotika yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang 

berwujud mistis atau cerita lisan (foklore) 

f. Semiotik Sosial  

yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan 

oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud 

kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut 

kalimat. Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan dalam sistem bahasa. 
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Berdasarkan lingkup pembahasan, semiotika dibedakan atas tiga 

macam berikut : 

a) Semiotik Murni (Pure)  

 Puresemioticmembahas tentang dasar filosofis semiotik, yaitu 

berkaitan dengan metabahasa, dalam arti hakikat bahasa secara universal 

b) Semiotik Deskriptif (Deskriptive) 

 Deskriptive semiotic adalah lingkup semiotik yang membahas 

tentang semiotik tertentu. 

c) Semiotik Terapan 

 Applied semiotic adalah lingkup semiotika yang membahas 

tentang penerapan semiotika pada bidang atau konteks tertentu.  

 Berdasarkan  penggunaan, semiotik dikelompokan dalam 

berbagai bidang yakni Semiotik tanda hewan (Zoosemiotik), semiotik 

tanda penciuman, semiotik dalam komunikasi dengan indra perasa, 

ciuman, pelukan, pukulan, tepukan pada bahu, semiotik 

pencicipan,paralinguistik, semiotik medis, semiotik gerakan, semiotik 

musik, semiotik bahasa tulis. Semiotik bahasa alamiah, semiotik 

komunikasi visual, semiotik benda semiotik strukstur cerita, semiotik kode 

buaya, semiotik kode estetik, semiotik komunikasi massa, semiotik 

retorika (seni pidato), semiotik teks dalam arti luas: upacara, permainan 

(sabung ayam) dan sebagainya.
44

 

 

                                                           
44

Nahwiroh Vera. Semiotika Dalam Riset Komunikasi,5. 



 

38 
 

3.  Semiotika Rolland Barthes 

1.Signifier                    2. Signified 

 (Penanda)                       (Petanda) 

3. Denotative Sign (Tanda denotativ) 

4. Connotative Signifier      (penanda 

konotatif) 

5. Connotative signified     

(petanda konotatif) 

6. Connotative sign (tanda 

konotatif) 

 

Melalui gambar tersebut, Barthes, seperti dikutip Fiske, 

menjelaskan: signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara 

signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas 

eksternalanatara signifier dan signified didalam sebuah tanda terdapat 

realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna 

paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes 

untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. 

Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda 

bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari 

kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau paling 

tidak intersubjektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pemilihan 

terhadap konotasi. Dengan kata lain denotasi adalah apa yang digambarkan 

tandaterhadap objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. 
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Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, 

tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos 

merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. 

Mitos Barthes dengan sendirinya berbeda dengan mitos yang kita anggap 

tahayul, tidak masuk akal tetapi mitos menurut barthes sebagai type of 

speech (gaya bicara) seseorang.
45
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BAB III 

DESKRIPSI IKLAN KOSMETIK MARCKS’ VENUS 

 DI TELEVISI 

 

A. Profil Perusahaan PT. Kimia Farma 

Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di 

Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. 

Perusahaan Kimia Farma pada mulanya memiliki nama NV Chemicalien 

Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks 

perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, 

pemerintah republik indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan 

farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia 

Farma.
46

 

Pada tanggal 16 Agustus 1971 Kimia Farmatelah merubah bentuk 

badan hukum perusahaan menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama 

perusahaan berubah menjadi PT. Kimia Farma (Persero) dan tanggal ini 

pun setiap tahun diperingati oleh seluruh karyawannya sebagai momen 

corporate anniversary. Sebagai perusahaan yang sudah dikenal 

masyarakat Kimia Farma telah terdaftar sebagai emiten aktiv di Bursa 

Efek Indonesia, dengan kode emiten: KAEF.
47
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Kimia Farma  adalah perusahan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang mempunyai perusahaan produksi di berbagai kota di 

Indonesia, diantaranya di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan dsb.PT 

Kimia Farma berkantor pusat di Jakarta, Perusahaan Kimia Farma 

mempunyai karyawan sekitar 5.758 orang yang tersebar diperusahaan 

diberbagai kota di Indonesia. PT. Kimia Farma tidak hanya sebagai 

perusahaan farmasi tapi juga meliputi Apotek, Laboraturium Klinik,Klinik 

dan sebagainya. 

B. Profil Atiqah Hasiholan 

Atiqah Hasiholan adalah seorang aktris, model dan pembawa acara 

yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1982. Dia adalah putri 

keempat dari pasangan Ahmad Fahmi Alhady seorang pengusaha 

keturunan Arab-Indonesia dan Ratna Sarumpaet seorang penulis dan 

aktivis di Indonesia. Perempuan pemilik tinggi badan 170cm ini 

mengawali karier dengan menjadi seorang model majalah Kawanku pada 

tahun 1995.
48

 Atiqah Hasiholan adalah seorang aktris yang dibesarkan dari 

panggung teater` Berawal dari rombongan teater Satu Merah Putih 

Panggung membuatnya dilirik oleh Nia Dinata untuk membintangi film 

Berbagi Suami pada tahun 2006. Setelah itu karier Atiqah Hasiholan di 

dunia perfilman mulai berlanjut, sampai kemampuanya didunia seni peran 

tidak diragukan lagi oleh para pecinta film. Berbagai Judul film telah 
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dibintangi oleh Atiqah Hasiholan diantaranya, Suster N, Dicintai Jo, 

sampai film Java Heat pada tahun 2013.
49

 

Pada tanggal 24 Agustus 2013 Atiqah Hasiholan memutuskan 

menikah dengan seorang aktor ternama Indonesia, Rio Dewanto. 

Perjalanan rumah tangga mereka dikarunia seorang putri kecil bernama 

Salma Jihane Putri Dewanto.
50

 Selain menjadi aktris diberbagai judul film 

Atiqah Hasiholan juga kerap didapuk sebagai bintang iklan dari berbagai 

merk ternama diantaranya menjadi brand ambassador produk sabun mandi 

Lux. Wajah Atiqah Hasiolan mulai tidak asing didunia periklanan, banyak 

produk iklan yang memilih Atiqah Hasiholan sebagai modelnya.  

Sosoknya yang dinilai berprestasi dan mencermikan kecantikan 

alami membuatnya terpilih sebagai brand ambassador produk kecantikan 

dari PT.Kimia Farma yaitu Marcks‟ Venus. Tentu saja suatu produk tidak 

akan sembarangan dalam memilih brand ambassadornya, karena brand 

ambassador merupakan suatu gambaran atau look dari produk 

tersebut.Selain itu Atiqah Hasiholan juga merupakan sosok yang dikenal 

sangat menjaga pola hidup sehat. Hal ini sangat sesuai dengan konsep 

yang diusung oleh marcks‟ venus yaitu tentang cantik alami dan sehat. 

 

C. Deskripsi Produk Marcks Venus 

Marck‟s Venus merupakan produk kosmetik dan skincare dari PT. 

Kimia Farma yang dikhususkan untuk perawatan kulit perempuan dewasa. 
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Banyak produk yang dihasilkan oleh marcks venus untuk menjangkau 

semua yang berkaitan dengan masalah kulit, marcks venus membagi 

produknya kedalam beberapa kategori : 

1. Pembersih Wajah 

 

Mark’s Venus White Beauty Aqua 

Facial Wash, merupakan sabun 

pemebersih wajah dengan pH 

seimbang ini diformulasikan 

untuk semua jenis kulit yaitu 

untuk jenis kulit normal, 

berminyak dan kering 

 

Mark’s Venus White Beauty Aqua 

Cool Milk (Cleansing Milk for 

normal and dry skin), merupakan 

susu pemebersih wajah untuk 

kulit normal dan kering. Dengan 

formula khusus Wacamine dan 

Aquacacteen yang berfungsi 

membersihkan kotoran dan sisa 

make up pada wajah yang 

memberikan rasa dingin dan 
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menyegarkan pada wajah. 

 

 

Mark’s Venus White Beauty Aqua 

Cool Gel (For oily skin), 

merupakan pembersih wajah 

dalam bentuk gel sangat sesuai 

untuk kulit wajah berminyak 

cenderung berjerawat. 

 

 

2. Toner 

 

Mark’s Venus White Beauty 

Aqua Face Toner ( for dry and 

normal skin )Merupakan 

penyegar wajah dengan 

kandungan Wacamine dan 

Aquacacteen yang 

menyegarkan kulit wajah, 

tidak menyebabkan wajah 
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kering, sehingga wajah 

menjadi bersih, segar dan 

tampak cerah. 

 

 

Mark’s Venus White Beauty 

Aqua Face Toner ( for oily 

skin ) diformulasikan untuk 

kulit berminyak. 

 

 

3. Perawatan Tubuh (Body Care) 

 

Venus Body Milk With 

Greentea ExtraBody 

milk sebagai perawatan 

kulit tubuh dengan 

ekstra greentea yang 

dapat membantu 

menghaluskan dan 
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memberikan sensasi 

segar dan keharuman 

seluruh tubuh. 

 

 

Venus Body Milk With 

Yambean Extra 

perawatan kulit dengan 

ekstra bengkoang yang 

membuat kulit lembut 

dan sehat. 

 

 

Body Serum produk 

perawatan kulit tubuh 

yang diformulasikan 

untuk merawat 

keremajaan kulit. 
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4. Bedak 

 

Venus Loose 

Powder merupakan 

produk bedak tabur 

yang mengandung 

formula untuk 

menyempurnakan 

penampilan kulit 

wajah sehingga 

tampak halus dan 

cantik alami.  

 

 

Venus Compact 

powder merupakan 

produk bedak padat 

yang 

diformulasikan 

dengan manfaat 

kandungan UV 

protection untuk 

melindungi kulit 
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dari paparan sinar 

matahari, agar kulit 

nampak sehat dan 

alami. 

 

 

Venus Two Way 

Cake bedak padat 

yang terdiri dari 

paduan foundation 

untuk pemakain 

tahan lama. 

 

5. Lipstik 

 

Lipcream atau lipstik dari 

venus ini merupakan 

terobosan produk 

kosmetik terbaru. 



 

49 
 

 

D. Deskripsi Iklan Marcks’ Venus  

1. Sinopsis Iklan  

Iklan produk kosmetik  Marcks‟ Venus ini menggambarkan 

tentang kecantikan yang bisa berawal dari kulit yang sehat. Berbeda 

dari produk kosmetik pada umumnya yang menyuguhkan tentang 

kecantikan secara satu definisi, yaitu cantik adalah putih, produk ini 

menyuguhkan konsep kepada masyarakat jika ingin terlihat cantik bisa 

berawal dari kulit yang sehat. 

Dalam iklan tersebut digambarkan seorang wanita cantik yaitu 

Atiqah Hasiholan yang mempunyai aktifitas yang padat didunia 

entertaiment. Dalam iklan ini meceritakan aktifitas Atiqah Hasiholan 

dari bangun pagi, mengkonsumsi air secara rutin, berkumpul bersama 

teman-temanya untuk olahraga, mencuci wajah, serta menggunakan 

kosmetik yang mendukung aktifitas kulit sehatnya, sampai aktifias 

bekerja di dunia entertaiment. 

Iklan produk kosmetik marcks venus ini ditayangkan 

dibeberapa stasiun televisi nasional diantaranya RCTI, SCTV, 

ANTV dan selain itu juga dapat diakses di kanal Youtube. 

Frekuensi pemasaran iklan merupakan suatu yang penting dalam 

upaya memperoleh konsumen yang ingat akan pesan iklanya. Iklan 

produk kosmetik marcks venus ini memiliki durasi yaitu sekitar 31 

detik. 
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1. Gambar 

Gambar yang digunakan untuk mendukung iklan kosmetik 

marcks‟ venus versi Atiqah Hasiholan diantaranya matahari terbit 

yang menunjukan pagi hari, latar belakang kamar perempuan, 

halaman rumah untuk berolahraga, dapur, kamar mandi dan tempat 

makeup dan disuatu acara yang dikerumuni wartawan. 

2. Suara 

Dalam iklan kosmetik marcks‟ venus ini suara di dubbing 

oleh Atiqah Hasiholan yang juga menjadi model dalam iklan 

tersebut. Atiqah Hasiholan dalam iklan ini menjadi pemeran utam 

yang meceritakan aktifitasnya. Suara yang terdengar adalah suara 

Atiqah Hasiholan dan suara dubber seorang pria 

Berikut teks tayangan iklan produk kosmetik Marcks‟ 

Venus yang di dubbing oleh Atiqah Hasiholan dan seorang dubber 

pria. 

   Atiqah Hasiholan  : Hidup sehat itu pilihanku. 

: Rajin berolahraga. 

: Mengatur asupan nutrisi 

: Dan rutin merawat kulit sehatku 

: Bersama rangkaian perawatan kulit 

dari venus, aku percaya. 

: Dengan kandungan ringan dan 

triple action lindungi kulit sehatku. 
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: Pancarkan pesona kulit sehatmu. 

: Venus melindungi kulit sehatmu 

kini dan nanti. 

Dubber pria    : Dari Kimia Farma. 

3. Durasi Iklan 

Iklan Marcks‟ Venus versi Atiqah Hasiholan memiliki 

durasi sekitar 31 detik. 

4. Backsound (Suara Yang Mengiringi Iklan ) 

Dalam iklan ini backsound berupa suara burung berkicau 

diawal video, lalu diiringi suara gitar, dan suara tipis-tipis seorang 

perempuan yang bersenandung. Dengan ritme yang cukup 

menggugah semangat.  

Berikut beberapa scene iklan produk kosmetik marcks‟ 

venus versi Atiqah Hasiholan: 

  



 

52 
 

 

No. Gambar Keterangan 

1.  

 

 

 

Gambar yang 

menunjukan suasa 

dipagi hari, dan 

seorang perempuan 

yang bangun pagi. 

2.  

 

Gambar yang 

menunjukan 

beberapa 

perempuan yang 

sedang melakukan 

kegiatan olahraga.  
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3.  

 

 

Dua orang 

perempuan yang 

sedang mengobrol 

dan minum air. 

Gambar yang 

diambil dengan 

closeup, dan 

menunjukan Atiqah 

sedang tersenyum 

bahagia. 

4.  

 

 

 

Gambar yang 

menunjukan Atiqah 

sedang 

membersihkan 

wajahnya.  
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5.  

 

 

Atiqah sedang 

menggunakan 

produk marcks‟ 

Venus two way 

cake dan 

menyapukanya 

diwajah. 

6.  

 

Gambar yang 

diambil close up 

menunjukan 

senyum atiqah 

yang sedang 

percaya diri. 
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7.  

. 

 

 

 

Atiqah Hasiholan 

sedang tersenyum 

kepada awak media 

dan teman-temanya 

8.  

 

Produk rangkaian 

kosmetik 

Marcks‟Venus.  
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BAB IV 

MAKNA CANTIK PADA IKLAN PRODUK KOSMETIK MARCKS’ 

VENUS VERSI ATIQAH HASIHOLAN DI TELEVISI 

A. Makna Semiotik Iklan Kosmetik Marcks‟ Venus Atiqah Hasiholan Di 

Televisi 

Analisis scene 1 

Analisis tataran I 

                        

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Low 

Angle 

2. Close up 

3. Close up 
 

 

 

Suasana pagi 

hari yang cerah 

seorang wanita 

sedang bangun 

tidur dengan 

ekspresi yang 

nampak bahagia. 

Model : Hidup 

sehat itu 

pilihanku. 
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Analisis Tataran II 

               Signifier (Penanda)  Signified (Petanda) 

 

 

 

Audio: Hidup sehat itu pilihanku. 

Setting: langit cerah dipagi hari dan di 

kamar dengan suasana bising suara jam 

beker. 

Suasana pagi hari ditunjukan 

dengan langit biru yang cerah, 

diiringi kicauan merdu burung-

burung dan seorang perempuan 

yang sedang bangun tidur.  

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Seorang perempuan yang sedang bangun tidur dengan ekspresi tersenyum 

dan raut wajah yang terlihat cerah karena merasa keadaan tubuhnya yang 

sehat. 

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 
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Dari gambar dan audio yang ada 

menunjukkan seorang perempuan yang 

menjalani pola hidup sehat. Sehingga 

ketika bangun tidur perempuan tersebut 

bangun dengan ekspresi bahagia. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa setiap orang yang 

memilih atau menjalani pola 

hidup sehat akan menjadi lebih 

bahagia. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Pola hidup yang sehat akan memberikan dampak pada jasmani menjadi 

lebih segar dan bugar.  

Myth (Mitos) 

Menjalankan pola hidup sehat harus dengan porsi yang tepat, pola hidup 

sehat juga identik dengan biaya yang tidak murah. 

 

   Makna denotasi dalam scene ini adalah perempuan yang sedang 

bangun tidur dengan ekspresi tersenyum dan raut wajah yang terlihat cerah 

karena merasa keadaan tubuhnya yang sehat hal ini bisa dilihat dari 

ekspresi wajah perempuan yang ketika bangun tidur terlihat begitu bahagia 

dengan diiringi suara kicauan burung  dan jam beker yang berdering, tetap 

saja tidak menggangu perasaan dan raut wajahnya.  

Sedangkan makna konotasinya adalah pola hidup yang sehat akan 

memeberikan dampak yang baik pada jasmani. Terlihat dari scene tersebut 

bahwa istirahat yang cukup merupakan salah satu bagian dari pola hidup 

sehat. Sedangkan mitosnya adalah menjalankan pola hidup sehat harus 
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dengan porsi yang tepat, pola hidup sehat juga identik dengan biaya yang 

tidak murah. Seperti harga makanan untuk menjalankan pola hidup sehat 

jauh lebih mahal dibandingkan harga makanan yang mudah kita jumpai di 

rumah makan, restoran cepat saji dll. Banyak orang mendambakan pola 

hidup sehat namun mereka hanya sekedar mendambakan. Pada 

kenyataanya di masyarakat masih banyak yang kurang peka terhadap pola 

hidup sehat. Seperti, terlalu banyak kesibukan, makan-makanan yang 

kurang sehat, istirahat kurang cukup menciptakan perilaku yang jauh dari 

pola hidup sehat.  

Makna cantik pada scene ini adalah seorang perempuan yang 

bangun tidur dengan keadaan segar dan sumringah menunjukan bahwa 

cantik dapat diperoleh dari istirahat yang cukup. 
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Analisis scene 2 

Analisis Tataran I 

                        

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Medium 

Shot 

 

 

 

Beberapa 

perempuan 

sedang 

berolahraga di 

taman di pagi 

yang cerah. 

Model : Rajin 

Berolahraga. 

 

 

Analilis Tataran II 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

 

Audio: Rajin berolahraga 

Setting: Halaman atau taman 

Sekelompok perempuan yang 

sedang melakukan aktifitas 

olahraga dihalaman. 

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Sekelompok perempuan yang terdiri dari tiga wanita tidak berhijab dan 

satu wanita berhijab sedang melakukan aktifitas olahraga dihalaman 

terbuka pada pagi hari. 
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Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar dan audio diatas menujukan 

bahwa empat perempuan yang sedang 

melakukan aktifitas yoga. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa rajin berolahraga 

adalah salah satu kegiatan 

yang positif bagi jasmani. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Jika ingin tampak cantik dan mempunyai bentuk tubuh yang propolsonal 

rajinlah melakukan olahraga.  

Myth (Mitos) 

cantik dimata masyarakat adalah yang mempunyai berat tubuh ideal, 

badan tinggi hidung yang mancung, memiliki rambut yang hitam dan 

panjang, gigi yang rapi dan sebagainya 

 

Makna denotasi pada scene ini adalah sekelompok perempuan 

yang sedang melakukan aktifitas olahraga dihalaman terbuka pada pagi 

hari, hal ini dapat dilihat dari cahaya matahari yang masih samar-samar. 

Sedangkan makna konotasinya dapat dilihat dari sekumpulan perempuan 

yang menggunakan hijab ataupun tidak akan tampak cantik jika 

mempunyai bentuk tubuh yang propolsonal. Untuk meraih dan menjaga 

bentuk tubuh yang proposonal dapat diperoleh dari rajin melakukan 

olahraga. 
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Sedangkan makna mitosnya cantik dimata masyarakat adalah yang 

mempunyai berat tubuh ideal, badan tinggi hidung yang mancung, 

memiliki rambut yang hitam dan panjang, gigi yang rapi dan sebagainya. 

Kebanyakan masyarakat masih sering melihat makna cantik dari visualnya 

saja. Sehingga dari definisi yang berkembang dimasyarakat saat ini 

menimbulkan perilaku dimasyarakat untuk berlomba-lomba menjadi 

cantik secara visual. Hal ini adalah kesadaran palsu yang mulai tertanam 

dalam pikiran banyak wanita yang terkena dampak iklan kecantikan. 

Sedangkan makna cantik yang terdapat dalam scene ini dengan menjaga 

pola hidup sehat dan rajin berolahraga kulit akan menjadi lebih sehat. 

Cantik dapat dimulai dari memiliki kulit yang sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

63 
 

Analisis scene 3 

 Analisis Tataran I 

                        

Shot 

                                                                     

Visual  

                                                   

Dialog 

1. Close up 

2. Medium 

Close up 

 

 

Dua orang 

perempuan 

sedang 

mengobrol dan 

minum air. 

 Model : 

Mengatur 

asupan nutrisi.            

 

Analisis II 

Signifier (Penanda)  Signified (Petanda) 

 

 

 

Dua perempuan yang sedang 

mengkonsumsi air mineral. Dan 

seorang perempuan yang 

sedang tersenyum bershaja 
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Audio: Mengatur asupan nutrisi 

Setting: Didapur bersama seorang sahabat. 

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Dua perempuan yang sedang asik mengobrol sedang mengkonsumsi air 

mineral dengan ekspresi wajah sumringah. 

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar dan audio diatas menujukan 

bahwa dua perempuan tersebut sedang 

bahagia dengan menjalankan pola hidup 

sehat. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa rajin mengkonsumsi 

air mineral akan memebrikan 

dampak yang baik bagi 

kesehatan. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Air mineral adalah salah satu komponen yang dibutuhkan tubuh. 

Myth (Mitos) 

Minum air putih minimal sehari 8 gelas dapat menjadikan tubuh lebih segar. 

  

Makna denotasi pada scene ini adalah dua perempuan yang sedang 

asik mengobrol sedang mengkonsumsi air mineral dengan ekspresi wajah 

sumringah. Kemudian perempuan yang menjadi tokoh utama menghadap 

ke kamera  dengan wajah tersenyum lebar.  
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Makna konotasi  dari scene ini dalah bahwa air merupakan salah 

satu komponen yang penting dibutuhkan oleh tubuh. Dari narasi yang 

diucapaakan oleh tokoh utama yaitu “mengatur asuapan nutrisi” dan scene 

menunjukan sedang menuang air. Hal ini menunjukan bahwa yang 

dimaksud salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air. Namun 

dalam scene tersebut nampak tokoh utama sedang minum menggunakan 

tangan kiri dengan posisi sambil berdiri, padahal konsep dari iklan ini 

adalah tentang kesehatan. Secara ilmiah sudut pandang islam minum 

dengan berdiri dan menggunakan tangan kiri sangatlah tidak dianjurkan 

karena tidak sesuai dengan adab yang dianjurkan oleh Rasulullah. 

Sedangkan makna mitos yang berkembang dimasyarakat minum 

air putih minimal sehari 8 gelas dapat menjadikan tubuh lebih segar. 

Selain itu air juga berfungsi sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang 

setelah melakukan aktifitas. Sedangkan makna cantik dalam scene ini 

adalah dengan memilih nutrisi yang tepat itu bisa menjadi langkah kita 

agar menjaga kesehatan badan dan kulit kita. 
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 Analisis scene 4 

Analisis Tataran I 

                    

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Extreme 

Close up 

2. Extreme 

Close up 

3. Extreme 

Close up 

 

 

 

Seorang Wanita 

sedang berada 

dikamar mandi 

dan mencuci 

wajahny dengan 

sabun 

pembersih 

wajah. 

Model : Dan 

rutin merawat 

kulit sehatku. 

 

Analisis Tataran II 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

 

Seorang perempuan yang 

sedang membersihkan 

wajahnya dengan sabun 

pembersih wajah. 
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Audio : Dan rutin merawat kulit sehatku 

Setting : Dikamar mandi 

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Seorang perempuan yang berkulit putih dan bersih sedang memebrsihkan 

wajahnya dengan sabun pembersih. 

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar dan audio diatas menujukan 

bahwa seorang perempuan tengah 

membersihkan wajahnya dengan sabun 

pembersih, sebagai bentuk perawatan kulit 

dari luar. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi, 

seorang perempuan yang 

rajin merawat kebersihan 

kulit wajahnya akan terlihat 

lebih cantik. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Cantik bisa dimulai dari merawat kebersihan wajah. 
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Myth (Mitos) 

Perempuan yang cantik itu identik dengan selalu menjaga kebersihan. 

 

 Pada scene ini menceritakan sang model tokoh utama sedang 

berada dikamar mandi sedang memebersihkan wajahnya dan berkata “ 

Dan rutin merawat kulit sehatku “. Makna denotasi yang terdapat pada 

scene ini seorang perempuan yang berkulit putih dan bersih sedang 

membersihkan wajahnya dengan sabun pembersih sebagai bentuk 

perawatan kulit sehat dari luar. Sedangkan makna konotasi yang terdapat 

pada scene ini adalah cantik dari fisik bisa dimulai dari merawat 

kebersihan wajah. Dalam dunia kecantikan wajah merupakan yang 

pertama kali dilihat secara visual. Wajah yang bersih dan segar juga 

memiliki nilai plus tersendiri bagi diri sendiri dan orang lain. 

Makna mitos yang sudah berkembang dimasyarakat adalah seorang 

perempuan yang cantik itu identik dengan selalu menjaga kebersihan, 

entah itu kebersihan badan ataupun hati. Padahal bagi setiap wanita 

muslim berwudhu adalah salah satu cara membersihkan wajah paling baik. 

Makna cantik yang ada dalam scene ini, makna cantiknya adalah, untuk 

memperoleh kulit yang cantik sebagai seorang perempuan harus rajin 

merawat kulit wajah. Salah satu langkahnya adalah dengan membersihkan 

wajah setiap hari. 
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Analisis scene 5 

Analisis Tataran I 

                        

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Close up 

2. Medium 

Close up 

 

 

Atiqah 

Hasiholan 

sedang 

menyapukan 

bedak Marcks‟ 

Venus Two Way 

Cake 

diwajahnya. 

Model : 

Bersama 

rangkaian 

perawatan kulit 

dari venus, aku 

percaya 

 

 

 

Analisis Tataran II 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

 

Bedak yang ditunjukkan 

perempuan yang dan cara 

mengaplikasikannya. 
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Audio: Bersama rangkaian perawatan kulit 

dari venus, aku percaya. 

Setting: Didepan kaca kamar 

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Seorang perempuan berkulit putih yang sedang memperlihatkan bedak 

dengan mengusapkan bedak  menggunakan spons bedak pada pipinya. 

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar dan audio yang ada 

menunjukkan bahwa seorang perempuan 

tersebut sedang merawat kulit wajahnya 

sehingga nampak cerah. 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi 

asumsi bahwa setiap orang 

yang ingin mendapatkan 

kulit bersih dan cerah akan 

melakukan perawatan  kulit 

tubuhnya setiap hari. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Setiap orang pasti ingin mendapatkan kulit bersih dan cerah, dengan 

melakukan perawatan kulit setiap hari membuat kulit tubuh yang semula 

kusam menjadi sehat. 
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Myth (Mitos) 

Makna mitosnya dalam masyarakat adalah perawatan kulit yang dilakukan 

setiap hari membuat kulit menjadi lebih tipis dari sebelumnya. 

 

Makna denotasi dalam scene ini adalah seorang perempuan 

berkulit putih yang sedang memperlihatkan bedak dengan mengusapkan 

bedak menggunakan spons bedak pada pipinya di depan cermin kamar. 

Sedangkan makna konotasinya adalah setiap orang pasti ingin 

mendapatkan kulit bersih dan cerah, dengan melakukan perawatan kulit 

setiap hari membuat kulit tubuh yang semula kusam menjadi sehat. Makna 

mitosnya dalam masyarakat adalah perawatan kulit yang dilakukan setiap 

hari membuat kulit menjadi lebih tipis dari sebelumnya. Padahal dengan 

perawatan setiap hari menggunakan produk yang tepat dapat membuat 

kulit tubuh khususnya wajah menjadi lebih sehat dan bersinar. Dari hal ini 

menjadikan perilaku masyarakat menjadi lebih konsumtif untuk 

menggunakan produk kecantikan. Dai hal ini para produsen produk 

kecantikanlah yang tentu saja diuntungkan dengan perilaku konsumtif 

kaum hawa. Makna canti yang ada pada scene ini adalah wanita cantik 

adalah wanita yang berkulit utih dan bersolek menggunakan produk 

kecantikan. 
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Analisis scene 6 

Analisis Tataran I 

                        

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Medium 

Close up 

 

 

 

 

 

Atiqah Hasiholan 

dengan percaya diri 

menghadap 

kebelakang dan 

tersenyum. 

Model : Dengan 

kandungan ringan dan 

triple action lindungi 

kulit sehatku. 

 

Analisis Tataran II 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

 

 

Audio: Dengan kandungan ringan dan 

triple action lindungi kulit sehatku. 

Setting: redcarpet 

Kecantikan terlihat dari 

seorang perempuan setelah 

menggunakan perawatan kulit 

yang mengandung triple 

actionnya 
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Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Seorang perempuan berkulit putih yang menghadap kebelakang 

menunjukkan keindahan kulit tubuhnya dan kecantikanya setelah 

menggunakan perawatan kulit yang mengandung triple action.  

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar dan audio yang ada 

menunjukkan bahwa seorang perempuan 

tersebut sedang menghadap kebelakang 

menunjukkan keindahan dan kesehatan 

kulit tubuhnya karena perawatan kulit 

triple action yang dilakukannya 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa setiap orang yang 

mempunyai kulit sehat dan 

indah akan melakukan 

perawatan dengan 

menggunakan produk produk 

yang memiliki kandungan 

triple action seperti SPF, 

Chamomile dan Vitamin E. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Setiap orang pasti ingin mendapatkan kulit tubuh yang sehat dan indah, 

dengan melakukan perawatan kulit yang mengandung SPF, Chamomile 

dan Vitamin E, orang akan mendapatkan kulit tubuh yang terjaga 

kesehatan dan keindahannya. 
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Myth (Mitos) 

Terpapar sinar matahari secara berlebih, kulit akan terlihat kusam 

 

Makna denotasi dalam scene ini adalah seorang perempuan 

berkulit putih yang menghadap kebelakang menunjukkan keindahan kulit 

tubuhnya dengan penggunaan perawatan triple action dengan kandungan 

SPF, Chamomile dan Vitamin E. Sedangkan makna konotasinya adalah 

setiap orang pasti ingin mendapatkan kulit tubuh yang sehat dan indah, 

dengan melakukan perawatan kulit yang mengandung SPF, Chamomile 

dan Vitamin E, orang akan mendapatkan kulit tubuh yang terjaga 

kesehatan dan keindahannya. Makna mitosnya dalam masyarakat adalah 

jika terpapar sinar matahari secara berlebih, kulit akan terlihat kusam. 

Padahal dengan adanya produk yang mengandung SPF akan melindungi 

kulit kita dari sinar matahari yang membuat kulit kita kehilangan 

kesehatannya. Makna cantik dalam scene ini seorang wanita yang cantik 

adalah wanita yang berambut panjang, memiliki kulit yang bercahaya dan 

menggunakan make up. 
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Analisis scene 7 

Analisis Tataran I 

                    

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Close up 

 

 

 

2. Medium 

Close up 

3. Medium 

Shot 

 

 

 

Atiqah sedang 

berjalan di 

carpet merah 

dengan 

percaya diri. 

Model : Dan 

rutin merawat 

kulit sehatku. 

 

Analisis Tataran II 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

 Kesehatan kulit terlihat dari 

seorang perempuan dan 

kekaguman semua orang. 
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Audio: Pancarkan pesona kulit sehatmu. 

Setting:di acara redcarpet 

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Seorang perempuan berkulit putih sedang berjalan di atas karpet merah 

dengan percaya diri dan senyum yang terpancar dari bibirnya membuat 

orang terpesona. 

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar dan audio yang ada 

menunjukkan bahwa seorang perempuan 

yang memancarkan kesehatan tubuhnya 

Konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi 

bahwa setiap orang yang 
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tersebut sedang berjalan di atas karpet 

merah  merasa tubuhnya indah dan sehat. 

mempunyai kulit tubuh yang 

sehat akan membuat orang 

yang melihatnya menjadi 

terpesona akan keindahan 

kulit yang dimilikinya. 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Setiap orang yang mempunyai kulit sehat dan indah akan membuat dirinya 

percaya diri dan terpancar kesehatan kulitnya yang dapat membuat semua 

ora terposona melihatnya. 

Myth (Mitos) 

Kepercayaan diri dapat terbangun dari penampilan visual 

 

   Makna denotasi dalam scene ini adalah seorang perempuan 

berkulit putih sedang berjalan di atas karpet merah dengan percaya diri dan 

senyum yang terpancar dari bibirnya membuat orang terpesona. 

Sedangkan makna konotasinya adalahSetiap orang yang mempunyai kulit 

sehat dan indah akan membuat dirinya percaya diri dan terpancar 

kesehatan kulitnya yang dapat membuat semua ora terposona melihat 

keindahan dan kesehatan tubuhnya. 

Makna mitosnya dalam masyarakat adalah kepercayaan diri 

seseorang akan tumbuh seiring dengan keindahan dan kesehatan tubuhnya 

ditunjukkan dengan senyum yang terpancar dari bibir perempuan tersebut 

yang menunjukkan bahwa dirinya percaya diri berjalan diatas karpet 
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merah dan mempesona diantara orang orang disekitarnya. Dari hal ini 

menjadikan perilaku sosial pada masyarakat yang menilai jika 

kepercayaan diri dapat terlahir dari penampilan visual. Seadangkan makna 

cantik yang terdapat pada scene ini adalah memiliki kulit yang sehat 

membuat seorang perempuan lebih percaya diri. 

Analisis scene 8. 

 

Analisis Tataran I 

                        

Shot 

                                                                     

Visual 

                                                   

Dialog 

1. Medium 

Shot 

 

 

 

Serangkaian 

produk perawatan 

kulit dari Marcks‟ 

Venus. 

Model : Venus 

melindungi kulit 

sehatmu kini dan 

nanti. 

Dubber Pria : 

Dari Kimia Farma 
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Analisis Tataran II 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

 

Audio: Suara Model “ Venus melindungi 

kulit sehatmu kini dan nanti.‟‟ 

Dubber pria : Dari Kimia Farma. 

Produk Serangkaian 

perawatan kulit dari  Marcks 

Venus. 

Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

Menunjukan serangkaian produk perawatan Marcks‟ Venus. 

Connotative Signifier 

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified 

(Petanda Konotatif) 

Dari gambar diatas menunjukan 

serangkaian produk perawatan Marcks‟ 

Venus yang terdiri pembersih muka, toner, 

bedak, dan body lotion.  

Dari konotasi ini kemudian 

berkembang menjadi 

asumsi bahwa agar 

memiliki kulit cantik dan 

sehat kita harus 

menggunakan serangkaian 

perawatan dari marcks‟ 

Venus.  
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Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Ayo gunakan serangkaian produk Perawatan kulit marcks‟ Venus. 

Myth (Mitos) 

Zat kimia yang tidak tepat penggunaanya dapat merusak kulit. 

 

Makna denotasi pada scene ini adadalh menunjukan serangkaian 

produk perawatan marcks‟ Venus. Yang terdiri dari pembersih muka, 

toner, bedak, dan body lotion. Sedangkan makna konotasinya adalah 

seperti mengajak konsumen untuk menggunakan serangkaian produk 

Marcks‟ Venus agar kulit terlihat sehat. Halini ditekankan dari narasi 

sang model dengan berkata “ Venus  melindungi kulit sehatmu kini dan 

nanti” dari kalimat ini sang model seperti menekankan bahwa produk 

venus ini bisa membuat kulit menjadi lebih sehat aman digunakan untuk 

jangka panjang. 

Makna mitosnya adalah merawat kulit memang sudah ada sejak 

zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kerajaan sudah ada yang 

namanya merawat kulit, hanya saja bahan yang digunakan untuk 

merawat kulit zaman dahulu dan sekarang berbeda. Perilaku sosial yang 

terjadi dimasyarakat saat ini adalah ingin cantik dan putih secara instan 

dengan menggunakan produk-produk zat kima yang berbahaya dan tidak 

sesuai ketentuan. Makna cantik yang ada pada scene ini adalah dengan 
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menggunakan serangkaian produk marcks venus dapat melindungi kulit 

sehatmu kini dan nanti. Cantik dengan kulit yang sehat bisa didapatkan 

dengan menggunakan produk Marcks‟ Venus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Makna denotasi yang terdapat pada iklan ini adalah dalam scene 1 

seorang perempuan yang sedang bangun tidur dengan ekspresi 

tersenyum dan raut wajah yang terlihat cerah karena merasa keadaan 

tubuhnya yang sehat. Dapat disimpulkan jika istirahat yang cukup 

dapat memberikan efek yang baik bagi tubuh kita. Dalam scene 2 

sekelompok perempuan yang terdiri dari tiga wanita tidak berhijab 

dan satu wanita berhijab sedang melakukan aktifitas olahraga 

dihalaman terbuka pada pagi hari. Olahraga merupakan sesuatu yang 

penting bagi orang yang memilih untuk menjalankan pola hidup sehat. 

Dalam scene 3 dua perempuan yang sedang asik mengobrol sedang 

mengkonsumsi air mineral dengan ekspresi wajah sumringah. 

Mengkonsumsi air putih memanglah sangat baik karena air putih 

merupakan kebutuhan bagi tubuh kita. Dalam scene 3 makna 

denotasinya adalah. Dalam scene 4 seorang perempuan yang berkulit 

putih dan bersih sedang memebrsihkan wajahnya dengan sabun 

pembersih. Dalam scene 5 seorang perempuan berkulit putih sedang 

memperlihatkan bahwa dirinya sedang mengusapkan bedak  

menggunakan spons bedak pada pipinya. Dalam scene 6 seorang 

perempuan berkulit putih yang menghadap kebelakang menunjukkan 
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keindahan kulit tubuhnya dan kecantikanya setelah menggunakan 

perawatan kulit yang mengandung triple action. Dalam scene 7 

seorang perempuan berkulit putih sedang berjalan di atas karpet merah 

dengan percaya diri dan senyum yang terpancar dari bibirnya 

membuat orang terpesona. Dalam scene 8 menunjukan serangkaian 

produk perawatan Marcks‟ Venus. Dalam kedelapan scene ini makna 

denotasinya adalah jika ingin mempunyai kulit sehat dan cantik 

makan seorang perempuan haruslah berusaha, mulai dari menjalani 

pola hidup sehat, berolahraga mengatur asupan nutrisi dan merawat 

kulit dengan prosuk perawatan yang benar. 

2. Makna konotasi pada iklan ini yaitu dalam scene 1 pola hidup yang 

sehat akan memberikan dampak pada jasmani menjadi lebih segar dan 

bugar. Dalam scene 2,jika ingin tampak cantik dan mempunyai bentuk 

tubuh yang propolsonal rajinlah melakukan olahraga. Dalam scene 3 

air mineral adalah salah satu komponen yang dibutuhkan tubuh. 

Dalam scene 4 cantik bisa dimulai dari merawat kebersihan wajah. 

Dalam scene 5 setiap orang pasti ingin mendapatkan kulit bersih dan 

cerah, dengan melakukan perawatan kulit setiap hari membuat kulit 

tubuh yang semula kusam menjadi sehat. Dalam scene 6 setiap orang 

pasti ingin mendapatkan kulit tubuh yang sehat dan indah, dengan 

melakukan perawatan kulit yang mengandung SPF, Chamomile dan 

Vitamin E, orang akan mendapatkan kulit tubuh yang terjaga 

kesehatan dan keindahannya. Dalam scene 7 setiap orang yang 
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mempunyai kulit sehat dan indah akan membuat dirinya percaya diri 

dan terpancar kesehatan kulitnya yang dapat membuat semua ora 

terposona melihatnya. Dalam scene 8 Ayo gunakan serangkaian 

produk Perawatan kulit marcks‟ Venus. Dalam kedelapan scene ini 

makna konotatifnya adalah memeiliki kulit yang sehat itu cantik. 

sedangkan. Makna cantik yang terdapat pada iklan ini adalah, cantik 

itu adalah memiliki kulit wajah yang sehat. 

 

B. SARAN 

1. Terkait iklan bagi masyarakat terutama kaum perempuan lebih bijak 

dan lebih kritis lagi dalam menyikapi iklan produk kecantikan. Jangan 

sampai adanya iklan produk kecantikan membonsai pikiran kita 

dengan ideologi-ideologi yang mereka tanamkan. Apalagi jika ideologi 

atau konsep yang mereka bawa itu sifatnya negatif. Jadi harus selalu 

kritis dalam menyikapi iklan. 

2. Untuk para perempuan, kecantikan sejati itu sebenarnya bukan apa 

yang nampak saja melainkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang 

lain atau inner beauty boleh saja kita merawat diri kita tapi jangan lupa 

untuk merawat hati kita juga. Karena kecantikan secara fisik itu 

sifatnya tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu dan 

bertambahnya usia kecantikan secara fisik mungkin akan berkurang 

tapi kecantikan dari hati akan tetap terpancar meski usia sudah tidak 

lagi muda 
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