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ABSTRAK 

Hidayati, Nurul. 2019. CITRA PEREMPUAN HIJAB DALAM IKLAN                                                       

(Analisis Semiotika Terhadap Kekuatan Pesona Perempuan Hijab dalam Iklan 

"Downy Parfum Collection Laudya Cynthia bella") Skripsi. Jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Ahmad Faruk, M. Fil.I. 

Kata Kunci: Semiotika, Citra Perempuan Hijab dalam Iklan. 

Penelitian ini membahas bagaimana citra perempan berhijab dalam iklan 

Downy Parfum Collection di televisi maupun di youtube. Iklan Downy Parfum 

Collection memberikan tampilan baru yakni memakai model perepuan yang 

meggunakan hijab. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa perempuan 

tetap tampil percaya diri dengan hijabnya, tetap merasakan nyaman ketikan 

menggunakn hijabnya. Sementara penelitian ini, Penulis menggunakan teori 

semiotika. karena itu, Penulis merumuskan masalah penelitian ini, dan bertujuan 

hendak mengetahui (1) tanda atas ikon, indeks dan simbol dalam pesona perempuan 

berhijab dalam iklan Downy Parfum Collection versi Laudya Cynthia Bella, dan (2) 

citra perempuan berhijab yang dimunculkan oleh iklan Downy Parfum Collection 

versi Laudya Cynthia Bella. 

Jenis penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, yaitu prosedeur penelitian yang menghasikan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengn cara mengamati 

iklan Downy Parfum Collecton yang dibintangi oleh Laudya Cynthia Bella yang 

dapat dilihat melalui televisi maupun youtube. Penulis selanjutnya mengumpulkan 

data dan menganalisis iklan tersebut dengan teori analisis Charles Sanders Pierce 

membagi tanda atas ikon, indeks dan simbol. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) simbolisasi tanda dalam iklan 

pewangi pakaian Downy Parfum Collection versi Laudya Cynthia Bella 

mempresentasikan citra perempuan berhijab ini ditandai dengan aktifitas sehari-

hari yang dilakukannya dan ekspresi wajah dari model iklan tersebut. (2) Juga 

mencerminkan bahwa Laudya Cynthia Bella sosok yang menjaga kemuliaan 

hijabnya. Seperti yang digambarkan dalam iklan. Dia tampak anggun dan percaya 

diri setelah menggunakan pewangi pakaian Downy Parfum Collection. Tanpa 

khawatir akan bau yang menempel pada pakaiannya, meskipun melewati banyak 

orang yang sedang memasak beraneka ragam masakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Iklan dalam sebuah media massa menempati posisi yang cukup penting, 

karena pada prinsipnya iklan merupakan landasan ekonomi sebuah media.1 Dengan 

kata lain adanya iklan dalam sebuah media disebabkan oleh adanya hubungan 

saling ketergantungan secara ekonomis antara iklan dan keduanya, sehingga 

terbentuklah hubungan sangat mengikat antara media dengan iklan. Peran iklan 

dalam dunia media massa menjadi sangat signifikan terutama bagi televisi swasta, 

di mana biaya operasional televisi swasta hampir sepenuhnya bergantung pada 

pendapatan dari sektor iklan.2  

Media bukan lagi semata-mata dianggap sebagai saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan sebuah pesan, melainkan dengan hadirnya media maka 

dengan sendirinya pesan itu telah tersampaikan.3  

Televisi adalah salah satu media hiburan dan informasi yang berkembang 

pesat di Indonesia dan di dunia. Televisi menyuguhkan visualisasi yang tidak dapat 

diberikan media massa lain seperti radio dan surat kabar.4 Kekuatan media masa 

televisi dibandingkan dengan media massa lainnya adalah televisi mampu 

menjangkau masyarakat yang sangat luas. Kelebihan ini menimbulkan efisiensi 

biaya untuk menjangkau setiap orang. Banyak pengiklan memandang televisi 

                                                           
1 Sholihati, Wanita dan Media Massa (Yogyakarta : TERAS, 2007), 70. 
2 Ibid., 71. 
3 Ibid., 46. 
4 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa (Jakarta : Rineka Cipta, 

2008), 47. 



2 
 

sebagai media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. 

Kelebihan ini menyebabkan perkembangan industri media televisi menjadi demand 

bagi masyarakat pemirsa. Oleh karena pengembangan industri TV ini semakin 

tinggi, maka sumber daya manusia dalam teknologi industri televisi di Indonesia 

harus diperkuat.5 

Periklanan tidak hanya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya, 

tetapi juga menggunakan alat komunikasi lain, seperti gambar, warna, bunyi, 

simbol, dan lain-lain. Setiap media periklanan memiliki karakteristik dan 

keunggulan masing-masing. Kekuatan komunikasi massa media televisi tidak ada 

tandingannya. Tidak seorang pun di dunia ini  mampu menghindar dari tayangan 

televisi, walau sesibuk apapun individu yang bersangkutan.6  

Para pembuat iklan memiliki strategi periklanan dengan cara menggunakan 

model iklan baik laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya, iklan banyak 

menggunakan perempuan sebagai model iklannya, ini disebabkan karena banyak 

yang mengagumi keindahan seorang perempuan. 

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. 

Fenomena ini diklaim sebagai simbol equality (keadilan) antara laki-laki dan 

perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan 

persamaan hak di segala bidang.7 

Tampilan ilustrasi dan gambar iklan baik di televisi maupun media cetak 

menampilkan perempuan sebagai objek dalam iklan. Model perempuan dalam iklan 

                                                           
5 Ibid. 
6 Ibid., 62. 
7 Istibsyaroh, Hak-Hak perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi (Bandung: Teraju, 

2014), 160. 
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menjadi stereotif untuk memberi image dan persuasi barang produksi. Visualisasi 

tentang perempuan dalam iklan dimanfaatkan untuk menarik konsumen ditengan-

tengah pasar yang sangat tajam persaingannya.8 Kajian tetang wanita telah banyak 

dilakukan oleh banyak pihak, terutama ketika muncul sebuah kesadaran dari 

kalangan feminis untuk mempertanyakan kembali peran wanita dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan. Sebagaimana ditemukan dalam wacana sosial 

kemasyarakatan, ada semacam pembelaan atau stereotip yang berlaku dalam 

kelompok masyarakat berdasarkan pada jenis kelamin.9  

Secara stereotip kultural pada bagian kerangka teoretik, posisi wanita pada 

beberapa negara masih dianggap sebagai the second class, atau kaum yang 

menduduki kelas kedua setelah pria.10 Karena wanita merupakan makhluk yang 

lemah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam posisi seperti ini, baik secara sosial, 

ekonomi, kedudukan, wanita sering dianggap sebagai unsur pelengkap dari 

keberadaan kaum pria.  

Ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh beberapa tayangan iklan ini 

dalam pencitraan wanita untuk tujuan bisnis. Tujuan pertama adalah kehadiran 

bintang wanita memang sepertinya diperlukan untuk mendongkrak nilai jual produk 

yang ditawarkan.11 Tujuan kedua, pencitraan tentang wanita yang demikian 

memang diperlukan untuk melegimitasi kelebihan-kelebihan fisik biologis yang 

dimiliki kaum pria. Asumsi ini setidaknya didasarkan pada kenyataan bahwa secara 

target market, produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut sebenarnya ditujukan 

                                                           
8 Muhammad Jaiz. Dasar-Dasar Periklanan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 66. 
9 Sholihati, Wanita dan Media Massa, 59-60. 
10 Ibid., 145. 
11 Ibid., 121. 
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untuk kaum pria.12 Karena sosok wanita dalam iklan sangan menarik disemua 

kalangan, maka perempuanlah yang akan menguasai tayangan iklan dalam media.  

Kalau dilihat dari bahasa tubuh, bentuk senyuman bisa dimaknai secara 

bermacam-macam.13 Menurut Mulyana, 90 persen perempuan lebih banyak 

digunakan sebagai model iklan, ini dikarenakan kecantikan dan keindahan tubuh 

perempuan dapat menambah daya tarik produk yang akan diiklankan.14 

Di Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim, membuat kemunculan 

beberapa produk iklan yang menampilkan sosok perempuan berjilbab. Perempuan 

yang bisasnya ditampilkan dengan pakaian sedikit terbuka, kini ditampilkan  

dengan pakaian yang menutup aurat (berjilbab). Jika dahulu perempuan berjilbab 

masih dikategorikan kolot dan tidak terbaru. Namun seiring dengan perkembangan 

zaman, makin banyak tren-tren perempuan dengan menggunakan jilbab yang lebih 

stylish dan fashionable. Hal ini seolah membongkar image bahwa berjilbab itu 

bukan berarti kolot atau ketinggalan zaman. Perempuan berjilbab juga bisa terlihat 

stylish dengan jilbab. 

Memakai jilbab dengan stylish kemudian dikenal dengan sebutan “Hijab”. 

Menjadi tren baru saat ini. Kita lihat saja di koran, majalah, TV, internet, banyak 

sekali menyediakan rubik-rubik tentang macam-macam jenis hijab lengkap dengan 

tutorial nya. Dengan banyaknya informasi tentang penggunaan hijab yang stylish 

membuat hijab menjadi tren dikalangan masyarakat. berhijab seolah menjadi tren 

                                                           
12 Ibid.  
13 Ibid., 135. 
14 Deddy Mulyana, Nuansa-Nuansa Komunikasi Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi 

Msyarakat Kontemporer  

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 157. 
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center yang harus diikuti. Tentu saja hal ini bukanlah suatu yang buruk, namun 

perlu untuk dikritisi lebih dalam.15  

Salah satu produk iklan yang menampilkan  model perempuan yang 

berjilbab yakni produk pewangi pakaian Downy Parfum Collection. Hadirnya iklan 

produk pewangi pakaian Downy Parfum Collection merupakan terobosan produk 

baru dari P&G Indonesia yang menampilkan sosok perempuan berhijab yakni 

Laudya Cynthia bella seorang aktris, model dan penyanyi yang iklan Downny 

tayang di televisi swasta dengan durasi 30 detik. Dalam iklan ini, sosok perempuan 

ditampilkan sesuai dengan ajaran agama islam, yaitu tidak tampil seksi dan lebih 

menutup aurat. Pengiklan pewangi pakaian ini menampilkan citra perempuan yang 

berbeda dengan yang lain, iklan ini menggunakan model yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam, yaitu tidak tampil seksi dan menutup aurat. Pengiklan pewangi 

pakaian ini menampilkan citra perempuan yang berbeda dengan pengiklan-

pengiklan pewangi pakaian yang lain karena menampilkan sosok perempuan 

berhijab dalam iklannya. Sementara kebanyakan iklan-ikalan produk pewangi 

pakaian menampilkan sosok perempuan yang tampil dengan memperlihatkan 

rambut dan sedikit membuka pakaian yang atas dan ada juga yang menampilkan 

pakaian yang minim. Hal ini bertolak belakang dengan hakikat produk pewangi 

pakaian pada umumnya. Namun, dengan adanya hal seperti ini akan menarik 

perhatian konsumen khususnya perempuan muslimah untuk memakai produk 

pewangi pakaian tersebut.  

                                                           
15 Mila31, http://artikelduniawanita.com/style-hijab-masa-kini.html, diakses pada 26 September 

2019. 
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Sosok perampuan dalam iklan sangat dibutuhkan dalam menambah daya 

jual suatu produk. Sifat oersuasi iklan diartikan rayuan. Cara mempengaruhi 

khalayak untuk menggunakan produk yang ditawarkan, mempengaruhi bukan 

berarti memaksa. Sebuah iklan didesain dengan tepat dan salah satunya 

menggunakan objek seorang perempuan. Misalnya ada seorang perempuan 

mengeluh masalah bau badan ketika berjilbab, namun setelah menggunakan sebuah 

produk pewangi pakaian, masalah mengenai bau badan akan menjadi hilang karena 

terbantu dengan produk pewangi pakaian tersebut. 

Alasan mengapa Penulis memilih membahas tentang iklan Downy Parfum 

Collection versi Laudya Cynthiya Bella adalah iklan ini bagi Penulis menarik 

karena iklan ini mengeluarkan sebuah produk dengan menggunakan model 

perempuan berhijab untuk pertama kali. Sebelumnya iklan ini menggunakan anak 

kecil, karena pewangi pakaian ini diperuntukkan untuk anak kecil saja. 

Perlunya iklan Downy Parfum Collection versi Laudya Cynthia Bella ini 

diteliti adalah untuk mengetahui tanda-tanda dari konsep semiotika Charles Sanders 

Pierce yang membahas tentang tanda, objek, dan interpretant  dalam iklan. 

Oleh karena itu, Penulis merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut    

CITRA PEREMPUAN HIJAB DALAM IKLAN YOUTUBE 

(IKLAN “DOWNY PARFUM COLLECTION” ANALISIS SEMIOTIKA 

CHARLES SANDERS PIERCE) 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, Penulis mencoba merumuskan 

permasalahan-permasalahan yang berguna sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. 

Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanda atas ikon, indeks dan simbol dalam teori Charles 

Sanders Pierce pada iklan Downy Parfum Collection versi Laudya 

Cynthia Bella ? 

2. Bagaimana citra perempuan berhijab yang dimunculkan oleh iklan 

Downy Parfum Collection versi Laudya Cynthia  Bella ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang Penulis rumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tanda atas ikon, indeks dan simbol dalam teori 

Charles Sanders Pierce pada iklan Downy Parfum Collection.  

2. Untuk mengetahui citra perempuan yang dimunculkan oleh iklan 

Downy Parfum Collection. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

tanda-tanda dalam suatu iklan. Mengetahui tentang citra Perempuan 

hijab dalam iklan. Analisis tentang citra perempuan dalam iklan 

sangatlah luas. Baik dalam pandangan masyarakat biasa, masyarakat 
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dalam kawasan beragama muslim. Mampu mengetahui tentang citra 

dalam perempuan berhijab dalam iklan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

pengetahuan dalam sebuah analisis dan memberikan pengetahuan 

tentang citra perempuan berhijab dalam iklan, atau perempuan berhijab 

dalam sebuah iklan. 

E. Telaah Pustaka 

Selain mengambil sumber dari buku-buku yang relevan Penulis juga 

menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam Penulisan ini, agar 

menghindari terjadinya  kesamaan atau plagiasi dalam penyusunan skripsi ini. 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang Penulis temukan yang memiliki 

kemiripan dalam pembahasan yaitu : 

Pertama, Penelitian yang berjudul Citra Perempuan Berhijab dalam Iklan 

Televisi (Analisis Semiotika Iklan Shampo Sunsilk Hijab Refresh Versi Carla Rizki) 

Skripsi ini ditulis oleh Rahmawati mahasiswa Universitas Alauddin Makasar. Dalam 

penelitian ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama membahas masalah bagaimana 

citra perempuan hijab dalam sebuah iklan televisi. Perbedaannya dalam penelitian 

Rahmawati ini meneliti tetang Iklan Shampo Sunsilk Hijab Fresh Versi Carla Rizki. 

Sedangkan Penulis mengambil iklan sebuah pengharum pakaian. 16 

                                                           
16 Rahmawati,Skripsi berjudul Citra Perempuan Berhijab dalam Iklan Televisi (Analisis Semiotika 

Iklan Shampo Sunsilk Hijab Refresh Versi Clara Rizki), Mahasiswa Universitas Alauddin, Makasar, 

tahun 2017. 
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Kedua, Penelitian yang berjudul Jenis Tanda Dalam Iklan Perfum (Sebuah 

Analisis Semiotik). Skripsi ini ditulis oleh Christy Langi mahasiswa Universitas Sam 

Ratulangi Manado. Dalam penelitian ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama 

membahas tentang tanda dalam sebuah iklan. Perbedaannya dalam penelitian Christy 

ini meneliti tentang Tanda dalam sebuah iklan. Sedangkan Penulis mengambil 

sebuah analisis artis iklan tersebut, karena berbeda dari umumnya yang tidak 

berhijab. Dan yang akan diteliti menggunakan hijab.17 

Ketiga, Penelitian yang berjudul Citra Wanita Dalam Iklan DiTelevisi (Analisis 

Terhadap Iklan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga). Skripsi ini ditulis oleh Lilik Nur 

Istiadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitian 

ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama membahas tentang citra wanita dalam iklan 

di televisi. Dan Penulis juga membahas citra wanita dalam iklan. Perbedaannya, 

Penulis ini meneliti tentang wanita yang menggunakan hijab dalam pemasaran iklan 

dalam televisi.18 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.19 Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

                                                           
17 Christy Langi, Skripsi berjudul Jenis Tanda dalam Iklan Parfum (Sebuah Analisis Semiotik), 

Mahasuswa Universitas Sam, Ratu Langi , Manado, tahun 2016. 
18 Lilik Nur Istiadi, Skripsi berjudul Citra Wanita dalam Iklan diTelevisi (Analisis Terhadap Iklan 

Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 

2016. 
19 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 21. 
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apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.20  

2. Data dan Sumber Data 

 Data adalah suatu kumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari 

suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke 

sumber-sumber tertentu.21 Menurut Lofland sumber data dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam 

kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.22 Data dalam 

penelitian ini berupa video iklan Downy Parfum Collection yang dibintangi oleh 

Laudya Cynthia Bella yang diambil dari youtube.  

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung meberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.23  

 

 

                                                           
20 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.  
21 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 22. 
22 Ibid., 157. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2015), 308. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data yang diambil 

adalah dari objek penelitian yaitu citra yang dihasilkan oleh perempuan berhijab 

dalam iklan Downy Parfum Collection. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari video iklan Downy 

Perfum Collection yang dibintangi Laudya Cynthia bella, dan tambahan dari 

buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta beberapa situs 

internet yang dapat mendukung keabsahan data penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.24 

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematik dan selektif 

dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.25 

Agar memperoleh data yang selektif, observasi ini dilakukan dengan cara 

mengamati iklan Downy Parfum Collection Laudya Cynthia Bella yang dapat 

dilihat di televisi maupun youtube. Kemudian analisis tanda apa saja yang ada 

dalam iklan tersebut. Selanjutnya mengumpulkan data dan menganalisis iklan 

tersebut dengan teori Charles Sanders Pierce. 

                                                           
24 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 70. 
25 Restu Kartiko Widi. Asas Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237. 
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b) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu, suatu cara pengumpulan  data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.26 

Dalam penelitian ini, Penulis mengambil dokumentasi dari youtube iklan 

Downy Parfum Collection yang dibintangi Laudya Cynthia Bella. 

4. Teknik Pengelolaan Data 

Setelah data yang diinginkan terkumpul, data dianalisis dengan teori 

semiotika Charles Sanders Pierce. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri mapun orang lain.27 Analisis data digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam proposal.28 

6. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, validitas 

internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyktifitas. Pengujian tersebut 

meliputi aspek nilai kebenaran, penerapan, konsistensi, dan netralitas.29 Hal 

                                                           
26 Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), 158. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 244. 
28 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 333. 
29 Ibid. 
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tersebut bisa dilakukan dengan auditing yaitu untuk memeriksa 

kebergantungan dan kepastian data. Baik terhadap proses maupun terhadap 

hasil. Penelusuran audit bisa diklarifikasi dengan mencantumkan bahan 

mentah, termasuk bahan rekam secara elektronik, catatan-catatan pelaksanaan 

keseluruhan proses dan hasil studi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, Penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 

lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. 

Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II, membahas kajian teori analisis semiotika Charles Sanders Peirce 

dan kajian teori tentang iklan meliputi pengertian iklan, tujuan iklan, pesan-pesan 

dalam iklan, dan media pemasaran iklan. Beserta pengertian perempuan, 

simbolisasi perempuan dalam iklan, konsepsi pemaknaan teks dan analisis 

semiotika Charles Sanders Pierce, dan Pandangan Islam mengenai pesona 

perempuan berhijab dalam iklan. 

Bab III, membahas tentang gambaran umum data penelitian yang diangkat 

oleh Peneliti meliputi iklan dalam televisi, iklan pewangi pakaian Downy Parfum 

Collection versi Laudya Cynthia Bella 
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Bab IV, membahas hasil analisis citra perempuan berhijab dalam iklan pada 

iklan Downy Parfum Collection versi Laudya Cinthya Bella, berdasarkan teori 

analisis semiotika Charles Sanders Pierce. 

BAB V, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. 
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BA B II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Semiotika 

1. Pengertian Semiotika 

Kata semiotika berasal dari bahasa yunani yakni Semelon yang berarti 

tanda, atau Seme yang berarti penafsir tanda (subjek). Ilmu semiotika 

berawal dari studi klasik dan skolastik atas seni logika dan poetika.1 Secara 

umum semiotika adalah seni dalam merangkai kata-kata berdasarkan 

penalaran dengan memperhatikan premis-premis. Sedangkan seni poetika 

adalah seni dalam merangkai kata dengan sajak dan irama yang 

menghasilkan rangkaian kata yang indah. 

Penulis menggunakan teori semiotika untuk menganalisis data. 

Semiotika adalah konsep tentang data. Bahasa adalah sistem tanda yang 

paling fundamental bagi manusia. Sedangkan tanda-tanda non verbal seperti 

gerak - gerik, cara berpakaian, dan tanda-tanda konvensional lainnya 

tersusun dari tanda-tanda yang memiliki makna yang dikomunikasikan 

berdasarkan relasi-relasi.2 Dalam disiplin ilmu filsafat, selain istilah 

semiotika juga sering dipakai istilah semiologi. Ada pula istilah 

semasemiologi, sememik, semik untuk merujuk ilmu yang berhubungan 

dengan arti dari suatu lambang atau tanda.3 Namun dari beberapa istilah 

tersebut yang sering dipakai hingga saat ini adalah semiotika dan semiologi.

                                                           
1 Alex Sobur Semiotika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 17. 
2 Ibid., 13. 
3 Ibid., 12. 
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Dalam konsep Pierce simbol diartikan sebagai tanda yang mengacu 

pada objek tertentu di luar tanda itu sendiri.4 Hubungan antara simbol 

sebagai penanda dengan sesuatu yang ditandakan (petanda) sifatnya 

konvensional. Berdasarkan konvensi itu, pula masyarakat pemakainya 

menafsirkan ciri hubungan antara simbol dengan objek yang diacu dan 

menafsirkan maknanya. 

Seseorang menyebut semiologi jika ia berfikir tentang tradisi 

Saussurean. Dalam tradisi Prancis, istilah semiology sering dipakai. Seperti 

pada buku Elements de Semiologie yang dipakai oleh Roland Barthes. 

Sedangkan istilah semiotika digunakan dalam karya-karya Charles Sanders 

teks media yang tersusun atas seperangat tanda sersebut tidak pernah 

membawa makna tunggal. Kenyataannya, teks media selalu memiliki 

ideologi dominan yang terbentuk melalui media tersebut.5  

2. Semiotika Charles Sanders Pierce 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) adalah salah seorang filsuf 

Amerika yang paling orisinal dan multidimensional.6 Pierce memfokuskan 

pengkajiannya pada tiga dimensi dalam tanda yakni ikon, indeks dan 

simbol. Teori Pierce seringkali disebut sebagai grand theory dalam 

semiotika. Gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua 

sistem penandaan.7 Bagi Pierce, tanda “is something wich stands to 

somebody for something in some respect or capacity” sesuatu yang 

                                                           
4 Ibid., 156. 
5 Sobur, Analisis Teks Media, 95. 
6 Sobur, Semiotika Komunikasi, 39. 
7 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 95-96. 
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digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Pierce disebut Ground.8 Tanda 

yang dikaitkan dengan Ground dibaginya menjadi Qualisign, sinsign, dan 

legisign.9 Qualisign adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata 

kasar, keras, lemah, lembut, merdu. Sinsign adalah eksistensi aktual  benda 

atau peristiwa yang ada pada tanda; misalnya kata kabur atau keruh bahwa 

ada hujan di hulu sungai. Legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda, 

misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan manusia. 

 

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas icon (ikon), index 

(indeks), dan symbol (simbol).10 Ikon adalah tanda yang hubungan antara 

penanda dan petandanya. Bersifat bersamaan bentuk alamiah. Indeks adalah 

tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah. Atau dangan kata lain, 

ikon adalah hubungan atara tanda dan objek atau acuan yang bersifat 

kemiripan; misalnya, potret dan peta. Indeks adalah tanda yang 

menunjukkan adanya hubungan ilmiah antara tanda dan petanda yang 

bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung 

mengacu kepada kenyataan. Contoh yang paling jelas ialah asap melalui 

konvensi. Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang bisa disebut 

                                                           
8 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, 41 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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simbol. Jadi, simbol adalah tanda yang tanda yang menunjukkan hubungan 

alamiah atara penanda dengan petandanya. Hubungan di antaranya bersifat 

arbitrer atau semena, hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) 

masyarakat.11 

Perbedaan antara ikon, indeks dan simbol secara lebih jelas daopat 

dilihat pada contoh dengan objek “kucing berikut ini”.12 

Ikonis Indeksial Simbolis 

a. Lukisan kucing 

b. Gambar kucing 

c. Patung kucing 

d. Foto kucing 

e. Sketsa kucing 

 

a. Suara kucing 

b. Suara langkah-langkah 

kucing 

c. Bau kucing 

d. Gerak kucing 

 

a. Diucapkannya kata 

kucing 

b. Makna gambar 

kucing 

c. Makna suara 

kucing 

d. Makna bau kucing 

e. Makna gerak 

kucing 

Berdasarkan gambar diagram diatas bisa kita lihat bahwa sesuatu yang 

berupa gambar, lukisan, patung, sketsa, foto, merupakan hal-hal yang 

bersifat ikonis. Sesuatu yang dapat mengisyaratkan sesuatu hal melalu 

suara, langkah-langkah, bau, dan gerak adalah tanda-tanda yang bersifat 

indeksikal. Sesuatu tanda yang dapat diucapkan, baik secara oral maupun 

dalam hati, arti atau makna dari: gambar, bau, lukisan, gerak, merupakan 

sesuatu yang bersifat simbolis.13  

Berdasarkan interpretant, tanda (sign, representamen) dibagi atas 

rheme, dicent sign atau dicisign, dan argunent. Rheme adalah tanda yang 

memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya orang 

                                                           
11 Ibid, 41. 
12 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 98. 
13 Ibid, 99. 
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yang merah matanya  dapat saja menandakan bahwa orang itu baru 

menangis, atau menderita penyakit mata, atau mata dimasuki insekta, atau 

baru bangun, atau ingin tidur. Dicent sign atau dicisign adalah tanda sesuai 

kenyataan. Misalnya, jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka 

di tepi jalan dipasang lampu lalu lintas yang menyatakan bahwa di situ 

sering terjadi kecelakaan. Argument adalah tanda yang langsung 

memberikan alasan tentang sesuatu.14 

3. Tokoh Lain Tentang Semiotika 

Selain Pierce, masih ada beberapa pakar lain yang membahas teori 

tentang tanda ini. Satu di antara yang lain adalah Ivor Amstrong  Richard 

yang melahirkan teori Semantic Triangle (segi-tiga semantik). Teori 

Richard ini mirip dengan teori segi-tiga makna pierce. Richard 

memunculkan teori dengan membuat penampang segi-tiga semantik 

seperti terlihat pada gambar 2.1.15 

 

Di titik puncaknya terdapat reference (pikiran) yang menunjukkan 

munculnya kembali ingatan masa lalu tentang suatu realitas dalam  

konteks masa kini. Lantas, di bawahnya terdapat referent dan symbol. 

                                                           
14 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, 42. 
15 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 115. 
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Referent ialah objek yang dipersepsikan dan menimbulkan kesan dalam 

ingatan. Sementara Symbol adalah kata-kata yang dipakai untuk menyebut 

referent atau objek. 

Menurut John Fiske, terdapat tiga area penting dalam studi semiotik, 

antara lain, pertama tentang tanda. Berkaitan dengan beragam tanda yang 

berbeda. Tanda adalah perbuatan manusia dan hanya bias dimengerti oleh 

orang yang menggunakannya. Kedua, kode atau sistem dimana tanda 

disusun. Bagaimana beragam kode berbeda disusun untuk 

mempertemukannya dengan kebutuhan masyarakat dalam sebuah 

kebudayaan. Ketiga, Kebudayaan dimana kode dan lambang itu beroperasi. 

Tanda, kode atau sistem dan kebudayaan tidak akan bisa dipahami tanpa 

merujuk pada objek yang dijadikan tanda, kode atau sistem dalam 

kebudayaan yang sama.16 

Semiotika sebagai sebuah ilmu yang mempelajari makna dari tanda 

yang ada di lingkungan digunakan manusia sebagai perantara dalam 

melakukan komunikasi dengan sesamanya. Tanda-tanda adalah perangkat 

yang dipakai manusia dalam mencari jalan bersama dan ditengah manusia. 

Semiotika yang dalam istilah Barthes disebut sebagai semiologi pada 

dasarnya akan mencari bagaimana manusia memaknai hal-hal. Memaknai 

berarti tanda-tanda yang ada tidak hanya membawa informasi. Namun juga 

membawa pesan atau makna yang hendak dikomunikasikan. 

Salah satu area penting yang dirambah Barthes dalam studi tentang 

tanda ini adalah peran membaca (the reader). Walaupun konotasi 

                                                           
16https://www.google.co.id/amp/s/rendrakurniawan.wordpress.com/2010/07/19/sejarah-

semiotik/amp. 

https://www.google.co.id/amp/s/rendrakurniawan.wordpress.com/2010/07/19/sejarah-semiotik/amp/
https://www.google.co.id/amp/s/rendrakurniawan.wordpress.com/2010/07/19/sejarah-semiotik/amp/
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merupakan sifat asli tanda, namun tetap membutuhkan keaktifan pembaca 

agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar telah mengulas tentang 

apa yang sering disebut sebagai system pemakmaam tataran kedua ini. 

Sistem kedua ini oleh Barthes disebut sebagai Konotatif yang dalam 

Mythologies-nya Barthes membedakan dari denotative atau system 

pemaknaan tataran pertama. Barthes menciptakan peta tentang makna tanda 

bekerja  sebagai berikut : 

1. Signifier (Penanda) 2. Signified (Petanda) 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

4. Connotative Sign (Tanda 

Konotatif) 

5. Connotative Signified (Penanda 

Konotatif) 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

Gambar 2.1 

Upaya memahami makna sebenarnya merupakan masalah filsafat 

yang tertua di dunia. Para ahli mengakui bahwa permasalahan memahami 

makna adalah istilah dan kata yang membingungkan. Ada beberapa hal 

yang coba dijelaskan filsuf dan lingunis sehubungan dengan usaha 

menjelaskan istilah makna. Pertama, menjelaskan makna dan kata secara 

alamiah. Kedua, mendeskripsikan kalimat secara alamiah. Dan ketiga, 

menjelaskan makna dalam proses komunikasi.17 

 

 

                                                           
17 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, 255-256. 



22 
 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Citra 

Citra menurut KBBI merupakan rupa gambar, gambaran, yang 

dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau 

produk. Kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah 

kata, frasa, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya 

prosa dan puisi.18 

Yang dimaksud dengan citra dalam tulisan ini adalah gambaran atau 

image tentang sebuah obyek yang sedang dijadikan wacana. Dengan 

demikian, citra perempuan dimaknai sebagai gambaran atau image tentang 

sosok perempuan.19 

Pada tingkatan individu, “citra” atau imaji seseorang dibuat oleh 

simbol-simbol dengan maksud agar orang lain mengerti mengenai 

penampilan diri. hal ini tidak hanya meliputi atribut visual 

(penampilan dan pakaian seseorang) dan tindakan komunikasi yang 

disengaja (ucapan, interaksi dengan orang lain), tetapi juga 

karakteristik pelaku yang memproyeksikan citra melampaui kontrol 

diri (sikap terburu-buru, citra percaya diri dsb).20 

 

Sedangkan citra menurut para ahli seperti G. Sach Citra ialah 

pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai 

kelompok-kelompok yang berbeda. Citra juga diartikan oleh Frank Jefkins 

sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai 

hasil dari pengetahuan dan pengalamannya.21 

                                                           
18 KBBI Online, http:kbbi.web.id/citra, diakses pada September 2019. 
19 Sholihati, wanita & media massa, 59. 
20 Jhon Hartley, Communication, Curtural & Media Studies: konsep kunci, (Yogyakarta: Jalasutra, 

2010), 39-41. 
21 S.Soemirat, Elvanaro Ardianto, Dasar-Dasar Publik Relation, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 

114-117. 
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Citra merupakan penggambaran diri secara simbolis, yakni 

menggambarkan diriya berdasarkan apa yang diinginkan. Baik secara 

penampilan, sikap, maupun perilaku. Pembentukan citra ini, diakibatkan 

karena diri tersebut merasa terasingkan dan kurang mendapatkan 

penghargaan diri tersebut dari dari ligkungannya. Seseorang 

menggambarkan citra diri mereka secaa ideal. pembentukan citra terhadap 

sesuatu (produk, perusahaan, lifestyle, perempuan, kebudayaan, dll) 

kemudian diliri oleh media untuk membentuk sebuah trend baru. 

Citra adalah pemahaman kesan yang timbul kerena pemahaman akan 

suatu kenyataan. Menurut Linggar dalam teori dan profesi kehumasan serta 

aplikasinya, bahwa citra yang ideal adalah kesan yang benar, yakni 

sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan serta pemahaman atas 

kenyataan yang sesungguhnya. Citra berarti menarik, perhatian, unggul, 

baik sekali, mencolok dan bercahaya terang. Citra perempuan adalah 

penggambaran atau pencerminan sosok perempuan yang merupakan 

manusia sangat menarik, unggul, cemerlang dan bercahaya. 

Model pembentuka citra pengalaman mengenai stimulus :22 

 

                                                           
22 Ibid., 115. 
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Public Relations digambarkan sebagai input-output, proses intern dalam model 

ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimus yang diberikan dan 

output adalah tanggapan atau perilaku tertentu. citra itu sendiri digambarkan 

melalui persepsi-kognisi-motivasi-sikap.23 

Ada beberapa alasan yang digunakan sebagai klaim mengenai munculnya potret 

suram citra wanita pada televisi di Indonesia, sebagaimana dipaparkan oleh 

Marwah Daud Ibrahim, yaitu bahwa24 : 

1. Pada dasarnya media massa merupakan refleksi dari kondisi sosio kultural 

masyarakat bangsa Indonesia berwarna suram maka secara refleks citra 

wanita juga digambarkan sebagai  bagian yang suram di media. 

2. Media massa memiliki prinsip who makes the news, artinya media hanya 

akan menampilkan orang-orang yang dianggap penting oleh masyarakat 

dengan sedikit mempertimbangkan contentya. Pada dataran kultural, 

pengaruh dan peran wanita dalam wacana politik, agama, dan sosio kultural 

belum kelihatan secara signifikan. Karena itu, wanita juga tidak banyak 

ditampilkan dalam peran-peran yang signifikan pada bidang-bidang 

tersebut. 

3. Media massa lebih mengutamakan sensasi yang berkembang pada sebuah 

masyarakat, dan biasanya wanita lebih dekat kepada sensasi tersebut seperti 

cerita menyedihkan dan dunia air mata, tragedi, perselingkuhan, dan korban 

pemerkosaan. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau selama ini media 

massa lebih sering menampilkan wanita dalam setting cerita dan konteks 

                                                           
23 Ibid. 
24 Sholihati, Wanita dan Media Massa, 67-68. 
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sosial semacam itu, yang secara taken for granted stereotip itu sudah 

dilabelkan dan melekat pada wanita. 

4. Media massa larut dan terlibat aktif dalam paradikma male dominated 

culture. Dalam hal ini secara mayoritas media massa dibuat, dikelola, dan 

diperuntukkan bagi kaum pria, dengan demikian maka mediasecara tidak 

langsung turut mempertahankan budaya patrilinial. Kalaupun ada beberapa 

perempuan yang ikut terlibat dalam proses produksi media massa, maka 

oerannya lebih banyak sebatas pada pengikut kebijakan dan keputusan 

kaum pria sebagai leading sectornya.   

Jafknis membagi citra dalam beberapa jenis, yakni25 

a. The mirror image “cermin citra” atau citra bayangan yaitu citra yang 

dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap 

organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekadar 

ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan 

ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu 

mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. Dalam situasi 

yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai kita. 

b. The current image “citra masih hangat” yaitu citra yang terdapat pada 

publik eksternal yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut 

miskinnya informasi dan pemahaman publik, eksternal citra ini bisa saja 

bertentangan dengan mirror image. Citra ini sepenuhnya ditentukan 

oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang 

mempercayainya. 

                                                           
25 Ibid., 117. 
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c. The wish image “citra yang diinginkan” yaitu manajemen menginginkan 

pencapaian  prestasi tertentu, citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang 

baru sebelum public eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 

Biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang relatif baru, 

ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya. 

d. The multiple image “citra yang berlapis” yaitu sejumlah individu, kantor 

cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra 

tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman seluruh organisasi 

atau perusahaan. 

Fondasi untuk mendapatkan reputasi yang baik adalah dengan 

menjunjung tinggi etika, demikian juga, seluruh diskusi tentang status 

profesional publik relations hendaknya dimulai dengan etika. Yang terjadi, 

setiap orang yang mendukung atas acuan etika profesional membagi profesi 

dalam berbagai keahlian.26 

Isu ketika menjadi masalah penting karena profesional dengan keahlian 

khusus tidak memiliki kekuatan pendukung di dalam keputusan yang 

mempengaruhi seluruh aspek di dalam masyarakat. di dalam lingkungan 

global, dimana informasi dan pengaruh menjangkau setiap bagian dunia 

dengan berbagai kecepatan dan kemudahan, kekuatan dan pengaruh 

profesional tidak boleh berhenti karena adanya batas negara dan batas 

budaya.27 

                                                           
26 Simandjuntak, John P, Public relations, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 86. 
27 Ibid, 87. 
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Ada lima citra perempuan dalam iklan menurut Tamrin A Tomagola 

yaitu citra pigura, citra pilar, titra pinggan, dan citra pergaulan.28 Dalam citra 

pigura, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang harus memikat. 

Untuk itu, ia harus menonjolkan ciri-ciri biologis. Dalam hal ini, iklan 

mempersuasi pentingnya wanita (kelas menengah dan atas) untuk selalu 

tampil “memikat”. Disitu terjadi dua jurus sekaligus, pertama membuat 

cemas perempuan-perempuan ini akan penampilannya (dikarenakan 

bertambahnya umur, misalnya), dan kemudian ditawarkan solusinya 

(misalnya dengan vitamin tertentu). 

Citra pilar perempuan digambarkan sebagai pengurus utama keluarga, 

menekan waita untuk menjadi “pilar rumah tangga” saja. Pengertian budaya 

yang dikandungnya adalah laki-laki dan perempuan sederajat. Tetapi, 

kodratnya berbeda. Yang penting perempuan didorong dalam peran  

domestik saja. 

Citra peraduan, menganggap perempuan adalah objek pemuas laki-laki. 

Citra pinggan digambarkan bahwa setinggi apapun pendidikan perempuan 

dan sebesar apapun penghasilannya, kewajibannya adalah di dapur. Citra 

pergaulan, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang dipenuhi 

kekhawatiran tidak memikat atau tidak tampil menawan, tidak presentable 

atau acceptable. Untuk dapat diterima, wanita perlu physically presentable. 

Banyaknya iklan-iklan yang terpasang pada media cetak (bacaan) 

perempuan khususnya iklan-iklan kecantikan yang menampilkan 

perempuan-perempuan yang telah “diolah” sedemikian rupa sehingga akan 

                                                           
28 Piliang, Yasraf Amir, Hipersemiotika: Tafsir Curtural Studies Matinya Makna, (Yogyakarta: 

Jalasutra, 2016 ), 297. 
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terlihat amat cantik dan begitu menarik secara tidak langsung mengnstruksi 

pikiran (persepsi) perempuan terhadap idealisasi tubuh perempuan. 

Penempatan gambar dengan pose yang telah diatur dan teks-teks yang 

menyertainya dapat mempengaruhi pembaca tentang standarisasi 

perempuan cantik. Dalam hal ini, iklan telah mengkonstruksi realitas sosial. 

Perempuan yang merupakan komoditas terbesar dalam konsumerisme 

global adalah korban potensial dalam citra tersebut dan pada saat itulah 

perempuan tertindas dengan apa yang namanya mitos kecantikan. Mitos 

kecantiakan mempertentangkan  kebebasan baru yang diperoleh perempuan 

terhadap kehidupan perempuan, dengan cara membalikkan batasan sosial 

secara langsung hanya sebatas tubuh dan wajah perempuan saja. Mitos 

kecantikan menawarkan kepada perempuan pilihan palsu.29  

Citra kecantikan perempuan dalam iklan adalah bagaimana 

menciptakan cara-cara baru untuk memerangi penuaan, mencegah sirnanya 

keindahan tubuh dari  gempuran waktu, persis di sini perempuan mengalami 

titik kritis bahwa citra telah menentukan eksistensinya sebagai manusia. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Iklan 

1. Pengertian Iklan 

Iklan berasal dari bahasa inggris yaitu advertising yang 

menunjukkan suatu proses atau kegiatan komunikasi yang melibatkan 

sponsor atau orang yang memasang iklan (advertiser).30 

                                                           
29 Wolf, Naomi, Wolf Naomi, Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan,Terj. Ali 

Swantika, (Yogyakarta; Niaga, 2004), 25. 
30 Apriadi Taburaka, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa (Jakarta; Rajawali 

Pers, 2006), 96. 
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Iklan merupakan sarana untuk mempromosikan atau 

memperkenalkan barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada khalayak 

melalui media cetak, media elektronik maupun media online. Tujuan iklan 

untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang dan jasa dari sebuah 

perusahaan. Pada dasarnya tujuan iklan untuk mempengaruhi khalayak agar 

percaya dengan produk yang ditawarkan, hal ini disebabkan karena iklan 

yang luar biasa dalam menciptakan opini dan persepsi dalam masyarakat. 

Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat 

mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Iklan tida 

terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi, ajakan atau seruan 

untuk melakukan suatu hal.  

Pembuatan iklan di media cetak dibatasi oleh ruang tempat, 

sedangkan iklan pembuatan iklan biasanya dibuat singkat, padat yang berisi 

untuk mengurangi beban biaya penayangan. 

Ditinjau dari segi komunikasi massa, periklanan (advertising) 

merupakan proses komunikasi paling efektif yang melibatkan sponsor 

tertentu, yaitu pemasang iklan (produsen) atau lazim disebut “pengiklan”. 

Dalam pendekatan bisnis media, pengiklan adalah orang yang membayar 

jasa sebuah media massa atau publikasi atas penayangan iklannnya. Iklan 

dibuat atas dasar pesanan pemasang iklan melalui sebuah agen atau biro 

iklan yang bersangkutan. 

2. Unsur-Unsur Iklan 

Umumnya struktur iklan terdiri atas beberapa unsur pokok yang 

masing-masing mempunyai fungsi tertentu. unsur utama iklan adalah 
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ilistrasi. Biasanya, ilustrasi dibangun dari potret model atau pandangan. 

Unsur kedua adalah headline, berupa kata-kata yang mencoba 

menyampaikan inti pesan terpenting untuk disampaikan pada khalayak. 

Unsur ketiga adalah bodycopy, yaitu uraian yang  biasannya menyampaikan 

tiga jenis informasi, yaitu ciri produk, kegunaandan kelebihan produk, serta 

mengarahkan tindakan nyata pada khalayaknya. Unsur keempat adalah 

signature line, yang menerangkan nama atau merek patren (brand name) 

dari produk yang diiklankan. Unsur kelima adalah slogan, yaitu rangkaian 

kata yang biasanya singkat, padat, penuh arti, mudah diingat, mengandung 

arti yang dalam, serta mampu mengetengahkan khasiat atau kegunaan unik 

dari produk. 

Unsur-unsur iklan sebagai komunikasi, yaitu seperti poin-poin di 

bawah ini31: 

a. Informasi dan Persuasi 

Informasi yang disampaikan lewat iklan merupakan garis 

penghubung antara orang/kelompok yang ingin menjual 

produknya kepada orang/sekelompok orang yang membutuhkan 

produk tersebut. Informasi dalam iklan tidak sekedar informasi 

namun pola bahasa telah disusun agar dapat membujuk orang 

atau sekelompok orang tersebut. 

b. Informasi Dikontrol 

                                                           
31 Rintri Ani Pardede, Manifestasi Citra Perempuan dalam Iklan: Analisis Semiotika Pierce 

Dalam Iklan Molto Periode 2013-2015. Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Soial dan Humaniora, 

2016), 20. 
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Sebelum disebarluaskan melalui media, yang sifatnya luas dan 

terbuka, iklan dikontrol memalui tahap-tahap dan cara-cara 

tertentu. kontrol ini berlangsung pada isi, penggunaan waktu, 

ruang dan tujuan  khalayak sasaran. Semua harus disepakati 

antara pengiklan dan media yang dipilih. 

c. Teridentifikasinya Informasi 

Iklan harus jelas siapa yang membuat dan siapa yang membayar 

media. Jadi tidak hanya harus dikontrol tetapi keseluruhan 

informai harus teridentifikasi. 

d. Media Komunikasi Massa 

Penggunaan media massa merupakan salah satu hal yang 

membedakan antara iklan dan cara-cara lainnya dalam teknik 

komunikasi pemasaran. 

3. Jenis-Jenis Iklan 

Secara garis besar bentuk-bentuk iklan terdiri dari beberapa jenis 

yang digolongkan menjadi tujuh kategori utama, yakni : 

1. Iklan konsumen yaitu bentuk iklan mempromosikan produk-produk 

yang secara umum dikonsumsi atau digunakan masyarakat. 

2. Iklan antar bisnis yaitu iklan yang mempromosikan produk-produknya 

kepada perusahaan-perusahaan lain dan sasarannya bukan khalayak 

umum. 

3. Iklan perdagangan yaitu iklan yang dibuat secara khusus untuk 

ditujukan kepada agen, distributor, dan pedagang-pedagang besar. 
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4. Iklan eceran yaitu iklan yang dibuat oleh perusahaan untuk 

mempromosikan produknya kepada pihak-pihak pengecer. 

5. Iklan keuangan yaitu iklan yang tampil dimedia seperti bank, iklan 

tabungan, iklan ansuransi, iklan investasi, dll. 

6. Iklan langsung yaitu iklan yang menggunakan media pos dan langsung 

sampai kepada tujuan misalnya, iklan dengan menggunakan e-mail. 

7. Iklan rekruitmen yaitu iklan yang tujuan utamanya merekrut pegawai 

atau pekerja yang tentunya sesuai dengan persyaratan.32 

4. Tujuan Iklan 

Tujuan iklan adalah memberikan informasi kepada khalayak mengenai 

suatu produk barang atau jasa, merek, perusahaan, ataupun suatu ide. 

Mempengaruhi orang lain merupakan target market untuk menggunakan dan 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. 

Ada beberapa tujuan iklan yakni : 

a. Memperkenalkan produk baru kepada konsumen 

Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang belum menggunakan 

produk tersebut sebelumnya. Disinilah iklan memperkenalkan dan 

menyampaikan tentang dasar produk baru tersebut. 

b. Menciptakan permintaan 

Menciptakan permintaan konsumen terhadap produk atau jasa 

yang dijual. Dengan adanya iklan, maka diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan produk atau jasa. Pelanggan harus diingatkan 

                                                           
32 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan 

Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman 

(Cet. 1: Jakarta; Kencana, 2008), 109. 
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tentang  produk atau brand yang dijual sehingga mereka terdorong 

untuk membeli prouk tersebut. Juga mengarahkan pelanggan baru 

untuk membeli produk dengan memberikan inforasi tentang kualitas 

produk atau tentang bagaimana produk tersebut dapat mengubah 

kehidupak konsumen. 

 

c. Menghadapi pesaing 

Tujuan penting iklan lainnya adalah untuk menghadapi persaingan 

dari kompetitor. Penggunaan iklan biasanya dapat membantu untuk 

membangun citra brand atau mengembangkan loyalitas konsumen 

terhadap brand tersebut. 

d. Meningkatkan kemungkinan produk diterima di pasar 

Dengan iklan tentunya dapat membantu pasar mengenal produk 

yang diiklankan, sehingga produk tersebut dapat diterima di pasar. 

e. Menginformasikan tentang perubahan kepada pelanggan 

Biasanya setiap kali terjadi perubahan harga, jenis produk, 

peningkatan kualitas, pengemasan, dan lain-lain maka produsen dapat 

menginformasikan hal tersebut melalui iklan. 

f. Menghadapi iklan pesaing 

Salah satu tujuan iklan yang banyak orang tidak ketahui adalah 

menetralisir iklan pesaing. Ketika pesaing menerapkan strategi promosi 

dengan iklan setara intensif maka untuk menetralisir efek tersebut harus 

mengikuti cara yang serupa pula. 

g. Membatasi pesaing baru 
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Ketika telah berhasil dalam membangun citra positif dengan 

iklan tersebut maka hal ini akan membantu produsen menjauhkan dari 

pesaing baru. Dengan demikian hal ini dapat membangun monopoli 

terhadap produk anda sehingga pesaing baru akan merasa sulit untuk 

merebut pasar yang telah dimiliki. 

 

5. Fungsi Iklan 

Iklan yang baik sngat penting bagi pemasaran. 33 Iklan yang baik dan benar 

adalah : 

1. Pesan iklan itu harus mematuhi Etika Pariwara Indonesia (EPI).34 

                                                           
Adapun tujuan iklan yang lain, adalah : 

1. Trial, iklan berikut ini bertujuan mencoba untuk merangkul pelanggan untuk 

membuat catatan tentang produk baru yang akan dibeli. 

2. Contuinity atau Kontuinitas, iklan ini bertujuan untuk mempertahankan keberadaan 

produk pertentu dan memelihara loyalitas konsumen.  

3. Brand Switching, iklan ini hampir sama dengan iklan kontuinitas, brand switching, 

perusahaan-perusahaan mengadopsi, memperbaharui, atau mengganti kemasan dari 

produk yang selama ini digunakan konsumen ke dalam tampilan baru.  

4. Switchback, untuk menunjukkan kebesaran nama sebuah produk, maka biasannya 

perusahaan sering mengiklankan nama-nama orang atau lembaga yang pernah 

memakai suatu produk tertentu. seringkali perusahaan memberikan informasi tentang 

keunggulan fitur produk disertai informasi mengenai potongan harga kepada para 

pelanggan.  

 
33 Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 113. 
34 Ibid. 
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2. Pesan iklan itu harus dimengerti dan dipahami oleh khalayak sasaran 

tertentu.35 

3. Pesan iklan itu harus berdampak positif.  

Keberadaan iklan di media massa mulai meningkat secara drastis terutama 

pasca Perang Dunia Pertama. Hal ini tidak lepas dari sejarah media massa yang 

mengalami booming sejak dianggap sangat berhasil digunakan sebagai propaganda 

politik kaitannya dengan perang. Kedudukan iklan dalam sebuah media massa 

menempati posisi yang cukup penting, karena pada prinsipnya iklan merupakan 

landasan ekonomi sebuah media.36 

D. Tinjauan Umum Tentang Perempuan 

1. Gambran Tentang Perempuan 

Dilihat dari sisi sosiologi dan antropologi di Indonesia, perempuan 

merupakan salah satu elemen penting dan merupakan bagian terbesar secara 

kuantitatif dalam sistem kehidupan sosial masyarakat. secara logika, 

kuantitas penduduk perempuan lebih besar dibanding penduduk pria, maka 

kaum wanita dimungkinkan juga sebagai pengguna terbesar media massa.37 

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang 

didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, 

yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan 

dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki dan 

sebagainya.38 

2. Perempuan dalam Iklan 

                                                           
35 Ibid. 
36 https://brainly.co.id. 
37 Sholihati, Wanita & Media Massa, 65. 
38 https://brainly.co.id. 
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Banyaknya iklan-iklan yang terpasang pada media cetak (bacaan) 

perempuan khususnya iklan-iklan kecantikan yang menampilkan 

perempuan-perempuan yag telah “diolah” sedemikian rupa sehingga akan 

erlihat amat cantik dan begitu menarik secara tidak langsung 

mengkonstruksi pikiran (persepsi) perempuan terhadap idealisasi tubuh 

perempuan. Penempatan gambar  dengan pose yang telah diatur dan teks-

teks yang menyertainya dapat mempengaruhi pembaca tentang standarisasi 

perempuan cantik. Dalam hal ini, iklan telah mengkonstruksi realitas sosial. 

Perempuan yang merupakan komoditas terbesar dalam konsumerisme 

global adalah korban potensial dalam citra tersebut dan pada saat itulah 

perempuan tertindas dengan apa yang namanya mitos kecantikan.  

Mitos kecantikan mempertentangkan kebebasan baru yang 

diperoleh perempuan terhadap kehidupan perempuan, dengan cara 

membalikkan batasan sosial secara langsung hanya sebatas tubuh dan wajah 

perempuan saja. Mitos kecantikan menawarkan kepada perempuan pilihan 

palsu.39 

Iklan kecantikan mendikte wanita untuk menjadi ideal dan modern 

dengan produk-produk kecantikan yang ditawarkan. Wanita cantik harus 

berkulit putih, berambut lurus, hitam, berkilau, dan lain sebagainya. 

Seringkali disebutkan bahwa wanita adalah penguasa citra, terutama melalui 

tubuhnya tapi sekaligus menjadi korban utama. Bahkan dalam beberapa 

kasus citra tentang kecantikan tubuh telah memaksa wanita untuk 

melakukan kekerasan terhadap tubuh itu sendiri. Untuk menjadi cantik 

                                                           
39 Wolf, Naomi, Wolf Naomi, Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan,Terj Ali 

Swantika. 25 
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terkadang wanita dipaksa melakukan hal-hal yang kadang membuat 

tubuhnya sakit sejalan dengan tren kecantikan, tubuh wanita pun dipaksa 

terus menyesuaikan diri pula. Citra kecantikan wanita dalam iklan adalah 

bagaimana menciptakan cara-cara baru untuk memerangi penuaan, 

mencegah sirnanya keindahan tubuh dari gempuran waktu, persis disini 

wanita mengalami titik kritis bahwa citra telah menentukan eksistensinya 

sebagai manusia. Lebih tepatnya, eksistensi wanita menjadi tergantung 

kepada citra mengenai tubuhnya. Artinya, wanita sangat membutuhkan citra 

karena dengan begitu dia akan memiliki eksistensi secara penuh. Bahkan 

akan timbul suatu istilah baru “aku cantik maka aku ada”.  

Bahwa wanita di zaman budaya konsumer ini akan mati jika berhenti 

menyerap citra. Tepat disinilah terdapat paradoks bahwa wanita dapat 

menjadi segalanya sekaligus bukan apa-apa. Citra yang dimunculkan dalam 

iklan secara khusus digunakan untuk menghubungkan konsumsi dengan 

hasrat individu. Diskursus yang dibawa oleh iklan tidak bersifat tunggal 

tetapi sangat kompleks. 

E. Pandangan Islam Mengenai Perempuan Berjilbab 

Arti jilbab pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kerudung yang dipkai perempuan mulimah untuk menutupi kepala dan leher 

sampai dada. Menggunakan julbab bagi para perempuan merupakan seorang 

muslimah adalah sebuah tuntutan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Oleh karena itu, Allah SWT. Memerintahkan kepada kaum perempuan agar 

memakai jilbab. Perintah Allah SWT terdapat pada Q.S 33:59 yang berbunyi: 

Terjemahnya : 
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Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulkan jilbabnya 

keseluruh tubuh mereka”. Yang deminian itu supaya mereka lebih mudah 

untuk dikenal, karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.40 

Ulama Thabathaba’i sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab, bahwa 

kata jilbab sebagai arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung 

yang menutupi kepala dan wajah. Ibn Asyur juga memahami kata jilbab 

sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung 

atau peutup wajah. Jilbab ini diletakkan perempuan di atas kepala dan terulur 

kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga seluruh bahu dan belakangnya. 

Ibn Asyur juga menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam 

sesuai perbedaan keadaan (selera) perempuan yang diarahkan oleh adat 

kebiasaan. Akan tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah 

“...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak 

diganggu”41 

Perintah Allah SWT. Pada Q.S. AL-Ahzab/33:59 ini agar seluruh 

perempuan muslimah menutupi tubuh mereka untuk menghindari dan menahan 

diri mereka dari perbuatan jelek (dosa), “karena itu mereka tidak diganggu” 

maka orang-orang fasik tidak akan menggangg mereka. Dan pada firman Allah 

SWT. “karena itu mereka tidak diganggu” sebagai isyarat bahwa mengetahui 

                                                           
40 Al-Qur’an, (33:59) 
41 M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan 

Cendikiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 41. 
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keindahan tubuh perempuan adalah suatu bentuk gangguan berupa fitnah dan 

kejahatan bagi mereka.42 

Penjelasan ayat di atas dapat dipahami tentang fungsi pakaian dan 

memberikan batasan tentang pakaian yang harus dikenakkan oleh seorang 

perempuan muslimah yaitu wajib untuk menutupi seluruh tubuhnya terkecuali 

apa yang telah diisyaratkan oleh islam, yaitu wajah dan telapak tangan. 

Selain itu ada juga hadis yang menjelaskan bahwa seorang perempuan wajib 

mengenakan jilbab. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

Artinya : 

  Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amru bin As Sarh dan 

Ahmad bin Sa’id Al Hamdani keduanya berkata; telah mengabarkan kepada 

kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari 

Musa bin Jubair bahwa Ubaidullah bin Abbas menceritakan kepadanya dari 

Khalid bin Yazid bin Mu’awiyah dari Dihyah bin Khalifah Al Khalifah Al 

Kalbi Bahwasanya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam diberi 

beberapa potong kain Qubthiyah (kain mesir yang tipis dan berwarna putih), 

lalu memberikan satu potong kepadaku. Beliau bersabda: “Bagilah menjadi 

dua bagian. Sebagian buatlah baju dan sebagian yang lain berikanlah kepada 

isterimu untuk dijadikan kerudung”. Ketika telah berlalu, beliau berbalik dan 

bersabda: “Perintahkanlah isterimu agar ia melapisi pada bagian bawahnya 

agar tidak membentuk tbuhnya.” Abu Dawud berkata, “Hadist ini diriwayatkan 

oleh Yahy bin Ayyub, dan ia berkata; Abbas bin Ubaidunllah bin Abbas.”43 

                                                           
42 Ibid. 
43 Rahmawati, Citra Perempuan Hijab dalam Iklan Televisi: Analisis Semiotika Iklan Shampo 

Sunsilk Hijab Rafresh versi Clara Rizki. Skripsi (Makasar: Fak Dakwah dan Komunikasi, 2017), 

30. 
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Imad Zaki Al-Barudi dalam bukunnya “Tafsir al-Quran wanita” menyebtkan 

salah satu syarat dalam mengenaka n hijab atau pakaian yang sesuai dengan 

tuntunan syariat adalah kainnya harus tebal dan tidak transparan. Sebab 

pakaian yang tipis menafikan tujuan dari ditutupnya badan. Bahkan 

mengenakan pakaian yang transparan berarti lebih banyak bagian tubuh yang 

dipertontonkan daripada yang ditutupi.44 

Oleh karena itu, sebagai perempuan muslimah yang taat akan agama, 

hendaknya mengikuti aturan dan segala perintah Allah SWT. Dengan menutup 

aurat dan menghindari segala bentuk yang mendekati perbuatan dosa 

merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. 

                                                           
44 Imad Zaki al-Burdi, Tafsir al-Qu’ran Wanita, vol II, terj (Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara), 

360. 
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BAB III 

DESKRIPSI TENTANG IKLAN DOWNY PARFUM COLLECTION DAN 

PEREMPUAN BERHIJAB DALAM IKLAN 

A. Profil Perusahaan Unilever 

PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada tanggal 5 

Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang 

dibuat oleh Tn. A.H. van Ophuijisen notaris di Batavia. Akta ini disetujui 

oleh Gubernur Jendral van Negerlandsch-Indie dengan surat No. 14 tanggal 

6 Desember 1933. Terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 32 

pada tanggal  22 Desember 1993 dan diumumkan dalam Javasche Courant 

pada tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No.3.1 

Dengan akta No.171 yang dibuat oleh notaris Ny. Kartini Mulyadi 

tertanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever 

Indonesia dengan akta No. 92 yang dibuat oleh notaris Tn. Mudofir Hadi 

SH. Tertanggal 30 Juni 1977, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever 

Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Mentri Kehakiman dengan keputusan 

No.C2-1.049HT.01.04TH.98 tertanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan 

di berita Negara No. 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan No. 39.2

                                                           
1 Unilever, Sejarah Kami_Unilever, Melalui http://www.unilever.com (Diakses Pada 10 

September 2019). 
2 Unilever, Visi Misi dan Action PT Unilever, Melalui http://ses089.blokspot.com/2019/11/visi -

dan-misi-pt-unilever.html (Diakses pada 11 September 2019) 

http://www.unilever.com/
http://ses089.blokspot.com/2019/11/visi%20-dan-misi-pt-unilever.html
http://ses089.blokspot.com/2019/11/visi%20-dan-misi-pt-unilever.html
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Perusahaan mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari 

ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) No. SI-009/PM/E/1981 

pada tanggal 16 November 1981. 

Pada rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 24 Juni 2003, 

para pemegang saham menyepakati pemecahan saham, dengan 

mengurangi nilai nominal daham dari Rp. 100 per saham menjadi Rp 10 

per saham. Perubahan ini dibuat dihadapan notaris dengan akta No. 46 

yang dibuat oleh notaris Singgih Susilo SH. Tertinggal 10 Juli 2003 dan 

disetujui oleh Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan keputusan No. C-17533HT.01.01-TH.2003.3 

Perusahaan bergerak dalam dalam bidang produksi sabun, 

deterjen, pewangi, deterjen, margarine, minyak sayur dan makanan yang 

terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-

produk kosmetik. Sebagaimana yang telah disetujui dalam rapat Umum 

Tahunan Perusahaan pada tanggal 13 2002, yang dituangkan dalam akta 

notaris No. 82 yang dibuat oleh notaris Singgih Susilo SH. Tertinggal 14 

Juni 2000, perusahaan juga bertindak sebagai distributor utama dan 

memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Akta ini disetujui oleh Mentri 

Hukum dan Perundang-undangan (dahulu Mentri Kehakiman) Republik 

                                                           
3 Unilever, Sejarah Kami_Unilever, Melalui http://www.unilever.com (Diakses Pada 10 

September 2019). 

 

http://www.unilever.com/
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Indonesia dengan keputusan No. C-18482HT.01.04-TH.2000. Perusahaan 

memulai operasi komesialnya pada tahun 1933.4 

1. Perluasan Unilever Indonesia 

Pada tanggal 22 November 2000, perusahaan mengadakan 

perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi, untuk mendirikan 

perusahaan baru yakni PT Anugrah Lever (PT AL) yang bergerak dibidang 

pembuatan, pegembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus cabe dan 

saus-saus lain dengan dengan merek dagang Bango, Parkiet dan Sakura 

juga erek-merek lain atas dasar lisensi perusahaan kepada PT AL. Pada 

tanggal 0 Juli 2002, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Texchem 

Resources. 

Berhad, untuk mendirikan prusahaan baru yakni Technopia Lever 

yang bergerak dibidang distribusi, ekspor dan impor barang-barang 

dengan menggunakan merek dagang Domestos Domos. Paa tanggal 7 

November 2003, Texchel Resources Berhad sepakat untuk menjual 

sahamnya di PT Thechnopia Lever kepada Technopia Singapore Pte. Ltd.5 

Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada tanggal 8 Desember 

2003, perusahaan meneima persetujuan dari pemegang saham 

minoritasnya untuk mengakuisis saham PT Knorr Indonesia (PT KI) dari 

Unilever Overseas Holdings Limited (pihak terkait). Akuisis ini berlaku 

pada tanggal 21 Januari 2004. Pada tanggal 20 Juli 2004, perusahaan 

                                                           
4 Ibid. 

 
5 Ibid. 
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digabung dengan PT KI. Penggabungan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode yang sama dengan metode pengelompokan saham 

(pooling in interest). Perusahaan merpakan perusahaan yang menerima 

penggabungan dan setelah penggabungan tersebut PT KI tidak lagi 

menjadi badan hukum yyang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan 

perseujuan Badan. Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam suratnya 

No. 74/III/PMA/2004 tertanggal 9 Juli 2004.6 

Pada tahun 2007, PT Unolever Indonesia tbk. (Unilever) telah 

menandatangani perjanjian bersyarat dengan PT Ultrajaya Milk Industry 

dan Trading Company Tbk (Ultra) sehubungan dengan pengebalian 

industri minuman sari buah melalui pengalihan merek “Buavita” dan 

”Gogo” dari Ultra ke Unilever. Perjanjian telah terpenuhi dan Unilever 

serta Ultra telah menyelesaikan transaksi pada bulan Januari 2008.7 

2. Tujuan Asas 

Tujuan perusahaan Unilever untuk menyebukan bahwa untuk 

berhasil diperlukan standar tinggi etika perusahaan terhadap setiap 

karyawan yang bekerja di perusahaan Unilever, masyarakat sekitar dan 

lingkungan tempat Unilever melakukan  kegiatan usaha. Prinsip bisnis 

Unilever merupakan standar perlakuan setiap karyawan Unilever 

dimanapun mereka berada, mendukung Unilever dalam melakukan 

pendekatan dengan pemerintah, pelanggan, konsumen, dan masyarakat. 

                                                           
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Prinsip bisnis Unilever menjabarkan standar operasional yang harus 

dilakukan oleh semua karyawan Unilever di seluruh dunia yang 

mendukung pendekatan terhadap tata kelola dan tanggung jawab 

perusahaan.8 

 Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan suatu cita-cita 

tentang keadaan di masa datan yang diinginkan untuk terwujud oleh 

seluruh personal perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai 

yang paling bawah, bahkan pesuruh sekalipun. Misi dari perusahaan 

Unilever adalah penjabaran secara tertulis mengena visi agar visi menjadi 

mudah dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. Misi Unilever 

adalah “to become the first choice of consumee, costumer and 

community”.9 

Misi dari Perusahaan Unilever adalah: 

1. Menjadi yang pertama dan yang terbaik di kelasnya dalam memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi konsumen. 

2. Menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen dan komunitas. 

3. Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. 

4. Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang 

tinggi. 

                                                           
8 Unilever, Visi Misi dan Action PT Unilever, http://ses089.blogspot.com/2019/11/visi-dan-misi-

pt-unilever.html (Diakses pada 11 September 2019) 
9 Ibid. 

http://ses089.blogspot.com/2019/11/visi-dan-misi-pt-unilever.html
http://ses089.blogspot.com/2019/11/visi-dan-misi-pt-unilever.html
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5. Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan 

memberi imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. 

6. Mendapatkan kehormatan karena intrgritas tinggi, peduli kepada 

masyarakat dan lingkungan hidup.10 

Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan 

terdepan untuk produk Home and Personal Care serta Foods & Ice Cream 

di Indonesia. Rangkaian Produk Unilever Indonesia mencakup brand 

ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, 

Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue 

Band, Royco, Bango, dan lain-lain.11 

B. Profil Laudya  Cynthia Bella 

Laudya Cynthia Bella adalah seorang aktris, model dan penyanyi dari 

tahun 2002 sampai sekarang. Laudya Cynthia Bella lahir di Bandung 24 Februari 

1988. Bella berdarah Minangkabau dari sang ayah, dan sunda dari sang ibu 

adalah bershio naga.12 

1. Awal Karier 

Bella mulai aktif berkarier di dunia hiburan sejak tahun 2002 

sebagai model dan bintang sinetron. Namun, Bella sudah lebih dahulu 

menjadi bintang iklan sejak masih berusia 6 tahun dengan membintangi 

                                                           
10 Unilever, Sejarah Kami_Unilever, Melalui http://www.unilever.com (Diakses pada 11 

September 2019) 
11 Ibid. 
12 https://googleweblight.com (diaksees pada 12 September 2019) 

http://www.unilever.com/
https://googleweblight.com/
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iklan “Pediasure” pada tahun 1994, “ABC Juice”,”Nyam Nyam”, 

“Opalvancy”, “Tac&Ciz” pada tahun 1997. 

Bella juga sukses menjadi juara favorit Putri Majalah Bobo tahun 

1997, serta menjadi Runnner Up model majalah Kawanku pada tahun 

2002, juga menjadi Juara Favorit Putri Jawa tahun 2003. 

Pada tahun 2003, Bella mulai merambah ke dunia sinetron 

dengan menjadi pemeran utama di “Senandung Masa Puber” yang 

ditayangkan di Trans TV. Semenjak sinetron itulah, Bella mulai banyak 

mendapat tawaran dijudul sinetron lainnya pada tahun 2004-2005, 

diantaranya: “Pacarku Superstar”, “Seminggu 7 Cinta”, “Cuek Tapi 

Cinta”. 

2. Puncak Karier  

Pada tahun 2004, nama Bella kian melambung sukses dengan 

bermain difilm perdananya. Bella terpilih sebagai pemeran utama 

dalam film Virgin. Film ini sukses menjadi film Indonesia terlaris pada 

tahun 2004 dengan memperoleh 1,4 juta penonton.13 

Melalui film Virgin juga, Bella berhasil menjadi nominasi Pemeran 

Utama Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 2005, serta dinobatkan 

menjadi aktris utama terpuji Festival Film Bandung 2005, dan 

memenangkan ketegori Most Favourite Rising Star di MTV Indonesia 

Movie Awards 2005.14 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Pada tahun 2005, Bella juga terpilih sebagai pemeran utama di film 

Dealova karya sutradara Dian Sasmita. Setelah beberapa hari menjalani 

proses reading film tersebut, Bella akhirnya memutuskan untuk 

mundur dari project film ini, dikarenakan orangtuanya yang meminta 

Bella agar fokus pada ujian nasional tingkat SMA saat itu.15 

Setelah lulus dari bangku SMA, Bella memutuskan untuk fokus 

pada kariernya sebagaiaktris. Bella langsung bermain di 2 judul film 

sekaligus pada tahun 2006: Berbagi Suami dan Lentera Merah. Pada 

tahun yang sama, Bella juga berperan dalam beberapa judul sinetron 

seperti “Pengen Jadi Bintang” dan “Juragan Jengkol”.16 

Bella juga terpilih untk bergabung dalam grup vokal BBB yang 

dibentuk oleh musisi Melly Goeslaw pada tahun 2006, bersama Raffi 

Ahmad, Dimas Beck, Ayushinta, dan Cheslea Olivia Wijaya. 

Hingga 2017, sudah banyak film layar lebar yang dibintangi Bella, 

diantaranya: Virgin, Lentera Merah, Love, Di Bawah Lindungan 

Ka’bah, Belenggu, Surga Yang Tak Dirindukan, Talak 3, dan Aisyah: 

Biarkan Kami Bersaudara. 

3. Kehidupan Pribadi 

Pada awal Februari 2015, Bella telah memutuskan untuk 

menutup “Mahkotanya” dengan hijab. Paska berhijab Bella semakin 

                                                           
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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aktif dalam berperan banyak film dan iklan, serta merambah ke dunia 

bisnis.17 

Pada 8 September 2017, Bella resmi menikah dengan pria 

berkebangsaan Malaysia bermana Engku Emran. Akad nikah dan 

resepsi dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Emran yang 

sebelumnya pernah gagal dalam berrumahtangga ini, memiliki satu 

orang putri bernama Aleesya. 

Pada 8 Oktober 2017, Bella dan Emran menggelar acara resepsi 

pernikahan keduan mereka di kota kelahiran Bella, yaitu Bandung, 

Indonesia. Tema acara yang dipilih pasangan beda negara ini adalah 

Green Party.18 

4. Citra Perempuan dalam Iklan Televisi 

Gambaran dalam media atau iklan, perempuan menempati posisi 

sentral dalam iklan berbagai produk. Sebagian besar produsen 

menggunakan perempuan sebagai model iklannya karena memiliki 

daya Tarik tersendiri. Jadi, pencitraan perempuan pun menjadi 

beragam. Pengaruh dari media inilah yang dapat diyakini dan 

menimbulkan opini tersendiri bagi masyarakat. Keterlibatan 

perempuan dalam iklan merupakan bentuik realitas dari pemanfaatan 

perempuan untuk mempercepat arus konsumtif. Dalam penelitian ini 

                                                           
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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citra perempuan dalam suatu iklan di televise ditinjau dari unsur 

semiotika. 19 

Harapan dari penelitian ini adalah akan munculnya pemikiran 

kritis terhadap media, tidak saja keberadaannya melainkan substansi 

tayangannya selama ini merupakan agen of change yang memiliki 

peran besar dalam menyosialisasikan nilai-nilai dalam masyarakat, 

sehingga dimasa dating dapat berkembang pandangan yang lebih 

porposional terhadap perempuan. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa citra perempuan 

dalam iklan Downy Parfum Collection versi Laudya Cynthia Bella 

dapat dikategorikan ke dalam citra pigura, citra peraduan, citra 

pergaulan. Kesimpulannya adalah bahwa perempuan harus selalu 

tampil memikat, marawat diri, namun tetap percaya diri dan bangkit 

menjadi perem,puan cantik wqalaupun menghadapi masalah.20 

5. Citra Perempuan Berhijab 

Arti jilbab pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

kerudung yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan 

leher sampai dada. Menggunakan jilbab bagi para perempuan 

merupakan seorang perempuan muslimah merupakan tuntutan dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena Allah SWT 

memerintahkan kepada kaum perempuan agar memakai jilbab. Oleh 

                                                           
19 Journal.ippmunindra.ac.id 
20 Ibid. 
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karena itu, sebagai perempuan muslimah yang taat akan agama, 

hendaknya mengikuti aturan dan segala perintah Allah SWT. Dengan 

menutup aurat dan menghindari segala bentuk yang mendekati 

perbuatan dosa merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. 

6. Iklan Downy Parfum Collection 

a. Gambaran Umum Produk Downny Parfum Collection 

Indonesia termasuk salah satu negara tropis dengan kekayaan 

dan sumber daya yang melimpah. Hal ini kemudian menjadi 

inspirasi bagi Downy untuk meluncurkan inovasi terbaru, yaitu 

Downy Parfum Collection terinspirasi oleh kesegaran dari alam. 

Dengan karakter wangi segar yang alami, Downy Parfum 

Collection memberikan wangi tahan lama yang terinspirasi dari alam 

untuk konsumen Indonesia. Downy Parfum Collection mengenalkan 

6 variasi yang aromannya bisa disesuaikan dengan selera masing-

masing. Ada mystique yang merupakan paduan wangi amber, buah 

dan bunga, lalu sweetheart yang akan menebar keharuman bunga, 

passion yang menggunakan aroma bunga dan buah-buahan berry, 

daring yang kental akan wangi bunga gardenia, mimosa, dan rosy 

honey, Fusion untuk yang menyukai wangi apel, karamel dan 

vanilla, lalu romance yang memadukan aroma mewah cedarwood 

dan amber.21 

                                                           
21 https://jurnal.sociolla.com 
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Karena aromanya yang tahan lama ini, Downy Parfum 

Collection ditujukan untuk pribadi yang aktif dan punya aktivitas 

padat. Hal ini tentu akan membantu para perempuan untuk 

beraktivitas dengan percaya diri dan menjaga keluarganya tetap 

wangi seharian tanpa merogoh kantong dalam-dalam untuk sebuah 

parfum premium.22 

Produk Unilever yang diteliti adalah pewangi pakaian Downy. 

Downy pertama kali muncul pada iklan komersil di televisi adalah 

sebagai pewangi pakaian yang hanya dikhususkan untuk anak-anak. 

Dengan ekstra kelembutan dan wangi yang membuat kenyamanan. 

Dan kini Downy telah merambah kekalangan remaja dan dewasa. 

Sejak mengeluarkan produk untuk kalangan dewasa, Downy telah 

memikirkan cara untuk menarik pelanggannya, yakni dengan 

menggunakan sosok perempuan yang awalnya tanpa menggunakan 

hijab. Dan sekarang Downy hadir dengan wajah baru yang model 

dari iklannya sosok perempuan yang menggunakan hijab. Dan 

ternyata tidak sedikit yang menggunakan produk pelembut pakaian 

Downy Parfum Collection ini, karena aroma dari produk tersebut. 

Di dalam teknologi Scent Switcher, terdapat butiran kapsul 

kasat mata yang mengandung parfum, bila pakaian diusap atau 

                                                           
22 Ibid. 
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tergesek, butiran tersebut akan pecah kemudian mengeluarkan 

aroma berbeda.23 

b. Gambaran Umum Iklan Downny Parfum Collection 

Kehadiran Downy baru dengan teknologi tahan panas ini untuk 

membantu para perempuan di Indonesia agar dapat beraktivitas lebih 

nyaman dan percaya diri dengan pakaian dan hijab yang 

kesegarannya terjaga sepanjang hari. 

Downy Parfum Collection secara bertahap sehingga membantu 

para perempuan untuk snantiasa wangi dan segar, seanas apapun hari 

yang dilaluinya. Louie Morante, Regional Brand Communications 

P&G Asia Fabric Care, mengatakan Downy Parfum Collection Baru 

dengan Teknologi Tahan Panas diciptakan untuk para perempuan 

Indonesia yang tidak pernah padam dalam menghadapi suhu udara 

panas setiap harinnya.  

Downy, merek pelembut dan pewangi pakaian dari Procter 

&amp; Gamble (P&amp;G), menghadirkan Downy Parfum 

CollectionTM Baru dengan formula baru yang dibuat khusus untuk 

konsumen di Indonesia yang membutuhkan wangi tahan lama pada 

pakaiannya agar dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari 

dengan lebih percaya diri.  

                                                           
23 www.beritasatu.com 
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Rangkaian produk ini menghadirkan inovasi terbaik dari 

Downy, yang terdiri dari minyak parfum premium dengan intensitas 

tinggi serta teknologi Dual-Perfume Capsule yang dapat 

meningkatkan daya tahan wangi, sehingga mampu menghadirkan 

kesegaran lebih lama. Inovasi ini bekerja dengan cara melepaskan 

partikel parfum secara perlahan melalui gesekan selama beraktivitas 

sehari-hari.  

Kepercayaan diri seseorang memang berasal dari dalam 

diri. Namun, kepercayaan diri akan makin optimal bila ditunjang 

dengan penampilan fisik yang baik, termasuk di dalamnya 

keharuman. Tak heran, parfum adalah salah satu jenis kosmetik 

yang dicari. Salah satu alternatif untuk menunjang kepercayaan 

diri adalah dengan menggunakan wewangian dari pelembut 

pakaian dengan wewangian khusus, seperti Downy.24 

 

                                                           
24 www.beritasatu.com 
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BAB IV 

SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE DALAM IKLAN DOWNY 

PARFUM COLLECTION 

 Dari semua data yang diatas dapat diketahui bahwa pembahasan analisis 

pada dasarnya merupakan pembahasan analisis semiotika Charles Sanders Pierce.  

1. Tanda atas objek, indeks dan simbol dalam teori Semiotika Charles 

Sanders Pierce dalam Iklan Pewangi Pakaian Downy Parfum 

Collection. 

Pada iklan pewangi pakaian Downy Parfum Collection versi 

Laudya Cynthia Bella dipilih empat scene yang diidentifikasi jenis 

tanda ikon indeks dan simbol yang terdapat di dalamnya. Penjabaran 

kategori tersebut dianalisis berdasarkan tanda verbal dan non verbal 

dalam masing-masing scene. Berikut hasil analisis dan identifikasi 

masing-masing scene. 

a. Scene 1 

Pada scene 1 Laudya Cynthia Bella tampak berjalan 

tersenyum dan terlihat percaya diri berjalan di keramaian orang-

orang dan pedagang yang sedang memasak aneka makanan. Karena 

terlebih dahulu menggunakan pewangi pakaian Downy Parfum 

Collection. Adegan dan identifikasi jenis tanda ikon, indeks dan 

simbol diuraikan dalam tabel berikut:
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Tabel  4.1 Scene 1 (Detik 1-5): 

Laudya Cynthia Bella Berjalan Percayadiri 

Ikon Indeks Simbol 
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Parfum Baru” 

 

 

 

 

 

 

Suara musik 

mengiringi 

langkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aku menjalani 

hariku dengan 

tenang” 

 

 

 

 

 

 

 

“Aku menjalani 

hariku dengan 

tenang” 

 

Visualisasi Downy 

Parfum Collection 

 

 

 

 

 

 

Visualisasi Laudya 

Cynthia Bella 

berjalan di kota 

besar dengan 

tersenyum penuh 

percaya diri, setelah 

menggunakan 

pewangi pakaian 

Downy Parfum 

Collection 

 

 

Laudya Cynthia 

Bella berjalan 

tersenyum dan 

santai diantara 

penjual-penjual 

yang sedang 

memasak beraneka 

ragam masakan. 

 

 

Laudya Cynthia 

Bella terus 

menelusuri 

sepanjang jalan 

dengan santai dan 

tersenyum. 

 

      Sumber : Olah Data Primer, September, 2019 
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Pada scece pertama, digambarkan adanya Downy Parfum 

Collection, menandakan bahwa seseorang akan menggunakan pewangi 

pakaian tersebut. Selanjutnya munculah seorang perampuan yang 

mengenakan dress merah, yaitu Laudya Cynthia Bella. Laudya Cynthia 

Bella berjalan santai dan tersenyum percaya diri di tengah kota. 

Selanjutnya Laudya Cynthia Bella berjalan di kerumunan penjual 

makanan yang sedang memasak. Dan Laudya Cynthia Bella sangat 

terlihat percaya diri tanpa mengkhawatirkan keadaan sekitarnya, bahwa 

kemungkinan pakaiannya akan berbau tidak sedap, karena sudah 

menggunakan pewangi pakaian Downy Parfum Collection. 

Sinsign pada gambar di atas adalah ekspresi Laudya Cynthia 

Bella yang terlihat ceria dan percaya diri dengan pakaiannya, tanpa 

memperdulikan suasana di sekitarnya. 

Adegan pada gambar di atas adalah gambaran seseorang 

perempuan berhijab bernama Laudya Cynthia Bella sedang berjalan 

kaki ditengah keramaian kota dan berjalan di tengah-tengah penjual 

dengan menjual berbagai macam makanan yang berbeda-beda, kerena 

telah menggunakan pewangi pakaian Downy Parfum Collection tanpa 

takut bau menempel pada baju Laudya Cynthia Bella. Ikon pada gambar 

tersebut adalah  
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b. Scene 2 

Pada scene kedua Laudya Cynthia Bella menjadi pusat perhatian 

ketika sedang berjalan di keramaian kota. Adegan identifikasi jenis 

tanda ikon, indeks dan simbol diuraikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2: Scene 2 (Detik 6-14): 

Menjadi Pusat Perhatian 

Ikon Indeks Simbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menandakan bahwa 

seorang koki tersebut 

sangat serius dalam 

memasak 

 

 
 

Rasa tidak senang 

terjadi pada 

perempuan ini 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terkesan seperti 

bertanya-tanya 

 

 

 

 

 

“Bahkan disituasi 

seperti ini, tak perlu 

khawatir parfumku 

bercampur bau tak 

sedap” 

 

 

 

Terdapat 

beberapa koki 

tetap 

memasakdan 

fokus kepada 

masakannya. 

 

Seorang 

perempuan 

sedang mencium 

bajunya sendiri, 

ternyata bajunya 

sudah tidak wangi 

dan membuat 

ekspresi tidak 

menyenangkan. 

 

 

Lalu seorang 

perempuan 

tersebut 

menengok 

kedepan dengan 

ekspresi heran. 

 

Tampak Laudya 

Cynthia Bella 

berjalan, tangan 

kanan sambil 

mengusap bahu 

sebelah kiri dan 

muncullah buih 
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“Wangi Downy 

dengan teknologi 

baru tidak tercampur 

dengan bau tidak 

sedap”. 

 

 

 

Laudya Cynthia 

Bella terus 

mengusap bahunya 

dan seolah-olah ada 

perisai keharuman 

yang 

melindunginya, 

sehingga pakaian 

Laudya Cynthia 

Bella tetap harum. 

 

Sumber : Olahan Data Primer, September, 2019. 

Pada scene kedua, digambarkan beberapa koki tetap fokus 

dengan masakannya, lalu ada perempuan bule yang duduk di depan 

koki masak tersebut mencium pakaiannya dan menunjukkan ekspresi 

yang tidak menyenangkan. Karena tecium pakaiannya tidaklah wangi. 

Dan seketika perempuan bule tersebut melihat Laudya Cynthia Bella, 

bule itu langsung menunjukkan ekspresi kagum, juga terheran-heran 

karena melihat Laudya Cynthia Bella berjalan kaki dengan percaya 

diri tanpa khawatir dengan pakaiannya akan menjadi bau yang tidak 

sedap. Dan ketika shoot terhadap Laudya Cynthia Bella, tampak 

Laudya Cynthia Bella mengusap bahu sebelah kanan dengan tangan 

kiri, dan tampak sebuah buih muncul dalam visualisasi dalam iklan, 

lalu seolah-olah buih tersebut membesar dan melindungi Laudya 

Cynthia Bella dari kepulan asap yang bisa jadi membuat pakaian 

menjadi bau tidak sedap. 

Simbolisasi pada gambar di atas menunjukkan Legisign pada 

scene ini adalah profesi Laudya Cynthia Bella sebagai seorang 
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modeling  yang menggunakan hijab. Modeling adalah orang yang 

berjalan di atas Cathwalk untuk memamerkan misalkan baju di depan 

orang banyak. Memakai jilbab merupakan sebuah pilihan bagi seorang 

perempuan muslim. 

c. Scene 3 

Pada scene ketiga digambarkan visualisasi kegunaan dari Downy 

Parfum Collection pada Laudya Cynthia Bella. Adegan dan 

identifikasi jenis tanda ikon, indeks dan simbol diuraikan dalam tabel 

berikut.  

Tabel 4.3 : Scene 3 (Detik 14 – 21) 

Downy Parfum Collection dan jenis Downy Parfum Collection yang sedang 

dipakai Laudya Cynthia Bella 

Ikon Indeks Simbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“wangi 

sepenuhnya 

lebih tahan lama 

dari parfum 

mewah, Downy 

Premium Baru” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudya Cynthia Bella 

berjalan percaya diri 

walaupun ada asap-

asap yang bau tak 

sedap yang 

kemungkinan akan 

membuat pakaian 

Laudya Cynthia Bella 

menjadi bau yang 

tidak sedap. Seolah-

olah ada perisai 

gelembung yang 

melindunginya dari 

asap tersebut dan juga  

sedang menjadi pusat 

perhatian orang-orang 

disekitarnya. 
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“Downy 

Premium 

Parfum Baru” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara musik 

Pewangi pakaian 

Downy Parfum 

Collection yang dipakai 

oleh Laudya Cynthia 

Bella. Dalam gambar 

terlihat botol dari 

Downy tersebut berada 

di dalam gelembung. 

Ada juga asap di luar 

gelembung. Dan ada 

sebotol parfum di 

sebelah botol Downy 

Parfum Collection. 

 

Pewangi Pakaian Downy 

Parfum Collection di 

dalam gelembung dan 

banyak bunga-bunga 

bertaburan di sekitarnya. 

Juga ada tulisan baru di 

sebelah botol tersebut. 

Sumber : Olah Data Primer, September, 2019. 

 Pada scene ketiga, diperlihatkan Laudya Cynthia Bella seolah-olah 

dilindungi oleh gelembung dari Downy Parfum Colllection. Dan muncullah 

kemasan Downy Parfum Collection tersebut berada di dalam gelembung. Ada 

juga asap di luar gelembung. Seolah-olah gelembung tersebut melindungi 

Downy Parfum Collection dari serangan asap bau tak sedap.  Dan ada sebotol 

parfum di sebelah botol Downy Parfum Collection,  menandakan adanya 

parfum didalam kemasan Downy Parfum Collecion. 

 Qualisign pada gambar di atas adalah maanfaat menggunakan pewangi 

pakaian Downy Parfum Collection menjaga pakaian menjadi harum juga tahan 
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lama, meskipun telah terkena asap bau yang tidak sedap. Makna simbol yang 

ingin disampaikan pada secene ini adalah manfaat nenggunakan pewangi 

pakaian Downy Parfum Collection. 

d. Scene 4 

Pada scene ini Laudya Cynthia Bella bertemu dengan perempuan 

bule yang melihatnya merasa terheran-heran dengan kecantikan dan 

tetap harum, meskipun ia lewat kerumunan koki yang sedang 

memasak berbagai macam masakan. Adegan dan identfikasi jenis 

tanda ikon, indeks dan simbol diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.4 (Detik 22-29) 

Laudya Cynthia Bella  bertemu dengan perempuan dan sedang memujinya 

Ikon Indeks Simbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat 

seorang anak 

kecil sedang 

menghirup 

keharuman 

bunga yang 

berasal dari 

pakaian 

Laudya 

Cynthia Bella, 

dan merasa 

nyaman 

sampai-sampai 

tersenyum 

senang. 
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Suara musik mengiringi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Your So Beautiful 

Fregance” 

 

 

 

“wangi sepenuhnya lebih 

tahan lama dari parfum 

mewah, Downy Premium 

Baru” 

 

Seorang bule 

dan anak kecil 

sedang 

menghampiri 

Laudya 

Cynthia Bella 

dan 

membicarakan 

sesuatu. 

 

Orang asing 

tersebut 

berbicara 

kepada Laudya 

Cynthia Bella. 

 

 

 

Laudya 

Cynthia Blla 

sedang berpose 

disamping 

botol pewangi 

pakaian 

Downy Parfum 

Collection 

berbagai 

macam varian. 

 

Sumber : Olah Data Primer, September, 2019. 

 Pada scene ini menunjukkan betapa senangnya orang-orang yang berada di 

dekitar Laudya Cynthia Bella karena takjub dengan wangi pakaian yang 

dikenakannya. Ada anak kecil yang sedang menghirup aroma bunga (karena 

adaya kelopa-kelopak bunga bertebaran) dan saat Laudya Cynthia Bella dihampiri 

seseorang tersebut, orang tersebut langsung memuji Laudya Cynthia Bella. Lalu 

Laudya Cynthia Bella berpose di sebelah berbagai jenis  Downy Parfum 

Collection dengan rasa percaya diri. 
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 Legisign pada scene ini adalah “langkahmu selalu mendampingimu” yang 

interpresentasinya mengacu pada kegunaan dari pelembut pakaian Downy Parfum 

Collection yang dapat memberikan keharuman dan melindungi pakaian dari bau 

yang tak sedap. Sehingga memberi rasa percaya diri setiap melangkah 

dikerumunan orang banyak. 

 Dalam iklan pewangi pakaian Downy Parfum Collection 

menampilkan sebuah cerita tentang seorang perempuan (Laudya Cynthia Bella) 

yang berprofesi sebagai model dan berjalan di keramaian kota. Laudya Cynthia 

Bella digambarkan sebagai seorang perempuan yang aktif, semangat dan ceria.  

Sebagai seorang model, Laudya Cynthia Bella berjalan sangat percaya diri. 

Tanpa ragu untuk melangkah  

2. Citra Perempuan Hijab yang dimunculkan oleh Iklan Pewangi 

Pakaian Downy Parfum Collection 

Berdasarkan hasil identifikasi jenis tanda ikon, indeks dan simbol 

pada scene 1, scene 2, scene 3, Scene 4 pewangi pakaian Downy Parfum 

Collection versi Laudya Cynthia Bella yang mempresentasikan citra 

perempuan hijab dalam iklan Downy Parfum Collection yaitu ditandai 

dengan kepercayaan diri seorang perempuan hijab dihadapan semua 

orang-orang biasa tanpa hijab. Representasi citra perempuan berhijab 

ditampilkan oleh seorang model perempuan berhijab yang berprofesi 

sebagai modelling dan aktris yang aktif, ceria dan mudah tersenyum. 

Dalam iklan pewangi pakaian Downy Parfum Collection 

menampilkan sebuah cerita tentang seorang perempuan berhijab 
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(Laudya Cynthia Bella) yang berprofesi sebagai modelling. Ketika 

Laudya Cynthia Bella berjalan di depan umum dengan rasa percaya diri, 

meskipun suasana dari kota tersebut sangat ramai dan banyak penjual 

makanan yang sedang memasak.  

Sebagai seorang modelling dan artis yang berhijab, Laudya Cynthia 

Bella tetap percaya diri dan tidak merasa risih dengan jilbabnya. 

Memakai jilbab bukan suatu  penghalang meski berprofesi sebagai 

modelling dan artis. Pada iklan, Laudya Cynthia Bella digambarkan 

seorang perempuan yang sudah memakai produk pewangi pakaian 

Downy Parfum Collection sehingga dengan percaya diri sambil 

tersenyum berjalan di tengah keramaian kota dan penjual yang desang 

masak berbagai masakan. 

Selain ingin mennjukkan manfaat dari produk pewangi pakaian 

Downy Parfum Collection, iklan pewangi pakaian ini juga menamplkan 

citra perempuan berhijab. Simbolisasi citra perempuan pada iklan 

pewangi pakaian Downy Parfum Collection terhadap representasi citra 

perempuan berhijab ditunjukkan dengan aktifitas sehari-hari yang 

dilakukan dan ekspresi wajah seorang perempuan. Seorang perempuan 

yang aktif, murah senyum dan semangat dalam melakukan 

kesehariannya yang selalu bertemu dengan banyak orang. 

Jilbab seorang perempuan bukanlah hanya sekedar hiasan kepala 

saja, melainkan jilbab adalah identitas diri seorang perempuan muslim. 

Situasi atau keadaan sekitar juga mempengaruhi perasaan seseorang. 
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Ketika aktifitas di luar ruangan lebih berisiko pakaian menjadi bau tak 

sedap. 

Citra yang dimiliki oleh perempuan berhijab ini berpengaruh pada 

produk yang diiklankan, karena pertamakali dalam produk iklan 

pewangi pakaian Downy Parfum Collection  dan menggunakan model 

perempuan dewasa yang berhijab. Akan bertambah percaya diri jika 

seseorang tampil wangi sepanjang hari tanpa takut akan bau yang 

menyengat menyerang.  

Citra yang dimiliki oleh perempuan hijab ini berpengaruh pada 

produk yang diiklankan, seperti pada pewangi pakaian Downy Parfum 

Collection. Produsen pewangi pakaian Downy Parfum Collection 

menjadikan perempuan berhijab sebagai: 

1. Perempuan berhijab yang percaya diri dan semangat 

Perempuan berhijab sebagai seorang yang sangat percaya diri 

dan semangat yang aktif sebagai modelling. Citra ini diperkuat dengan 

hadirnya model iklan yang memperlihatkan kepercayaan diri 

berhadapan dengan publik atau orang banyak dan dalam situasi yang 

tidak kondusif sekalipun, misalnya berjalan di tengah-tengah orang 

berjualan berbagai masakan. Secara tidak langsung iklan pewangi 

pakaian Downy Parfum Collection menunjukkan bahwa cocok untuk 

perempuan berhijab di Indonesia khususnya yang memiliki aktifitas 

yang biasanya di ruang tertutup dan kini berada di ruang terbuka. 

Dengan adanya model berhijab dan jarang keluar ruangan, agar terlihat 
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percaya diri dalam keadaan sekitar, tanpa khawatir dengan debu dan 

bau yang menyengat, produsen pengiklan ingin menunjukkan bahwa 

produk yang ditawarjan akan membawa khalayak seperti yang 

diperankan oleh Laudya Cynthia Bella, yaitu selalu terlihat percaya diri 

meskipun tetap di luar ruangan yang berdebu dan bau yang menyengat.  

2. Perempuan berhijab yang ceria 

Perempuan hijab yang ceria. Hal ini dimaksudkan pada Laudya 

Cynthia Bella terlihat tersenyum ceria dalam berjalan menelusuri 

keramaian kota tanpa takut akan bau yang menempel. Dengan ini 

membuktikan bahwa perempuan yang berprofesi model di dalam 

ruangan pun bisa keluar dengan tanpa takut akan terserang bau yang 

menyengat ketika berjalan menyusuri penjual-penjual yang memasak 

berbagai macam makanan. Laudya Cynthia Bella sebagai orang yang 

memakai pewangi pakaian Downy Parfum Collection ini ketika 

berjalan menyusuri penjual-penjual yang memasak berbagai masakan 

dan Laudya Cynthia Bella terlihat  sangat percaya diri karena tidak takut 

akan pakaiannya akan berbau tidak sedap. 

3. Perempuan berhijab yang modern 

Dalam dunia modelling, tak banyak model yang menggunakan 

hijab. Dan Laudya Cynthia Bella hadir menggunakan hijab, bahkan 

tidak terlihat ketinggalan jaman dengan stylenya.  

Perempuan hijab yang modern. Hal ini dimaksudkan pada sosok 

Laudya Cynthia Bella yang mampu berkomunikasi dan mengikuti 
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perkembangan yang terlihat mudah bergaul dan berbaur dengan 

lingkungan luar ruangan. Hal yang terlihat dari sosok Laudya Cynthia 

Bella berada di sebuah kota dan berjalan sangat santai di kota tersebut, 

terdapat kerumunan orang yang sedang makan dan koki yang sedang 

memasak aneka masakan.  

Penggunaan Laudya Cynthia Bella pada iklan pewangi pakaian 

Downy Parfum Collection ini sesuai dengan pesan yang ingin 

disampaikan oleh produsen yaitu ingin memperlihatkan kepada seluruh 

perempuan di Indonesia bahwasanya perempuan yang berprofesi di 

dalam ruangan pun bisa keluar ruangan tanpa takut pakaian menjadi bau 

meskipun berhijab dan jarang keluar ruangan. 

Di dalam iklan Downy Parfum Collection versi Laudya Cynthia 

Bella, perempuan digambarkan sebagai: 

a. Seseorang yang percaya diri. Terbukti dari visualisasi Laudya 

Cynthia Bella yang terlihat begitu semangat dan selalu 

tersenyum saat berjalan menelusuri jalanan yang ramai dan 

banyak pedagang yang memasak. 

b. Seseorang yang ingin selalu cantik dan menarik. 

c. Seseorang yang ingin menjadi pusat perhatian. 

d. Seseorang yang ingin selalu tampil wangi. Terbukti dari 

visualisasi Laudya Cynthia Bella berjalan dengan tersenyum 

penuh percaya diri ketika melewati sekumpulan pedagang yang 

sedang memasak aneka masakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, data yang telah didapatkan 

diolah dengan menggunakan analisis model Charles Sanders Pierce. Dari hasil 

pembahasan tersebut, dapat disimpulkan jawaban dari rumusan masalah 

penelitian ini, yakni : 

1.  Tanda atas ikon iklan, indeks dan simbol dalam iklan pewangi pakaian 

Downy Premium Parfum versi Laudya Cynthia Bella adalah mempresentasikan 

seorang model ditandai dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh model 

Laudya Cynthia Bella. Laudya Cynthia Bella sebagai model iklan yang berhijab 

berjalan kaki dan terlihat sangat percaya diri ketika melewati keramaian kota. 

Sebagai seorang model  yang berhijab Laudya Cynthia Bella, memperlihatkan 

sikapnya yang tetap nyaman  dan prcaya diri dan tenang dalam melakukan jalan-

jalan dibanyak kerumunan orang.  

2. Citra perempuan berhijab yang dimunculkan oleh iklan Downy Parfum 

Collection mempresentasikan citra perempuan yaitu mencerminkan bahwa 

Laudya Cynthia Bella sosok perempuan yang menjaga sikap dan kemuliaan 

jilbabnya. Seperti yang digambarkan dalam iklan ini, ketika seseorang yang 

menggunakan hijab dan berpakaian menutup aurat, agar menjaga pakaian agar 

tetap harum maka akan membuat hari-harinya nyaman dan percayadiri dalam   



70 
 

 

 

melakukan aktivitasnya tanpa takut bau akan menyerang pakaiannya, maka 

menggunakan produk pewangi pakaian Downy Parfum Collection. 

1. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka Penulis memberi saran 

: 

1. Bagi Pembaca Secara Umum 

Untuk mengetahui wawasan tentang tanda dalam suatu iklan dan 

pengalaman dalam penelitian serta sebagai pijakan awal untuk 

penelitian. 

2. Bagi Praktisi Iklan 

Untuk menambah pengetahuan tentang tanda-tanda dalam suatu iklan. 

Dan untuk mengetahui analisis tentang citra perempuan. 
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