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ABSTRAK 

Nugraheni, Ekky. 2019. “Bentuk dan Pesan Iklan Jelajah Jawa Tengah CSR 

Djarum Foundation”. Skripsi, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Triyanto, M.A., 

pembimbing II: Drs. Syafii, M.Pd., i-xxi, 1-111 halaman. 

 

Kata Kunci: Iklan Jelajah, Jawa Tengah, komunikasi, visual, pesan iklan. 

 

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk, struktur, tema dan pesan 

iklan Jelajah Jawa Tengah CSR Djarum Foundation. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan angket. 

Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Teknik analisis data mencakupi reduksi, penyajian, dan penarikan 

simpulan. Bentuk iklan berupa video yang mencakup 41  tempat  wisata 

yang unik dari 10 kota/kabupaten di Jawa Tengah yakni Boyolali, 

Banjarnegara, Magelang, Jepara, Kudus, Banyumas, Solo, Pekalongan, 

Wonosobo dan Semarang. Terdapat ikon-ikon terkenal pada setiap daerah 

dan sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Struktur 

iklan yaitu terdiri dari 10 scene yang dikelompokkan sesuai dengan nama 

kota/kabupaten. Setiap scene terdiri dari potongan gambar yang diambil dari 

video iklan yang memiliki unsur teks dan unsur visual.  Adapun  tema 

umum iklan JJT yaitu tema sosial yang mencakup kekayaan alam daerah, 

ikon daerah dan potensi wisata daerah di Jawa Tengah. Tema tersebut 

diambil karena sesuai dengan tujuan CSR Djarum Foundation yaitu Bakti 

Budaya yang berarti mempersembahkan sesuatu yang berhubungan dengan 

kebudayaan sebuah daerah. Pesan iklan JJT didapatkan melalui analisis 

dengan teori semiotika John Fiske. Terdapat pesan verbal dan non verbal 

dari iklan Jelajah Jawa Tengah. Pesan verbal yang disampaikan melalui 

iklan yaitu ingin menunjukkan bahwa di Jawa Tengah mempunyai destinasi 

lengkap untuk berwisata kalangan anak muda. Potensi alam yang indah, 

kebudayaan, kesenian dan kuliner khas setiap daerah dapat dinikmati oleh 

wisatawan. Tidak hanya pesan verbal, adapun pesan non verbal yaitu secara 

tidak langsung iklan tersebut juga mempromosikan PT. Djarum dan ingin 

memperlihatkan citra baik dari PT. Djarum kepada masyarakat bahwa PT. 

Djarum sangat peduli terhadap lingkungan sekitar. Saran yang dapat 

diberikan penulis yaitu jenis font sebaiknya diganti Arial. Durasi  tidak 

terlalu lama dibuat versi 2 menit dan tempo tidak terlalu cepat. Pemilihan 

pemeran harus lebih muda dan tidak berpakaian terlalu dewasa. Format 

iklan lebih dilengkapi agar informasi iklan tersampaikan dengan jelas. 
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ABSTRACT 

Nugraheni, Ekky. 2019. “Shape and Message of Jelajah Jawa Tengah 

Advertising CSR Djarum Foundation”. Essay, Majoring in fine art, Faculty 

of Languages and Arts, State University of Semarang. Advisor I : Dr. 

Triyanto, M.A., advisor II : Drs. Syafii, M.Pd., i-xxi, page 1-111. 

 

Keywords: Advertising, Central Java, communication , visual, 

advertising messages. 
 

The purpose of this research is to understand and explain the analysis of 

visual communication, advertising message and theme Cruise Central Java 

CSR Djarum Foundation. Data collection techniques used are observation, 

interview, and question form. This study used a descriptive qualitative 

research approach. Data collection techniques using observation, 

interviews and questionaires. Validation techniques using triangulation of 

source and triangulation techniques. Technique of data analysis 

encompasses the reduction, withdrawal, and the presentation of the 

summary. Form the ads is videos that include 41 unique attractions from 10 

cities in Central Java, Boyolali, Banjarnegara, Jepara, Kudus, Magelang, 

Banyumas, Solo, Pekalongan, Semarang and Wonosobo. There are famous 

icons in each area and are well known by local tourists and foreign tourists. 

JJT Advertising have structure consists of 10 scene, grouped in accordance 

with the city. Each scene consists of pieces of images taken from the video 

and has elements of text and visual elements. The general themes of JJT 

advertising is a social theme that includes natural walth,, regional and 

tourist potential of the icon area in Central Java. The theme is taken 

because according to the purpose of CSR Djarum Foundation is filial Bakti 

Budaya that means sacrificing something that is associated with the culture 

of a region. Advertising messages are obtained trough analysis with John 

Fiske’s semiotic theory. There are verbal and nonverbal messages from JJT 

ads. Verbal messages conveyed through advertising want to show that in 

Central Java had a complete destination for sightseeing.  The potential of 

the beautiful nature, culture, art and cuisine each area can be enjoyed by 

tourists. Not only verbal message, as for non verbal messages conveyed 

through ads Browse Central Java indirectly those ads also promote PT. 

Djarum and want to exhibit a good image of the PT. To the community that 

PT. Djarum is very caring of the environment around. Advice that can be 

conveyed by the author is font type should be Arial, the duration is not too 

long, make the duration in 2 minutes and the tempo is not too fast. The 

selection of the actor must be younger and don’t dress too old. Ad format 

more completely, so the imformation of ad carried with it to. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya pasti memiliki cara 

tersendiri. Cara tersebut bisa digunakan untuk promosi perusahaannya ataupun 

mempromosikan hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Seperti yang 

dilansir pada halaman website http://djarumfoundation.org. Hal inilah yang 

dilakukan oleh  PT. Djarum.  Perusahaan  besar  yang  berdiri sejak tahun 1951  

ini pada awalnya merupakan perusahaan keluarga yang kemudian berkembang 

menjadi pabrik besar yang memproduksi rokok dan menjadi salah satu pabrik 

terbesar yang ada di Jawa Tengah. Pabrik yang terletak di Kabupaten Kudus, 

Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan 

pabriknya berdiri. Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) yang kini menjadi  isu  sentral  yang  semakin  populer  dan 

bahkan ditempatkan pada posisi yang terhormat. Karena itu kian banyak pula 

kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak 

sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya. 

Idris (2005) mengatakan  bahwa  program  CSR  merupakan  investasi 

bagi perusahaan demi pertumbuhan dan  keberlanjutan  (sustainability) 

perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan 

sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Program CSR merupakan 

komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan 
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berkelanjutan (sustainable development). Masyarakat juga mempertanyakan 

apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan- 

keuntungan ekonomis, memiliki komitmen moral untuk mendistribusi 

keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu 

masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan  barang  dan 

jasa yang diperlukan, melainkan juga  menuntut  untuk  bertanggung  jawab 

sosial. Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari 

konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Coporate Governance). 

Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis 

mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh 

kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat dipenuhi secara 

proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi 

dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 

Konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk 

mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat 

di dalam dan di luar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada 

masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun 

masyarakat dari berbagai bidang. 

Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable 

Development adalah  komitmen  dari  bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis  

dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya 

meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan 
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masyarakat luas. Definisi lain CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk 

menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan 

dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan, di samping ekonomi (Warta 

Pertamina, 2004). 

Petkoski dan Twose (2003) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis 

untuk berperan untuk mendukung pembangunan ekonomi, bekerjasama dengan 

karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas, untuk 

meningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang menguntungkan 

bagi bisnis dan pembangunan. 

Prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan pada 

kepentingan stakeholders perusahaan. Perusahaan diharuskan memperhatikan 

kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) 

dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara 

kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Sedangkan stakeholders 

perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan  

terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, 

konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai 

regulator. CSR  sebagai  sebuah  gagasan,  perusahaan  tidak lagi  dihadapkan 

pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu  nilai 

perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 

(financial) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple 

bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain financial juga sosial dan 

lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai 
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perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 

 

Menurut Anggoro (2002) ada tiga alasan penting mengapa  kalangan  

dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial 

sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari 

masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi 

dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai 

kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan 

ekploratif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya 

ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat, semua ini diimplementasikan 

karena memang ada regulasi, hukum, dan aturan yang memaksa karena adanya 

market driven. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini 

menjadi trend seiring  dengan  semakin  maraknya  kepedulian  masyarakat  

global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat 

sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosa mutualisme. Untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya license to operate, wajar bila 

perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontibusi positif kepada masyarakat 

sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan 

performa  perusahaan.  Implementasikan  program  karena  memang  ada 

dorongan yang tulus dari dalam (internal driven), perusahaan telah menyadari 

bahwa tanggung jawabnya bukan lagi sekadar kegiatan ekonomi untuk 
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menciptakan keuntungan (profit) demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial 

merupakan salah satu cara untuk meredam bahkan menghindari konflik sosial. 

Potensi konflik itu bisa berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun 

akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat 

dengan komponen perusahaan, dan dipraktekkan lebih karena faktor eksternal 

(external driven). Hampir bisa dipastikan implementasi adalah sebagai upaya 

dalam konteks kehumasan (public relation) merupakan  kebijaksanaan  bisnis 

yang hanya bersifat kosmetik. 

Hal tersebut menjadi latar belakang PT. Djarum melalui Bakti Budaya 

Djarum Foundation, menjadikan pariwisata daerah sebagai bentuk CSR 

perusahaannya. Melalui pariwisata daerah tersebut, masyarakat luas dapat 

mengetahui kebudayaan hingga sejarah berdirinya PT. Djarum. Setiap daerah di 

Indonesia mempunyai tempat pariwisata yang dapat dikunjungi  dan  menjadi 

daya tarik tersendiri  bagi  wisatawan  untuk  berkunjung ke daerah  tersebut.  

Jawa Tengah mempunyai berbagai  macam  tempat pariwisata dan  bahkan  

tempat tersebut menjadi identitas daerah. Dalam memperkenalkan pariwisata 

daerah agar menarik  wisatawan,  diperlukan  media  promosi  yang  efektif.  

Salah satunya melalui iklan televisi yang ditayangkan di televisi nasional. 

Iklan  merupakan  salah  satu  bentuk  komunikasi  massa  melalui 

berbagai media yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan bisnis, organisasi- 

organisasi, dan individu-individu yang teridentifikasi dalam pesan periklanan 

dengan maksud memberi informasi atau mempengaruhi pemirsa dan golongan 
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tertentu. Bentuknya dapat berupa tulisan, gambar, film ataupun gabungan dari 

keseluruhan unsur tersebut. Urat nadi kehidupan televisi terletak pada iklan. 

Tanpa iklan, mustahil sebuah televisi  mempertahankan  eksistensinya.  Iklan 

tidak hanya mempromosikan sebuah  produk,  namun  iklan  juga  dapat 

digunakan sebagai media promosi pariwisata suatu daerah. 

Iklan merupakan bagian dari komunikasi, karena pada dasarnya iklan 

merupakan proses penyampaian pesan. Pesan tersebut berisi informasi tentang 

suatu produk, baik barang  maupun  jasa  karena  disampaikan  secara persuasi  

dan bertujuan  untuk  memengaruhi  khalayak,  maka  biasanya  iklan  

disampaikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik agar dapat 

diterima oleh khalayak luas . 

Dapat dikatakan pula, iklan merupakan jenis komunikasi nonpersonal, 

senada dengan beberapa definisi iklan, yang antara lain: “iklan  adalah  

komunikasi komersial dan nonpersonal tentang sebuah organisasi dan produk-

produknya yang  ditransmisikan  ke  suatu  khalayak  target  melalui media yang 

bersifat missal, seperti televisi, radio, Koran, majalah, direct mail, reklame luar 

ruang, atau kendaraan umum” (Lee & Johson, 2007: 3). 

Iklan adalah salah satu bentuk  komunikasi  yang terdiri atas informasi 

dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara 

serempak agar memperoleh sambutan baik, iklan berusaha untuk memberikan 

informasi, membujuk dan menyakinkan (Sudiana, 1986: 1). Banyak jenis iklan 

yang masing-masing memiliki karakter tersendiri. Sebuah iklan memerlukan ide-

ide dan konsep kreatif agar pesan persuasif tersebut dapat diterima 
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khalayak. Dalam produksi iklan, ada perhatian yang obsesif dan ada hasrat 

untuk membuat setiap detail terlihat benar dan nyata. 

Menurut Marchand (dalam Noviani, 2002 : 58), tidak ada iklan yang ingin 

menangkap kehidupan seperti apa adanya, tapi selalu ada maksud  untuk  

memotret ideal-ideal sosial, dan mempresentasikan sebagai sesuatu  yang 

normatif, seperti kebahagiaan dan kepuasan. Meski iklan, diakui atau tidak,  

sering digemari, bahkan sangat digemari  sebagai  salah  satu  bentuk  hiburan  

dan sumber informasi yang ditawarkan di pasar, namun iklan juga sering  

dicurigai bahkan dibenci (Tinarbuko, 2009: 2). Salah satu  iklan  pariwisata  

daerah yang tayang di  televisi  nasional  adalah  iklan  Jelajah Jawa Tengah.  

Iklan tersebut merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Djarum 

Foundation . 

Memaknai sebuah pesan yang  terkandung  dalam  sebuah  iklan  

terkadang tidak sama  antara  satu  orang  dengan  orang lainnya. Terkadang  

pesan iklan dibuat sedemikian unik sebagai bentuk dari kreativias pembuatnya, 

yang justru hanya berupa representasi dari  suatu  fenomena  yang  harus  

dimaknai oleh penonton atau pembaca iklan tersebut.  Dalam  proses  

penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media 

penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan dibutuhkan analisis 

komunikasi visual agar pesan dari sebuah iklan tersampaikan dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tentu iklan Jelajah Jawa Tengah 

merupakan salah satu iklan pariwisata yang mempunyai  daya  tarik,  keunikan 

dan mempunyai banyak pesan positif dalam mempromosikan pariwisata 
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sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Analisis 

Komunikasi Visual Iklan  Jelajah  Jawa  Tengah  Corporate  Social  

Responsibility (CSR) Djarum Foundation” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Agar  penelitian  ini  lebih  fokus  maka  peneliti  membatasi  penelitian  pada 

iklan pariwisata Visit Jawa Tengah versi  Jelajah  Jawa Tengah.  Berdasarkan  

latar belakang di atas secara rinci permasalahan penelitian tersebut dirumuskan 

sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana bentuk, struktur, dan tema Iklan Jelajah Jawa Tengah CSR 

Djarum Foundation ? 

1.2.2 Bagaimana pesan yang terkandung dalam Iklan Jelajah Jawa Tengah CSR 

Djarum Foundation sebagai karya komunikasi visual ? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1.3.1 Ingin menjelaskan bentuk, struktur, dan tema dalam Iklan Jelajah Jawa 

Tengah CSR Djarum Foundation setelah dianalisis secara komunikasi 

visual. 

1.3.2 Ingin menjelaskan pesan yang terkandung dalam Iklan Jelajah Jawa 

Tengah CSR Djarum Foundation. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat secara teoretis dan praktis sebagai 

berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 

Secara teoretis, penulisan karya tulis ini dapat member manfaat, sebagai berikut. 

 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini dapat menambah khanazah keilmuan terkait 

pembelajaran seni rupa berkenaan dengan konsep komunikasi melalui 

bahasa visual. 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk 

kajian lanjutan lainnya, khususnya di bidang seni rupa konsentrasi desain 

komunikasi visual. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, penulisan karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak sebagai berikut. 

1.4.2.1 Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk 

pembelajaran desain komunikasi visual. 

1.4.2.2 Bagi Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dapat dijadikan sebagai 

media promosi dalam meningkatkan kunjungan pariwisata di Jawa 

Tengah. 

1.4.2.3 Bagi masyarakat, diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

pariwisata di Jawa Tengah. 
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BAB 2 
 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Iklan merupakan salah satu media promosi yang cukup efektif. Iklan dapat 

digunakan sebagai promosi suatu perusahaan, produk, jasa bahkan pariwisata 

suatu daerah. Iklan dapat berbentuk visual dan audio visual. Iklan suatu daerah 

yang berbentuk audio visual adalah iklan Jelajah Jawa Tengah. Iklan tersebut 

dinilai efektif karena ditayangkan melalui siaran televisi nasional dan melalui 

media sosial youtube. Banyak elemen visual dan pesan yang terkandung dalam 

iklan tersebut, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Berbagai 

penelitian telah dilakukan dalam bidang iklan maupun komunikasi visual. 

Seringkali penelitian iklan hanya berupa iklan cetak dan meneliti secara visualnya 

saja. Berbagai hasil penelitian telah diperoleh, namun penelitian terhadap iklan 

masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian yang 

bersifat melengkapi maupun baru. Berkenaan dengan penelitian-penelitian ini, ada 

beberapa penelitian relevan dengan topik penelitian ini sebagai berikut. 

Pertama,   Sastrowardoyo   (2014)   dalam   penelitiannya   yang   berjudul 

 

“Anlisis Gestur Iklan dalam Analisis Visual” menjelaskan arti gestur / pergerakan 

yang terdapat dalam iklan cetak. Dalam artikelnya, Sastrowardoyo 

mendeskripsikan setiap gerakan tangan hingga pakaian yang digunakan model 

dalam   iklan    cetak  yang dianalisisnya. Ada 4 iklan cetak  yang dianalisis,  yaitu 

(1) iklan   kampanye dampak negatif dari alkohol, di mana ketika mabuk tidak 
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dapat mengontrol diri sehingga siapapun bisa dirugikan (menjadi korban) bahkan 

anak sendiri yang tercinta pun bisa jadi korban, (2) Iklan kamera mirrorless 

SONY yang menunjukan kelebihan dari kameranya  yang  lebih  kecil  dari 

kamera d-slr pada umumnya namun memiliki kapabilitas yang sama, (3) Iklan 

paling terkenal di amerika pada saat perang dunia II. Sosok paman Sam pada 

poster bukanlah sosok tokoh nyata, melainkan bentuk personifikasi dari 

pemerintahan amerika. Iklan tersebut bertujuan untuk merekrut pasukan untuk 

berperang dan (4) Salah satu iklan terbaik dari produsen pakaian olahraga  

terkenal yaitu NIKE. Persamaan  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini 

adalah objek yang digunakan adalah iklan dan menganalisis secara visual  ,  

namun dalam penelitian ini lebih cenderung  kepada analisis gestur dan iklan  

yang diteliti adalah iklan visual bukan audio visual. 

Kedua, Wijaya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Retorika Visual pada Iklan A Mild Versi Manimal” menjelaskan tentang retorika 

visual digunakan untuk menggambarkan studi citra visual dalam disiplin ilmu 

retorika, berkaitan dengan studi tentang penggunaan simbol-simbol untuk 

berkomunikasi. Retorika visual tidak hanya tentang desain atau gambar, tetapi 

juga mengenai budaya dan makna yang tercermin di dalam karya visual tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, Wijaya mencoba meneliti Iklan A Mild Versi Manimal 

yang pada saat itu penayangan iklan rokok di media massa yaitu televisi 

mendapatkan tantangan yang berat. Tantangan tersebut berupa pembatasan dalam 

menampilkan produknya serta penerapan peringatan kesehatan bergambar pada 

setiap iklannya. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan Wijaya dan peneliti adalah sama 

sama mengangkat iklan audio visual yang tayang pada televisi, akan  tetapi 

Wijaya lebih cenderung meneliti iklan sesuai ilmu retorika visual bukan secara 

komunikasi visual. 

Ketiga, Sulaiman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian 

Bentuk Visual Iklan ( Studi Kasus Iklan Oreo Versi Bayangkan  Kuberi Oreo  

Saat Ramadhan )” menjelaskan tentang iklan oreo yang dikaji menggunakan teori 

semiotika dan meneliti berbagai fenomena semiotika yang terdapat pada iklan 

oreo yang secara kontekstual membagi elemen gambar dari  tampilan  audio  

visual yaitu: cahaya dan warna, ruang dua-dimensi, ruang tiga-dimensi, 

waktu/gerakan, dan suara, yang berdampak pada reaksi  persepsi  penonton 

kepada fenomena estetis yang ada, bukan menitik beratkan pada keindahan dan 

filsafat seni. Persamaannya dengan topik penelitian ini adalah penggunaan iklan 

audio visual sebagai objek penelitian dan peneliti juga menganalisis iklan sesuai 

apa yang ditampilkan atau secara visualnya. 

Keempat, Wahyudi (2016) yang juga melakukan penelitian yang sama 

yang berjudul “Analisis Komunikasi Visual Iklan Produk Pepsi Edisi Halloween 

2013” . Dalam penelitiannya , Wahyudi mencoba meneliti iklan produk Pepsi 

edisi Halloween yang merupakan iklan cetak dan kemudian dianalisis dari segi 

komunikasi visual. Iklan tersebut dianalisis sesuai dengan elemen-elemen dasar 

Desain Komunikasi Visual, prinsip-prinsip Dasar Desain Komunikasi Visual, 

warna, tipografi, target pasar dan pesan yang disampaikan. 
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Persamaan dengan topik peneliti  adalah  penggunaan  iklan  sebagai  

objek analisis komunikasi visual dan ilmu  yang digunakan  juga berdasarkan  

ilmu Desain Komunikasi Visual. 

Berikut ini merupakan tabel yang memuat perbandingan penelitian- 

penelitian yang telah dipaparkan di atas. 

 

No Nama Tahun Judul Isi Pokok Relevansi 

 

 

 
1. 

 

 

Subrata 

Sastrowardoyo 

 

 

 
2014 

 
 

Anlisis Gestur 

Iklan dalam 

Analisis 

Visual 

 
 

Menganalisis secara 

visual gestur/ gerakan 

yang ditampilkan pada 

iklan cetak. 

Menganalisis 

iklan secara 

komunikasi 

visual tetapi 

lebih mengarah 

kepada analisis 

gestur 

 

 

 
2. 

 

 

Bergas Adhi 

Wijaya 

 

 

 
2016 

 

Analisis 

Retorika 

Visual pada 

Iklan A Mild 

Versi 

Manimal 

 
 

Menganalisis iklan 

yang tayang di televisi 

sesuai dengan ilmu 

retorika visual 

Sama-sama 

menggunakan 

iklan televise 

sebagai objek 

analisis 

komunikasi 

visual 

 

 

 

 
3. 

 

 

 
Annas 

Marzuki 

Sulaiman 

 

 

 

 
2016 

Kajian Bentuk 

Visual Iklan 

( Studi Kasus 

Iklan Oreo 

Versi 

Bayangkan 

Kuberi Oreo 

saat 

Ramadhan ) 

 

 
Penelitian mengakaji 

bentuk visual iklan 

tayang dan mengkaji 

berbagai fenomena 

semiotika yang 

terdapat pada iklan 

 

 
Menggunakan 

iklan audio 

visual sebagai 

objek untuk 

dianalisis secara 

visual 

 

 

 
4. 

 

 

Fachri 

Wahyudi 

 

 

 
2016 

Analisis 

Komunikasi 

Visual Iklan 

Produk Pepsi 

Edisi 

Halloween 

2013 

 
 

Menganalisis elemen- 

elemen komunikasi 

visual yang terdapat 

pada iklan cetak 

 

Sama sama 

menggunakan 

iklan sebagai 

objek analisis 

komunikasi 

visual 

Gambar 2.1 Tabel Penelitian Perbandingan yang Relevan 
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Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut posisi penelitian yang dikaji oleh 

peneliti berbeda dengan penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya 

dikarenakan yang peneliti kaji adalah analisis komunikasi visual  dari  iklan 

Jelajah Jawa Tengah sebagai bentuk CSR dari Djarum Foundation. Secara 

keseluruhan, baik objek, maupun isi pokok dari penelitian yang dipaparkan di 

tabel 2.1.1 tersebut berbeda dengan apa yang dikaji oleh peneliti. Namun 

meskipun demikian terdapat beberapa persamaan yang relevan dengan topik 

penelitian ini. Dengan demikian, berdasarkan hasil tabel  di  atas,  posisi  

penelitian yang dilakukan memiliki kekhasan dan kebaruan. 

2.2 Deskripsi Konsep 

 

2.2.1 Iklan 

 

2.2.1.1 Pengertian 

 

Iklan menurut Stanton (1984) adalah komunikasi yang berbentuk audio atau  

visual yang menyampaikan pesan terbuka disponsori, nonpersonal untuk 

mempromosikan atau menjual produk, layanan, atau ide pemasaran. Sponsor iklan 

merupakan bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Iklan 

dibedakan dari humas pengiklannya, ada yang membayar dan memiliki kontrol 

atas pesan. Hal tersebut dibedakan dari penjualan pribadi pesan merupakan 

nonpersonal, yaitu, tidak ditujukan untuk individu tertentu. 

Arti kata iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk 

khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dari arti kata 

di atas, terdapat beberapa komponen utama dalam sebuah iklan yakni mendorong 

dan membujuk. Dengan kata lain, sebuah iklan harus memiliki sifat persuasif. 
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Iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan dan ide yang harus dibayar 

oleh sebuah sponsor. Pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi 

promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, 

elasi publik, penjualan, dan promosi penjualan. 

Sudiana (1986) mengatakan bahwa sebagai suatu sarana informasi dari 

produsen kepada konsumen dan digunakan sebagai salah satu kekuatan untuk 

mencapai tujuan pemasaran produk. Selain itu  juga  untuk  memperkenalkan 

suatu produk atau membangkitkan akan merek, citra merek, citra perusahaan, 

membujuk khalayak untuk membeli  produk  yang  ditawarkan,  member 

informasi dan lain-lain. 

Dalam komunikasi periklanan, iklan tidak hanya menggunakan bahasa 

sebagai alatnya tetapi juga alat komunikasi lainnya seperti gambar, warna dan 

bunyi. Iklan juga disampaikan melalui dua saluran media massa, yaitu (1) media 

cetak (surat kabar, majalah, brosur dan papan iklan atau billboard) dan (2) media 

elektronik (radio, televisi, film). Pengirim pesan adalah penjual  produk 

sedangkan penerimanya adalah khalayak ramai yang menjadi sasaran. Iklan 

sebagai salah satu bentuk komunikasi massa. 

Menurut Tilman dan Kirkpatrick (2001) iklan merupakan komunikasi 

massa yang menawarkan janji kepada konsumen, melalui pesan informatif 

sekaligus pesuasif menjanjikan tentang adanya barang dan jasa yang dapat 

memenuhi kebutuhan, tempat memperolehnya dan kualitas barang dan jasa. 

Pembedaan iklan dengan teknik komunikasi pemasaran yang lain adalah 

komunikasi non-personal, jadi iklan memakai media dengan menyewa ruang dan 
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waktu. Di samping itu peranan iklan antara lain dirancang untuk memberikan 

saran kepada khalayak supaya membeli suatu produk tertentu dan akhirnya 

membentuk hasrat untuk memilikinya. 

Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya iklan merupakan sarana 

komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen 

untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, 

khususnya pelangannya melalui suatu media massa. Selain itu semua iklan dibuat 

dengan tujuan yang sama yaitu untuk member informasi dan membujuk para 

konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat 

berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. 

2.2.1.2 Tujuan Iklan 

 

Tjiptono (dalam Raviany, 2011: 41) berpendapat bahwa iklan memiliki tiga tujuan 

utama, yaitu menginformasikan produk yang ditawarkan dan menciptakan 

permintaan awal, membujuk dan mempengaruhi konsumen untuk  membeli 

produk yang ditawarkan, serta mengingatkan konsumen mengenai keberadaan 

suatu  produk  serta  berupaya  melekatkan  nama  atau  merek  produk  tertentu  

di benak konsumen. 

Selain itu Rossiter dan Percy (dalam Raviany, 2011:41) 

mengklasifikasikan tujuan iklan sebagai efek komunikasi, antara lain: 

a. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category need). 

 

b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

kepada konsumen (brand awareness). 

c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 
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d. Membujuk   pelanggan   untuk   membeli   suatu   produk (brand purchase 

intention) 

e. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning) 

 

2.2.1.3 Sifat – sifat Iklan 

 

Menurut Kotler (dalam Raviany, 2011: 41), suatu iklan memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut. 

a. Public Presentation 

 

Public Presentation maksudnya adalah iklan memungkinan setiap orang 

menerima pesan  yang  sama  tentang  produk   yang   diiklankan. Sifat  

umum iklan memberikan legitimasi pada produk tersebut dan juga 

menyiratkan suatu tawaran yang standarisasi. 

b. Pervasivenes 

 

Pervasiveness mempunyai arti yaitu pesan iklan yang sama dapat diulang- 

ulang untuk memantapkan penerimaan informasi dan  memungkinkan 

pembeli dapat membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 

c. Amplified Expresiveness 

 

Amplified Expresiveness maksudnya iklan mampu mendramatisasi 

perusahaan dan produknya melalui gambar, warna dan suara untuk 

menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak. 

d. Impersonality 

 

Impersonality artinya iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk 

memperhatikan dan menanggapinya, karena merupakan komunikasi yang 

monolog (satu arah). 
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2.2.2 Bentuk Iklan 

 

Istilah “bentuk” berasal dari bahasa Indonesia yaitu bangun (shape) atau bentuk 

(form). Sedangkan elemen bentuk adalah seperti yang terlihat oleh mata. 

Sipahelut (1991:28) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bentuk 

adalah memiliki batas tertentu, sedangkan bentuk (shape) hanya memiliki panjang 

dan lebar, sedangkan dalam artian bentuk (form) memiliki dimensi ketiga. Bentuk 

juga mempunyai ekspresi atau kepribadian seperti kaku dan luwes. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bentuk secara visual adalah segala unsur yang 

didalamnya terdapat garis, warna, tekstur, ruang, dll diorganisir sedemikian rupa 

menjadi sebuah bentuk. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dilihat jika  wujud 

keseluruhan dari sebuah iklan adalah iklan audio visual. Iklan yang mempunyai 

unsur audio / suara dan visual berupa warna, ruang, tipografi, dll. 

2.2.2.1  Iklan Audio Visual / iklan televisi 

 

Sejarah periklanan televisi dimulai tahun 1947 berupa iklan sponsorship. Adanya 

iklan televisi memperbaiki keterbatasan penyiaran radio dan kebekuan karakter 

iklan cetak. Iklan televisi menjadikan jangkauan penyiaran lebih luas dan 

membuat karakter menjadi hidup. 

Televisi adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk pemasangan 

iklan. Iklan televisi menurut Dirksen dan Kruger (1972) adalah penjualan yang 

disiarkan oleh pengiklan pada program yang telah disponsori atau selama break 

pada saat acara berlangsung. 
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Menurut Ries dan Trout (1987), televisi adalah media yang bisa 

menimbulkan kecanduan dan jumlah komunikasi yang disampaikan melalui 

televisi sangat mengagumkan. Televisi sebagai medium iklan mempunyai 

kekuatan menggunakan motion dan dramatic imagery. Televisi mampu 

menciptakan sikap positif terhadap pemilik produk dibadingkan dengan iklan 

cetak. 

2.2.2.2 Format Iklan Audio Visual 

 

Rancangan iklan di media televisi, selain memuat pesan verbal untuk 

diperdengarkan, juga memuat visual (gambar) untuk diperlihatkan kepada 

pemirsa. Rancangan iklan televisi memuat script dan gambar. 

Adapun elemen yang dipakai dalam pembuatan iklan televisi sebagai 

 

berikut. 

 

a. Tokoh 

 

Tokoh atau pemeran dalam iklan dapat terdiri dari bintang film, tokoh 

masyarakat, anak-anak, ataupun tokoh kartun yang mampu mendukung 

gambaran brand 

b. Voice Over (VO) 

 

Suara yang merupakan vokal manusia yang sengaja direkam untuk digunakan 

pada radio, televisi, film, teater, dll. VO terdiri dari Female Voice (FVO) dan 

Male Voice (MO) merupakan suara perempuan dan suara laki-laki 

c. Musik 

 

Efek audio yang disusun sedemikian rupa untuk mengiringi sebuah iklan 
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d. Jingle/Lagu 

 

Lagu singkat yang pada umumnya digunakan untuk iklan sebuah produk yang 

berguna untuk menarik perhatian penonton 

e. Sound Effect (SFX) 

 

Merupakan suara selain dialog yang dihasilkan oleh orang ataupun benda, 

bersamaan dengan suara yang muncul secara alami pada latar belakang. Efek 

suara digunakan untuk menekankan informasi yang ingin disampaikan 

f. Visual Effect (VFX) 

 

Teknik yang digunakan dalam fil, televisi, dan animasi yang menyertakan 

proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar syuting asli. 

g. Super (super imposed) 

 

Super imposed adalah huruf, tulisan, atau gambar grafis yang dimunculkan 

atau dicetak di atas gambar. Biasanya super imposed menampilkan nama atau 

merk produk, nama perusahaan, slogan, dll dengan maksud melengkapi atau 

memperjelas pesan. 

h. Warna 

 

Sebuah iklan terlihat menarik jika mempunyai perpaduan warna yang serasi 

dan enak dipandang mata. 

 
 

2.2.3 Struktur Iklan 

 

Struktur adalah bangun yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama 

lain dalam satu kesatuan ( https://id.m.wikipedia.org/wiki/Struktur ). Hal tersebut 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Struktur
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jika diaplikasikan pada iklan Jelajah Jawa Tengah sesuai dengan scene-scene 

video yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 

2.2.3.1  Pengertian Scene 

 

Menurut Masscelli (2010) scene yaitu tempat atau setting dimana kejadian itu 

berlangsung. Dalam satu scene dapat terdiri dari satu shot atau bahkan gabungan 

beberapa shot yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan jalan cerita. 

Hal tersebut dapat dilihat dari produksi dimana sebuah babak bisa dibagi 

dalam sejumlah scene, masing-masingnya berlangsung pada lokasi yang berbeda. 

Satu scene bisa terdiri dari satu shot atau sejumlah shot yang menggambarkan 

peristiwa yang berkesinambungan dapat dilihat dari lokasi yang sama atau waktu 

yang sama. 

2.2.3.2  Unsur Teks dalam Scene 

 

Dalam sebuah scene terdapat unsur-unsur pendukung yang memperjelas scene 

tersebut. Berikut unsur dalam scene. 

1. Judul (Headline) 

 

Bagian yang diletakkan paling depan dan dilihat pertama kali oleh orang, 

tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. 

2. Sub Judul 

 

Biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada 

calon konsumen, biasanya berisi mengenai keunggulan produk. 
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3. Teks ( Bodycopy) 

 

Bodycopy merupakan informasi detail yang menjelaskan tentang subheadline. 

Menggunakan bahasa yang persuasif. 

4. Baseline 

 

Bagian penutup iklan, berupa identitas perusahaan dan terletak di bagian 

bawah. Tidak menggunakan ukuran font yang besar. 

 
2.2.3.3 Unsur Visual dalam Scene 

 

Selain unsur teks, hal terpenting dalam sebuah iklan perlunya unsur visual untuk 

mendukung tampilan iklan tersebut agar terlihat lebih menarik. Berikut adalah 

unsur-unsur visual dalam sebuah iklan. 

Menurut Suyanto (2004 : 87) unsur visual dapat dilihat dari beberapa 

elemen berikut. 

 

a. Logo 

 

Logo merupakan suatu identitas merk yang mengkomunikasikan secara luas 

tentang produk, pelayanan dan organisasi dengan cepat. 

b. Brand 

 

Brand merupakan suatu simbol yang dipakai untuk memudahkan khalayak 

agar dapat mengingat tentang suatu produk. Brand juga dipakai untuk 

membedakan dengan produk lain, biasanya terdiri dari sebuah huruf, kata 

atau sekelompok kata atau huruf. 
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c. Warna 

 

Warna adalah salah satu unsur keindahan dalam seni dan desain selain unsur- 

unsur visual lainnya. Warna merupakan elemen grafik yang sangat kuat dan 

provokatif. Sulasmi (1989:4) mengatakan bahwa, warna sangat berpengaruh 

terhadap emosi manusia, dalam hal ini warna dapat merangsang mata untuk 

menarik perhatian konsumen, dan dapat menjadi alat komunikasi untuk 

menciptakan mood seseorang 

d. Ilustrasi 

 

Ilustrasi adalah suatu seni menggambar untuk menjelaskan atau menerangkan 

dan sekaligus menghias sesuatu, membuat daya tarik serta sebagai selingan 

ataupun rangsangan. 

e. Layout 

 

Layout berkaitan dengan pengaturan huruf dan visual pada permukaan 2 

dimensi agar seluruh informasi dapat dibaca, jelas dan menarik. Layout 

merupakan pengaturan huruf dan visual pada sebuah cetakan atau halaman 

elektronik. 

 
 

2.2.4 Tema Iklan 

 

Menurut The Liang Gie (1976), secara garis besar tema merupakan ide pokok 

yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami 

atau dikenal melalui pemilihan subject matter (pokok soal) dan judul karya. 

Pokok soal dapat berhubungan dengan nilai estetis atau nilai kehidupan, yakni 
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berupa : objek alam, objek kebendaan, suasana atau peristiwa yang metafora atau 

alegori. Tema dapat dibedakan menjadi lima jenis sebagai berikut. 

1. Tema Jasmaniah 

 

Tema Jasmaniah merupakan tema yang berhubungan ataupun terfokus pada 

permasalahan kondisi fisik manusia. Model tema ini biasanya menyangkut 

beerapa hal yang ada di dalam tubuh manusia seperti molekul, jasad, 

perasaan, tubuh, dan zat. Beberapa contoh tema yang jasmaniah adalah 

mengenai perasaan. 

2. Tema Sosial 

 

Tema sosial merupakan tema yang berkaitan erat dengan berbagai macam hal 

yang berbau urusan sosial. Tema ini biasanya menjelaskan berbagai macam 

urusan yang berkaitan dengan urusan kehidupan masyarakat, interaksi 

manusia dengan lingkungan sekitarnya, permasalahan sosial dan berbagai 

macam tema lainnya. 

3. Tema Ketuhanan 

 

Tema tersebut berkaitan dengan kekuasaan Tuhan yang tampak dalam setiap 

aktivitas manusia. 

4. Tema Organik 

 

Tema organik merupakan tema yang mencakup berbagai macam hal yang 

berhubungan erat dengan moral dasar manusia seperti hubungan pria dan 

wanita, nasihat, dsb. 
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5. Tema Egoik 

 

Tema egoik merupakan tema yang berkaitan erat dengan sifat ego manusia. 

Tema ini biasanya menonjolkan keserakahan ataupun ketamakan seseorang. 

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka tema iklan yang sesuai 

dengan iklan Jelajah Jawa Tengah yaitu tema sosial karena berkaitan dengan 

urusan kehidupan masyarakat, interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, 

permasalahan sosial dan berbagai macam tema lainnya. 

 
 

2.2.5 Konsep Komunikasi Visual 

 

2.2.5.1 Komunikasi 

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Fiske (1990) bahwa komunikasi adalah satu 

aktivitas yang diakui setiap orang, namun hanya sedikit yang bisa mendefinisikan- 

nya secara memuaskan. Komunikasi adalah berbicara satu sama lain. Ia bisa 

berupa televisi, ia bisa juga penyebaran informasi, ia pun bisa gaya rambut kita, 

ataupun kritik sastra : daftar ini tak habis-habisnya. Inilah salah satu masalah yang 

dihadapi para akademisi : bisakah kita menerapkan secara tepat istilah “subjek 

studi” terhadap sesuatu yang sungguh berbeda dan banyak segi seperti komunikasi 

insani (human communication)? Adakah harapan menghubungkan studi tentang, 

katakanlah, ekspresi wajah dengan kritik sastra?. Apakah itu tetap merupakan 

suatu upaya latihan yang berharga?. Kesangsian yang terletak di balik pertanyaan- 

pertanyaan seperti ini mungkin memunculkan pandangan bahwa komunikasi 

bukanlah suatu subjek, dalam pengertian akademik yang normal mengenai kata 

itu, melainkan merupakan suatu area studi multidisipliner. Pandangan ini 
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mengisyaratkan bahwa apa yang telah para psikolog dan sosiolog ceritakan 

kepada kita tentang perilaku komunikatif manusia sangatlah sedikit dibandingkan 

dengan apa yang telah dilakukan kritikus satra. 

Lebih lanjut Fiske (1990) mengemukakan bahwa hal tersebut 

menimbulkan asumsi-asumsi sebagai berikut : (1) Komunikasi adalah studi yang 

dapat dipertanggungjawabkan, namun kita memerlukan sejumlah pendekatan 

disipliner untuk mengkajinya secara komprehensif, (2) Semua komunikasi 

melibatkan tanda (signs) dan kode (codes). Tanda adalah artefak atau tindakan 

yang merujuk pada sesuatu yang lain di luar tanda itu sendiri, yakni tanda 

menandakan konstruk. Kode adalah sistem tanda-tanda diorganisasikan dan yang 

menentukan bagaimana tanda-tanda itu mungkin berhubungan satu sama lain, (3) 

Tanda-tanda itu ditransmisikan atau dibuat tersedia pada yang lain dan bahwa 

pentransmisian atau penrimaan tanda/kode/komunikasi adalah praktek hubungan 

sosial, (4) komunikasi adalah sentral bagi kehidupan budaya kita, karena tanpa 

komunikasi kebudayaan dan jenis apa pun akan mati. Konsekuensinya, studi 

komunikasi melibatkan studi kebudayaan yang dengannya ia terintegrasi. Asumsi- 

asumsi ini didasari definisi umum tentang komunikasi sebagai interaksi sosial 

melalui pesan. 

Dengan asumsi ini, Fiske (1990) menjelaskan bahwa studi komunikasi 

dapat dikelompokkan menjadi dua kategori atau mahzab utama, yaitu mahzab 

pertama komunikasi sebagai proses yakni melihat komunikasi sebagai transmisi 

pesan dan mahzab kedua sebagai semiotika (ilmu tentang tanda dan makna) yakni 

melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Mahzab pertama 
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cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan  sosiologi 

dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan komunikasi, sementara itu, 

mahzab kedua cenderung mempergunakan linguistik dan subjek seni dan 

cenderung memusatkan dirinya pada karya komunikasi. Berdasarkan apa yang 

dikemukakan diatas maka mahzab kedua yang dipilih sebagai landasan teoretis 

karya tulis karena sesuai dengan konsep komunikasi visual. 

Istilah komunikasi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Widjaja (1997) 

dan Mulyana yang berjudul Ilmu Komunikasi (2002), dalam bahasa Inggrisnya 

disebut dengan communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata 

communis yang berarti sama atau sama maknanya atau pengertian bersama, 

dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan 

melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. 

Dalam garis besarnya komunikasi dapat disimpulkan sebagai 

penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. 

Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila sekiranya timbul saling pengertian, 

yaitu jika kedua belah pihak si pengirim dan si penerima informasi dapat 

memahami. Hal ini tidak berarti bahwa kedua belah pihak harus menyetujui 

sesuatu gagasan tersebut. Yang penting adalah kedua belah pihak sama-sama 

memahami gagasan tersebut. Dalam hal seperti inilah baru apat dikatakan bahwa 

komunikasi telah berhasil baik. 

2.2.5.1.1 Unsur-unsur dalam Sistem Komunikasi 

 

Secara sederhana sistem adalah suatu mekanisme yang terdiri atas sejumlah unsur 

yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan, berhubungan, beroperasi, dan 
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berfungsi dalam satu kesatuan untuk menjalankan tugas tertentu guna mencapai 

satu tujuan. 

Komunikasi hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan 

pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa 

terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. 

Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Terdapat 

beberapa macam pandangan tentang banyaknya unsure, elemen, atau faktor yang 

mendukung terjadinya komunikasi ( Widjaja 1997; Mulyana 2002 ; Fiske 1990). 

Ada yang menilai bahwa terciptanya proses komunikasi cukup didukung 

oleh tiga unsur komunikasi , sementara ada juga yang menambahkan umpan balik 

dan lingkungan selain kelima unsur yang telah disebutkan. Dari beberapa 

penjelasan para ahli, dapat dikemukakan beberapa unsur penting dalam 

komunikasi sebagai berikut. 

 

 

 

 
1. Sumber 

Gambar 2.2 Bagan unsur-unsur dalam sistem komunikasi 

(Sumber : Triyanto. 2013 . Dasar-Dasar Komunikasi. 

Semarang) 

 

Dalam komunikasi atar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi 

bisa juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi atau lembaga. 

 
efek 

 

 

 

 
Umpan balik 

penerima media pesan sumber 
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Sumber seiring disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggrisnya 

disebut source, sender atau encoder. 

2. Pesan 

 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan 

cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat atau propaganda. Dalam bahasa 

inggrisnya pesan disebut dengan message, content atau information. 

3. Media 

 

Media yang dimaksud disini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai 

saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam 

bentuknya, misalnya dalam komunikasi antar pribadi pancaindera dianggap 

sebagai media komunikasi. Selain indera manusia, ada juga saluran 

komunikasi seperti telepon, surat, telegram yang digolongkan sebagai media 

komunikasi antar pribadi. 

4. Penerima 

 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirm oleh sumber. 

Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, 

partai atau negara. Penerima bisa disebut dengan berbagai istilah seperti 

khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa inggris disebut audience 

atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan 
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penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak 

ada sumber. 

5. Pengaruh atau efek 

 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. 

6. Umpan Balik 

 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu 

bentuk daripada pengaruh yang berasal dari unsur lain seperti pesan dan 

media, meski pesan belum sampai pada penerima. 

2.2.5.2  Visual 

 

Menurut Sudadi (1994:4) visual adalah hal yang berhubungan dengan dunia 

penglihatan. Jadi berhubungan dengan fungsi indera mata. Sehingga Desain 

Komunikasi Visual adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan 

ungkapan daya kreatif, yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi 

visual dengan mengolah elemen desai grafis terdiri dari gambar (ilustrasi), huruf 

(typoghrafi), warna, komposisi dan layout. Semuanya itu dilakukan guna 

menyampaikan pesan secara visual, audio, dan audio visual kepada target sasaran 

yang dituju. Desain komunikasi visual sebagai salah satu bagian dari seni terap 

yang mempelajari tentang perencanaan dan perancangan berbagai bentuk 

informasi komunikasi visual. 

Perjalanan kreatifnya diawali dari mengenali permasalahan komunikasi 

visual,   mencari   data verbal   dan   visual,   menyusun konsep   kreatif yang 
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berlandaskan pada karakteristik target sasaran, sampai dengan penentuan 

visualisasi vinal desain untuk mendukung tercapainya sebuah komunikasi verbal- 

visual yang fungsional, artistik, estetis, dan komunikatif. Adapun standar visual 

yang ditentukan yaitu iklan harus mempunyai isi pesan dan bentuk pesan. Isi 

pesan merupakan apa informasi yang terkandung dalam iklan dan yang ingin 

dismpaikan oleh iklan tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep komunikasi visual adalah 

penyampaian pesan dari sebuah sumber melalui media yang kemudian ditangkap 

oleh penerima pesan melalui indera penglihatan dan memberikan efek kepada 

penerima. Penerima pesan menganalisis dan memberikan umpan balik atas pesan 

yang sudah didapatkan. 

2.2.5.3 Semiotika Visual 

 

Fiske dan Hartley (2003 : 22) mengatakan bahwa dalam semiotika (ilmu tentang 

tanda) terdapat dua perhatian utama, yakni hubungan antara tanda dan maknanya, 

dan bagaimana suatu tanda dikombinasikan menjadi suatu kode. Teks merupakan 

fokus perhatian utama dalam semiotika. Teks dalam hal ini dapat diartikan secara 

luas, bukan hanya teks tertulis saja. 

Segala sesuatu yang memiliki sistem tanda komunikasi, seperti yang 

terdapat pada teks tertulis, bisa dianggap teks, misalnya film, sinetron, drama 

opera sabun, kuis, iklan, fotografis hingga tayangan sepakbola (Fiske 2007: 282). 

Fiske menganalisis acara televisi sebagai “teks” untuk memeriksa berbagai lapisan 

sosio-budaya makna dan isi. Fiske tidak setuju dengan teori bahwa khalayak 

massa mengkonsumsi produk yang ditawarkan kepada mereka tanpa berpikir. 
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Fiske menolak gagasan “penonton” yang mengasumsi massa yang tidak kritis. Dia 

malah menyarankan “audensi” dengan berbagai latar belakang dan  identitas  

sosial yang memungkinkan mereka untuk menerima teks-teks yang berbeda. 

Menurut Fiske, semiotika adalah studi tentang pertanda dan makna 

dibangun dalam “teks” media atau studi tentang bagaimana tanda dari jenis karya 

apapun dalam masyarakat yang mengkomunikasikan makna. Senada dengan 

pendapat McQuail (2003:182) yang mengatakan bahwa isi media terdiri atas 

sejumlah besar “teks”, yang seringkali dibakukan dan berulang, yang disusun atas 

dasar kebiasaan gaya dan aturan tertentu, yang seringkali menggambarkan mitos 

dan kesan yang telah dikenal atau terselubung yang ada dalam kebudayaan 

penyusun dan penerima isi teks. 

Fiske (2006 : 60) berpendapat bahwa terdapat tiga bidang studi utama 

dalam semiotika, yaitu sebagai berikut : 

a. Tanda itu sendiri 

 

Berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu dalam 

menyampaikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang 

menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami 

dalam artian manusia yang menggunakannya. 

b. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda 

 

Mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan 

suatu masyarakat atau budaya untuk mengeksploitasi saluran komunikasi 

yang tersedia untuk mentransmisikannya. 
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c. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja 

 

Penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya 

sendiri. 

Pada prinsipnya, pandangan Fiske tentang semiotika sama dengan pandangan 

tokoh lainnya, seperti Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Sausure, Roland 

Barthes, dan yang lainnya, bahwa tiga unsur utama yang harus ada dalam setiap 

studi tentang makna dan tanda, acuan tanda dan penggunaan tanda. Tanda 

merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa dipersepsi indra manusia; tanda 

mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri; dan tergantung pada pengenalan 

oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda. Dalam semiotika (ilmu tentang 

tanda) terdapat dua perhatian utama, yakni hubungan antara tanda dengan 

maknanya dan bagaimana suatu tanda dikombinasikan menjadi suatu kode. 

Fiske mengemukakan teori tentang kode-kode televisi (the codes of television). 

Menurut Fiske, kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam acara televisi 

saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah makna. Menurut teori ini pula, 

sebuah realitas tidak muncul begitu saja melalui kode-kode yang timbul, 

namun juga diolah melalui penginderaan sesuai referensi yang telah dimiliki oleh 

pemirsa televisi, sehingga sebuah kode akan dipersepsi secara berbeda oleh 

orang yang berbeda juga. Pada perkembangannya, model dari Fiske tidak hanya 

digunakan dalam menganalisis acara televisi, tetapi dapat juga digunakan untuk 

menganalisis teks media yang lain, seperti film,iklan, dan lain – lain. Dalam 

kode-kode televisi yang diungkapkan dalam teori Fiske (1987 : 3), 
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bahwa peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah dienkode oleh kode- 

kode sosial yang terbagi dalam tiga level berikut . 

 

Pertama Realitas 

 Dalam bahasa tulis, seperti dokumen wawancara, transkrip, dsb. Dalam 

televisi seperti make up, pakaian, ucapan, gerak-gerik, dsb. 
Kedua Representasi 

 Elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam bahasa tulis seperti kata, 

proposisi, kalimat, foto, caption, grafik, dsb. Dalam televisi seperti 

kamera, musik, tata cahaya, dll. Elemen-elemen tersebut ditransmisikan 

ke dalam kode representasional yang memasukkan di antaranya 
bagaimana objek digambarkan ( karakter, narasi, setting, dialog, dll ) 

Ketiga Ideologi 

 Semua elemen diorganisasikan dalam koheren dan kode-kode ideologi, 

seperti individualisme, liberalisme, sosialisme, patraki, ras, kelas, 
materialisme, dsb. 

 

Gambar 2.3 Model Semiotika John Fiske 

(Sumber : Wibowo , I.S. Wahyu. 2011 . Semiotika komunikasi . 

Jakarta : Mitra Wacana Media. Hal.123) 

 
 

Pada tahap pertama adalah realitas (reality), yakni peristiwa yang ditandakan 

(encoded) sebagai realitas, tampilan, pakaian, lingkungan, perilaku, percakapan, 

gestur, ekspresi, suara, dan sebagainya. Dalam bahasa tulis berupa dokumen, 

transkrip, wawancara, dan sebagainya. Misalnya jika peristiwa Bom Bali  

dianggap realitas, maka harus ada tanda-tanda peristiwa pemboman itu : kubangan 

bekas bom, saksi mata, dan sebagainya. 

Pada tahap kedua disebut representasi (representation) . Realitas yang 

terenkode dalam encoded electronically harus ditampakkan pada technical codes, 

seperti kamera, lighting, editing, musik, suara. Dalam bahasa tulis ada kata, 

kalimat, proposisi, foto, grafik, dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa gambar 

atau televisi ada kamera, tata cahaya, editing, musik, dan sebagainya. Elemen- 

elemen ini kemudian ditransmisikan ke dalam kode representasional yang dapat 
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mengaktualisasikan, antara lain karakter, narasi, action, dialog, setting, dan 

sebagainya. Ini sudah tampak sebagai realitas televisi. 

Tahap ketiga adalah ideologi (ideology). Semua elemen diorganisasikan 

dan dikategorikan dalam kode-kode ideologis, seperti patriakhi, individualisme, 

ras, kelas, materialisme, kapitalisme, dan sebagainya. Ketika kita melakukan 

representasi atas suatu realita, menurut Fiske, tidak dapat dihindari adanya 

kemungkinan memasukkan ideologi dalam konstruksi realitas ( Mursito : 2007 ). 

Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengungkapkan 

pesan yang ingin disampaikan melalui iklan Jelajah Jawa Tengah. 

 

2.2.6 Peran Pesan dalam Komunikasi Visual 

 
 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non verbal yang mewakili 

perasaan, nilai, dan gagasan. Menurut Effendy (1989:224) pesan  merupakan 

suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan 

perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa untuk disampaikan 

kepada orang lain. 

Pesan mempunyai tiga komponen yaitu makna, simbol yang digunakan 

untuk menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting 

adalah kata (bahasa), yang dapat merepresentasikan objek (benda), gagasan, dan 

perasaan, baik ucapan ataupun tulisan. Kata-kata memungkinkan untuk berbagi 

pikiran dengan orang lain. Pesan juga dapat dirumuskan secara non verbal, seperti 

melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh. Sehingga pesan yang terdapat dalam 
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komunikasi visual berperan sebagai hasil representasi dan makna simbol. Pesan 

dalam komunikasi dibagi menjadi dua yaitu pesan verbal dan non verbal 

 

2.2.6.1 Pesan Verbal 

 
 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata 

atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai kode verbal (Deddy Mulyana: 

2005). Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan 

untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami 

suatu komunitas. 

Jalaluddin Rakhmat (1994), mendefinisikan bahasa secara fungsional dan 

forma. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama 

untuk mengungkapkan gagasan. Dimiliki bersama karena bahasa hanya dapat 

dipahami bila ada kesepakatan diantara anggota kelompok sosial untuk 

menggunakannya. 

 

2.2.6.2 Pesan Nonverbal 

 
 

Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa 

komunikasi diluar kata-kata terucap dan tertulis. Jalaludin Rakhmat (1994) 

mengelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut. (1) Pesan Kinesik yang 

menggunakan gerakan tubuh. (2) Pesan Proksemik disampaikan melalui 

pengaturan jarak dan ruang. (3) Pesan Artifaktual diungkapkan melalui 

penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. (4) Pesan Paralinguistik adalah pesan 

yang berhubungan dengan cara mengucap pesan verbal. (5) Pesan Sentuhan dan 
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Bau-bauan adalah mampu membedakan emosi yang disampaikan orang melalui 

sentuhan. 

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dikaitkan bahwa pesan nonverbal 

pada iklan Jelajah Jawa Tengah, menggunakan pesan artifaktual karena lebih 

melihat dari segi penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. 

 

2.2.7 Kerangka Teoretis Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teoretis yang telah 

dipaparkan sebelumnya, terdapat suatu pola atau gagasan alur penelitian yang 

dilakukan. Alur tersebut dirumuskan dalam kerangka teoretik penelitian. 

Kerangka teoretis inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam 

pengumpulan data di lapangan serta penyelesaian penelitian ini. Berikut ini 

gambaran kerangka teoretis penelitian. 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teoretis Penelitian 
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Berdasarkan kerangka di atas,secara singkat dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

mengkaji mengenai CSR dari PT. Djarum melalui Bakti Budaya Djarum 

Foundation membuat sebuah iklan. Iklan tersebut sebagai bentuk kontribusi PT. 

Djarum untuk mempromosikan lingkungan dimana pabrik PT. Djarum berdiri. 

Iklan tersebut berjudul Jelajah Jawa Tengah yang berisi tempat-tempat wisata 

yang terkenal di Jawa Tengah dan menampilkan beragam kebudayaan, tradisi, 

hingga kuliner khas daerah-daerah di Jawa Tengah. 

Iklan dianalisis secara komunikasi visual menggunakan teori dan data 

wawancara untuk mengetahui bentuk, struktur dan tema iklan Jelajah Jawa 

Tengah. Sedangkan teori semiotika visual John Fiske digunakan untuk 

mengetahui pesan yang terkandung dalam iklan Jelajah Jawa Tengah. Diharapkan 

setelah dilakukan analisis secara komunikasi visual terhadap Iklan Jelajah Jawa 

Tengah dapat diperoleh apa pesan yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut 

dan asyarakat akan lebih memahami mengenai apa saja elemen-elemen visual 

yang terdapat pada iklan Jelajah Jawa Tengah. 
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BAB 5 

 
PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut. 

Pertama, bentuk iklan Jelajah Jawa Tengah atau JJT yaitu iklan audio 

visual/iklan televisi yang dikemas dalam bentuk video. Mencakup 41 tempat 

wisata yang unik dari 10 kota di Jawa Tengah seperti , Boyolali, Banjarnegara, 

Magelang, Jepara, Kudus, Banyumas, Solo, Pekalongan, Wonosobo dan 

Semarang. Terdapat ikon-ikon terkenal pada setiap daerah dan sudah dikenal oleh 

wisatawan lokal maupun mancanegara. Iklan tersebut diperankan oleh pemeran 

laki-laki dan perempuan berwajah indo / sedikit bule dengan usia berkisar 20-30 

tahun untuk menunjukkan sasaran iklan tersebut untuk remaja dan dewasa dan 

iklan tersebut juga ingin ditujukan untuk wisatawan mancanegara. Musik atau 

jingle iklan Jelajah Jawa Tengah dibuat oleh Fortune Indonesia advertising 

agency. Backsound iklan memasukkan beberapa elemen musik gamelan dan 

tempo musik dibuat dinamik namun ada tempo yang dibuat pelan saat gending 

jawa dimainkan. Tempo iklan juga selaras dengan musik sehingga menarik untuk 

dilihat. Dalam iklan JJT terdapat super imposed berupa tipografi yang 

menunjukkan nama tempat yang dikunjungi. Iklan Jelajah Jawa Tengah kemudian 

mulai dipublikasikan melalui media sosial yaitu Youtube dan dipublikasikan oleh 

Indonesia Kaya pada tanggal 26 Agustus 2015 dan tayang di televisi nasional 
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yaitu Metro Tv. 

 

Iklan JJT mempunyai struktur iklan yaitu terdiri dari 10 scene yang 

dikelompokkan sesuai dengan kota. Setiap scene terdiri dari potongan gambar 

yang diambil dari video iklan. Setiap gambar terdiri dari ilustrasi, headline, body 

copy dan tipografi. 

Adapun tema iklan JJT kekayaan alam daerah, ikon daerah dan potensi 

wisata  daerah  di Jawa Tengah. Tema tersebut diambil karena sesuai dengan 

tujuan CSR Djarum Foundation yaitu Bakti Budaya yang berarti 

mempersembahkan sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan sebuah daerah. 

Kedua, terdapat pesan verbal dan non verbal dari iklan Jelajah Jawa Tengah yang 

diambil dari hasil analisis semiotika, hasil wawancara dan hasil angket. Pesan 

verbal yang disampaikan melalui iklan yaitu ingin menunjukkan bahwa di Jawa 

Tengah mempunyai destinasi lengkap untuk berwisata, tidak perlu mewah dan 

dapat dikunjungi oleh siapa saja terutama anak muda yang senang berpetualang. 

Potensi alam yang indah, kebudayaan, kesenian dan kuliner khas setiap daerah 

dapat dinikmati oleh wisatawan. 

 

Tidak hanya pesan verbal, adapun pesan non verbal yang disampaikan 

melalui iklan Jelajah Jawa Tengah secara tidak langsung iklan tersebut juga 

mempromosikan PT. Djarum dan ingin memperlihatkan citra baik dari PT. 

Djarum kepada masyarakat bahwa PT. Djarum sangat peduli terhadap lingkungan 

sekitar. Jawa Tengah juga punya sesuatu yang patut diperlihatkan ke luar, tidak 

hanya Borobudur. Jawa Tengah masih punya tempat wisata yang banyak yang 

patut untuk di eksplore. Tidak hanya wisata ke tempat sejarah namun juga untuk 
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kulinernya, keakraban masyarakatnya. bisa jadi isi komunikasi yang ingin 

disampaikan, iklan ini juga memperlihatkan bahwa Kudus adalah kota kelahiran 

dari PT. Djarum. Iklan JJT juga cocok sebagai iklan pariwisata daerah Jawa 

Tengah. 

 
 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

Pertama, penempatan tipografi pada setiap scene dirasa kurang pas dan 

mengganggu pandangan. Posisi yang dipilih kurang baik dan membuat tipografi 

yang bertujuan sebagai keterangan tempat justru tidak begitu terlihat. Akan lebih 

baik jika diberi tambahan banner pada bagian tipografi atau memilih jenis font 

yang lebih jelas seperti Arial agar lebih terbaca meskipun hanya melihat sekilas. 

Kedua, kurang tepatnya pemilihan pemeran membuat iklan kurang enak 

dinikmati dan pesan iklan kurang tersampaikan dengan baik. Pemeran kurang 

menunjukkan jiwa anak muda dan kurang pas memerankan seorang traveler atau 

penjelajah. Saran untuk Fortune Indonesia Tbk dalam pemilihan talent sebaiknya 

dipilih pemeran yang asli berasal dari Jawa Tengah. Talent tersebut merupakan 

public figure yang terkenal dan jika segementasi pasar adalah anak muda, 

disarankan memilih talent berusia 18-23 tahun yang pasti memiliki jiwa muda dan 

berpakaian santai sesuai dengan usianya. 

Ketiga, meskipun iklan Jelajah Jawa Tengah mempunyai berbagai macam 

durasi sesuai tempat penayangan, namun durasi versi lengkap 4 menit dirasa 
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terlalu lama. Sehingga tempat-tempat yang ditampilkan tidak mudah diingat. 

Perpindahan adegan satu ke adegan yang lain juga dirasa terlalu cepat. Membuat 

penonton tidak dapat menyimak dengan jelas. Untuk penayangan iklan di televisi 

dengan durasi 15 detik sudah pas tetapi yang ditampilkan tidak bisa mencakup 

semua. Hanya muncul tempat wisatanya saja, kuliner, kebudayaan dan tradisi 

tidak terlihat. Sebaiknya iklan dibuat dengan durasi yang cukup kurang lebih 2 

menit saja dengan mengelompokkan iklan berdasarkan nama kota, sehingga 

penayangan lebih maksimal dan perpindahan scene tidak terlalu cepat. Frame 

yang kurang mendukung sebaiknya tidak digunakan misalnya pada saat frame di 

sebuah pasar. Pada frame tersebut tidak jelas pasar tersebut terletak dimana dan 

pasar tersebut bernama pasar apa, sehingga lebih baik dihilangkan dan hanya 

mengambil gambar yang seperlunya saja agar durasi tidak terlalu lama. Durasi 2 

menit juga bisa diperkecil menjadi durasi 15 detik namun yang ditampilkan masih 

tetap lengkap tidak ada yang dikurangi, sehingga penonton akan mendapatkan 

paket lengkap yaitu destinasi wisata, kuliner khas daerah, kebudayaan dan tradisi 

masyarakat hanya dalam satu iklan saja. 

Kelima, tidak adanya informasi tambahan membuat penonton yang belum 

pernah berkunjung kebingungan mengenali tempat yang ditampilkan. Akan lebih 

baik jika dalam iklan ditambahkan voice over sebagai penjelas tempat yang 

dikunjungi. Alternatif lain pengganti voice over dapat menggunakan sub headline 

sebagai penjelas keterangan tempat yang ditampilkan. 
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