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REPRESENTASI CITRA DIRI LAKI-LAKI DALAM IKLAN 

(Studi pada Iklan Produk Rokok Dunhill versi Make it Your Journey) 

 

Oleh 

Rizki Kurniawan 

 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berinteraksi dengan media. Media 

merepresentasikan pesan tertentu yang dibawa bersama konten yang ditampilkan, 

salah satunya melalui iklan. Pesan yang ditampilkan secara berulang-ulang akan 

berpengaruh pada pembentukan identitas diri seseorang. Salah satunya adalah 

citra diri. Penelitian ini bertujuan untuk memunculkan citra diri laki-laki yang 

direpresentasikan dalam iklan produk Dunhill versi Make it Your Journey. 

Penelitian ini mengggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotika 

Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki dalam 

iklan ini dicitrakan sebagai sosok yang mengedepankan prinsip dan tujuan 

hidupnya. 

 

Kata Kunci: Representasi, Citra Diri Laki-laki, Iklan, Semiotika Roland Barthes 

 

  



 
 

ABSTRACT 

THE REPRESENTATION OF MALE SELF-IMAGE IN THE AD 

(Studied on Dunhill Tobacco Advertisement Make it Your Journey Version) 

 

By 

Rizki Kurniawan 

 

Everyday, people always interact with media. Media will representing some 

message that was brought by content that show, for example is advertise. 

Repeated message will give an effect for creating self identity for someone. One of 

example is self image. This research aims to bring out men’s self image 

representation which contained in Dunhill’s product advertisement ‘Make it Your 

Journey’ version. This research using qualitative approach with method of  

Roland Barthes’s semiotics. The result of this research is show that men in this 

advertising was imaged as someone who puts forward the principle and purpose 

of his life. 

 

Keyword : Representation, Male- Self Image, Advertisement, Roland Barthes’s 

Semiotics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 

Komunikasi tidak dapat terpisah dalam kehidupan manusia, dalam segala aspek 

manusia selalu membutuhkan komunikasi. Dalam kajian Ilmu Komunikasi, 

komunikasi terbagi dalam komunikasi verbal dan nonverbal, dimana komunikasi 

verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan dengan cara tertulis (written) atau lisan (oral). Komunikasi verbal 

menempati porsi besar. Karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran atau keputusan, 

lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Dengan harapan, 

komunikan (baik pendengar maupunn pembaca) bisa lebih mudah memahami 

pesan-pesan yang disampaikan. Sedangkan Komunikasi nonverbal adalah proses 

komunikasi dimana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh 

komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi 

wajah dan kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan 

sebagainya, simbol-simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, 

kualitas suara, gaya emosi dan gaya berbicara. 
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Di era teknologi informasi seperti saat ini, pola mentransfer informasi atau strategi 

dalam mengkomunikasikanpun berkembang lebih pesat. Kebutuhan akan 

komunikasi saat ini  tidak hanya dipenuhi dengan tatap muka atau komunikasi 

antar pribadi maupun komunikasi kelompok melainkan juga melalui komunikasi 

massa. Maka dari itu penggunaan media massa adalah salah satu bentuk proses 

sosialisasi terhadap suatu gagasan atau ide tertentu yang mungkin belum diketahui 

atau belum dipahami oleh masyarakat. 

Media massa erat kaitannya dengan dunia periklanan, dimana periklanan saat ini 

telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan media massa, baik media cetak, 

media elektronik, hingga internet sebagai bentuk media baru. Di era modern 

seperti sekarang ini, Iklan bukan hanya sekedar alat untuk mencitrakan produk, 

melainkan juga media yang menyebarkan ideologi, gaya hidup dan imaji. 

Kehadiran iklan dalam keseharian masyarakat tentu memiliki pengaruh tersendiri 

bagi pembentukan persepsi masyarakat. Jika kita cermati dengan seksama, setiap 

iklan yang ditayangkan memiliki ciri khusus seperti kata-kata unik, repetisi 

(pengulangan) kata, maupun jargon-jargon produk yang mudah diingat dan 

menjadi trend dalam masyarakat. 

Dibalik iklan yang ditayangkan terdapat makna yang dibawa dan ditularkan pada 

masyarakat, agar masyarakat tidak hanya mengenal produk yang diiklankan, 

melainkan bisa menjadi konsumen setia bagi produk yang diiklankan. Masyarakat 

yang terus menerus mendapat paparan iklan rentan mengalami perubahan 

kebiasaan dalam pola kesehariannya, karena seseorang tentu mempersepsikan dan 

memiliki respon terhadap tayangan yang ia konsumsi setiap hari. 
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Aspek gender seringkali menjadi ide dalam pembuatan sebuah iklan. Menurut 

Ann Okley dan Elvira (2008 : 42) dijelaskan bahwa seks adalah kata yang 

menunjukkan perbedaan secara biologis antara pria dan wanita. Sedangkan gender 

merupakan persoalan budaya yang merujuk pada klasifikasi sosial yaitu antara 

maskulin dan feminim. Dimana maskulin dan feminim menjadi sebuah nilai yang 

diyakini masyarakat melekat dalam diri pria dan wanita. Dalam 

perkembangannya, nilai maskulinitas merupakan nilai yang marak diangkat 

menjadi ide dalam sebuah iklan. Media telah berperan aktif dalam 

mengekspresikan langsung realita tentang laki-laki. 

Ketika seorang anak laki-laki lahir ke dunia, maka telah dibebankan beragam 

kewajiban dan setumpuk harapan keluarga terhadapnya. Berbagai aturan dan 

atribut budaya telah diterima melalui beragam media yaitu ritual adat, teks agama, 

pola asuh, jenis permainan, tayangan televisi, buku bacaan, petuah dan filosofi 

hidup. Hal-hal yang terjadi sehari-hari selama berpuluh tahun yang bersumber dari 

norma-norma budaya telah membentuk suatu pencitraan diri dalam kehidupan 

seorang lelaki. Kondisi ini dapat dilihat dari selera dan cara berpakaian, 

penampilan, bentuk aktivitas, cara bergaul, cara penyelesaian permasalahan, 

ekspresi verbal maupun nonverbal hingga jenis aksesoris tubuh yang dipakai. 

Termasuk juga juga anggapan bahwa laki-laki harus kuat secara fisik, pintar, 

logis, seorang yang individualistik, dan condong pemimpin, serta sifat-sifat jantan 

lainnya. 

Perkembangan konstruksi nilai maskulinitas dari tiap kebudayaan dan dari zaman 

ke zaman telah menciptakan nilai maskulinitas yang beragam. Kini laki-laki tak 

hanya dicitrakan sebagai sosok yang jantan secara fisik, tapi juga digambarkan 
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sebagai sosok yang modis, memperhatikan penampilan dan mulai mengenal 

berbagai perawatan tubuh atau yang biasa dikenal sebagai metroseksual. 

Kehadiran trend metroseksual membuat pemahaman tentang citra laki-laki telah 

bergeser ke arah yang lebih dinamis dan modern mengikuti perkembangan zaman. 

Gambaran mengenai citra diri laki-laki yang modern dapat kita lihat dalam iklan 

produk rokok Dunhill versi Make it Your Journey. Dalam penyajiannya, 

ditampilkan gambaran citra diri laki-laki saat ini yang cenderung lebih modis dan 

memperhatikan penampilan, terlihat dari gaya pakaian yang digunakan para 

pemeran. Selain itu, juga digambarkan bagaimana realita keseharian yang 

dihadapi laki-laki berkaitan dengan pekerjaan, keputusan dan penentuan masa 

depannya.  

Cerita dalam iklan bermula dari adegan seorang pria muda yang berada dalam 

sebuah ruangan yang terlihat tengah bingung mengambil sebuah keputusan. 

Selang tidak begitu lama, akhirnya sang pria merasa yakin atas keputusannya dan 

pergi melangkah dengan mantap. Adegan kedua menayangkan seorang pria 

tengah berbincang dengan seorang yang usianya lebih tua. Ditengah perbincangan 

sang pria disodori sebuah kontrak kerja, namun kemudian dengan tegas sang 

pemuda menolak dan dengan mantap memilih jalan hidupnya sendiri. Adegan 

ketiga memperlihatkan seorang pria yang tengah mengatur ruangan, dan 

kemudian seolah tengah menikmati kebebasannya diatas gedung bertingkat. 

Dengan diiringi narasi yang mendukung visual iklan, semakin memberikan 

gambaran jelas tentang citra diri laki-laki yang akan diungkap dalam penelitian 

ini. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melihat gambaran citra diri laki-

laki yang relevan dengan kondisi laki-laki masa kini yang tidak lagi memandang 

maskulinitas sebatas fisik, namun lebih memperhatikan penampilan dan karir. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, hal ini 

dikarenakan dalam iklan rokok Dunhill tersebut ingin diketahui mitos citra diri 

laki-laki masa kini. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana citra diri laki-laki 

direpresentasikan dalam iklan rokok Dunhill versi Make it Your Journey? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui citra diri laki-laki 

direpresentasikan dalam iklan rokok Dunhill versi Make it Your Journey. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan 

referensi, bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan FISIP 

Universitas Lampung khususnya dalam bidang kajian semiotika, 

periklanan dan citra diri. 

b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan representasi citra diri 

yang sedang diteliti. 
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2. Manfaat praktis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai panduan sehari-hari dalam 

mengkonsumsi media khususnya iklan. 

b. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang berminat menganalisis lebih lanjut 

tentang kajian iklan di media televisi, khususnya melalui pendekatan 

analisis semiotika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai iklan telah banyak dilakukan dengan menganalisis berbagai 

tema, terutama yang lekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kecantikan, 

maskulinitas, gaya hidup, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur 

penelitian. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Yogi Pradipta Ramadhan (Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Komunikasi, Program Studi Periklanan, 

Universitas Indonesia, Tahun 2012) yang berjudul “Representasi Maskulinitas 

dalam Iklan Man Toiletries (Studi pada Iklan Televisi Serial Vaseline Men Body 

Lotion Versi „Pemotretan‟ dan Vaseline Men Face Moisturizer Versi „Gym‟). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis semiotika C.S. Peirce. 

Penelitian tersebut membahas bagaimana sebuah iklan merepresentasikan 

maskulinitas pria. Kesimpulan yang didapatkan adalah maskulinitas pada kedua 

iklan masih menggunakan stereotype berdasarkan identitas fisik dan  sifat pria 

seperti tubuh atletis, senang berolahraga, serta percaya diri, hal ini terlihat dari 

tanda-tanda iklan berupa tampilan fisik talent, serta indeks yang memperlihatkan 

bahwa pria-pria tersebut semakin percaya diri  dengan penggunaan produk dan 
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perubahan yang terjadi pada kulitnya setelah pemakaian produk. Perbedaan 

dengan penelitian ini  adalah terletak pada objek penelitian  (Vaseline Men),  

penelitian ini berfokus pada meneliti maskulinitas dalam iklan, dan menggunakan 

teori semiotika dari  C.S Peirce dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan 

kontribusi bagi peneliti terutama dalam menambah referensi analisis semiotika 

berdasarkan teori C.S. Peirce. Penelitian kedua dilakukan oleh Muh. Fitroh 

Anshori (Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2014) yang berjudul “Maskulinitas dalam 

Iklan Televisi” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis 

semiotika Roland Barthes. Penelitian tersebut membahas bagaimana iklan Extra 

Joss Blend Bukan PHP versi „Verrel Bramasta‟ merepresentasikan maskulinitas 

pria. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah terdapat tanda 

maskulinitas dalam iklan Extra Joss Blend yang bukan hanya menampilkan sosok 

maskulin, namun juga menampilkan sosok lelaki yang dianggap jauh dari kata 

maskulin dan juga memunculkan perempuan sebagai Sub Ordinat laki-laki 

sebagai gambaran realitas sosial antara laki-laki dan perempuan yang masih 

diyakini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

terletak pada obyek penelitian (Extra Joss Blend) dan fokus penelitian, dimana 

penelitian ini berfokus pada meneliti unsur-unsur maskulinitas dalam iklan. 

Disamping itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi penulis dalam 

memahami lebih jauh tentang analisis semiotika berdasarkan teori Roland Barthes 

 

.  
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Lebih lengkap akan disajikan dalam bentuk tabel :  

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

1 

Judul Representasi Maskulinitas dalam Iklan 

Man Toiletries 

Penulis Yogi Pradipta Ramadhan 

Kontribusi Memberikan tambahan referensi mengenai 

cara menganalisis unsur semiotika dengan 

menggunakan teori semiotika C.S. Peirce 

Perbedaan Penelitian Perbedaan terletak pada objek penelitian, 

teori semiotika dan fokus penelitian 

2 

Judul Maskulinitas dalam Iklan Televisi 

Penulis Muh. Fitroh Anshori 

Kontribusi Memberikan gambaran mengenai 

maskulinitas yang ditampilkan iklan 

Perbedaan Penelitian Perbedaan terletak pada objek dan fokus 

penelitian 

 

2.2.  Tinjauan Teoritik 

2.2.1. Tinjauan Tentang Representasi Iklan 

Representasi merupakan suatu perbuatan yang mewakili suatu perbuatan lainnya, 

atau keadaan yang diwakili oleh keadaan lainnya, dan juga suatu gambaran 
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tertentu sehingga gambaran tersebut dapat mewakili perbuatan atau keadaan yang 

dimaksud. 

Dan dari perbuatan, keadaan dan tindakan yang mewakili tersebut tergambarlah 

perbuatan, keadaan dan tindakan yang sesungguhnya karena telah diwakili. 

Sehingganya, cukuplah sampel yang menjadi gambaran perwakilan dari 

perbuatan, keadaan dan juga tindakan yang ingin di gambarkan. 

Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Manfaat iklan 

bagi perusahaan adalah membawa pesan yang diinginkan produsen kepada 

khalayak ramai. Iklan menjangkau berbagai daerah yang sulit dijangkau secara 

fisik oleh produsen (Kasali, 1995: 9-11). Menurut Wright, iklan merupakan suatu 

proses komunikasi yang mempunyai kekuatan yang sangat penting sebagai alat 

pemasaran yang menjual barang, memberikan layanan serta gagasan dan ide-ide 

melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif (dalam Liliweri 

1997: 20). 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa iklan adalah suatu pesan 

yang menawarkan berupa produk barang atau jasa yang ditujukan kepada 

khalayak atau audiens, dimana dalam penyebaran informasinya menggunakan 

media massa. Kehadiran iklan saat ini bukan sekedar sarana untuk 

memperkenalkan produk, namun telah berkembang ke tataran yang lebih luas 

yakni membawa seperangkat konsep pemikiran dari pembuat iklan. Seperangkat 

konsep pemikiran ini direpresentasikan dalam keseluruhan iklan melalui unsur-
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unsur semiotik yang secara langsung maupun tidak langsung ditampilkan dalam 

setiap detik iklan.  

2.2.2. Citra Diri 

La Rose (1996) menyebutkan bahwa citra diri adalah gambaran tubuh sendiri 

yang dibentuk dalam pikiran untuk menyatakan suatu cara penampilan tubuh 

seperti cantik, dan jelek. Citra diri ini penting dalam proses evaluasi diri dan juga 

penting dalam pengembangan konsep diri. Hal tersebut didukung oleh Maltz 

(1996), yang menyatakan bahwa citra diri adalah konsepsi seseorang mengenai 

orang macam apakah dirinya. Ini merupakan produk masa lalu besera sukses dan 

kegagalannya, penghinaan dan kemenangannya serta orang lain bereaksi terhadap 

dirinya. 

Hadisubrata (1997), menjelaskan bahwa orang yang memiliki citra diri positif 

akan mengembangkan watak-watak seperti percaya diri, menghargai diri sendiri, 

menerima diri sendiri, mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Sebaliknya 

orang yang memiliki citra diri negatif akan mengembangkan watak seperti rendah 

diri, membenci diri sendiri, pemalu, dan watak-watak lainnya yang menghambat 

penyesuaian sosial dalam pergaulan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa citra diri adalah 

gambaran individu mengenai penampilan fisik dan perasaan yang menyertainya 

berdasarkan penilaian subyektif dirinya sendiri, citra diri dipengaruhi pengalaman 

masa lalu beserta sukses dan kegagalannya, dan pemikiran tentang nilai ideal 

menurut seseorang. Citra diri dapat bernilai positif maupun negatif. Orang yang 

bercitra diri positif cenderung percaya diri dan memaksimalkan segala potensinya, 
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sedangkan orang yang bercitra diri negatif cenderung rendah diri dan sulit 

berdamai dengan segala kekurangannya. 

Citra diri positif dan negatif memiliki karakteristik yang bertentangan. Fleet 

(1997) mengemukakan beberapa karakteristik dari individu yang memiliki citra 

diri yang positif. Adapun karakteristik tersebut antara lain : 

1) Memiliki rasa percaya diri yang tinggi  

2) Berorientasi pada ambisi baik dan sasaran 

3) Terorganisir dengan baik dan efisien 

4) Bersikap mampu  

5) Memiliki kepribadian yang menyenangkan  

6) Mampu mengendalikan diri 

Sedangkan karakteristik individu yang memiliki citra diri negatif antara lain : 

1) Merasa rendah diri 

2) Tidak memiliki ambisi 

3) Suka menyendiri 

4) Pemalu 

5) Hanya memikirkan diri sendiri 

6) Memiliki gagasan dan emosi yang negatif 

Baik citra diri positif maupun negatif akan berpengaruh besar bagi kehidupan 

seseorang sehari-hari, karena citra diri ini mencakup bagaimana gambaran 

seseorang tentang dirinya sendiri dan juga nilai ideal yang dianutnya. 
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2.2.3. Citra Diri Laki-laki dalam Iklan 

Iklan saat ini dirancang dengan konsep yang lebih dinamis, tidak sekedar 

memperkenalkan dan menjual produk yang diiklankan, namun iklan kini telah 

meluas pada hal yang lebih membekas di ingatan audiens, baik melalui konsep, 

adegan, percakapan ataupun makna tersembunyi dalam sebuah iklan. Melalui 

iklan, pemilik produk bisa mentransfer ideologi brand mereka kepada para 

audiens, yang bertujuan supaya audiens bisa menjadi loyal terhadap produk 

tersebut. 

Secara umum, maskulin diartikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat-sifat 

kejantanan, baik berupa kepribadian, perilaku, pekerjaan, benda atau lainnya. 

Misalnya agresif, dominan, ambisius, tanpa emosi, balap motor, naik motor besar, 

senjata api, tinju, bina raga, buruh bangunan, sopir truk, adalah hal-hal yang 

dianggap maskulin.  (http://www.psikoterapis.com/?en_apakah-maskulin-dan-

feminin-itu-,213 diakses pada 7/1/2017 pukul 7.42 WIB). 

Perkembangan pemahaman mengenai citra diri laki-laki telah membuat 

pergeseran pada keseharian laki-laki. Sekarang citra laki-laki juga telah merambah 

menjadi sosok yang rapih, memperhatikan penampilan, pakaian tatanan rambut, 

bahkan hingga peduli terhadap wajah yang kusam atau berminyak. Sebagai 

konsekuensi dari perkembangan itu, bermunculan berbagai produk laki-laki yang 

menjurus kearah trend baru yang disebut metroseksual.  

Metroseksual adalah sosok narcissistic dengan penampilan dandy (pesolek), yang 

tidak jauh dari penampilan gaya dandan pria di media massa yang jatuh cinta tidak 

hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga gaya hidup metropolis. Belakangan ini pria 

http://www.psikoterapis.com/?en_apakah-maskulin-dan-feminin-itu-,213
http://www.psikoterapis.com/?en_apakah-maskulin-dan-feminin-itu-,213
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metroseksual bukanlah pria yang hanya dandy dalam penampilan namun juga 

tipe-tipe laki-laki berduit, dengan pola hidup bergerak menjangkau kota-kota 

metropolis yang menyediakan segala hal yang terbaik seperti klub, spa, salon, 

butik, penata rambut, restoran, dan toko. Gaya hidup metroseksual ini tumbuh dan 

berkembang dengan adanya sinergi antara produsen “ideologi‟ budaya posmodern 

dengan media serta iklan untuk menciptakan kebutuhan baru pada kaum pria. 

Dalam iklan-iklan tersebut, sosok metroseksual dihadirkan untuk menawarkan 

produk dari gaya hidup konsumtif, tubuh (cita rasa), dan citra. Iklan tidak lagi 

menjual fungsionalitas produk namun juga telah dikaitkan dengan tampilan 

permukaan dan gaya, sehingga saat ini identitas metroseksual menjadi tidak hanya 

sekedar trend namun telah menjadi sebuah identitas sosial yang baru. (Handoko 

dalam Alivia : 2015;9). 

Menurut Kartajaya dkk (2004), ciri-ciri pria metroseksual antara lain, yaitu :  

1. Pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar di mana hal ini tentu saja 

berkaitan dengan kesempatan akses informasi, pergaulan, dan gaya hidup 

yang dijalani dan secara jelas akan mempengaruhi keberadaan mereka.  

2. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena banyaknya 

materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup yang dijalani.  

3. Memilih gaya hidup urban dan hedonis.  

4. Secara intens mengikuti perkembangan fesyen di majalah-majalah mode 

pria agar dapat mengetahui perkembangan fesyen terakhir yang mudah 

diikuti.  
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5. Umumnya memiliki penampilan yang klimis,  dandy dan sangat 

memperhatikan penampilan serta perawatan tubuh.  

(http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pria-metroseksual-ciri.html 

diakses pada 10/1/2017 pukul 22.31 WIB) 

Sebagai konsekuensi dari semakin maraknya produk-produk khas metroseksual 

tersebut, para produsen memainkan persepsi mengenai citra diri laki-laki sesuai 

karakteristik produknya masing-masing. Karena trend metroseksual ini lebih 

menitikberatkan pada rasa, citra dan gaya hidup, amatlah penting bagi produsen 

untuk mengisi persepsi audiens dengan citra diri laki-laki sesuai dengan 

karakteristik produknya. Dalam memengaruhi persepsi audiens, iklan berperan 

sebagai media yang mampu memenuhi kebutuhan produsen. Dimana iklan 

diyakini mampu secara efektif menyampaikan pesan yang diinginkan oleh 

produsen. 

Trend metroseksual yang kini hadir di tengah masyarakat membuat laki-laki tidak 

hanya sekedar menjaga maskulinitas secara fisik supaya terlihat gagah, tapi kini 

laki-laki mulai membuang uang untuk hal-hal yang bisa meningkatkan status 

sosialnya sebagai makhluk metroseksual. Semisal kini laki-laki tidak hanya 

sekedar membeli baju, namun harus memiliki baju dari brand terkenal yang 

harganya tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan baju yang kualitasnya 

sama namun buatan brand yang tidak terkenal. Potongan rambut laki-laki pun kini 

bukan sekedar memenuhi kriteria rapih, namun mengikuti gaya apa yang tengah 

trend saat ini, dengan menggunakan pomade dari brand terkenal yang bisa 

dikategorikan harga kelas atas. Jika jaman dulu laki-laki yang berjambang itu 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pria-metroseksual-ciri.html%20diakses%20pada%2010/1/2017%20pukul%2022.31
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pria-metroseksual-ciri.html%20diakses%20pada%2010/1/2017%20pukul%2022.31
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karena proses pertumbuhan alami, kini justru bermunculan pria-pria dengan 

jambang buatan hanya untuk mengejar tren yang tengah popular saat ini. Kesemua 

ini juga tidak lepas dari kampanye produk yang direpresentasikan dalam iklan-

iklan televisi. Dimana setiap detil yang ditampilkan media bisa saja menjadi 

inspirasi bagi siapa saja yang mengonsumsi tayangannya. 

Melihat fenomena diatas, penulis mecoba mendalami standar citra diri laki-laki 

yang ingin disampaikan oleh Dunhill dengan cara meneliti adegan demi adegan 

dalam iklan produknya yang bertema “Make it Your Journey”. 

2.2.4. Semiotika Roland Barthes 

Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), fungsi tanda, 

dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu 

yang lain. Semiotik mengkaji tanda, penggunaan tanda dan segala sesuatu yang 

bertalian dengan tanda. Dengan kata lain, perangkat pengertian semiotik (tanda, 

pemaknaan, denotatum dan interpretan) dapat diterapkan pada semua bidang 

kehidupan asalkan ada prasyaratnya dipenuhi, yaitu ada arti yang diberikan, ada 

pemaknaan dan ada interprestasi (Cristomy dan Untung Yuwono, 2004:79). 

Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti "tanda" atau sign 

dalam bahasa inggris ini adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda yang menjadi 

segala bentuk komunikasi yang mempunyai makna antara lain: kata (bahasa), 

ekspresi wajah, isyarat tubuh, film, sign, serta karya sastra yang mencakup musik 

ataupun hasil kebudayaan dari manusia itu sendiri. Tanpa adanya sistem tanda 

seorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. (Sobur, 2004:12). 
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Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai, dalam hal ini tidak dapat 

disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktural dari tanda. Barthes 

dengan demikian signifikasi sebagai sebuah proses yang total dengan suatu 

susunan yang sudah terstruktur. Signifikasi tak terbatas pada bahasa, tetapi juga 

pada hal-hal lain diluar bahasa. Barthes menganggap kehidupan sosial sebagai 

sebuah signifikansi. Dengan kata lain, kehidupan sosial, apa pun bentuknya, 

merupakan suatu sistem tanda tersendiri (Kurniawan, 2001 : 53). 

Teori semiotik Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori bahasa 

menurut de Saussure. Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa merupakan 

sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu 

dalam waktu tertentu (Sobur, 2003 : 63). Selanjutnya Barthes menggunakan teori 

signifiant-signifie yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan 

konotasi. Istilah significant menjadi ekspresi (E) dan signifie menjadi isi (C). 

Namun, Barthes mengatakan bahwa antara antara E dan C harus ada relasi (R) 

tertentu, sehingga membentuk tanda (sign, Sn). Konsep relasi ini membuat teori 

tentang tanda lebih mungkin berkembang karena relasi ditetapkan oleh pemakai 

tanda.  

Sebagaimana pandangan Saussure, Barthes juga meyakini bahwa hubungan antara 

penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbitrer. 

Bila Saussere hanya menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka 

Roland Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan 
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sistem penandaan pada tingkat konotatif. Barthes juga melihat aspek lain dari 

penandaan, yaitu "mitos" yang menandai suatu masyarakat. 

Gambar 2.1. Peta Tanda Roland Barthes (Sobur, 2003 : 69) 

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

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

penanda konotatif (4). Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran 

pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna 

yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-

benarnya, yang disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas. 

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan 

makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya terbuka 

kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi Barthes, 

denotasi merupakan sistem signifikansi tingkat pertama, sedangkan konotasi 

merupakan sistem signifikansi tingkat kedua. Denotasi dapat dikatakan 

merupakan makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi merupakan makna 

subjektif dan bervariasi. 
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Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai 'mitos' dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

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

dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, pertanda, dan tanda. Namun, 

sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang 

telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos juga suatu sistem pemaknaan 

tataran kedua. Di dalam mitos pula, sebuah pertanda dapat memiliki beberapa 

penanda (Budiman, 2001 : 28, dalam Sobur, 2004 : 71). 

2.2.5. Kerangka Pikir 

Berdasar pada kenyataan masa kini bahwa persaingan dunia usaha sudah semakin 

pesat, mengharuskan setiap perusahaan mencari cara yang lebih kreatif dalam 

merebut pangsa pasar yang sesuai segmentasi produk. Keharusan ini membuat 

perusahaan menggunakan berbagai macam fasilitas untuk memperkenalkan 

produknya sekaligus mepertahankan pasar yang sudah terbentuk. Salah satu cara 

yang digunakan adalah melalui iklan. Iklan saat ini bukan hanya digunakan untuk 

memperkenalkan produk semata, namun telah berkembang dengan membawa 

ideologi masing-masing produk. Ideologi ini direpresentasikan melalui tiap 

adegan, baik secara verbal maupun nonverbal sehingga menjadi satu kesatuan 

makna tertentu. 

Makna yang muncul berupa kesan penggambaran yang menambah kompleks 

definisi citra diri seseorang. Kesan citra diri inilah yang membuat seseorang 

menggunakan produk-produk yang secara kegunaan tidak terlalu dibutuhkan, 

namun berfungsi menambah kesan yang memperindah citra dirinya. Salah satu 

produk yang mengandung pesan citra diri adalah iklan produk rokok, dimana telah 
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banyak larangan merokok dan himbauan mengenai bahaya merokok, namun tetap 

saja iklan rokok tampil di televisi. Iklan produk rokok inilah yang kemudian 

memunculkan tanda tanya ketika sebuah iklan tidak menampilkan produknya 

namun tetap bisa memberikan kesan tersendiri bagi para penontonnya. Iklan rokok 

menampilkan gambaran citra diri laki-laki yang dikonstruksi sesuai dengan 

kebutuhan marketing produk.   

Salah satu iklan produk rokok yang memberikan gambaran citra diri laki-laki ideal 

adalah Dunhill. Iklan produk ini menampilkan  sosok laki-laki ideal sesuai definisi 

karakteristik segmentasi pasarnya. Sehingga munculah kesan citra diri tertentu 

yang membuat penonton iklan berpikiran jika ingin menjadi laki-laki ideal seperti 

yang di iklan, maka bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi produk tersebut. Salah 

satu iklan yang menarik untuk diamati adalah iklan Dunhill versi “Make it Your 

Journey” yang menampilkan sosok pria modern, lengkap dengan permasalahan 

yang sering dihadapi lelaki, masalah pekerjaan, prinsip dan tujuan. Melalui iklan 

ini produsen menanamkan gambaran citra diri tersebut pada para penonton. 

Iklan ini akan diamati dengan menggunakan analisis semiotika, dengan cara 

mencari adegan-adegan yang memuat unsur representasi citra diri laki-laki untuk 

kemudian dicari makna yang terkandung didalamnya. Sehingga nantinya bisa 

disimpulkan representasi citra diri laki-laki yang terkandung dalam iklan Dunhill 

versi “Make it Your Journey” ini. 
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2.2.6. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka pikir
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis. Asumsi dasar dalam 

pendekatan konstruktivis ini adalah realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, 

namun tidak juga turun karena campur tangan Tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk 

dan dikonstruksi. Dengan demikian, realitas yang sama bisa ditanggapi, 

dimaknai dan dikonstruksi secara berbeda-beda oleh semua orang. Karena, setiap 

orang mempunyai pengalaman, prefrensi, pendidikan tertentu dan lingkungan 

pergaulan atau sosial tertentu, dimana semua itu suatu saat akan digunakan untuk 

menafsirkan realitas sosial yang ada disekelilingnya dengan konstruksinya 

masing-masing. 

Selain itu, mereka melihat bahwa realitas merupakan suatu bentukan secara 

simbolik melalui interaksi sosial. Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting 

dalam membentuk realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, 

pengalamaan, kepentingan, dan sebagainya mencoba mengungkapkan diri dan 

selanjutnya akan memberi sumbangan dalam membentuk realitas secara simbolik. 

Interaksi sosial menjadi penting dalam proses ini. Realitas secara simbolik 

merupakan hasil bersama secara sosial. 
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3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan 

metode penelitian kualitatif.  Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

(1975) dalam Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  Metode penelitian kualitatif 

menjelaskan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang objektif dan sifat 

yang tetap, melainkan bersifat interpretif. Komunikatornya bersifat aktif, kreatif, 

dan memiliki kemauan bebas dan perilaku (komunikasi) secara internal 

dikendalikan oleh individu (Mulyana, 2004: 147).  

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 

sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode 

kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambar yang lengkap dari 

permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian 

untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna 

dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi 

yang dikaji tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada 

makna yang merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan 

suatu nilai dibalik data yang tampak. 
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3.3. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman 

yang sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pendekatan 

kualitatif ini alat yang digunakan untuk menganalisa adalah dengan memakai 

Semiotika Roland Barthes.  

3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

1) Data primer : data yang berupa scene – scene dari iklan rokok Dunhill 

versi “Make it Your Journey” berdurasi 1 menit 2 detik yang diunggah di 

situs youtube.com dan telah diunduh oleh peneliti pada tanggal 14 Maret 

2016. 

2) Data Sekunder : Studi kepustakan, yaitu dengan membaca dan mengutip 

sumber-sumber tertulis seperti buku, arsip, artikel, surat kabar, dan lain-

lain yang berkaitan dengan penelitian. 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction 

(Reduksi Data), data display (Penyajian Data), dan conclusion. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah data 

direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data 

dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
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hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Emzir, 2010).  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan penulis dengan langkah sebagai 

berikut:  

a) Identifikasi Tanda  

Penulis menentukan beberapa adegan yang dianggap mewakili iklan dalam 

menggambarkan gaya hidup dan melakukan penandaan. Adegan-adegan tersebut 

diambil dari iklan yang telah ditentukan, yaitu iklan rokok Dunhill versi “Make it 

Your Journey”  

b) Signifikasi Dua Tahap Semiotika Roland Barthes  

Adegan (tanda) yang telah ditentukan dianalisis menggunakan metode semiotika 

Roland Barthes. Analisis yang dilakukan berupa signifikasi dua tahap, dimana 

pada tahap pertama penulis mencari tahu makna denotasi dengan menggunakan 

adegan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Selanjutnya makna denotasi tersebut digunakan sebagai penanda dalam signifikasi 

tahap kedua. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan adegan secara umum sebagai 

tandanya. Teknik pengambilan gambar dan dialog/suara/teks tidak dianalisis 

secara mendetail.  
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c) Hasil Analisis  

Hasil analisis mendeskripsikan bagaimana citra diri laki-laki digambarkan dalam 

iklan berdasarkan analisis dengan metode semiotika Roland Barthes. Kemudian 

penulis akan memberikan kesimpulan tentang bagaimana citra diri yang 

terkandung dalam iklan tersebut. 

3.6. Teknik Keabsahan Data  

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. 

Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data yang menggunakan berbagai 

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil observasi atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 

berbeda. Menurut Dwidjowinoto (2002) dalam Jaya Aji, (2015 : 42). Ada 

beberapa macam triangulasi data, yaitu :  

1. Triangulasi Sumber  

Membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan  

2. Triangulasi Waktu  

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku 

manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset perlu mengadakan 

observasi atau analisis tidak hanya satu kali. 

3. Triangulasi Teori  
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Memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan 

rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya 

hasilnya komprehensif.  

 

 

4. Triangulasi Metode  

Usaha mengecek keabsahan data atau keabsahan temuan riset. Triangulasi metode 

dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data 

untuk mendapatkan yang sama. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa 

keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu supaya 

didapatkan hasil penelitian yang kredibel. 

3.7. Fokus Penelitian 

Agar tidak meluas, maka perlu ditetapkan adanya fokus penelitian pada penelitian 

ini. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada adegan-adegan 

yang menggambarkan citra diri laki-laki pada iklan rokok Dunhill versi “Make it 

Your Journey”. Peneliti mengidentifikasi shot, dialog/suara/teks, dan visual pada 

adegan-adegan yang telah dipilih dan menganalisisnya dengan metode semiotika 

Roland Barthes untuk mengetahui bagaimana citra diri laki-laki direpresentasikan 

dalam iklan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Sejarah Perusahaan 

PT Bentoel Internasional Investama Tbk atau Bentoel Group adalah perusahaan 

rokok terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan Malang. 

Pada 17 Juni 2009, perusahaan ini diakuisisi oleh British American Tobacco, 

perusahaan rokok terbesar kedua di dunia dengan saham 85%. Kemudian, pada 25 

Agustus 2009, BAT menaikkan kepemilikan saham Bentoel Group hingga 99%. 

Pada awal tahun 2010, BAT Indonesia resmi bergabung dengan Bentoel. Namun, 

pada 7 September 2011, BAT resmi menjual 13% saham Bentoel ke 

pihak UBS cabang London.  

PT Bentoel Group bermula dari pabrik rokok kecil bernama “Strootjes Fabriek 

Ong Hok Liong”, yang didirikan oleh Ong Hok Liong. Pada tahun 1954 pabrik 

rokok tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Rokok Tjap Bentoel. 

Pada akhir tahun 1960-an, Bentoel Group menjadi perusahaan pertama di 

Indonesia untuk memproduksi rokok kretek filter buatan mesin dan membungkus 

kotak rokoknya dengan plastik. Inovasi-inovasi ini kemudian menjadi standar 

pada industri tembakau nasional. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/British_American_Tobacco
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
https://id.wikipedia.org/wiki/7_September
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/UBS
https://id.wikipedia.org/wiki/London
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ong_Hok_Liong&action=edit&redlink=1
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Pada tahun 1987 perusahaan Bentoel menjadi perusahaan publik terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta juga Rajawali Corpora mengambil alih pengelolaan dari perusahaan 

Bentoel pada perkembangan perusahaan Bentoel mengubah nama perusahaan 

menjadi "PT Bentoel Internasional Investama Tbk". Kemudian pada tanggal 17 

Juni 2009, British American Tobacco mengakuisisi PT Bentoel Internasional 

Investama Tbk. PT Bentoel Internasional Investama Tbk kemudian bergabung 

dengan PT British American Tobacco Indonesia Tbk sejak pada tanggal 1 

Januari 2010 dengan tetap mempertahankan nama Bentoel dimana PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk menjadi entitas yang menerima penggabungan.  

4.2. Varian Produk 

- Sigaret Kretek Tangan 

Rokok kretek ini asli terbuat dari lintingan tangan. Ragam paduan 

tembakau dan cengkehnya dibuat secara khusus untuk memenuhi 

preferensi selera mayoritas konsumen dewasa. Varian produknya antara 

lain : 

 Bintang Buana Raya 

 Tali Jagat Raya 

 Sejati 

 Sejati Gold 

 Joged 

 Rawit 

 Prinsip 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/1987
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Rajawali_Corpora
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/British_American_Tobacco
https://id.wikipedia.org/wiki/British_American_Tobacco
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/2010
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- Sigaret Kretek Mesin Full Flavor 

Perpaduan blend tembakau dengan cengkeh berkualitas tinggi, yang 

melalui standar prosedur operasional global yang ketat untuk 

menciptakan brand berskala dunia. Varian produknya antara lain : 

 Bintang Buana Filter 

 Tali Jagat Filter 

 Bentoel Biru 

 Bentoel Biru Slim 

 Dunhill Filter 

- Sigaret Kretek Mesin Light Mild 

Sebuah rokok tembakau dan cengkeh yang masuk dalam kategori mild. 

Varian produknya antara lain : 

 Bentoel 

 Star Mild 

 Star Mild Cool Menthol 

 Star Mild Tritek 

 Star Mild Mintek 

 neO Mild 

 unO Mild 

 One Mild 

 Club Mild 

 X Mild 

 Dunhill Mild 

https://id.wikipedia.org/wiki/Star_Mild
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- Sigaret Putih Mesin 

Rokok dengan pangsa pasar global, yang terbuat dari paduan tembakau 

berkualitas dengan menggunakan mesin dan standar modern. Varian 

produknya antara lain : 

 Dunhill 

 Dunhill Switch 

 Dunhill Lights 

 Dunhill Menthol 

 Country 

 Country Lights 

 Ardath Specials 

 Lucky Strike 

 Pall Mall 

 Pall Mall Lights 

 Pall Mall Menthol 

(http://bentoelgroup.com/group/sites/BAT_A5EEYP.nsf/vwPagesWebLive/DO9T

5K3S?opendocument diakses pada 24/8/2016 Pukul 07.00 WIB) 

4.3. Iklan Dunhill versi “Make it Your Journey” 

Berangkat dari realita saat ini mengenai mitos yang berkembang di masyarakat 

bahwa laki-laki adalah sosok yang identik dengan kesuksesan, karir dan prinsip. 

Iklan ini mengangkat topik yang dekat dengan permasalahan yang dihadapi laki-

laki. Dimana tuntutan untuk sukses terkadang memaksanya berjuang walaupun 

yang ia lakukan bertentangan dengan hatinya. Adegan pertama menggunakan latar 

sebuah ruangan kantor dalam gedung bertingkat. Memperlihatkan keberanian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dunhill_(rokok)
https://id.wikipedia.org/wiki/Lucky_Strike
https://id.wikipedia.org/wiki/Pall_Mall_(rokok)
http://bentoelgroup.com/group/sites/BAT_A5EEYP.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K3S?opendocument
http://bentoelgroup.com/group/sites/BAT_A5EEYP.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K3S?opendocument
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seorang lelaki melepaskan pekerjaan demi memperjuangkan impiannya sendiri. 

Memang selama ini pekerjaannya sudah cukup memberinya kepastian hidup, 

namun dengan tetap mempertahankan pekerjaan tersebut, dirasa sedikit 

bertentangan dengan keinginan hatinya. 

Adegan kedua memperlihatkan seorang yang telah mengetahui jalan hidup yang ia 

inginkan, telah begitu yakin dengan tujuannya dan berani menolak sesuatu yang 

berlainan dengan tujuan hidupnya. Dan adegan ketiga memperlihatkan seseorang 

yang tengah puas menikmati jalan hidupnya sendiri. 

Iklan dunhill versi “Make it Your Journey” yang berdurasi 1 menit 2 detik ini 

menampilkan gambaran yang berbeda seolah menegaskan bahwa menjadi seorang 

lelaki harus tegas dan berani memperjuangkan apa yang sesuai dengan tujuan 

hidupnya walaupun memiliki resiko. 

Walaupun tidak secara tersurat menampilkan bentuk produk rokok, dan 

menggunakan jalan cerita yang tidak langsung menceritakan tentang produk 

rokok, akan tetapi iklan yang tayang di beberapa stasiun televisi ini mengikuti 

aturan penayangan iklan rokok yang diperbolehkan di Indonesia yakni dalam 

rentang pukul 21.30 sampai pukul 05.00 waktu setempat.   

Sebelum Dunhill mengeluarkan iklan versi Make it Your Journey, Dunhill pernah 

mengeluarkan iklan dengan versi Fine Cut for fine taste sebagai pengenalan 

tentang produk Dunhill yang dibuat secara premium dan penuh perhatian 

termasuk ketepatan pemotongan. Sebagai versi barunya dibuatlah iklan Dunhill 

versi Make it Your Journey yang sudah tidak lagi berfokus pada pengenalan 

produk, melainkan menyampaikan pesan tersirat kepada penonton.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Iklan kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperkenalkan produk dan 

meningkatkan penjualan, namun kini iklan juga berfungsi dalam menyebarkan 

makna tertentu sehingga penyebaran pesan bisa lebih halus dan semakin efektif 

untuk membentuk konsumen setia suatu produk. 

1. Iklan produk Dunhill versi “Make it Your Journey” menghadirkan definisi 

lain mengenai hubungan karir dengan dunia laki-laki. Dimana laki-laki 

Dunhill tidak sekedar mengejar karir yang tinggi tapi lebih mencari apa 

yang sesuai dengan keinginan hatinya. Hal ini memberikan kesadaran pada 

audiens bahwa penting bagi seorang laki-laki untuk memiliki tujuan hidup 

dan berani untuk memperjuangkan tujuan hidupnya.  

2.  Iklan produk Dunhill versi “Make it Your Journey” menghadirkan citra 

diri laki-laki secara berbeda. Digambarkan dengan laki-laki tidak selalu 

mengedepankan otot, kekerasan dan pekerjaan yang kasar. Namun dalam 

iklan ini ditunjukkan sosok laki-laki yang berpenampilan menarik, tegas 

dan memiliki perencanaan tujuan hidupnya. Hal ini mengajarkan kepada 

audiens bahwa laki-laki kini tidak hanya dipandang memiliki fisik yang 



67 

 

 

 

kuat dan berotot, namun lebih kepada mental dan kepribadiannya, dengan 

tetap memperhatikan penampilan sebagai hal yang penting. 

3. Iklan Dunhill menampilkan fakta lain dari kondisi nyaman yang 

diharapkan kebanyakan masyarakat, melalui iklan ini bisa disimpulkan 

bahwa ada yang lebih penting dari sekedar kenyamanan hidup yaitu 

keberanian menjalani hidup sesuai kata hati. 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memiliki beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengkaji representasi citra diri 

laki-laki, sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya 

untuk mengkaji lebih dalam terkait tema yang sejenis.  

2. Audiens hendaknya lebih selektif dalam mengadopsi citra diri yang 

digambarkan dalam tayangan media, dikarenakan setiap pesan 

yang tayang di media telah dikonstruksi sesuai keinginan pembuat 

konten. 

3. Audiens hendaknya lebih bijak memaknai tayangan televisi dan 

menerapkan dalam kehidupan sosial, sehingga tidak terjebak dalam 

fenomena manusia satu dimensi yang lebih mementingkan 

tampilan daripada kegunaan.  
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