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ABSTRAK
Iklan merupakan salah satu komunikasi masa untuk mengkomunikasikan suatu pesan dari
sebuah perusahaan kepada individu dan kelompok. Sanzer Hand Gel merupakan
perusahaan handsinitizer di Thailand yang membuat campign iklan “What you really
touching” dengan berbagai seri yang menarik. Seri doorknob adalah salah satu karya
iklan yang meraih penghargaan iklan terbaik. Dalam iklan tersebut, Sanzer Hand Gel
menyampaikan makna iklan melalui simbol-simbol dalam iklan tersebut. Penelitian ini
adalah membahas makna dari iklan Sanzel Hand Gel seri “doorknob” dengan analisis
Semiotika Roland Barthes. Makna iklan ini memiliki tingkat hubungan denotasi dan
konotasi, yang bertujuan untuk mempromosikan produk namun dibungkus dengan hal
lain, sehigga menjadi sesuatu yang menarik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sanzer
hand Gel menggunakan mitos dan kontekstual masyarakat Thailand sebagai ide dalam
iklan tersebut. Hiperrealitas terhadap kesan kotor dan ketakutan terhadap kotor, juga
kepercayaan penggunaan produk meleburkan realitas yang ada.
Kata Kunci: Iklan, Semiotika, Sanzer Hand Gel

ABSTRACT
Advertising is one of the mass communications to deliver a message from a company to
individuals and groups. Sanzer Hand Gel is a handsinitizer company in Thailand that
makes “What you really touching” ad campaigns with various interesting series. The
doorknob series is one of the best advertising works to win the award. In the
advertisement, Sanzer Hand Gel conveys the meaning of the advertisement through the
symbols in the advertisement. This study is to discuss the meaning of the Sanzel Hand Gel
“doorknob” series advertisement with Roland Barthes Semiotics analysis. The meaning
of this advertisement has a relationship level of denotation and connotation, which aims
to promote the product but is wrapped in other things, so that it becomes something
interesting. The conclusion of this study is that Sanzer hand Gel uses myths and
contextual Thai society as ideas in the advertisement. The hyperreality of the impression
of being dirty and the fear of being dirty, as well as the belief in the use of products
dissolve the existing reality.
Keywords: Advertising, Semiotics, Sanzer Hand Gel
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PENDAHULUAN
Pengertian periklanan menurut Howard Stepheson dalam Pujiyanto adalah
kegiatan memperkenalkan produk atau jasa melaui gambar, lukisan, teks yang bertujuan
untuk mempromosikan kepada masyarkat sehingga masyarakat tertarik dengan produk
atau jasa tersebut (Pujiyanto, 2013: 3). Iklan memiliki komponen berupa gambar ataupun
tulisan yang disusun sesuai dengan konsep iklan sehingga terciptalah sebuah maknya yang
merupakan bagian dari isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Pesan
yang disampaikan oleh sebuah iklan dapat berupa informasi, gagasan, ajakan bahkan
sebuah ideologi tertentu. Makna dalam iklan yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan
kepada masyarakat disebar luaskan melalui media massa seperti televisi dan iklan cetak
agar dapat diketahui oleh ,masyarakat luas. Berikut ini adalah iklan cetak (majalah)
sebuah produk hand sanitizer di Thailand.

Advertising Agency: Chuo Senko, Thailand | Creative Directors: Jak Naiprayoon, Noppadon Shinkhem | Art
Director / Copywriter: Noppadon Shinkhem | Producer: Sumith Alansunyaluck | Photographer: Bob Eye View
Gambar 1. Iklan Sanzer Hand Gel
(https://www.adsoftheworld.com/media/print/sanzer_doorknob, diakses 7 Oktober 2021)
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Iklan ini dirilis pada Desember 2010 sebagai iklan majalah. Iklan ini masuk dalam
salah satu nominasi iklan cetak terbaik oleh CLIO Award - Ads of The World. Iklan ini
menarik untuk dikaji dikarenakan iklan ini mengandung makna implisit, tidak sekedar
seperti iklan pada umumnya yang langsung mengajak pembaca untuk membeli produk.
Pengambaran pesan secara implisit dalam semiotika disebut dengan makna konotasi.
Roland Barthes menggunakan istilah „the concept of duplicity‟ dalam menggambarkan
makna iklan yang memiliki tingkat hubungan denotasi dan konotasi, serta membangun
sebuag mitos, semua iklan bertujuan untuk mempromosikan produknya namun dibungkus
dengan hal lain, sehigga menjadi sesuatu yang menarik (Riwu & Pujiati, 2018). Dalam
iklan ini juga memiliki pesa-pesan yang disembunyikan. Oleh karena itu iklan ini akan
dianalisis secara semiotika struktural untuk dapat mengetahui makna dan pesan
sebenarnya yang terdapat dalam iklan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian semiotik dan memberi insight kepada pembaca bahwa dalam iklan
terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh penjual produk namun juga terdapat realitas
yang disembunyikan.

PEMBAHASAN
Semiotika Struktural Barthes dalam Triandjojo menafsirkan pengertian penanda
sebagai expression (ungkapan) dan petanda sebagai contenu (isi). Bathes mengadopsi
konsep Sausure mengenai tanda penggabungan dari dua hal signifier sebagai
penanda/exression dan signified sebagai petanda/content yang berupa makna dan konsep.
Signifier bersifat kongkrit sedagkan signified bersifat absrak. (2008 : 58). Makna denotasi
adalah makna yang dijelaskan secara eksplisit sedangkan makna konotasi adalah makna
yang dijelaskan secara implisit yang harus diinterpretasi dahulu sebelum disimpulkan.
Relasi antara signifier dan signified bersifat arbriter karena dapat direkayasa menjadi
konvesi baru seingga dapat terbentuk strategi konotasi yang kerap kali digunaan dalam
pembuatan konsep dalam iklan.
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Analisis Denotasi (Signifier & Signified)
Jika dianalisis secara semiotika struktural signifier tingkat pertama (Sr 1) adalah
sesuatu yang terlihat dalam objek. Dari iklan produk Sanzer Hand Gel, signifier (Sr 1)
yang dapat ditemukan antara lain :
1. Bagian pintu yang kotor
2. Bagian dinding keramik
3. Gambar tangan yang kotor,
4. Frame gagang pintu
5. Tulisan „what you really touch‟
6. Logo Sanzer

Gambar 2. Signifier dari iklan Sanzer Hand Gel
Sumber : Nuril Kusuma Wardani, 2021

Tabel 1. Sign (a) pintu

Sr (a)
Gambar bagian pintu berwarna
biru, Bagian Pintu yang kotor,
Bagian pintu yang ada air
menetes

Tabel 2. Sign (b) dinding

Sd
(a)
Pintu
yang
kotor

Sr (b)

Sd (b)

Gambar bagian dinding
berwarna putih,
Kramik dinding berwarna
biru……………………

Sign (a)

Sign (b)
128
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Pada iklan tersebut setting digambarkan dengan adanya signifier (a) gambar pintu
yang berwarna biru dengan noda berwarna coklat, serta terdapat air yang menetes pada
pintu tersebut. Selain itu adapula dinding berwarna putih dan signifier (b) kramik dinding
berwarna biru. Iklan tersebut tidak memperlihatkan secara jelas setting tempat yang
digunakan, namun dapat dilogikakan setting tempat tersebut adalah di toilet, dilihat dari
dinding, keramik dan bentuk pintu yang tergambar pada iklan tersebut. Menurut sebuah
jurnal menerangkan mengenai karakteristik toliet adalah toilet memiliki dinding dan lantai
yang anti air, dengan menggunakan material plester kedap air, porselain, mozaik atau
kramik.
Tabel 3. Sign (c) tangan

Sr (c)

Tabel 4. Sign (d) frame pintu

Sd (c)
Tangan kiri yang
kotor dan
menakutkan

Gambar tangan kotor
Gambar tangan kiri

Sr (d)
Gambar
pintu

frame

Sd (d)
gagang

Frame gagang pintu

……………………….

Gamar tangan menakutkan

Sign (c)

Sign (b)

Signifier (c) pada iklan terebut adalah gambar tangan kiri yang terlihat kotor, Tangan
tesebut memiliki kuku-kuku yang kotor, kulit yang kusam, jorok dan bersisik sehingga
signified (c) adalah tangan kiri yang terlihat kotor dan menakutkan, tangan tersebut terihat
menakutkan karena selain karena penggambaran tangan yang kotor, tangan tersebut juga
berada di tempat yang tidak pada umumnya yaitu keluar dari frame gagang pintu. Sedangkan
pada signified (d) iklan tersebut adalah frame gagang pintu. Sehingga bila dilihat dari
signified (c) dan signified (d) dapat disimpulkan bahwa tangan yang muncul di dalam frame
gagang pintu itu diibaratkan bagian dari gagang pintu tersebut.
Tabel 5. Sign (e) tagline

Tabel 6. Sign (f) Logo produk

Sr (e)

Sd (e)

Tulisan “what you really
touch”

Sr (f)

Tagline produk
yang berarti “apa
yang benar-benar
anda sentuh”

Sd (f)

Gambar logo produk
Sanzer Hand Gel
berwarna biru

Sign (e)

Produk Sanzer Hand
Gel

Sign (f)
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Signifier (e) dalam iklan tersebut berupa kalimat “What you really touch”‟ dapat
diartikan “Apa yang sebenarnya anda sentuh”. Teks ini merupakan anchoring atau
pembatas makna dari iklan tersebut. Sedangkan signifier (f) pada iklan tersebut adalah
logo produk yang mewakili produk Sanzer Hand Gel itu sendiri, Produk Sanzer Hand Gel
adalah produk hand sanitizer yang dijual di Thailand. Penggambaran iklan tersebut
dicocokkan dengan keadaan di Thailand. Dari analisis signifier dan signified awal, maka
dapat disimpulkan bahwa denotasi dari iklan tersebut adalah gagang pintu toilet yang
kotor pada sebuah iklan produk Sanzel Hand gel, produk hand sanitizer di Thailand.

Analisis Konotasi
Makna denotasi yang telah dijabarkan sebelumnya dapat menjadi signifier tingkat
dua (Sr 2), jika ditambah dengan signified tingkat 2 (Sd 2) maka makna tersebut menjadi
sign 2/ makna konotasi. Makna konotasi menurut Barthes adalah makna yang dijelaskan
secara implisit yang harus diinterpretasi dahulu sebelum disimpulkan (Riwu & Pujiati,
2018). Signified tingkat 2 (Sd 2) tersebut dijabarkan melalui penjelasan metafora,
metonimi, mitos dan semiotika ruang.

Metafora & Metonimi
Metafora dalam iklan ini adalah menganalogikan tangan sebagai sebuah gagang
pintu. Pemilihan tangan sebagai makna simbolis dari kotor / tidak higienis adalah karena
pada tangan terdapat berbagai macam bakteri. Menurut Departemen Kesehatab bahwa
pada tangan manusia terdapat lebih dari 44 bakteri hidup di sana (Widodo,Milawati &
Qurotul, 2017). Tangan manusia menyentuh berbagai macam benda yang belum terjamin
kebersihannya sehingga rentan terhadap kuman dan bakteri menempel pada tangan,
lengan ataupun kuku. Sedangkan gagang pintu juga merupakan simbolis dari ketidak
higienisan terutama gagang pintu toilet umum, menurut dr. Le Thi My Duyen menyatakan
bahwa gagang pintu / knob merupakan salah satu tempat bakteri serta kuman menempel,
hal ini dikarenakan bakteri dari tangan kita juga menempel ke benda-benda yang sering
kita pegang. Beliau menambahkan untuk berhati-hati dengan gagang pintu pada tempat-
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tempat umum karena bakteri dapat berpindah dari tangan seseorang ke orang lain lewat
benda atau salah satu contohnya gagang pintu (Quamila. 2017).

Gambar 3. Skema Metafora Tangan Kotor sebagai Gagang Pintu
Nuril Kusuma Wardani, 2021

Dari penjelasan Gambar 3 di atas makna kotor dan penuh kuman pada tangan
dipinjamkan pada gagang pintu, sehingga pada gagang pintu dimaknai pula sebagai
sesuatu yang kotor. Iklan ini memberikan presepsi pada masyarakat bahwa, setiap kita
menyentuh gagang pintu kita seolah-olah menyentuh tangan yang kotor penuh kuman.

Gambar 4. Metafora Tangan sebagai Gagang Pintu
Sumber : Nuril Kusuma Wardani, 2021

Pada iklan tersebut dapat dilihat bahwa frame gagang pintu terlihat bersih,
sedangkan bagian tangan kotor yang dianalogikan sebagai gagang pintu yang kotor.
Penggambaran tersebut dimaksudkan karena bagian dari pintu yang paling kotor dan
paling sering disentuh adalah pada bagian gagangnya. Makna lain yang dapat
diintrepretasi dari penggambaran tersebut adalah frame sebagai bagian dari gagang pintu
yang terlihat bersih. Sehingga makna yang dibangun adalah walaupun gagang tersebut
terlihat bersih, namun tetap mengandung banyak kuman. Dalam pembahasan iklan ini
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juga memiliki konsep similary-likeness pada penggambaran tangan kotor yang terdapat
pada iklan dengan tangan yang kesan menakutkan pada film-film thriller / horror.
Peminjaman makna menakutkan tersebut di jelaskan dalam skema dibawah ini.

Gambar 5. Skema Metafora Tangan Kotor yang Menakutkan
Nuril Kusuma Wardani, 2021

Penggambaran tangan kotor, kuku-kuku kotor berwarna hitam, kulit tangan
bersisik, kusam dan banyak noda-noda merupakan penggambaran tangan yang
menakutkan dari tangan yang ada pada film horror. Peletakan tangan yang tidak wajar
pada iklan ini juga menambah kesan menakutkan pada iklan.

Gambar 6. Analisis Penggambaran Tangan yang Menakutkan dalam Poster Film Horror & Thriller
Sumber : Nuril Kusuma Wardani, 2021

Kesan menakutkan yang ingin dibangun oleh iklan ini adalah takut terhadap
benda-benda kotor dan kuman. Iklan ini juga berperan sebagai ancaman untuk masyarakat
agar lebih waspada terhadap kuman-kuman yang menempel pada benda-benda yang ada
pada tempat umum, khususnya pada gagang pintu toilet umum.masukkan. Dalam iklan ini
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memiliki metonimi dari segi latar belakang / setting tempat iklan. Iklan tersebut tidak
memperlihatkan secara jelas setting tempat yang digunakan. Jika dianalisis bagian pintu,
dinding dan keramik yang ada adalah bagian dari sebuah ruangan, dan jika dilihat dari
warna dan karakteristiknya maka ruangan tersebut adalah toilet. Sehinga bagian pintu,
dinding dan keramik tersebut adalah pengganti dari keseluruhan ruangan toilet yang ada.
Jika dianalisis lebih dari toilet tersebut menggambarkan sebuah toilet yang kotor. Salah
satu prinsip subtitusi yang ada pada menotinimi adalah place for event, sehingga jika iklan
ini dikaji dengan prnsip tersebut menghasilkan adaya toilet umum yang kotor membentuk
presepsi kita mengenai tempat umum / fasilitas umum lain menjadi menakutkan karena
kotor dan mengandung banyak kuman. Analisis ini sesuai dengan campaign dari produk
sanzer gel ini adalah bahwa tempat / fasilitas umum itu menakutkan karena kotor dan
banyak kuman.

Gesture
Pada iklan tersebut, elemen utama yang ditonjolkan adala tangan kotor yang
muncul pada frame gagang pintu. Menurut Desmond Morris posisi tangan apabila posisi
tangan kedepan dan terbuka berarti itu merupakan posisi bersalaman (Morris, 1994: 124126)

Gambar 7. Body language - Bersalaman
Sumber : Body Talk – A World Guide to Gestures (Morris, 1994, hgini.124-126)

Menurut sumber tersebut gesture pada iklan tersebut masuk dalam kategori gesture
orang bersalaman. Di Thailand orang-orang tidak melakukan greetings atau sapaan
dengan cara bersalaman, mereka saling mengucap salam dengan cara Wei, salam
tradisional di Thailand (Powell, et al., 2014).. Bersalaman dianggap sebuah yang
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kebudayaan asing yang mereka lebih memilih melakukan Wei dari pada bersalaman.
Dalam etika di Thailand, mengatakan bahwa menurut orang Thailand bersalaman dan
berciuman dalam menyapa adalah salah satu cara tercepat dari penyebaran kuman
(Nugroho, 2021). Sehingga arti besalaman dalam iklan tersebut adalah adanya transfer
kuman dan penyakit antar tangan, kuman dari tangan orang lain yang menempel pada
gagang pintu dapat berpindah pada tangan kita. Penggunaan tangan kiri adalah karena
tangan kiri diangap sebagai tangan buruk / tidak sopan, karena masyarakat Thailand
menggunakan tangan kiri dalam urusan di kamar mandi / toilet (Powell, et al., 2014).

Konsep Produk Sanzer Hand Gel
Sanzer Hand Gel adalah produk hand sanitizer dari Thailand yang berfungsi
sebagai pengganti air cuci tangan untuk membersihkan kuman dan bakteri pada tangan.
Hand sanitizer ini mengandung alkohol berbentuk gel yang mematikan bagi kuman dan
bakteri tanpa dibilas / air, cepat kering setelah dioleskan, tidak lengket dan mengandung
glycerine and tea tree untuk melembutkan kulit. Produk Sanzer Hand Gel mengadopsi
konsep budaya mencuci tangan. Dr. Aaron Glatt, CEO dari New Island Hospital
Bethpage, New York sebagai juru bicara Infectus Disease Society of America menyatakan
bahwa mencuci tangan adalah hal mendasar yang paling penting dalam ranah kebersihan
pribadi (Quamila, 2017). Namun cara mencuci yang baik menurut website Klasika
kompas, adalah dengan menggunakan sabun dan minimal membilasnya dengan air
mengalir selama 20 detik sehingga kuman dan bakteri benar-benar mati (Wulansari &
Parut, 2019). Budaya mencuci tangan sudah menjadi sebuah konsep budaya dalam
menjaga kebersihan diri, dan sudah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dan menjadi
mitos tersendiri. Mitos ini merupakan mitos tradisional yang dibentuk oleh budaya
masyarakat berupa bahwa tangan akan menjadi lebih bersih setelah mencuci tangan,
terlebih lagi setelah menggunakan atau menyentuh benda-benda yang kotor atau setelah
selesai pergi ke kamar mandi. Selain itu produk ini menawarkan keefisienan dalam
menggunkan seperti cepat kering dan tidak lengket, juga menawarkan keunggulan produk
berupa melembutkan kulit. Oleh karena itu pada campaign iklan ini tangan kotor menjadi
simbol yang penting yang digambarkan dengan kuku-kuku yang kotor, tangan bersisik,

134

GESTALT Vol. 3 No. 2 Nopember Tahun:2021 Halaman 125-140

kusam dan terlihat jorok, karena produk ini menawarkan selain menawarkan sebagai
pembasmi kuman juga sebagai pelembut kulit.
Iklan ini memiliki paradigma berupa konsep „fasilitas umum‟ yang pada iklan
tersebut berupa penggambaran toilet umum yang kotor dapat digantikan dengan setting
fasilitas umum lain yang masih kontekstual dengan keadaan di Thailand seperti setting
transportasi umum ataupun telepon umum yang juga menjadi konsep seri lain iklan Sanzer
hand sanitizer dengan campaign yang sama.

Analisis Anchoring
Dalam iklan tersebut terdapat kalimat „What you really touch‟ dapat diartikan „Apa
yang sebenarnya anda sentuh. Teks ini merupakan anchoring atau pembatas makna,
sekaligus juga merupakan sebuah tanda jika dihubungkan dengan elemen-elemen lain dari
iklan tersebut. Makna dari teks tersebut adalah menjelaskan bahwa ketika kita
menggunakan toilet umum (membuka atau menyentuh gagang pintu) maka yang
sebenarnya yang kita sentuh bukan hanya gagang pintu tersebut namun juga kumankuman yang menempel pada gagang pintu dengan bekas sentuhan tangan dari berbagai
macam orang yang tentunya tidak terjamin kehigienisannya. Sintagma language dalam
iklan tersebut adalah tulisan “What you really touching” yang menjadi tagline/slogan
dalam campaign tersebut.
Tabel 7. Sign (2) Konotasi

Denotasi

Sign (a), Sign (b), Sign (c), Sign
(d), Sign (e), Sign (f)
Sign 1

Mi
tos

Sr 2

Sd 2

Gagang pintu toilet yang kotor
pada sebuah iklan produk
Sanzel Hand gel

(Metafora, Metonimi, Semiotika
Ruang, Gesture, Konsep Produk,
Mitos Tradisional, Analisis
Anchoring

Sign 2 / Konotasi
Pemaknaan Sign 2 atau konotasi dijelaskan dan analisis melalui teori metafora,
metonimi, semiotika ruang, gesture, konsep produk, mitos tradisional dan analisis anchoring
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sehingga didapatkan makna kesimpulan berupa iklan ini mengajak untuk menggunakan
produk hand sanitizer Sanzer Hand Gel setelah menggukanan toilet umum atau
menggunakan fasilitas umum agar terbebas dari kotor dan kuman. Iklan ini memanfaatkan
kontekstual keadaan yang ada pada tempat atau fasilitas umum yang ada di Thailand, serta
konsep kotor dan menakutkannya (terhadap kuman) pada fasilitas umum tersebut.

Ideologi Dan Mitos
Mitos disebut pula sebagai bahasa retorika atau makna dari iklan. Dalam tabel 7 telah
dijelaskan bahwa penjabaran signifier dan signified tingkat dua hingga konotasi bahwa
bagian tersebut merupakan pembentukan dari mitos atau retorika dalam iklan, sehingga dapat
disimpulkan makna mitos yang ingin dibangun pada masyarakat Thailand yaitu dengan
menggunakan Sanzer Hand Gel dapat membebaskan tangan dari kuman dan bakteri.
Menurut semiotika Barthes, mitos adalah cara pemaknaan sesuatu, mitos adalah
bagian dari retotika (Riwu & Pujiati, 2018). Mitos juga merupakan kenyataan yang ditutup,
makna yang disampaikan mengalami distorsi, penyangkalan dan penutupan dari realitas
sebenarnya. Berikut ini adalah skema mengenai realitas yang mengalami distorsi,
penyangkalan dan penutupan makna:

Gambar 8. Skema Pembentukan Mitos (Language Robbery)
Nuril Kusuma Wardani, 2021

Setelah iklan ditelaah lebih lanjut, ternyata terdapat beberapa kontradiksi dalam
realitas dan makna iklan ini, sehingga pada proses pembentukan makna ada realitas yang
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tidak ditampakkan. Konsep makna iklan ini adalah terjaganya kebersihan dan higienitas
apabila kita menggunakan produk Sanzer Hand Gel, namun pada realitanya menurut hasil
penelitian WHO menerangkan bahwa tidak semua jenis kuman dapat mati walaupun setelah
menggunakan hand sainitizer dengan tingkat alkohol tertentu, bahkan dalam riset tersebut
mengatakan bahwa lebih baik mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 menit dari
pada menggunakan hand sainitizer karena langkah tersebut merupakan langkah terbaik untuk
membuat kuman-kuman pada tangan mati (Bass, 2016). Realitas ini ditutupi dengan konsep
produk dan iklan Sanzer Hand Gel yang bermakna bersih, higienis dan efisien. Konsep ini
memanfaatkan konteks di Thaliand bahwa di sana memiliki sanisitas yang kurang baik
seperti yang telah dijelaskan disebelumnya, bahwa beberapa toilet tidak menyediakan tissue,
konteks ini digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk Sanzer yang efisien dan
cepat kering.
Dalam pemhasan konteks tempat, realitasnya memang sebagain besar toilet umum di
Thailand memiliki sanitasi yang kurang baik, namun hal tersebut tidak mewakili semua
tempat / fasilitas umum yang ada di Thailand jorok dan kotor. Penggambaran kotor dalam
iklan tersebut juga terkesan melebih-lebihkan, terutama kesan menakutkan yang dibangun
oleh iklan tersebut. Masyakarakat ingin digiring presepsinya akan ke tempat umum selalu
kotor (walaupun tidak terlihat kotor) sehingga muncul ketakutan atau perasaan was-was akan
kuman setelah menggunakan tempat / fasilitas umum. Sehingga pada iklan ini memunculkan
hiperrealitas terhadap kesan kotor dan ketakutan terhadap kotor, juga dengan adanya produk
Sanzer Hand Gel sebagai solusi dengan konsep produk yang menjujung nilai bersih, higienis,
efektif dan efisien. Hiperrealitas inilah yang memunculkan mitos mengenai produk sanzer
sebagai solusi penghilang kuman. Dibenak masyarakat ditanamkan ketakutan akan kuman
dan produk sanzerlah solusinya, walaupun pada realitasnya kita cukup menggunakan air dan
sabun sebagai penghilang kuman dan kotoran. Dari penjelasan ini maka dapat kita simpulkan
bahwa iklan ini mengandung ideologi konsumerisme. Pesan ini disampaikan secara implisit
kepada pembaca dan menjadi ideologi yang diwajarkan.
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Gambar 9. Skema Relasi yang Diwajarkan dalam Iklan Sanzer Hand Gel
Nuril Kusuma Wardani, 2021

Dari Skema 9 ada relasi ideologi yang diwajarkan oleh iklan tersebut, adanya
ideologi yang berada dalam iklan tersebut mendukung pesan / mitos yang dibangun oleh
iklan tersebut. Ideologi konsumerisme dalam iklan ini adalah mengajak masyarakat untuk
membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan menjadi sebuah keharusan,
dengan penggambaran yang berlebihan menimbulkan hiperealisme pada benak
masyarakat sehingga pesan dapat masuk dan mitos dapat terbentuk dalam benak
masyarakat.
Tabel 8. Mitos dan Ideologi

Sr + Sd
Sign 1 =
Denotasi
Sr 2

Sd 2
Sign 2 / Konotasi
Mitos / Sr. Retorika

Sd. Ideologi

Produk sanzer sebagai solusi penghilang kuman,
terutama setelah berada / menggunakan fasilitas
umum

Konsumerisme

KESIMPULAN
Dari analisis semiotika struktural pada iklan Sanzer Hand Gel dapat disimpulkan
bahwa makna denotasi dalam iklan tersebut adalah gagang pintu toilet yang kotor pada
sebuah iklan produk Sanzel Hand gel, produk hand sanitizer di Thailand. Sedangkan
makna konotasi dari iklan tersebut adalah mempersuasi masyarakat secara implisit
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menggunakan hand sanitizer tersebut setelah menggunakan fasilitas umum, dikarenakan
masyarakat dibuat percaya percaya dan ditanamkan rasa ketakutan dan was-was akan
kuman dan bakteri yang berada pada fasilitas umum. Iklan ini tidak hanya menjelaskan
mengenai produk Sanzer Hand Gel yang memiliki konsep kebersihan, higienitas, namun
juga mengandung ideologi konsumerisme dan hiperealisme sebagai ideologi yang
diwajarkan dalam iklan tersebut. Sehingga masyarakat Thailand tidak hanya memahami
iklan tersebut sebagai iklan yang kontekstual namun juga mengandung ajakan dan
kepercayaan akan produk tersebut (karena ada realitas yang ditutup dan diwajarkan) dan
muncul keinginan untuk membeli dan merasa memerlukan produk tersebut.
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