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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada identitas perempuan dalam iklan kopi Luwak White
Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin Kembung, dan versi Maudy Koesnaedi.
Penelitian ini menggunakan iklan kopi sebagai objeknya, karena kopi merupakan
produk yang identik dengan laki-laki. Terkait dengan iklan kopi, laki-laki
ditampilkan sebagai penikmat kopi dan perempuan ditampilkan sedang membuat
kopi atau menemani laki-laki minum kopi yang menempatkannya pada fungsi
domestik. Penelitian ini menjadi menarik, ketika pembuat iklan dan produsen kopi
Luwak White Koffie tidak lagi menampilkan perempuan berada dalam fungsi
domestik dalam iklannya, tetapi perempuan disini ditampilkan sebagai penikmat
kopi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penanda identitas perempuan
direpresentasikan oleh perempuan berkulit putih, kelas menengah, dan memiliki
peran publik disamping peran domestik dengan sosok feminin. Hal tersebut dapat
mengimplikasikan bahwa perempuan dalam meminum kopi tidak lepas dari
berkuasanya ideologi kapitalisme.

Kata kunci: Perempuan, Identitas, Gender, Kelas sosial, Semiotik

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada kajian semiotik identitas perempuan dalam

iklan kopi Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin Kembung dan

versi Maudy Koesnaedi. Penelitian ini menggunakan iklan kopi sebagai objeknya,

karena kopi merupakan produk yang identik dengan laki-laki. Terkait dengan

iklan kopi, laki-laki ditampilkan sebagai penikmat kopi dan perempuan

ditampilkan sedang membuat kopi atau menemani laki-laki minum kopi yang

menempatkannya pada fungsi domestik. Penelitian ini menjadi menarik, ketika

pembuat iklan dan produsen kopi Luwak White Koffie tidak lagi menampilkan

perempuan berada dalam fungsi domestik dalam iklannya, tetapi perempuan disini

ditampilkan sebagai penikmat kopi. Beragam identitas perempuan yang

ditampilkan dalam iklan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah representasi

dari identitas perempuan yang ingin ditampilkan.
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Di Indonesia, khususnya di lingkungan kebudayaan Jawa, identitas kaum

perempuan belum seutuhnya keluar dari kekuasaan patriarki. Budayawan

terkemuka, Umar Kayam, mengungkapkan bahwa sebutan perempuan sebagai

kanca wingking (teman di belakang) merupakan perkembangan dialektika budaya

adiluhung (Ibrahim dan Suranto, 1998:XXVII). Selain itu, kepercayaan kondrat

perempuan sebagai penyambung keturunan, lemah lembut, lebih emosional, dan

fisiknya kurang kuat, ikut serta mendukung kebudayaan gender dalam

masyarakat. Kepercayaan kodrat tersebut menempatkan perempuan dalam sektor

domestik, khusunya pada budaya Jawa yang lebih dikenal dengan 3M (manak,

masak, dan macak).

Perkembangan gender itu sendiri telah menjadi sebuah ideologi yang terus

dikontruksi di dalam sistem kekuasaan yang patriarki, yang antara lain telah

memanfaatkan suatu medium ruang publik-media massa-sebagai ajang untuk

mempertahankan mitos-mitos seputar potert, citra, presentasi dan representasi

perempuan dalam ruang publik, privat, bahkan hingga ruang batin mereka

(Ibrahim dan Suranto, 1998:XXV). Masuknya perempuan ke dunia publik ini baru

lebih banyak menunjukkan keperkasaan media khususnya iklan yang justru dalam

perkembangan teknologi informasi ini telah menjadi bagian penting dari proyek

domestifikasi di tingkat simbolik (Ibrahim dan Suranto, 1998:XXVII).

Terkait konteks citra perempuan dalam iklan, budaya gender dibangun

dengan memanipulasi tubuh perempuan sebagai tanda dari simbol-simbol yang

secara stereotip dilekatkan dalam identitas perempuan, seperti keanggunan,

kelembutan, keibuan, dsb. Iklan berupaya untuk merepresentasikan kenyataan

masyarakat melalui tanda tertentu, sehingga menghidupkan kesan dalam benak

konsumen bahwa citra produk yang ditampilkan adalah bagian dari kesadaran

budaya, meskipun yang terjadi disini hanya ilusi belaka. Apa yang ditonjolkan

dalam iklan adalah lebih pada nilai estetika ketimbang nilai etika. Representasi

realitas dalam iklan tidak lebih hanya pada kenyataan semu yang dipaksakan

sebagai sesuatu yang riil terjadi dalam masyarakat.
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Terkait konteks ini, pembuat iklan dan produsen memiliki wewenang

untuk menentukan identitas seperti apa yang mereka kontruksi. Identitas sebagai

sesuatu yang sifatnya fluid, tidak pernah lepas dari permainan kekuasaan yang

melingkupinya (Hoon, 2006:11). Kekuasaan untuk mengkontruksi identitas

nasional dan kultural, termasuk mendefinisikan golongan yang ekslusi dan

inklusi, biasanya berada ditangan para pembuat kebijikan. Beberapa pemegang

kekuasaan cenderung menggunakan sudut pandang enssensialis yang memandang

identitas sebagai sesuatu yang pasti dan tidak berubah (Woodward, 1997:12&15

dalam Hoon, 2006:1). Iklan merupakan salah satu bagian dari media massa yang

turut membentuk stadarisasi mengenai identitas perempuan. Salah satu produk

yang menampilkan perempuan dalam iklan adalah kopi.

Kopi merupakan minuman yang identik sebagai penambah energi.Saat itu,

kopi terkenal bisa menghilangkan kepenatan dan obat antikantuk yang mujarab.

Tak heran kopi dalam bahasa Arab disebut sebagai ‘qahwah’ yang berarti

kekuatan (Rahman dan Permadi, 2011:22). Produk kopi merupakan produk yang

identik dengan laki-laki. Kopi telah menjadi produk hasil dari identitas gender.

Dalam konteks ini, iklan kopi mengambarkan figure laki-laki sebagai

peminumkopi, sedangkan perempuan digambarkan berada pada posisi domestik.

Dimana perempuan digambarkan sedang membuat kopi atau menemani laki-laki

meminum kopi yang menempatkannya pada fungsi domestik. Perempuan bukan

diposisikan sebagai subjek tetapi sebaliknya sebagai objek tanda. Kemunculan

iklan Luwak White Koffie merubah stereotip mengenai posisi perempuan dalam

iklan kopi. Terkait dengan hal tersebut, menunjukan bahwa iklan disini ikut serta

dalam mengkontruksi khalayak dalam kepentingannya.

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah iklan kopi Luwak White

Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin Kembung dan versi Maudy Koesnaedi.

Penelitian ini mengunakan Luwak White Koffie sebagai objeknya karena produk

tersebut merupakan produk yang memunculkan white coffee pertama di Indonesia.

Kopi luwak merupakan kopi termahal didunia yang dihasilkan oleh binatang



253 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

luwak. Sehingga jika penikmat kopi meminum kopi luwak maka dapat

memunculkan sebuah gaya hidup tertentu. Selain itu, Luwak White Koffie

memunculkan perempuansebagai penikmat kopi. Terkait dengan penelitian ini,

peneliti memilih iklan kopi Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin

Kembung dan versi Maudy Koesnaedi sebagai objek penelitiannya dikarenakan

perempuan yang dimunculkan pada iklan tersebut menampilkan perempuan

menikmati kopi di ranah domestik dan publik. Kemunculan perempuan menikmati

kopi di ranah domestik dan publik tersebut digunakan untuk mengeksplorasi

bagaimana iklan tersebut mengkontruksi dan menampilkan identitas perempuan

melalui pengguna tanda dan lambang. Bentuk pesan audio, visual, dan gerak

dalam iklan tersebut, pada dasarnya merupakan sejumlah tanda. Dalam kajian

semiologi, iklan adalah seperangkat tanda yang berfungsi menyampaikan

sejumlah pesan.

Penelitian ini menggunakan pemikiran semiotik Roland Barthes dalam

menganalisis iklan kopi. Pemikiran Barthes tentang semiotik berangkat dari

pemikiran Ferdinand de Saussure.Saussure menjelaskan bagaimana tanda-tanda

dibentuk, tidak hanya tanda-tanda formal melainkan sumua sistem komunikasi.

Roland Barthes (1972) menambahkan perangkat semiotik dengan definisi dan

eksplorasinya tentang ‘myth’ (mitos) (Ida, 2011:54). Barthes menjelaskan apa

yang telah dilakukan oleh Saussure bahwa signifier yang pada awalnya

merupakan makna denotasi, mampu menjadi makna konotasi. Makna denotasi

merupakan makna pada tingkatan pertama (first order signification) yang bersifat

objektif dimana lambang dikaitkan secara langsung dengan realitas yang ditunjuk.

Sementara, makna konotasi adalah makna yang dapat diberikan kepada

lambang/tanda dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya/kultural, karena

konotasi berada pada tingkat kedua (second order signification).

Barthes perduli pada bagaimana tanda-tanda mengambil nilai-nilai dari

sistem nilai dominan atau ideologi dari masyarakat tertentu dan membuat nilai-

nilai ini seolah natural atau alamiah. Mitos kemudian mirip dengan konsep
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ideologi yang berkerja pada bagian level konotasi, karena dimana terdapat tanda

disitulah terdapat ideologi. Pemikiran semiotik Roland Barthes meliputi makna

denotasi, konotasi, mitos, dan ideologi inilah yang menjadikan peneliti untuk

mengekplorasi visual dan peran iklan kopi Luwak White Koffie versi Kopi

Nikmat Tidak Bikin Kembung dan versi Maudy Koesnaedi. Berdasarkan

penjelasan diatas, melalui penelitian ini, peneliti hendak menganalisis identitas

perempuan yang direpresentasikan melalui penanda dan petanda yang digunakan

dalam iklan kopi Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin Kembung

dan versi Maudy Koesnaedi.Metode semiotik Roland Barthes digunakan untuk

menganalisis tanda dalam kedua iklan tersebut dengan tataran denotasi, konotasi,

mitos, dan ideologi.

PEMBAHASAN

Perempuan dan Identitas Gender

Perempuan adalah sebagai jenis kelamin atau betina. Jenis kelamin dan

dengan demikian juga “kebetinaan” adalah realitas biologis, dengan demikian

segala fakta biologis, dengan demikian segala fakta biologis; mendapat

mensturasi, kemampuan untuk melahirkan, menyusui, dapat dianggap sebagai

“takdir”-yang kurang lebih tidak dapat diubah (Prabasmoro, 2006:22).Pemikiran

bahwa peran laki-laki adalah mencari nafkah, sedangkan perempuan adalah

mengurus kebutuhan rumah merupakan kontruksi gender dan bukan takdir.Gender

merupakan kontruksi sosial budaya yang diciptakan oleh manusia. Hasil dari

kontruksi sosial budaya tersebut mempengaruhi pembentukan identitas laki-laki

dan perempuan.

Konsep mengenai ranah domestik dan ranah publik masih melekat pada

masyarakat Indonesia.Dalam hal ini, laki-laki berada di ranah publik, sedangkan

perempuan berada di ranah domestik.Menurut Yulis (2012:23) menjelaskan

bahwa perbedaan ini menjadikan kedua jenis kelamin berada dalam struktur

hierarkis yang tidak sederajat dan serata, yaitu dimana lelaki (aktif dan publik),

sedangkan perempuan (pasif dan domestik).Perempuan masih dianggap sebagai
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orang yang pasif dan belum mendapatkan peran yang berpengaruh dalam ranah

publik. Penggambaran kedudukan perempuan tersebut, saat ini berbeda dengan

apa yang di munculkan oleh media massa.  Media massa saat ini, tidak hanya

memunculkan perempuan dalam ranah domestik, tetapi juga mulai memunculkan

kedudukan perempuan dalam ranah publik. Terkait dengan kedudukan perempuan

di media massa, iklan Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin

Kembung dan versi Maudy Koesnaedi, menunjukan beberapa scene yang

menampilkan posisi perempuan di ranah publik.

Kemunculan perempuan di ranah publik dalam iklan Luwak White Koffie

versi Kopi Nikmat Tidak Bikin Kembung ditunjukan melalui scene yang

menampilkan perempuan berkeja di ruang Wardrobe.Hal tersebut ditunjukan

dalam tabel 1 yang menampilkan perempuan berkerja di ranah

publik.Kemunculan perempuan di ranah publik juga dimunculkan di iklan Luwak

White Koffie versi Maudy Koesnaedi yang ditunjukan melalui scene perempuan

berkerja di ranah public (Lihat dalam table 2).

Table 1. Mitos Pekerjaan Perempuan
1. Penanda 2. Petanda

Terdapat seorang perempuan
berambut hitam panjang, berkulit
putih dan menggunakan dress
berwarna hijau dalam posisi duduk,
dan laki-laki berambut hitam pendek,
berkulit putih menggunakan kaos
dan jeans hitam dengan posisi
berdiri.

Perempuan dan laki-laki
bersama-sama
memegang gadget di
ruang Wardrobe.
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3. Tanda

Perempuan dan laki-laki bersama-sama memegang gadget
I. PENANDA

Perempuan
berkerja di ranah
publik
II. PETANDA

III. TANDA

Tabel 2. Perempuan Berkerja di Ranah Publik
1. Penanda 2. Petanda

Terdapat perempuan berkulit
putih, berambut hitam panjang
dengan menggunakan topi
dengan dress berwarna merah
dan laki-laki berambut hitam
pendek.

Perempuan berpose dan laki-
laki membidik dengan
kamera professional.

3. Tanda

Perempuan berpose dan laki-laki membidik dengan kamera
professional

Perempuan
berkerja di ranah
publik
II. PETANDA
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I. PENANDA
III. TANDA

Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi,

sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan.Menurut Bullock (1994), basis

perempuan memasuki dunia kerja, apakah itu pasar tenaga formal maupun

informal, tidak sama dengan basis laki-laki. Terdapat konsep yang disebut sebagai

occupational gender segregation yang merujuk pada konsentrasi laki-laki dan

perempuan ke dalam profesi, jabatan dan tempat kerja yang berbeda (Yayasan

Jurnal Perempuan, 2012:151).Dari sanalah lahir dua tipe sebagai berikut; pertama,

horizontal occupational segregation. Tipe ini merujuk pada kenyataan bahwa

perempuan dan laki-laki mendominasi jenis profesi atau pekerjaan yang berbeda.

Misalnya saja, catering, cleaning, salon, dan jasa pelayanan personal lainnya; atau

klerikal dan profesi yang berhubungan dengan pekerjaan dalam bidang

pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.

Kedua, vertical occupational segregation.Tipe ini merujuk pada kenyataan

dimana pekerjaan atau profesi ini, perempuan cenderung dimasukan kedalam

tingkatan keahlian, tanggung jawab dan gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-

laki. Laki-laki memiliki kecenderungan mendominasi jabatan-jabatan di tingkatan

atas seperti eselon menengah dan atas dalam perkerjaan manajerial dan

professional, dan sementara itu perempuan cenderung berkutat pada kerja-kerja

klerikal dan professional yang rendah, dan juga kerja-kerja manual semi-keahlian

dan tanpa keahlian sama sekali (Yayasan Jurnal Perempuan, 2012:151).Profesi

kerja yang terkait dengan ruang wardrobe adalah artis, model, dan

penyanyi.Kemunculan perempuan di ruang publik dalam iklan tersebut,

mengindikasikan bahwa keaktifan perempuan di ranah publik tidak dapat terlepas

dari sosok perempuan yang feminim.

Selain menggambarkan perempuan berkerja dalam sektor publik,

perempuan dalam menghabiskan waktu luangnya digambarkan sedang menikmati
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minuman kopi.Dalam bahasa Inggris waktu luang dikenal dengan sebutan leisure.

Sedangkan kata leisure berasal dari bahasa latin licere, yang mempunyai arti

diizinkan (to be permitted) atau menjadi bebas (to be free). The  Leisure Class ini

berangkat dari pemikiranThorstein Veblen, salah satu tokoh Sosiologi. Leisure

classmerupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam

memanfaatkan waktu luang mereka. Pada akhirnya istilah ”leisure class”

diterjemahkan menjadi kelas pemboros. Leisure class adalah suatu kelas

pemboros yang mengeluarkan banyak uang demi mewujudkan keinginan untuk

memenuhi waktu luangnya. Dalam gaya hidup hubungan antara waktu dan uang,

demikian juga dengan leisure class yang menghabiskan waktu mereka dengan

mengeluarkan uang. Jadi, dapat dikatakan bahwa kelompok yang dimasukkan

dalam leisure class ini menjadikan gaya hidup sebagai bagian dari diri mereka,

dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial. Terkait denganiklan tersebut

menampilkan perempuan menikmati waktu luang dengan mengkonsumsi kopi.

Berikut dapat ditunjukan pada gambar 1 perempuan minum kopi.

Gambar 1. Perempuan Minum Kopi

Terkait dengan iklan Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin

Kembung dan versi Maudy Koesnaedi, perempuan dalam menikmati kopi tidak

hanya ditunjukan berada diranah domestik, tetapi juga ditunjukan berada di ranah
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publik (tempat kerja dan café). Iklan merupakan bagian dari media massa yang

turut membentuk standardisasi mengenai identitas perempuan yang

direpresentasikan pada iklan kopi. Pembuat iklan dan produsen kopi memiliki

wewenang untuk menentukan perempuan seperti apa yang ingin mereka

kontruksi. Produk kopi yang dulunya identik dengan laki-laki, sekarang telah

dikomodifikasi oleh produsen kopi.Kemunculan perempuan dalam iklan tersebut,

dimana perempuan dapat menikmati kopi di ranah publik maupun domestic

semakin menunjukan pengaruh kapitalis.Melalui iklan tersebut, pembuat iklan dan

produsen kopi ingin menunjukan bahwa produk Luwak White Koffie merupakan

produk yang dikonsumsi oleh perempuan dengan sosok feminim yang aktif di

ranah domestic maupun public.Hasil dari pengambaran sosok perempuan dalam

iklan tersebut, dapat memunculkan image dibenak konsumen bahwa perempuan-

perempuan yang mengkonsumsi kopi tersebut adalah perempuan dengan sosok

feminim yang aktif di ranah domestic maupun public.

Kontruksi Tubuh Perempuan

Tubuh sebagai diri yang bertubuh sedemikian sehingga wacana mengenai

tubuh bukanlah semata-mata melihat tubuh dari kapasitas ragawi, tetapi lebih pada

bagaimana “kenyataan” fisik itu merupakan bagian tak terpisahkan dari

keseluruhan diri perempuan. Pandangan Simone de Beauvoir mengenai tubuh dan

penubuhan serta pemikiran pascakolonial terutama Homi Bhabha berkenaan

dengan tubuh/kulit sebagai penanda Barat/Timur, putih/hitam, penjajah/terjajah,

pusat/perifel, dan subjek/objek (Prabasmoro, 2006:164).Menurut  Bhabha kulit

sebagai penanda utama wacana kolonial dikenal sebagai “pengetahuan umum”

dalam beragam wacana budaya, politik dan sejah dan dijalankan dalam kehidupan

sehari-hari dalam masyarakat kolonial. Kulit/tubuh dalam hal ini menandai apa

yang dianggap disukai dan diinginkan sedemikian sehingga kulit itu sendiri

menandai femininitas dan bahkan kontruksi seksualitas sebagai subjek. Dalam

iklan Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak Bikin Kembung dan Maudy

Koesnaedi penanda tubuh perempuan ditampilkan sebagai sosok cantik dengan
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berambut panjang, berkulit putih, mulus, berseri, dan bertubuh kurus. Hal tersebut

dapat ditunjukan pada gambar 2 perempuan berambut panjang, berkulit putih, dan

bertubuh kurus.

Gambar 2 Perempuan Berambut Panjang, Berkulit Putih, dan Bertubuh Kurus

Menurut Bhabha kulit sebagai penanda utama wacana kolonial dikenal

sebagai “pengetahuan umum” dalam beragam wacana budaya, politik dan sejah

dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kolonial. Wacana

femininitas tidak dapat terlepas dari wacana rasial yang membangun kulit putih

sebagai desirable (menarik) dan desired (diinginkan). Kulit/tubuh dalam hal ini

menandai apa yang dianggap disukai dan diinginkan sedemikian sehingga kulit itu

sendiri menandai femininitas dan bahkan kontruksi seksualitas sebagai subjek.

Berdasar iklan tersebut, tidak hanya menampilkan perempuan berambut

hitam panjang, tetapi juga menampilkan perempuan berambut coklat.Perbedaan

warna rambut tersebut dapat menunjukan perbedaan ras tertentu.Ras merupakan

pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri

sosiokultural. Dengan kata lain, ras berati segolongan penduduk suatu daerah

yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah

lain.Terkait dengan hal tersebut, produsen dan pembuat iklan selalu menampilkan

karakter ras kulit berkulit putih sebagai tokohnya, seperti tokoh pada iklan kopi

Luwak White Koffie.Menurut Prabasmoro (2003) dan Yulianto (2007) yang
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dikutip dari Puspa (2010) bahwa ras berkulit putih masih dianggap sebagai ras

tertinggi dan terbaik dalam hirarki warna kulit yang ada.Hal tersebut dapat

menunjukan bahwa pemunculan tokoh kulit putih dapat dimaknai sebagai

pengakuan bahwa kebanyakan khlayak masih ingin mendekati ras yang paling

sempurna.Selain itu, dalam iklan tersebut juga menampilkan perempuan-

perempuan bertubuh kurus.Bertubuh kurus atau langsing direpresentasikan

sebagai tubuh yang diinginkan, tubuh yang dinaturalisasi sebagai tubuh ideal.

Perempuan dan Identitas Kelas Sosial

Kelas sosial merupakan pembeda status dalam lingkungan

masyarakan.Pembedaan status ini dapat berdasarkan pada perkerjaan, pendidikan,

pendapatan, dll. Menurut W Lloyd Warner, ahli antropologi dan sosiologi dari

Universitas Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1949 mempublikasikan acuan

prosedur untuk pengukuran status sosial. Dengan menggunakan ukuran derajat

pekerjaan, pendapatan, kualitas rumah, dan area tempat tinggal. Selanjutnya,

klasifikasi AB Hollingshead (1971) lebih sederhana, dengan hanya menggunakan

ukuran pekerjaan dan pendidikan untuk membentuk stratifikasi kelas atas,

menengah atas, menengah, menengah bawah, dan bawah (Setiawan, 2012).

Berdasarkan pandangan tersebut, terlihat bahwa salah satu aspek yang menjadi

indicator dari kelas sosial adalah perkerjaan, kualitas rumah, dan area tempat

tinggal.Selain itu, fashion dan pakaian yang dikenakan juga dapat menentukan

kelas sosial tertentu.Dalam hal ini, pakaian bukan sekedar sebagai penutup tubuh

tetapi juga sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi.

Ditinjau dari identitas kelas sosial, iklan Luwak White Koffie

menampilkan kelas sosial menengah.Hal ini dapat ditunjukkan melalui model dan

perabotan-perabotan rumah yang ditampilkan dalam iklan tersebut.Model rumah

yang digunakan dalam iklan Luwak White Koffie merupakan model rumah

minimalis.Model rumah minimalis merupakan model rumah untuk kelas

menengah dan menengah atas.Selain itu, pakaian atau fashion yang dikenakan
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dapat menunjukan kelas sosial. Pada iklan Luwak White Koffie, mode pakaian

yang digunakan menunjukan kelas sosial menengah,

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian identitas perempuan dalam iklan kopi

Luwak White Koffie. Berdasarkan rumusan masalah penelitian berupa

“Bagaimana identitas perempuan direpresentasikan melalui penanda dan petanda

yang digunakan dalam iklan kopi Luwak White Koffie versi Kopi Nikmat Tidak

Bikin Kembung dan versi Maudy Koesnaedi” dapat diambil kesimpulan bahwa

identitasperempuan direpresentasikan oleh perempuan berkulit putih, kelas

menengah, dan memiliki peran publik disamping peran domestik dengan sosok

feminim. Hal tersebut dapat mengimplikasikan bahwa perempuan dalam

meminum kopi tidak lepas dari berkuasanya ideologi kapitalisme.Kuasa media

inilah yang menjadikan komodifikasi-komodifikasi atas peran dan tubuh

perempuan demi kepentingan industri. Komodifikasi memperlihatkan proses

bagaimana produk-produk kultural dikerangka sesuai dengan kepentingan pasar,

hal ini dapat dilihat dari perubahan nilai guna menjadi nilai tukar yang dikerangka

oleh pasar dan diatribusikan kepada objek. Pertukaran produksi makna di sini

tidak lepas dari benturan kepentingan-kepentingan sosial,

Komodifikasi tidak dapat dilepaskan dengan kuasa industri kapitalis,

dimana terjadi proses modifikasi terhadap komoditas yang sesungguhnya bukan

merupakan sebuah komoditas. Industri memanipulasi yang bukan komoditas

menjadi sebuah “barang” yang dapat dipertukarkan.Dalam konteks ini terjadi

pertukaran informasi, pesan dan ideologi dimana sosok perempuan ideal

dikonstruksikan. Sosok perempuan berkulit putih dengan wajah indo (peranakan

pribumi dan asing), kelas menengah, dan memiliki peran publik disamping peran

domestik dengan sosok feminim merupakan hasil kontruksi dari sebuah sistem

kapitalis. Hasil dari penggambaran sosok perempuan dalam iklan tersebut, dapat

memunculkan image dibenak konsumen bahwa perempuan-perempuan yang

mengkonsumsi kopi tersebut adalah perempuan berkulit putih dengan wajah indo
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(peranakan pribumi dan asing), kelas menengah, dan memiliki peran publik

disamping peran domestik dengan sosok feminim.
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