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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini menuntut 

khalayak untuk memahami semua yang disajikan oleh media. Tidak dapat 

dipungkiri, khalayak sudah banyak terpapar berbagai macam iklan. Setiap 

individu pasti menginginkan banyak informasi dari suatu fenomena 

bahkan informasi pada suatu benda. Hal tersebut mendorong pengiklan 

untuk menyediakan informasi yang menarik untuk konsumsi khalayak. 

Salah satu iklan yang menjadi perhatian khalayak adalah iklan Indoeskrim 

– Kisah Legenda Nusantara (3’) yang tayang pada pertengahan tahun 

2017. Iklan tersebut membawa tema yang tidak asing bagi sebagaian 

orang, kisah yang dihadirkan adalah mengadopsi cerita dari Saur Sepuh 

yang sempat booming pada era sandiwara radio hingga diproduksi drama 

kolosalnya sejak tahun 1988. Hal tersebut yang membuat menarik iklan 

Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara (3’) karena membawa kembali 

cerita masa lampau untuk disajikan pada jaman sekarang ini mengingat 

bahwa Saur Sepuh merupakan suatu hal yang kuno dan mungkin generasi 

sekarang belum pernah menikmati drama kolosal tersebut.  

Sebagai salah satu iklan audio-visual, peran desain komunikasi 

berperan untuk menentukan komunikasi apa yang akan dibawa oleh iklan. 

Sesungguhnya, bidang desain komunikasi visual berperan juga dalam 

periklanan dan pemasaran. Iklan Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara 

(3’) mengkomunikasikan pesan yang terdapat pada dua elemen yaitu audio 

dan visual. Melalui elemen visual ini desain komunikasi visual berperan 

dalam menentukan komunikasi apa dan bagaimana yang akan dicapai. 

Dengan adanya hubungan kedua elemen tersebut maka akan dimudahkan 

dalam penelitiannya menggunakan praktik wacana kritis yang memahami 

tentang simbol-simbol dan makna yang terdapat dalam iklan Indoeskrim – 

Kisah Legenda Nusantara (3’). Wacana yang terdapat dalam iklan dapat 
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dipahami melalui simbol-simbol, kesan yang rasakan, dan makna yang 

disampaikan. 

Iklan ini dianalisis menggunakan teori Analisis Wacana Kritis 

model Teun A. van Dijk yang memiliki tiga dimensi yaitu wacana teks, 

konteks, dan kognisi sosial. Selain menggunakan teori analisis wacana 

kritis, analisis ini juga melibatkan teori lain seperti iklan, media siber, 

budaya visual, dan lokalitas. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini 

menjawab permasalahan dengan menghasilkan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

Pertama, penelitian pada dimensi teks menerangkan bahwa 

penegasan landmark jaman kerajaan menjadikan iklan Indoeskrim – Kisah 

Legenda Nusantara (3’) semakin memperkuat wacana lokalitas yang ada. 

Identitas yang berusaha dibangun oleh iklan ini adalah sebuah drama 

kolosal yang dapat mengingatkan khalayak tentang jaman dulu. 

Indoeskrim - Kisah Legenda Nusantara (3’) berusaha mengulik rasa yang 

semakin ditinggalkan dan memilih cerita Saur Sepuh sebagai ikon jaman 

dulu yang sudah dilupakan juga. Hal tersebut membuat khalayak yang 

menikmati dapat kembali mengingat masa dahulu.  

Wacana lokalitas yang ada dalam iklan dapat dilihat dari scene 5, 7, 

10 dan 11. Pertama interaksi kakak dan adik yang sedang berkelahi lalu 

terdapat adegan sang adik menggunakan jurus terbang untuk melawan 

sang kakak, kedua interaksi Ratu dengan anak-anaknya menggunakan 

selendang sebagai senjata, ketiga interaksi Raja dengan menaiki Rajawali 

Raksasa di langit, dan keempat adalah interaksi Raja mengeluarkan jurus 

untuk memunculkan produk yang ada di dalam iklan. Keempat interaksi 

tersebut mempunyai relasi dengan masalalu yang diwakilkan oleh adegan-

adegan fiksi yang biasanya ditayangkan pada film-film jaman dulu. Unsur 

lokalitas yang ada dapat dilihat dari cara berinteraksi antar tokoh yang 

menggunakan perantara alat yang digunakan seperti jurus, selendang, dan 

Rajawali Raksasa. 

Munculnya benda-benda yang bersifat modern merupakan simbol 

dari era globalisasi yang terus berkembang dari masa ke masa. Para tokoh 
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berinteraksi melalui alat elektronik seperti handphone dan handy talky dan 

melakukan kegiatan yang memunculkan benda-benda elektronik 

didalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang ada sangat 

dekat dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Munculnya teknologi 

pada iklan ini dijadikan sebuah komoditas oleh sang sutradara Dimas 

Djayadiningrat. Iklan Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara (3’) 

merupakan sebuah simbol kebudayaan dan direfleksikan pada identitas 

yang coba dibangun dalam ceritanya. 

Kedua, penelitian pada dimensi kognisi sosial dapat menerangkan 

bahwa budaya yang ditampilkan dalam iklan Indoeskrim – Kisah Legenda 

Nusantara (3’) dapat menyatukan khalayak yang merasa memiliki budaya 

tersebut dan memiliki rasa bangga terhadap karya yang dihasilkan. 

Perpaduan budaya yang ditampilkan merupakan upaya untuk mengkritisi 

tayangan-tayangan iklan yang ada di Indonesia, hadirnya iklan Indoeskrim 

– Kisah Legenda Nusantara dapat menghadirkan kemungkinan-

kemungkinan lain yang bisa digunakan dalam periklanan Indonesia. 

Pada dasarnya, posisi iklan Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara 

(3’) adalah iklan dengan hiburan yang segar. Hiburan yang dihasilkan 

dalam iklan ini memiliki nilai tersendiri terhadap sebuah budaya yang 

digabungkan oleh kecanggihan teknologi masa kini. Genre komedi yang 

sedang banyak diminati oleh khalayak membuat iklan Indoeskrim – Kisah 

Legenda Nusantara (3’) mudah diterima oleh khalayak luas, hal tersebut 

dapat memunculkan trend dikalangan anak muda terlebih lagi adanya 

budaya pop yang ada di Indonesia dapat membuat iklan ini lebih dikenal 

khlayak luas karena menampilkan sesuatu yang segar. Fenomena 

Indoeskrim - Kisah Legenda Nusantara (3’) ini memicu banyaknya 

komentar dari masyarakat yang ada di kanal Youtube Indoeskrim. 

Beberapa khalayak teringat oleh masa drama kolosal Saur Sepuh dan 

memuji konsep yang dipakai pada iklan, sehingga dapat terlihat konstruksi 

wacana lokalitas yang ada pada iklan Indoeskrim – Kisah Legenda 

Nusantara (3’). 
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Ketiga, penelitian pada dimensi konteks sosial menerangkan bahwa 

media tidak lepas dari kepentingan pasar. Kegiatan menonton iklan secara 

terus menerus juga mengeluarkan biaya dan khalayak mengkonsumsi 

media dengan cara mengeluarkan uang dan meluangkan waktu. 

Kesuksesan suatu iklan dan produk juga didukung oleh peran khalayak 

yang mengapresiasi karya atau produk yang dipasarkan. Ramainya 

pemberitaan tentang sebuah iklan dimedia sosial membuat Indoeskrim – 

Kisah Legenda Nusantara (3’) tetap eksis. Hal tersebut berdampak baik 

bagi agensi MullenLowe, sutradara Dimas Djayadiningrat, pihak 

Indoeskrim, dan Youtube. Secara umum, unsur lokalitas yang terdapat 

pada iklan dapat dilihat dari respond masyarakat mengenai konten-konten 

yang diciptakan dalam iklan Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara (3’) 

mengingatkan pada cerita masa kerajaan yang pernah dinikmati pada masa 

remaja bahkan masa kecil mereka. Gaya hidup dan konsumsi khalayak 

yang telah berubah seiring perkembangan jaman membuat khalayak 

semakin sering mengingat-ingat kejadian masa lampau dan bernostalgia 

dengan cerita-cerita yang ada. 

Setelah melalui proses analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sikap masyarakat dapat mempengaruhi wacana yang muncul. 

Wacana iklan ingin membentuk realitas bahwa iklan Indoeskrim – Kisah 

Legenda Nusantara (3’) mengangkat tema tentang lokalitas budaya jaman 

kerajaan untuk ditampilkan pada masa kini. Namun realitas yang ada 

bahwa cerita Saur Sepuh yang diangkat hanya memasukkan simbol-

simbolnya saja tanpa mengadopsi cerita dengan utuh. Dengan kata lain, 

iklan Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara (3’) ini sudah melenceng 

dari kisah nusantara yang asli. Pengambilan unsur lokalitas yang semena-

mena sudah merusak arti dari kebudayaan nusantara itu sendiri. 

Budaya pop mempengaruhi referensi khalayak terhadap budaya. 

Budaya yang ada pada masa sekarang ini sudah terkikis nilai filosofinya. 

Dalam drama kolosal Saur Sepuh yang asli mengajarkan hal-hal yang 

berbau kearifan dan budaya, salah satunya melalui bahasa dan unggah-

ungguh. Saur Sepuh merupakan drama kolosal yang mengangkat nilai-
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nilai dan makna kehidupan. Kisah yang diusung oleh Saur Sepuh Satria 

Madangkara tahun 1988 mengenai perebutan kekuasaan yang 

menggunakan unsur mendidik dan membela kebenaran tetapi mengandung 

aksi agar terlihat enak ditonton. Hal tersebut tidak nampak pada iklan 

Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara (3’), hanya mengangkat tentang 

perebutan hak dan terdapat penambahan brand. Dengan kata lain, 

fenomena ini dapat mengikis budaya hanya karena sebuah iklan. 

Tetapi seperti yang kita ketahui, fungsi dari iklan adalah 

mempersuasi dan menarik minat para khalayak dengan berbagai cara. Ide-

ide yang ditampilkan sah-sah saja bila tujuannya mengangkat nilai sebuah 

produk. Dengan menampilkan sebuah ide cerita imajinasi Saur Sepuh yang 

di imajinasikan lagi menjadi iklan Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara 

(3’) dan mengambil simbol-simbol yang ada di dalamnya namun tidak 

berani masuk ke wilayah tradisional yang sebenarnya. Hal tersebut 

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan brand awreness yang 

berdampak pada posisi Indoeskrim dibenak khalayak. Strategi yang 

digunakan Indoeskrim menggunakan cerita Saur Sepuh merupakan cara 

untuk mendekatkan diri kepada khalayak dengan cerita yang mudah 

dikenali. Menggunakan simbol-simbol kebudayaan yang ada sejalan 

dengan tagline yang diusung Indoeskrim – Kisah Legenda Nusantara (3’) 

yaitu “berasa banget Indonesianya”. 

Melalui penelitian ini, diharapkan karya yang dihasilkan dengan 

menggunakan pendekatan desain komunikasi visual dapat menorehkan 

sejarah dan dikenal khalayak luas. Tidak hanya terpancang pada nilai 

estetika saja, melainkan bisa mengembangkan konsep yang kreatif 

sehingga karya dapat mengkomunikasikan produk dengan lebih informatif 

lagi.  

B. Saran 

Pengggunaan metode analisis tiga dimensi milik Teun A. van Dijk 

dinilai cukup untuk membedah dan memahami apa yang sebenarnya 

termuat dalam media. Luasnya wacana yang dihasilkan dapat menjadikan 

wacana bersinggungan oleh keilmuan lain. Maka dari itu, penelitian 
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lanjutan dapat melakukan proses penelitian yang lebih lanjut lagi 

mengenai topik ini agar dapat memperoleh wacana yang lebih dalam lagi. 

Terlebih untuk media yang menggunakan audio dan visual, proses 

analisisnya memerlukan waktu yang cukup lama karena kedua media 

tersebut saling berkaitan untuk menjadi penguat antar elemen. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian langsung terhadap 

produk terkait wacana lokalitas yang terdapat pada iklan Indoeskrim – 

Kisah Legenda Nusantara (3’). Wacana lokalitas yang dihasilkan 

merupakan suatu fenomena yang jarang ditemui pada masa sekarang ini. 

Masih sedikitnya penelitian yang mengkomodifikasikan budaya dan 

wacana lokalitas menjadi salah satu alasan agar kedepannya semakin 

banyak penelitian yang sejenis. 
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