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ABSTRAK 

 Iklan sebagai sebuah objek semiotika mempunyai perbedaan mendasar 
dengan desain yang bersifat tiga dimensional, khusunya desain produk. Iklan 
mempunyai fungsi komunikasi langsung (direct communication function). Iklan di 
televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan iklan media cetak, yakni 
memungkinkan diterimanya tiga kekuatan yaitu narasi, suara dan visual, ketiganya 
kemudian membentuk sebuah sistem pertandaan yang bekerja untuk mempengaruhi 
pemirsanya. Demikian juga dengan iklan air mineral Aqua versi “Kembali Murni 
#Aqua242” edisi Ramadhan 2018, yang ditayangkan pada media televisi diharapkan 
dapat memberikan pesan secara visualisasi terhadap masyarakat tentang produk yang 
nantinya akan mendukung pencitraan produk yang baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui makna 
pesan yang terkandung dalam iklan air mineral Aqua versi “Kembali Murni 
#Aqua242” edisi Ramadhan 2018 di media televisi. 

Dalam analisis data penelitian, penulis sebagai peneliti menggunakan konsep 
yang dikemukakan oleh Ferdinand Saussure yakni signifier (penanda) adalah bunyi 
atau coretan bermakna, dan signified (petanda) adalah gambar mental atau konsep 
sesuatu dari signifier. Hubungan antara keberadaan fisik tanda atau konsep sesuatu 
mental tanda tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain signification adalah 
upaya memberi makna terhadap dunia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis semiotik dengan 
pendekatan yang bersifat kualitatif interpretif. Penelitian ini hanya memaparkan 
situasi atau wacana, tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 
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prediksi. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga data bersifat 
kategori substansif yang kemudian diinterpretasikan dengan rujukan, acuan dan 
referensi-referensi ilmiah. 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan makna pesan dari iklan 
air mineral Aqua versi “Kembali Murni #Aqua242” edisi Ramadhan 2018 di media 
televisi adalah memberikan kesan kepada masyarakat atau khalayak bahwa Aqua 
sangat peduli terhadap kesehatan, khususnya kondisi tubuh saat menjalani ibadah 
puasa. Kesan yang ditanam dari pesan iklan Aqua ini dari pandangan peneliti dinilai 
sangat bermanfaat, karena mengajak khalayak untuk peduli terhadap kesehatan tubuh 
dengan memulai hal yang sederhana selama berpuasa, yakni membiasakan diri 
dengan mengkonsumsi asupan yang baik, salah satunya minum air mineral yang 
cukup dan teratur menggunakan pola 2+4+2. Pola tersebut ialah minum air mineral 
sebanyak dua gelas saat berbuka, empat gelas saat malam hari dan dua gelas lagi saat 
sahur. Namun dalam iklan ini kurang sedikit spesifikasi dalam penyampaian tentang 
riset atau bukti kandungan produk yang berkaitan atau berpengaruh pada pola 2+4+2 
dari para ahli. 

Kata Kunci : #Aqua242 
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