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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada penerimaan remaja perempuan multietnis di surabaya 

terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh di televisi. Penelitian ini 

memiliki signifikansi dimana dalam iklan produk perawatan tubuh di televisi menampilkan 

gambaran kecantikan yang mayoritas mengunakan perempuan dengan kriteria caucassian 

sebagai model iklannya, sedangkan di Indonesia sendiri memiliki beragam etnis dan budaya 

dengan ciri-ciri yang khas disetiap daerah. Dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai bagaimana masing-masing informan mendefinisikan perempuan cantik dalam 

kehidupan sosial berdasarkan latar belakang dan pengalamannya, serta bagaimana penerimaan 

remaja perempuan multietnis di Surabaya terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk 

perawatan tubuh.  

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis eksploratif. Metode yang 

digunakan adalah reception analysis milik Stuart Hall. Dimana akan ada pembagian posisi 

hipotesis mengenai pembaca teks (program acara) kemungkinan mengadopsi dalam 3 kategori 

yakni Dominant Reading, Negotiated Reading, dan Oppotitional Reading. Dengan memilih 6 

remaja perempuan yang berasal dari etnis berbeda yakni Jawa, Madura, Sunda, Batak, Ambon, 

dan Tioghoa, dapat menjadikan hasil penerimaan menjadi beragam. Melalui indepth nterview 

dengan keenam informan mengenai gambaran kecantikan, peneliti kemudian melakukan analisis 

dan interpretasi terhadap penerimaan yang diutarakan. 

Dengan latar belakang etnis dan pengalaman yang berbeda sesuai dengan field experience 

dan frame of reference-nya, peneliti mendapati hasil yang beragam. Dimana mengenai definisi 

perempuan cantik, peneliti mendapati hasil bahwa masing-masing informan memilki kriteria 

perempuan cantik yang berbeda. Namun terdapat satu kesamaan kriteria perempuan cantik, yakni 

yang berhidung mancung. Lalu mengenai gambaran kecantikan yang di tampilkan dalam iklan 

produk perawatan tubuh, juga didapati hasil yang beragam. Penerimaan tersebut memengaruhi 

interpretasi masing-masing informan dalam memandang konsep kecantikan yang mereka yakini. 

Sehingga konstruksi mengenai gambaran kecantikan yang ditampilkan oleh iklan produk 

perawatan tubuh berdampak pada penerimaan yang dilakukan oleh khalayak aktif yang terterpa 

iklan tersebut. 

Kata Kunci : kecantikan, perempuan, reception analysis, iklan produk perawatan tubuh, 

multietnis. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada penerimaan remaja perempuan multietnis di Surabaya 

terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh di televisi. Dengan tujuan 

untuk mengetahui penerimaan masing-masing informan terhadap gambaran kecantikan dalam 

iklam produk perawatan tubuh, penelitian ini menggunakan metode reception analysis dengan 

teori encoding dan decoding milik Stuart Hall. Penerimaan khalayak yang dimaksud adalah 

berkenaan dengan sikap, respon, pemaknaan yang diciptakan atau diproduksi oleh khalayak 

terhadap konten dari media (Ida, 2014 : 161). 

Penelitian ini memilki signifikansi dimana Indonesia sendiri memiliki beragam etnis dan 

budaya dengan ciri-ciri yang khas dan juga beragam disetiap daerah. Sejalan dengan demikian, 

artikel yang dimuat oleh cantikdangaya.com menjelaskan bahwa perempuan Indonesia memiliki 

ciri yang khas seperti memiliki struktur wajah yang khas, kulit sawo matang yang cenderung 

kearah gelap, mungil, ramah dan murah senyum, berwajah imut, serta memiliki rambut hitam 

legam. Selain itu Kartono menjelaskan adanya beberapa sifat khas kewanitaan yang banyak 

dituntut dan disoroti oleh masyarakat luas untuk mendefinisikan cantik bagi perempuan dalam 

konteks wanita indonesia adalah 1) keindahan , 2) kelembutan, dan 3) kerendahan hati (2006 : 

16). 

Namun, hal tersebut tidak selaras dengan penggambaran perempuan Indonesia dalam 

iklan produk perawatan tubuh di televisi, dimana sebagian besar iklan produk perawatan tubuh di 

televisi menggunakan endorser atau model iklan dengan kriteria Caucasian , yakni perempuan 

yang memiliki kulit putih, rambut hitam lurus, postur tubuh tinggi, langsing dan lain sebagainya, 

seakan-akan bahwa kecantikan perempuan hanya dipandang dari segi fisik yang melekat pada 

dirinya saja (Melliana, 2006 : 51). 

Padahal, definisi cantik sendiri dimaknai sebagai kecantikan luar (outer beauty) dan 

kecantikan dalam (inner beauty). Munfarida mengutarakan bahwa kecantikan tidak selalu 

berkaitan dengan fisik saja, tetapi ada faktor nonfisik yang melengkapinya. Ia menuturkan : 

“Kecantikan diklasifikasikan dalam 3 model : 1) kecantikan hanya bersifat fisik saja (outer 

beauty). Dalam artian ciri fisik yang memiliki wajah ayu, tubuh yang langsing, kulit yang putih, 

hidung mancung, rambut panjang dan lurus. 2) hakikat kecantikan ada di dalam diri, bukan pada 

fisik (inner beauty. Dalam artian kecantikan dilihat dari kepribadian, intelektualitas, kecakapan 

http://www.cantikdangaya.com/
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emosional, manners, dan lain sebagainya. 3) kecantikan bersifat fisik (outer beauty) dan nonfisik 

(inner beauty). Dalam artian kedua hal tersebut dalam tataran yang sama, perempuan yang 

memiliki fisik yang cantik, juga harus ikuti dengan prilaku yang baik juga” (2007 : 3). 

Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengeksplorasi penerimaan remaja 

perempuan multietnis di Surabaya terkait dengan pemaknaan gambaran kecantikan yang ada 

dalam iklan produk perawatan tubuh di televisi. 

Selain itu, penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena pada masa ini masyarakat 

masih berpandangan pada satu konsep dimana perempuan harus memiliki wajah yang cantik dan 

sempurna secara fisik. Bahkan Widyatama mengatakan bahwa kecantikan perempuan 

direpresentasikan dari 2 tanda yakni fisik perempuan itu sendiri dan juga tatapan orang lain pada 

perempuan (2006 : 41). Dalam artian, masyarakat masih memegang teguh mitos ‘cantik’ yang 

selama ini muncul sehingga berkembang menjadi suatu stereotype yang ia percaya. Mitos 

‘cantik’ yang berkembang menjadi kepercayaan suatu masyarakat juga didukung dengan adanya 

suatu konstruksi sosial yang berupaya dibangun oleh iklan produk perawatan tubuh mengenai 

standarisasi kecantikan, yang kemudian akan dipersepsi oleh masing-masing individu menurut 

pengalamannya kemudian terinternalisasi yang akhirnya menghasilkan respon dari masing-

masing individu (Melliana, 2006 : 4). Adanya tekanan dari konstruksi sosial yang dibangun 

dalam lingkungan masyarakat membuat suatu perempuan tidak lagi dapat mendifinisikan 

kecantikannya sendiri, sehingga hal tersebut menjadi suatu ironi sebuah kecantikan yang 

standarisasinya diatur oleh pasar dan dijadikan suatu komoditas yang diperdagangkan (Melliana, 

2006).  

Adanya konstruksi mengenai kecantikan juga tidak berhenti pada bentuk fisik wajah saja 

melainkan juga bentuk tubuh yang ideal : ramping, molek, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga 

senada dengan pernyataan Ariani, yang megutip pernyataan dari Baudrillard yang menyatakan 

bahwa kecantikan tidak dapat dipisahkan dengan kerampingan (2015 : 321 Vol 3). Keterkaitan 

antar konsep kecantikan wajah dengan tubuh begitu erat, bisa dikatakan bahwa walaupun 

seorang perempuan memiliki wajah yang tidak begitu cantik, namun ia memiliki tubuh yang 

ideal, maka ia masih dianggap sebagai perempuan yang cantik, dan begitu pula sebaliknya.  

Sementara ketika perempuan dibingungkan dengan bagaimana menjadi cantik, pelaku 

industri media dan juga produsen produk-produk perawatan tubuh sibuk mencari cela untuk 
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bekerjasama mempromosikan atau mengiklankan produk kecantikan di media massa. Dapat 

dikatakan bahwa produsen produk perawatan tubuh berusaha membangun citra mengenai 

perempuan cantik dalam media massa dengan memanfaatkan kecantikan yang notabene menjadi 

sesuatu yang berharga bagi perempuan (Wolf, 2004). Dalam artian, media massa turut andil 

dalam terciptanya suatu konstruksi sosial yang ada mengenai kecantikan, melalui iklan produk 

perawatan tubuh. 

Sehingga, tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana masing-

masing informan mendefinisikan perempuan cantik dalam kehidupan sosial berdasarkan latar 

belakang dan pengalamannya, dan mengenai bagaimana penerimaan remaja perempuan 

multietnis di Surabaya terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh di 

televisi. Namun, mengenai objek kajian dalam penelitian ini, peneliti tidak membatasi iklan 

produk perawatan apa yang akan di maknai oleh masing-masing informan. Peneliti 

membebaskan infroman dalam menentukan iklan apa yang paling melekat dalam ingatan 

informan. 

Khalayak dalam penelitian ini adalah remaja perempuan multietnis dengan entan usia 18-

21 tahun. Pemilihan remaja tingkat akhir tersebut dikarenakan pada usia tersebut remaja dinilai 

sudah hampir matang menuju proses dewasa. Pada usia tersebut pula remaja dinilai sudah dapat 

mengemukakan pendapat secara lebih realistis dan lebih terbuka terhadap pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Pendapat tersebut didukung oleh (Paramitasari dan Ilham, 2012 : Vol 1) 

dimana remaja diusia tersebut mulai mampu dalam menunjukkan sikap, pemikiran, tanggung 

jawab, dan lain sebagainya dalam segala situasi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis eksploratif untuk 

mengetahui penerimaan khalayak atas gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh 

di televisi. Dengan demikian, peneliti menggunakan reception analysis dimana peneliti ingin 

mengkaji mengenai penerimaan khalayak yang dalam hal ini adalah remaja perempuan 

multietnis di Surabaya terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh. 

Sedangkan, teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori milik Stuart Hall 

mengenai Encoding dan Decoding sebagai proses khalayak mengonsumsi dan memproduksi 

makna dalam proses penerimaan atas konten media massa yang dikonsumsinya (Ida, 2014 : 161-

162).  
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PEMBAHASAN 

Pada bagian ini peneliti mencoba memaparkan penerimaan masing-masing informan 

yang merupakan remaja perempuan multietnis di Surabaya terhadap gambaran kecantikan dalam 

iklan produk perawatan tubuh di televisi. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti akan memaparkan 

hasil wawancara terhadap 6 narasumber remaja perempuan di Surabaya dengan rentan usia 18-21 

tahun, dan dengan macam-macam etnis yang berbeda, yakni Jawa, Sunda, Madura, Ambon, 

Batak, dan Tionghoa, terkait penerimaannya terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk 

perawatan tubuh di televisi, dengan hasil yang didapat melalui indepth interview. Masing-masing 

informan adalah Dyahningrum yang berasal dari etnis Jawa, Fathorani yang berasal dari etnis 

Sunda, Mawli yang berasal dari etnis Madura, Latutjiu yang berasal dari etnis Ambon, Manurung 

yang berasal dari etnis Batak, dan Kusuma yang berasal dari etnis Tionghoa. 

Dengan adanya keberagaman yang ada dalam diri masing-masing informan, peneliti juga 

mengharapkan informan dapat memberikan pemaknaan yang berbeda, mengingat bahwa 

pengaruh teknologi sangat kuat dalam menciptakan gambaran kecantikan. Hal tersebut diamini 

oleh Yulianto dimana ia menganggap bahwa moderanitas dan globalisasi membentuk masyarakat 

menjadi semakin seragam atau homogen dengan sistem standarisasi melalui teknologi, melalui 

segala jenis hal yang bersifat komersial, dan singkronisasi kultural terhadap budaya barat (2007 

:105).  

Penerimaan masing-masing informan menegnai gambaran kecantikan dalam iklan produk 

perawatan tubuh didapatkan melalui indepth interview. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh 

hasil penerimaan berupa narasi-narasi kualitatif, yang nantinya akan di analisis dan di 

interpretasi oleh peneliti. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mengharapkan bahwa pembaca 

dapat lebih mudah dalam melihat pemaknaan masing-masing informan dengan latar belakang 

etnis yang berbeda terhadap gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh di 

televisi. Dengan hasil yang diharapkan nantinya, peneliti dapat menganalisis data dengan 

menyajikan suatu perdebatan atas penerimaan yang dilakukan oleh masing-masing informan. 

Sehingga pembaca dapat menentukan posisi hipotesis dimana pembaca teks (audience) 

kemungkinan mengadopsi terpaan media dalam 3 tahap yakni dominant reading, negotiated 

reading, dan oppositional reading (Stuart Hall dalam Morley (dalam Adi, 2012 : 27 Vol 8)).     
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Konsep Kecantikan Perempuan Berdasarkan Pandangan Informan 

Mengenai konsep kecantikan perempuan berdasarkan pandangan informan, peneliti 

melihat adanya suatu keberagaman pemaknaan yang terjadi diantara keenam informan. Adanya 

perdebatan dari masing-masing informan mengenai definisi perempuan cantik menurut mereka, 

membuat hasil analisis semakin beragam dan menarik. Perbedaan definisi konsep kecantikan 

perempuan, mereka ungkapkan melalui gambaran selebritis yang menurut mereka cantik. Berikut 

adalah selebritis yang mewakili kecantikan perempuan menurut masing-masing informan :  

  

        

                           Ariel Tatum       Maudy Ayunda      Tara Basro 

     

Audy Item        Awkarin            Dian Sastro 

 

Dyahningrum yang berasal dari etnis Jawa menganggap bahwa perempuan cantik adalah 

perempuan yang cantik secara fisik dan hati, dengan kriteria fisik yakni putih, hidung mancung, 

anggun, dan lain sebagainya. Dyahningrum mencontohkan Maudy Ayunda sebagai perempuan 
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cantik yang ideal. Sedangkan Fathorani yang berasal dari etnis Sunda, menganggap bahwa 

perempuan cantik adalah perempuan yang sedikit tomboy. Ia mencontohkan Tara Basro sebagai 

kriteria perempuan cantik. Lalu Mawli yang berasal dari etnis Madura, menganggap permpuan 

cantik adalah yang bertubuh sexy, hidung mancung, dan lain sebagainya. Ia mencontohkan Ariel 

tatum sebagai selebritis yang mewakili perempuan cantik. Latutjiu yang berasal dari etnis 

Ambon, menganggap bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang tidak harus ramping dan 

putih. Ia mencontohkan Audy Item sebagai contoh perempuan cantik. Manurung yang berasal 

dari etnis Batak, menganggap bahwa cantik adalah perihal kepercayaan diri. Ia mencontohkan 

Awkarin sebagai perempuan cantik menurutnya. Dan yang terakhir adalah Kusuma yang berasal 

dari etnis Tionghoa, yang menganggap perempuan cantik adalah perempuan yang pintar, maka ia 

mencontohkan Dian Sastro sebagai gambaran kecantikan menurutnya. 

Penerimaan Informan terhadap Iklan Produk Perawatan Tubuh di Televisi 

 Kehadiran perempuan dalam iklan produk perawatan tubuh juga turut serta di tampilkan 

dengan maksud untuk mendukung proses persuasif yang dikehendaki oleh produsen. Bahkan 

kehadiran perempuan cantik dalam media massa seringkali dijadikan acuan bagaimana seorang 

perempuan mempresentasikan dirinya dihadapan publik. Selain perempuan sebagai model iklan, 

pemilihan kalimat ataupun  bahasa yang digunakan oleh iklan produk perawatan tubuh juga turut 

dalam memengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Tagline yang digunakan, kalimat 

yang dilontarkan oleh model iklan menjadi penting untuk membangun persuasif di tengah 

masyarakat. 

Dengan adanya hal demikian, peneliti ingin melihat bagaimana penerimaan keenam 

informan terkait apa yang ditayangkan oleh iklan, dimana masing-masing dari mereka memaknai 

isi dari iklan tersebut. Sebagian dari mereka menganggap bahwa iklan hanya berisi kebohongan 

saja, dan sebagian lain menganggap dirinya terpersuasi oleh iklan. Selain itu, masing-masing dari 

informan juga berpendapat perihal iklan produk perawatan tubuh yang mereka sebutkan 

berdasarkan pilihan dari informan. Dengan tujuan agar mereka dapat membangun pemaknaan 

tergantung dari pengalaman mereka. 

 Berdasarkan hal tersebut, Dyahningrum memilih iklan Wardah versi Dewi Sandra, Mawli 

memilih iklan Citra versi Febby Blink, Fathorani memilih Fair and Lovely, Manurung memilih 
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iklan Ponds versi Raissa , Latutjiu memilih iklan Garnier versi Chelsea Islan, dan Kusuma 

memilih iklan Lifebuoy versi Titi Kamal sebagai iklan produk perawatan tubuh yang paling 

melekat dalam ingatannya. Pemilihan iklan produk perawatan tubuh oleh masing-masing 

informan berdasarkan pengalaman dan juga penegetahuan mereka. 

Dyahningrum dan Mawli, keduanya menganggap bahwa isi yang ditampilkan oleh iklan 

produk perawatan tubuh sudah sesuai dengan fungsi iklan itu sendiri. Pemaknaan berbeda 

ditujukan pada Fathorani yang berasal dari etnis Sunda dan juga Kusuma yang berasal dari etnis 

Tionghoa. Keduanya sepakat menyetujui apa yang ada dalam iklan produk perawatan tubuh, 

namun dalam beberapa hal mereka memberikan alternatif lain mengenai idiologi yang mereka 

yakini. Melihat pemaknaan yang disampaikan oleh Manurung yang berasal dari etnis Batak dan 

juga Latutjiu yang berasal dari etnis Ambon, bertolak belakang dengan Dyahningrum dan juga 

Mawli. Baik Manurung maupun Latutjiu keduanya menolak secara penuh idiologi yang ada 

dalam iklan, dan menganggap bahwa apa yang ditampilkan oleh iklan hanya berisi persuasif saja. 

Penerimaan Informan terhadap Gambaran Kecantikan dalam Iklan 

Terkait dengan penerimaan informan terhadap gambaran kecantikan dalam iklan, keenam 

informan juga memberikan pernyataan sesuai dengan iklan yang mereka kehendaki. Dengan 

demikian, mereka dapat dengan mudah memberikan tanggapan terhadap adanya upaya 

mengkonstruksi kecantikan yang dilakukan oleh iklan produk perawatan tubuh.  Masing-masing 

informan memberikan pemaknaan berdasarkan iklan yang mereka pilih. Peneliti juga 

menganalisis mengenai ada atau tidaknya perbedaan penerimaan informan mengenai gambaran 

kecantikan sebelum dan sesudah mereka terterpa iklan produk perawatan tubuh. Sehingga hal 

tersebut dapat dijadikan salah satu faktor dalam pengkatagorian masing-masing informan. 

Penerimaan yang dilakukan oleh keenam informan mendapatkan hasil yang berbeda-

beda. Pada dasarnya keenam informan sangat aktif melakukan negosiasi makna. Masing-masing 

informan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai teks media yang ia lihat. 

Dyahningrum yang berasal dari etnis Jawa, menganggap bahwa gambaran kecantikan yang 

ditampilkan oleh iklan produk perawatan tubuh, sudah sesuai dengan konsep cantik menurutnya. 

Selain Dyahningrum, Mawli yang berasal dari etnis Madura pun merasa bahwa gambaran 

kecantikan yang ada di iklan produk perawatan tubuh, sudah sesuai dengan ekspektasinya 
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terhadap perempuan cantik. Ia bahkan mengaku tidak tertarik apabila melihat perempuan yang 

tidak sesuai dengan kriterianya. Latar belakang etnis keduanya yang berasal dari etnis Jawa dan 

Madura, masing-masing memiliki istilah mengenai kecantikan yang dipercayai oleh masyarakat 

sekitarnya. Istilah mengenai kecantikan  tersebut mengacu pada standart kecantikan yang mereka 

percayai. Sehingga, penerimaan yang dilakukan keduanya juga dilandasi dengan istilah yang 

berkembang dalam kebudayaan mereka.   

Berkebalikan dengan Dyahningrum dan Mawli, Manurung yang berasal dari etnis Batak 

menolak secara penuh idiologi yang ada dalam iklan produk perawatan tubuh. Menurutnya, iklan 

produk perawatan tubuh yang ditujukan untuk perempuan Indonesia, harus sesuai juga dengan 

konteks perempuan Indonesia sepenuhnya. Dalam artian, Manurung menganggap bahwa produk 

perawatan tubuh memberikan gambaran kecantikan yang cenderung berorientasi pada kecantikan 

barat maupun korea. Ia menambahkan bahwa dengan menonjolkan unsur kecantikan perempuan 

Indonesia, dapat menjadikan produk perawatan tubuh lebih diterima di Indonesia. Bahkan ia 

mencontohkan cirri khas orang Batak yang dapat dijadikan salah satu opsi membentuk suatu 

gambaran kecantikan dalam lingkup Indonesia.  

Latutjiu yang berasal dari etnis Ambon pun demikian., ia menolak idiologi yang di 

hadirkan dalam iklan produk perawatan tubuh. Alasan yang ia kemukakan atas ketidak 

setujuannya tersebut adalah munculnya suatu diskriminasi dalam iklan produk perawatan tubuh. 

Latutjiu menganggap bahwa gambaran kecantikan yang dikemukakan oleh produk perawatan 

tubuh, dapat menimbulkan ketidak percaya dirian pada individu atau perempuan yang tidak 

memilki cirri tersebut. Terlebih lagi mengenai pengalamannya terkait diskriminasi yang ia alami 

di lingkungan kampus semakin menyadarkannya akan tidak adilnya gambaran kecantikan yang 

diciptakan oleh iklan produk perawatan tubuh sehingga membentuk konstruksi pemikiran yang 

ada di masyarakat.  

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai penerimaan informan dalam mendefinisikan 

perempuan cantik dalam kehidupan sosial, ditemukan beberapa hal yang menarik dalam 

pemaparannya. Masing-masing informan memiliki pandangan maupun kriteria yang berbeda 

mengenai perempuan cantik. Kecantikan yang sejatinya didefinisikan dalam 2 hal yakni inner 
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beauty dan outer beauty, dimaknai berbeda oleh masing-masing informan. Meskipun beberapa 

informan masih menganggap bahwa inner beauty juga merupakan faktor yang penting dalam 

memandang perempuan cantik, tetapi mayoritas dari mereka masih menganggap fisik sebagai hal 

yang utama. Bahkan masing-masing dari mereka memilki kriteria perempuan cantik dalam hal 

fisik. 

Hal yang menarik dari pembahasan mengenai pandangan informan mengenai perempuan 

cantik, mereka tuangkan dengan memberikan contoh selebritis di Indonesia sebagai kecantikan 

ideal menurut mereka. Hal yang menarik dari keenam selebritis yang disebutkan oleh masing-

masing informan adalah perihal perbedaan kriteria secara fisik. Dimana terjadi perdebatan 

diantara mereka dalam memandang kecantikan peremouan secara fisik. Ada beberapa hal yang 

menjadi perdebatan, salah satunya adalah warna kulit dan juga bentuk tubuh dari contoh 

selebritis tersebut.  

Dalam hal warna kulit, beberapa informan seperti Dyahningrum, Mawli dan juga 

Kusuma menganggap bahwa kulit putih menjadi gambaran kecantikan ideal perempuan. 

Sementara bagi Fathorani, Manurung dan juga Latutjiu menganggap bahwa perempuan cantik 

adalah perempuan yang memilki kulit sawo matang atau bahkan cokelat. Namun, dari apa yang 

telah mereka perdebatkan mengenai warna kulit, masing-masing dari mereka juga masih 

menganggap bahwa kulit putih memang merupakan warna kulit ideal untuk merepresentasikan 

perempuan cantik. Mengenai bentuk tubuh, masing-masing informan juga memilki beberapa 

tanggapan yang berbeda. Dimana sebagaian besar dari mereka menganggap perempuan yang 

memilki tubuh ramping, merupakan gamabaran perempuan cantik yang ada di benak mereka. 

Namun, sebagian lagi menganggap bahwa perempuan dengan tubuh yang sedikit berisi 

merupakan representasi dari kecantikan perempuan.  

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, peneliti menemukan satu hal yang masing-masing 

infroman beranggapan sama akan hal tersebut. Menariknya, meskipun mereka memilki 

perdebatan dalam beberapa hal mengenai kriteria perempuan cantik secara fisik, namun masing-

masing dari mereka menyepakati atau bahkan setuju bahwa perempuan yang cantik adalah 

perempuan yang memilki hidung yang mancung. Hal tersebut terlihat dari keenam selebritis 

yang mereka sebutkan, dimana keenam selebritis tersebut memilki hidung yang mancung. 
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 Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan diatas terkait definisi 

perempuan cantik menurut informan adalah masing-masing informan memilki kriteria yang 

berbeda dalam memandang perempuan cantik. Namun, terdapat juga beberapa pandangan yang 

bahkan semua informan menyetujuinya. Perbedaan pandangan tersebut mereka dapatkan dari 

latar belakang dan juga pengalaman dari masing-masing informan, tidak terkecuali etnis yang 

melekat dalam diri masing-masing informan.   

Mengenai penerimaan informan terkait gambaran kecantikan dalam iklan produk 

perawatan tubuh, hasil yang didapatkan dari analisis tersebut tidak hanya mengenai gambaran 

kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh, namun juga berhubungan dengan gambaran 

perempuan dalam iklan. Karena peneliti tidak membatasi iklan apa yang akan dimaknai oleh 

informan, peneliti membebaskan informan untuk memilih iklan apa yang ingin ia analisis. 

Sehingga, analisis atau penerimaan masing-masing informan mengenai gambaran kecantikan 

dalam iklan produk perawatan tubuh mendapatkan hasil yang berbeda-beda.  

Berdasarkan hasil Analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa masing-masing Informan memilki pemaknaan berbeda mengenai gambaran kecantikan 

dalam iklan produk perawatan tubuh. Perbedaan penerimaan yang diutarakan tergantung 

bagaimana latar belakang, baik dari segi pengalaman maupun budaya dari masing-masing 

infroman. Field of Experience dan Frame of Reference masing-masing Informan juga turut serta 

dalam menciptakan pemaknaan yang mereka kehendaki. 

Dapat dilihat bahwa gambaran kecantikan perempuan dengan kriteria caucassian yang 

ditampilkan oleh iklan produk perawatan tubuh, tidak sepenuhnya diterima oleh masing-masing 

informan. Perbedaan penerimaan dapat dilihat berdasarkan latar belakang budaya dari maisng-

masing informan, dimana informan dengan latar belakang budaya yang menetapkan nilai-nilai 

kecantikan perempuan, lebih dapat menerima gambaran kecantikan yang ditampilkan oleh iklan 

produk perawatan tubuh, yakni  Dyahningrum yang berasal dari etnis Jawa dan Mawli yang 

berasal dari etnis Madura.  

Perbedaan pandangan juga terdapat pada latar belakang pendidikan dan juga kepribadian 

masing-masing informan, dimana seperti Kusuma yang merupakan mahasiswa kimia yang masih 

beranggapan bahwa bebrapa bagian dari iklan masih mengandung unsur kebohongan karena 
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telah memberikan penjelasan produk yang tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Begitu 

pula dengan latar belakang kepribadian yang diungkapkan oleh Fathorani yang berasal dari etnis 

Sunda dimana dengan kepribadian yang maskulin, ia juga menolak sebagian dari isi yang 

ditampilkan oleh iklan mengenai tampilan perempuan feminim. 

Namun, bagi Latutjiu yang berasal dari etnis Ambon dan juga Manurung yang berasal 

dari etnis Batak, penerimaan terkait dengan gambaran kecantikan yang ditampilkan oleh iklan, 

didasari dengan kepercayaan yang mereka dapatkan dari pengalaman sosial. Keduanya menolak 

gambaran kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh dengan berlandaskan kepercayaan 

keduanya terhadap cantik yang tidak harus identik dengan kulit putih. Dengan demikian, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa perempuan multietnis memilki pendapat berbeda mengenai 

gambaran kecantikan yang ada dalam iklan. Mereka berpendapat dan memberikan penerimaan 

sesuai dengan latar belakang etnis mereka masing-masing. Selain itu, pengalaman terkait 

diskriminasi dan juga kepercayaan-kepercayaan yang tertanam dalam benak mereka, juga turut 

andil dalam terciptanya suatu penerimaan yang berbeda-beda oleh masing-masing informan. 

 Perbedaan juga terlihat dari pemilihan iklan produk perawatan tubuh yang mereka 

kehendaki dan penerimaan tersebut merujuk pada receprtion analysis. Remaja perempuan 

multietnis juga cenderung melihat iklan dari sudut pandang mereka sendiri. Dan dari hasil 

penerimaan tersebut, masing-masing informan bisa saja menolak atau menerima gambaran 

kecantikan dalam iklan produk perawatan tubuh di televisi. Meskipun dalam penelitian ini 

masing-masing informan memilih iklan dengan mayoritas menggunakan model dengan tipe 

caucassian, namun peneliti menyadari bahwa ada juga iklan yang menampilkan model atau 

endorser yang beragam dari segi warna kulit dan etnis yang berbeda. Namun, iklan produk 

perawatan tubuh tersebut muncul atau hadir diluar dari masa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 
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