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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai konstruksi simbolis maskulinitas dan 

femininitas yang digambarkan melalui tipografi kemasan parfum untuk pria dan 

wanita. Objek penelitian ini adalah tipografi pada bagian depan kemasan parfum. 

Penelitian ini mencoba mengkaji makna potensial tipografi yang belum banyak 

dikaji oleh ilmuwan komunikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode semiotika oleh Theo van Leeuwen yang secara khusus digunakan 

untuk tipografi. Dari survei berjudul Font Purchasing Habits Survey 2017 

menyatakan bahwa lebih dari 70% responden percaya bahwa model huruf 

memiliki gender. Peneliti menjadi tertarik untuk menelusuri bagaimana tipografi 

dapat dimaknai sedemikian rupa. Peneliti melihat kenyataan bahwasanya parfum 

adalah salah satu produk budaya yang potensial untuk ditelaah identitas 

gendernya. Parfum dijual secara spesifik kepada pria dan wanita, yakni sebesar 

98% dari keseluruhan produk parfum yang ada di dunia. Dengan demikian dapat 

diasumsikan bahwa kemasan parfum dirancang secara khusus pula untuk menarik 

minat pembeli spesifik pria dan wanita. Tipografi sebagai salah satu unsur 

pokoknya juga akan dirancang secara khusus. Oleh karena itu, peneliti menjadi 

terdorong untuk mengkaji identitas gender pada tipografi kemasan parfum dan 

memaparkan narasi apa yang bekerja di baliknya. 

Kata kunci: maskulinitas, femininitas, identitas, tipografi, semiotika 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas mengenai maskulinitas dan femininitas yang 

digambarkan melalui tipografi kemasan parfum untuk pria dan wanita. Peneliti 

berasumsi bahwa penyajian tulisan pada desain kemasan parfum dirancang 

dengan pertimbangan-pertimbangan tipografis tertentu sehingga mampu mewakili 

konstruksi simbolis maskulinitas dan femininitas dalam masyarakat. 

Sebagai pengamat dan praktisi dalam bidang tipografi, peneliti melihat 

adanya gejala tipografis bahwsanya model huruf bisa tampak maskulin dan 
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feminin. Pflug (dalam Medium.com) menyelenggarakan sebuah survei daring 

yang berjudul Font Purchasing Habits Survey 2017. Survei ini menghimpun 

2.600 responden, yang utamanya bekerja di sektor kreatif, seperti disainer grafis, 

pengrajin, dan perancang huruf. Salah satu temuan menariknya adalah lebih dari 

70% responden mengaku bahwa tipografi memiliki gender; yaitu, sebagian model 

huruf dapat terlihat maskulin dan sebagian model huruf lainnya dapat terlihat 

feminin. Dari data tersebut, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tanda-tanda 

tipografis yang mampu mewakili konstruksi simbolis stereotipikal maskulinitas 

dan femininitas. 

Sczesny (2002) menjelaskan bahwa parfum untuk kedua jenis kelamin 

memiliki tujuan untuk mengatur kesan kepribadian dalam interaksi sosial. Parfum 

bahkan dibagi menjadi bebauan untuk perempuan dan laki-laki. Menurut data dari 

International Institute of Management in Technology, University of Fribourg 

(dalam Slideshare.com), pangsa pasar parfum global masih dikuasai oleh parfum 

yang secara spesifik dipasarkan untuk perempuan dan laki-laki; dengan besaran 

98% dari total keseluruhan pasar. Sementara parfum uniseks hanya memberikan 

2% dari total keseluruhan pasar. Dari dikotomi gender yang kuat dari produk 

parfum ini, maka dapat ditarik asumsi bahwa kemasan parfum dirancang secara 

khusus yang berfungsi untuk menarik perhatian sasaran pasar masing-masing 

produk tersebut. 

Chocoy dalam Petersson McIntyre (2013) menjelaskan bahwa kemasan 

menolong konsumen untuk memilih produk; dengan memandu dan memberikan 

bermacam referensi yang membuat konsumen dapat memilih produk secara 

"benar". Dibb (2004:100) menegaskan bahwa selain berfungsi untuk melindungi 

isi, kemasan juga harus mencerminkan kebutuhan dan harapan konsumen; serta 

memuat identitas merek yang kuat sehingga mudah dibedakan dengan produk-

produk lainnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ambrose & Harris (2011:159) 

bahwa tipografi adalah bagian mendasar untuk membangun brand personality 

yang akan dilihat oleh konsumen. Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa 

parfum yang dipasarkan secara khusus untuk segmentasi pria dan wanita, 



3 
 

memiliki kemasan yang berbeda pula. Oleh karenanya, tipografi pada kemasannya 

pun akan ditampilkan secara berbeda, sesuai dengan target pasar yang disasar. 

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Ovink dalam Bigelow (1996:245) 

yang secara spesifik membahas tipografi pada kemasan parfum. Ia memaparkan 

bahwa tipografi yang digunakan pada kemasan parfum berhubungan dengan sifat 

dari produk itu atau identitas konsumen dari produk-produk tersebut. Hal ini 

menandakan bahwa tipografi yang ditampilkan pada kemasan parfum sebenarnya 

'termotivasi' (meminjam istilah yang diperkenalkan Saussure), atau 'ikonis' 

(meminjam istilah yang diperkenalkan Pierce). Konsep sejenis untuk menjelaskan 

makna yang dapat ditimbulkan tipografi di samping makna bahasa juga diusulkan 

Rustan (2010:108-112) dengan analogi fisik (badan) dan non-fisik (kepribadian). 

Aspek fisik dari sebuah tipografi meliputi hal-hal yang lebih bersifat rasional, 

objektif, dan umum; seperti bentuk, anatomi dan segi optisnya. Sementara itu, 

aspek non-fisik lebih bersifat konotatif, intuitif, subjektif dan personal; meliputi 

kepribadian-kepribadian yang mungkin dikandungnya, apakah maskulin atau 

feminin, serius atau main-main, dan lain sebagainya. 

Dalam bidang desain, keperluan gambar teknis, informasi ataupun aspek-

aspek yang berkaitan dengan produksi, cenderung digunakan tanda-tanda visual 

yang bersifat denotatif, sehingga tidak terjadi pembiasan makna. Sedangkan untuk 

hal-hal yang bermuatan ekspresi, seperti bentuk, citra, motif, ornamen ataupun 

hal-hal yang bersentuhan dengan aspek humanistis, cenderung diterapkan tanda-

tanda konotatif (Sachari, 2005:70). Itulah mengapa dalam desain kemasan dapat 

ditemui dua jenis tulisan yang beroperasi pada dua level signifikansi yang 

berbeda. Informasi teknis seperti berat bersih, komposisi, nama perusahaan, 

alamat pabrik dan sejenisnya selalu diletakkan pada tempat yang tidak strategis, 

berukuran kecil dan tidak mencolok. Hal ini berbeda dengan nama produk, 

keterangan singkat, atau kalimat rayuan yang cenderung diletakkan pada posisi 

strategis pada kemasan, bagian depan yang paling mungkin dilihat pertama kali 

oleh calon-calon pembeli. 

Peneliti mengambil delapan sampel desain kemasan parfum, yakni meliputi 

empat parfum untuk perempuan, yaitu Izzi Body Mist, Mustika Puteri Lovely 
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Mood, Victoria's Secret Crush EDP, Chanel No.5 Women EDP, dan empat 

parfum untuk laki-laki, Master Spray Cologne, Gatsby Urban Cologne, Hugo 

Boss Bottled EDT, Giorgio Armani Acqua di Gio EDT. Parfum-parfum di atas 

terbentang dari pelbagai target pasar, seperti kelompok umur dan harga produk. 

Parfum yang dimaksudkan di sini adalah parfum dari tingkat konsentrat bahan 

wewangian tertinggi yakni Extrait de parfum hingga konsentrat bahan wewangian 

terendah yakni Eau Fraiche, sejenis body mist atau body splash. 

Untuk menginterpretasi tipografi pada kemasan parfum pria dan wanita 

sebagai sebuah teks, peneliti menerapkan metode semiotika tipografi usulan Theo 

van Leeuwen yang terdiri dari Analisis Fitur Tipografis Distingtif
1
 (selanjutnya 

akan disingkat AFTD) dan impor diskursif. Leeuwen (2006:146) menjelaskan 

bahwa impor diskursif adalah gagasan bahwa tanda-tanda diimpor dari suatu 

konteks (suatu masa, suatu kelompok masyarakat, suatu budaya) ke dalam 

konteks yang lain dengan tujuan untuk menyatakan ide-ide dan nilai-nilai yang 

terkait dengan konteks yang lain tersebut oleh mereka yang melakukan 'impor' 

konteks. Sementara itu, AFTD digagas oleh Leeuwen dengan terinspirasi dari 

terobosan Jakobson dan Halle dalam bidang fonologi untuk kemudian diterapkan 

dalam bidang tipografi. AFTD dalam karya ilmiah ini terdiri dari bobot huruf, 

kerentangan huruf, kemiringan huruf, kelengkungan huruf, ketersambungan huruf, 

keteraturan huruf, kontras huruf, dan keberhiasan huruf. Fitur-fitur tersebut akan 

mencerminkan hubungan metaforis atau metonimik dengan makna-makna yang 

diacunya. Metode usulan Theo van Leeuwen ini dipandang mampu menyelidiki 

makna tipografi di samping makna bahasanya guna menggali konstruksi simbolis 

maskulinitas dan femininitas yang termuat pada tipografi kemasan parfum untuk 

pria dan wanita. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Diterjemahkan dari distinctive typographical feature analysis 
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PEMBAHASAN 

Peneliti akan membagi pemaparan makna yang terkandung dalam tipografi 

kemasan parfum untuk pria dan wanita secara terpisah. Metode yang digunakan 

untuk mengkaji makna potensial tipografi tersebut adalah dengan semiotika Theo 

van Leeuwen yang terbagi menjadi dua jalur pemaknaan, yaitu dengan impor 

diskursif yang menekankan pada aspek sejarah dan intertekstualitas serta AFTD 

yang menekankan pada pemaknaan semiotis secara metaforis dan metonimik. 

 

Metafora Tubuh Pria 

Tipografi pada sebagian kemasan parfum pria memperlihatkan hubungan 

metafora dengan tubuh pria. Parfum tersebut memiliki kualitas tipografi yang 

menampakkan kemiripan dengan tubuh pria atletis. Tipografi dirancang supaya 

terlihat gagah, tegap dan memiliki potongan-porongan yang kaku/bersudut, bukan 

tipografi yang luwes seperti tulisan tangan manusia. Oleh karenanya, penggunaan 

model huruf ini pun sering dijumpai pada keperluan olahraga dan ranah-ranah lain 

yang cenderung maskulin daripada feminin.  

 

Gambar 1: Tipografi parfum Master 

 

Tulisan "MASTER" pada muka kemasan parfum Master Spray Cologne 

merupakan nama perusahaan pembuat parfum dengan fokus kepada segmentasi 

perawatan tubuh laki-laki. Tipografinya dirancang menggunakan huruf berjenis 

display, tanpa serif dengan potongan sudut-sudut yang amat kentara. Model huruf 

sejenis ini dilabeli dengan banyak istilah, di antaranya Old School, Baseball, 

University, Varsity, Athletic dan Sport; pada beberapa situs berbagi fontasi seperti 

Dafont.com dan Fontspace.com. Fontasi sejenis ini tampaknya berkaitan erat 

dengan budaya olahraga Amerika Serikat, khususnya olahraga bisbol. Salah satu 

penelusuran peneliti mengenai intertekstualitas dari model huruf ini berasal dari 

sekitar awal abad ke-20. 
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Ketebalan pada tipografi parfum MASTER adalah metafora dari dominasi 

dan tubuh ideal pria. Sementara huruf tebal yang berseberangan dengan huruf 

yang tipis juga dapat berarti dimorfisme biologis tubuh pria versus wanita. 

Ditambah fakta bahwa huruf tidak menampilkan kontras tebal-tipis sama sekali, 

yang semakin memperkuat kesan tebalnya. Hal-hal tadi ditampakkan pada 

representasi tubuh pria yang tampil pada iklan. Iklan menampilkan tubuh pria 

yang atletis, gagah berotot di sekujur tubuhnya; bukan tubuh pria cungkring yang 

kurus kering. 

Huruf-hurufnya bersudut lancip merupakan metafora bagi tubuh pria ideal. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan istilah bahasa Indonesia sehari-hari; "badan 

kotak-kotak" untuk menyebut tubuh ideal pria atletis yang penuh otot, sedangkan 

istilah "gitar Spanyol" untuk menyebut tubuh ideal wanita seksi. Padanan dalam 

bahasa Inggris yang mirip dengan peristiwa bahasa tersebut adalah sebutan 

"ripped / shredded / cut / chiseled / hunk" untuk menyebut pria bertubuh kekar 

yang memiliki daya tarik, sedangkan istilah "curvy / buxom / curvaceous / round / 

busty / voluptous" untuk menyebut wanita bertubuh seksi, utamanya dengan mutu 

buah dada yang sintal. 

 

Pria dan Permesinan 

Salah satu temuan pokok lainnya dalam penelitian ini adalah bahwasanya 

menjadi perempuan adalah menjadi manusia; dan sebaliknya, menjadi laki-laki 

adalah menjadi mesin. Ditemukan banyak kecenderungan dalam temuan makna 

penelitian ini bahwa sifat-sifat manusiawi lebih banyak ditunjukkan oleh tipografi 

kemasan parfum untuk wanita; dan sebaliknya, tipografi kemasan parfum pria 

menandakan kualitas permesinan dengan potongan yang kaku, konstan, dan 

teratur. Hal ini utamanya terdapat pada penggunaan model huruf yang meniru ciri 

khas tulisan tangan pada kemasan parfum wanita. Model huruf tersebut hanya 

ditemukan pada sampel-sampel parfum untuk wanita, dan tidak diketemukan 

sama sekali pada desain kemasan parfum untuk pria. 
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Gambar 2: Tipografi parfum pria yang memiliki kualitas permesinan 

 

Beberapa contoh di antaranya (bisa disimak pada gambar di atas) adalah 

tipografi parfum Master pada tulisan MASTER dan AQUA BLUE; pada parfum 

Gatsby pada tulisan URBAN COLOGNE ENERGY; dan tulisan HUGO BOSS pada 

parfum Hugo Boss Bottled. Keempat contoh memperlihatkan tipografi yang 

dihasilkan pada zaman pasca-industrialisasi dan modern yang teratur dan 

mengutamakan fungsi, yang dengan demikian jauh dari sentuhan-sentuhan 

humanis, yang ekspresif dan emosional. Oleh karenanya tipografi ini 

memperlihatkan sisi-sisi maskulinitas yang dingin (tidak berekspresi dan tidak 

beremosi), disiplin dan praktis. 

 

Pria dan Kepahlawanan 

 

Gambar 3: Tipografi parfum Gatsby 

 

Tipografi yang digunakan untuk menampilkan tulisan Gatsby pada parfum 

Gatsby Urban Cologne adalah sejenis tipografi yang sering muncul pada konteks 

kepahlawanan atau cerita-cerita epik masa lampau. Hal ini terlihat dari 

penggunaan ikon pahlawan dari sejarah populer yang menggambarkan 

maskulinitas dalam iklan melalui simbol-simbol pahlawan seperti: pejuang 

romawi, bajak laut, pejuang dan bahkan koboi. Model huruf yang dipakai oleh 

parfum GATSBY ini, secara berulang juga dipakai pada keperluan-keperluan 

kepahlawanan epik pada permainan komputer hingga film-firm populer. 
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Maskulinitas Baru 

Pada kedua parfum pria Hugo Boss Bottled dan Giorgio Armani Acqua di 

Giò, tipografinya menampakkan model huruf yang biasanya digunakan pada 

dunia adibusana wanita. Model huruf Didot yang diklasifikasikan sebagai Modern 

ini telah dicap feminin sejak pertama kali tenar pada awal abad ke-20 di Amerika 

Serikat. Penggunaan model huruf sejenis yang berulang-ulang sejak 1950-an 

hingga saat ini oleh dua majalah mode wanita adiluhung, yakni Bazaar dan 

Vogue, menciptakan kesan feminin pada kedua parfum pria segmentasi pasar 

premium ini. 

   

Gambar 4: Tipografi parfum Hugo Boss Bottled dan Acqua di Gio 

 

Model huruf ini menampilkan kesan lembut dan besutan yang apik. Kesan 

kualitas unggul tersebut digaungkan akibat kian majunya percetakan pada masa 

itu, yang memungkinkan kontras tebal-tipis yang eksrem dapat diterapkan. Model 

huruf yang melangkah semakin jauh dari warisan kaligrafi juga memperkuat 

kesan modern dan kebaruannya. Sesungguhnya model huruf ini telah membawa 

kualitas maskulin sebagaimana teknologi mesin cetak pada masa itu berhasil 

mendukung terciptanya model huruf tersebut dan mendekatkannya pada wacana 

modernitas. Akan tetapi, kualitas feminin dari bentuk hurufnya dan penggunannya 

yang berulang-ulang pada konteks keperempuanan telah mendominasi wacana 

pada model huruf ini.  

 

Metafora Tubuh Wanita 

Pada parfum wanita Izzi Body Mist dan Mustika Puteri Lovely Mood, 

tipografi dirancang dengan membulat, melengkung dan tidak memperlihatkan 

adanya potongan kaku bersudut selayaknya pada parfum pria. Huruf-hurufnya 

yang melengkung dan luwes bermetafora dengan tubuh wanita. Sebagaimana  
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istilah "gitar Spanyol" dalam bahasa Indonesia dan istilah "curvy/ buxom/ 

curvaceous/ round/ busty/ voluptous/ hourglass body" dalam bahasa Inggris untuk 

menyebut wanita bertubuh seksi, utamanya dengan mutu buah dada dan bokong 

yang sintal. 

 

Gambar 5: Beberapa sampel tipografi parfum wanita 

Johnson (dalam Designshack.net) juga memaparkan bahwa model huruf 

yang melengkung cenderung feminin dan huruf yang bersudur cenderung 

maskulin. Hal ini memiliki hubungan metaforis dengan tubuh masing-masing 

gender yang dibayangkan. Dari keempat sampel tipografi parfum wanita massal 

(lihat gambar di atas) memiliki kualitas kelengkungan yang besar. Bukti bahasa 

dan asumsi semiotis ini ternyata juga didukung temuan bahwa bentuk lengkungan 

adalah salah satu ciri-ciri dari femininitas (Tischner, 2012:97). Selain itu, 

Kelengkungan juga erat dengan gestur feminin yang diasosiasikan dengan kata 

luwes atau lemah gemulai. Kedua kata tersebut menjadi acuan metaforis dari 

kualitas lengkung; sebaliknya gestur maskulin menjadi acuan metaforis dengan 

bentuk kaku atau kasar. Femininitas huruf-huruf melengkung ini juga diperkuat 

dengan kecenderungan huruf-huruf sejenis untuk dipakai pada keperluan-

keperluan yang feminin, seperti tipografi film-film drama romantis dan legenda 

putri kerjaan (princess) serta logo-logo mainan anak perempuan. 

 

Wanita dan Kemanusiaan 

Salah satu temuan pokok lainnya dalam penelitian ini adalah bahwasanya 

menjadi perempuan adalah menjadi manusia; dan sebaliknya, menjadi laki-laki 

adalah menjadi mesin. Ditemukan banyak kecenderungan dalam penelitian ini 
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bahwa sifat-sifat manusiawi lebih banyak ditunjukkan oleh tipografi kemasan 

parfum untuk wanita; dan sebaliknya, tipografi kemasan parfum pria menandakan 

kualitas permesinan. Hal ini utamanya terdapat pada penggunaan model huruf 

yang meniru ciri khas tulisan tangan pada kemasan parfum wanita. Model huruf 

tersebut hanya ditemukan pada sampel-sampel parfum untuk wanita, dan tidak 

diketemukan sama sekali pada desain kemasan parfum untuk pria yang 

menampilkan kualitas permesinan dalam tipografinya. 

 

Wanita yang Kekanak-kanakan 

Temuan signifikan lainnya dalam penelitian ini adalah perempuan yang 

cenderung digambarkan kekanak-kanakan melalui tipografi kemasan parfum 

untuk wanita. Berbeda dengan tipografi parfum pria yang sama sekali tidak 

menggambarkan infantilisme atau sifat-sifat kekanak-kanakan, tipografi parfum 

wanita pasar massal menggambarkan pribadi yang tidak serius, bermain-main, 

secara emosional tidak stabil, berubah-ubah dan riang gembira. 

Keempat sampel tipografi yang digunakan pada dua parfum wanita pasar 

massal, yaitu Mustika Puteri Lovely Mood dan Izzi Body Mist, menunjukkan 

benang merah yang serupa. Utamanya pada tipogafi bertuliskan Mustika dan Izzi 

yang yang digambarkan tidak patuh garis dengan huruf-hurufnya yang naik-turun 

tak beraturan dan membulat; perempuan digambarkan tidak memiliki stabilitas, 

suka bermain dan tidak serius. Hal ini juga dibuktikan dengan kecenderungan 

penggunaan tipografi sejenis untuk desain yang berkenaan dengan dunia anak-

anak, mulai dari buku anak-anak, komik, film anak-anak hingga logo-logo merek 

mainan anak-anak. Kesemuanya itu berbagi kesamaan visual dengan tipografi 

yang dipakai oleh kedua parfum wanita ini. 

 

Wanita dengan Sifat Maskulin 

Sebagian sampel tipografi parfum wanita menampilkan kesan-kesan 

maskulin daripada feminin setelah ditelaah. Hal yang tidak sesuai dengan apa 

yang 'seharusnya' dilakukan perempuan ini merupakan cerminan dari perspektif 

baru dalam memandang maskulinitas dan femininitas. Maskulinitas tidak lagi 
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dipandang sebagai sepenuhnya milik dan lekat dengan kaum pria, sedangkan 

sifat-sifat stereotipikal femininitas tidak lagi dianggap 'pakem' sebagaimana yang 

sebelumnya dipercaya dalam perspektif tradisional. Hal tersebut ditemukan pada 

parfum Victoria's Secret Crush dan Chanel No. 5. 

 

 

Gambar 6: Sampel tipografi parfum wanita yang tampak maskulin 

 

Tipografi yang digunakan oleh Victoria's Secret Crush untuk menuliskan 

kata Victoria's Secret menggunakan fontasi yang sejenis dengan GATSBY, yang 

dekat dengan tradisi kepahlawanan dan dunia Romawi-Yunani kuno. Sementara 

itu tipografi yang digunakan oleh Chanel untuk tulisan pada kemasan parfumnya, 

menggunakan fontasi yang dekat dengan kualitas permesinan yang cenderung 

tampak dan memuat nilai-nilai maskulin. 

 

KESIMPULAN 

Analisis terhadap tipografi kemasan parfum untuk pria menghasilkan 

beberapa temuan pokok, yakni metafora tubuh pria, pria dan permesinan, pria dan 

kepahlawanan, dan maskulinitas baru. Dari dua sampel tipografi Master Spray 

Cologne, satu dari Gatsby Urban Cologne dan satu dari Hugo Boss Bottled EDT 

memperlihatkan hubungan metaforis dengan tubuh atletis pria. Tipografi 

dirancang supaya terlihat gagah, tegap dan memiliki potongan-porongan yang 

kaku/bersudut, bukan tipografi yang luwes dan membulat seperti tulisan tangan 

manusia pada umumnya. Penggunaan model huruf itu pun sering dijumpai pada 

keperluan olahraga, teknologi dan ranah-ranah lain yang cenderung maskulin. 

Empat sampel tipografi ini juga memiliki hubungan metaforis dan metonimik 

dengan mesin, dan jauh dari kualitas manusiawi. 

Sementara itu, tipografi yang digunakan untuk menuliskan Gatsby pada 

parfum Gatsby Urban Cologne menggambarkan maskulinitas dari perspektif 
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tradisional. Intertekstualitas penggunaan model huruf sejenis dekat dengan dunia 

kepahlawanan; sering digunakan untuk permainan komputer bertema peperangan 

zaman Romawi dan film-film bertema epik, khususnya yang berasal dari masa 

lampau. Pada kedua parfum untuk pria, yaitu Hugo Boss Bottled dan Acqua di Giò 

sama-sama menggambarkan maskulinitas baru. Berbeda dengan tipografi parfum 

sebelumnya yang menekankan pada metafora tubuh pria atletis, ciri-ciri 

kegagahan tubuh dan estetika mesin tidak ditampakkan pada kedua parfum ini 

sehingga tampak lebih feminin.  

Sementara itu, analisis terhadap tipografi kemasan parfum untuk wanita 

menghasilkan beberapa temuan pokok, yakni metafora tubuh wanita, wanita dan 

kemanusiaan, wanita yang kekanak-kanakan, dan wanita dengan sifat maskulin. 

Pada parfum wanita Izzi Body Mist dan Mustika Puteri Lovely Mood, tipografi 

dirancang dengan membulat, melengkung dan tidak memperlihatkan adanya 

potongan kaku bersudut selayaknya pada parfum pria. Huruf-hurufnya yang 

melengkung dan luwes bermetafora dengan tubuh wanita. Sebagaimana  istilah 

"gitar Spanyol" dalam bahasa Indonesia dan istilah "curvy/ buxom/ curvaceous/ 

round/ busty/ voluptous/ hourglass body" dalam bahasa Inggris untuk menyebut 

wanita bertubuh seksi, yang dekat dengan kualitas bulat dan melengkung. 

Tipografinya didesain tampak luwes, membulat, tidak konsisten (kualitas 

bentuk satu huruf dengan lainnya tidak terlihat mirip), tidak beraturan (naik-

turun), meniru tulisan buatan tangan asli dan memiliki ornamentasi. Tipografi 

kemasan parfum tersebut dapat dimaknai sebagian gambaran femininitas dari 

perspektif tradisional yang terasosiasi dengan sifat lemah lembut, tidak stabil, 

dependen, emosional, ekspresif, narsisistik, dan intuitif. Berbeda dengan sampel 

tipografi kemasan parfum pria yang menggambarkan sifat-sifat permesinan, 

tipografi kemasan parfum wanita menggambarkan sifat-sifat manusia. Selain itu, 

satu sifat yang patut digarisbawahi pemaknaan tipografis tersebut adalah 

penekanan pada sifat kekanak-kanakan yang ceria, tidak stabil dan main-main 

(playful). Penekanan pada sifat kanak-kanak ini unik, sebab tidak terjadi pada 

parfum laki-laki. 
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Tipografi pada Victoria's Secret dipinjam dari konteks kepahlawanan epik 

Romawi, yang sebenarnya sering digunakan untuk konteks maskulin, seperti 

permainan dan film peperangan zaman dahulu. Sedangkan, tipografi Chanel No.5 

yang tebal, teratur, bersudut dan kaku, sesungguhnya dekat dengan metafora 

tubuh pria dan dekat juga dengan kualitas estetika mesin. Hal yang tidak sesuai 

dengan apa yang 'seharusnya' dilakukan wanita ini merupakan cerminan dari 

perspektif baru dalam memandang maskulinitas dan femininitas.  

Hasil analisis melalui impor diskursif dan AFTD yang telah dilakukan 

relatif memiliki keluaran yang saling melengkapi satu sama lain. Impor diskursif 

menyokong pemaknaan tipografis melalui rekam sejarah tipografi, sementara 

AFTD memberikan pemaknaan dari pengalaman langsung lewat hubungan 

metaforik dan metonimik secara visual atau pun imajinatif. 
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