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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang persaingan industri semakin ketat, mereka 

bersaing untuk menemukan cara bagimana agar produk mereka dapat 

diterima oleh masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh setiap produsen 

yang akan memasarkan produk mereka. Seiring dengan perkembangan 

jaman, penjualan produk semakin mudah. Fenomena perkembangan 

teknologi dan reformasi ekonomi pun ikut dilakukan oleh produsen di 

Sukabumi. Seiring  dengan perkembangan tersebut produsen di Sukabumi 

mulai membuat iklan sebagai media untuk menjual produk mereka. 

Pada hakikatnya iklan tidak selalu apa yang tersaji di televisi atau 

pun di social media, iklan hampir kita lihat dimana saja kita berada. Iklan 

dapat kita temui di setiap penjuru kota, seperti pada pamphlet, baliho, 

brosur, papan iklan dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan yang 

ketat para produsen membuat iklan semenarik mungkin untuk memikat 

para konsumen, dengan cara memberikan motif yang indah, menambah 

aksen warna yang semakin menarik dan memakai kalimat berbahasa 

Inggris. 

Fenomena ini membuat sebagian pemasang iklan di Sukabumi 

berlomba untuk membuat iklan menggunakan Bahasa Inggris. Seperti 

yang di lakukan oleh  salah satu counter minuman ringan di Dago, 
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“Everything is better with “Theory tea & bubble” dan terjemahannya 

adalah Segalanya akan lebih baik dengan “Theory tea & bubble”. 

Terjemahan tersebut menggunakan teknik penerjemahan 

peminjaman (borrowing). Karena frasa pada kata ”Theory tea & bubble” 

merupakan peminjaman murni (Pure Borrowing) tanpa melakukan 

perubahan apapun dari BSu ke dalam BSa. 

Tanpa kita sadari dari setiap iklan yang kita temui kita dapat 

terbuai oleh pemilihan kata yang tepat yang disuguhkan oleh produsen 

yang memasang iklan. Selain itu ditambah dengan pembuatannya dengan 

menggunakan kalimat berbahasa Inggris, membuat setiap orang yang 

membaca menjadi lebih tertarik untuk membeli atau sekedar ingin tahu 

produk tersebut. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap 

fenomena persaingan industri periklanan dan penggunaan bahasa inggris 

dalam iklan-iklan berbahasa inggris yang ada di Sukabumi. Peneliti akan 

menganalisis beberapa terjemahan tersebut dengan menggunakan teori 

teknik penerjemahan dan pergeseran makna pada terjemahan iklan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Teknik penerjemahan apa saja yang digunakan oleh para pemasang 

iklan terjemahan Bahasa Inggris di Sukabumi? 

2. Bagaimanakah pergeseran makna pada terjemahan iklan Bahasa 

Inggris di Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tenik penerjemahan apa saja yang digunakan oleh 

para pemasang iklan terjemahan Bahasa Inggris di Sukabumi. 

2. Mendeskripsikan bagaimana pergeseran makna yang terdapat pada 

terjemahan iklan Bahasa Inggris di Kota Sukabumi. 

 

1.4 Manfaat Peneletian 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan solusi 

bagi penerjemah, seperti teknik penerjemahan apa saja yang ada dan 

pergeseran makna di dalam iklan-iklan terjemahan di Sukabumi. Serta 

penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi referensi bagi orang yang 

akan membuat iklan berbahasa Inggris agar memperhatikan penulisan 

yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Inggris. 

 


