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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada saat ini semakin memudahkan masyarakat 

untuk menonton film. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menonton film 

mulai dari menonton di televisi, cd/ dvd, internet, hingga menonton di bioskop.  

Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat antar media dan produsen film untuk 

memasarkan produknya yang berupa film. Tantangan dalam dunia film saat ini 

tidak hanya mengalahkan para pesaingnya dalam merebut pasar tapi harus 

membuat film yang diproduksi benar-benar tanggap terhadap keinginan 

masyarakat. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi pada saat ini menyebabkan 

banyaknya bermunculan sarana komunikasi yang semakin mutakhir. Di dalam 

pemasaran film sekarang memiliki banyak produser pilihan untuk 

mempromosikan film yang diproduksinya. Salah satu diantaranya, yang dilakukan 

dalam pemasaran film adalah pembuatan trailer. Trailer digunakan oleh 

perusahaan untuk memperkenalkan film yang telah diproduksi. Pesan yang 

disampaikan oleh trailer diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Agar pesan 

yang disampaikan produser dapat diterima oleh masyarakat, produser juga perlu 

memilih medianya dalam menayangkan trailer.  

Youtube merupakan media sosial yang diminati oleh produser, 

dikarenakan youtube tidak hanya menampilkan gambar atau suara saja melainkan 
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menampilkan keduanya. Sehingga mudah dan menarik dalam menyampaikan 

pesan. Trailer memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengiformasikan suatu film 

baru dan membujuk para konsumen untuk menonton film yang ditayangkan dalam 

trailer tersebut. Agar tujuan tersebut tercapai maka trailer harus dibuat semenarik 

mungkin dan persuasif. Oleh karena itu trailer sebagai media untuk 

memperkenalkan film baru kepada masyarakat haruslah dapat mewakili film yang 

diperkenalkan. Dengan melihat trailer calon konsumen setidaknya sudah 

memiliki persepsi tentang unsur-unsur film atau sinema yang sedang 

diperkenalkan.  

 Disamping itu, jumlah produksi film Indonesia juga terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah film yang beredar adalah 82 film. Jumlah 

ini meningkat 2 persen menjadi 84 film pada tahun 2011. Pada tahun 2012 tidak 

ada pertambahan jumlah film karena jumlah film tahun 2012 sama dengan jumlah 

film tahun 2011 yaitu 84 film. Pertambahan baru terjadi tahun 2013 yang 

mencapai 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Film yang beredar pada 

tahun 2013 berjumlah 99 film. Tahun 2014 ini sepertinya juga akan terus 

mengalami pertambahan. Hal ini terlihat jumlah film yang beredar sampai dengan 

25 Mei 2014 atau rentang waktu 5 bulan yang sudah mencapai 44 film. Apabila 

kita melihat pertambahan ini sebagai pertanda semakin bergairahnya industri film 

Indonesia (Ramadani, 2014a:3). 

Tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah film Indonesia, jumlah 

penonton mengalami penurunan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Dengan 

catatan bahwa melonjaknya jumlah penonton pada tahun 2012 disebabkan oleh 

tingginya jumlah penonton film Habibie dan Ainun menjelang akhir tahun yang 
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mencapai 4,4 juta penonton. Tanpa film tersebut, praktis jumlah penonton film 

Indonesia tahun 2012 berkisar 14 juta penonton. Jumlah ini jelas lebih sedikit dari 

tahun sebelumnya. Hal ini juga sudah terlihat dari rata-rata penonton dalam kurun 

waktu tahun 2010 – 2012 yang berkisar antara 170 ribu - 190 ribu penonton. 

Kondisi terburuk dicapai pada tahun 2013 dengan jumlah rata-rata sebesar 129 

ribu penonton (Ramadani, 2014b:4).  

Lebih lanjut Ramadani (2014a:4) mengungkapkan bahwa pada tahun 

2014, ada gejala jumlah penonton semakin memburuk. Jumlah penonton tahun 

2014 sampai dengan 25 Mei 2014 atau rentang waktu lima bulan sekitar 

6.303.104 penonton. Apabila dibagi dengan jumlah film yang telah beredar, rata-

rata jumlah penonton memang mencapai 143.252 penonton. Distribusi jumlah 

penonton pada tahun 2014 sangat berbeda-beda, bahkan cenderung timpang. Ada 

dua judul yang mencapai di atas satu juta penonton seperti Comic 8 dan The Raid 

2 : Berandal, tetapi ada banyak pula film yang hanya mengantongi lima ribu 

penonton. Perbedaan yang timpang ini tentu mempengaruhi besaran rata-rata 

jumlah penonton. Andaikan kita menganggap perolehan penonton Comic 8 dan 

The Raid 2 sebagai anomali dan tidak memasukannya dalam perhitungan jumlah 

penonton dan rata-rata, maka rata-rata jumlah penonton dari 42 film (tanpa Comic 

8 dan The Raid 2) berjumlah 81.414 penonton. 

Adanya ketimpangan antara meningkatnya jumlah film dengan 

menurunnya jumlah penonton ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah 

kurang efektifnya promosi atau pengiklanan pada saat film tersebut akan 

ditayangkan termasuk pengiklanan dengan menggunakan trailer. Apabila promosi 
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yang dilakukan berjalan efektif dan dapat memikat calon penonton maka jumlah 

penonton film juga akan mengalami peningkatan.  

Apabila calon penonton telah menyaksikan trailer dan merasa bahwa film 

tersebut menarik maka calon penonton film tersebut akan mengambil keputusan 

untuk menonton film tersebut. Akan tetapi tidak semua trailer bersifat efektif 

dalam dalam memperkenalkan film dan membujuk calon penonton untuk 

menonton film tersebut.   

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  Efektivitas 

Trailer Film Indonesia di Youtube Sebagai Dasar Keputusan Menonton Film di 

Bioskop (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2012 Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiah Malang). Penelitian ini menggunakan responden 

mahasiswa Ilmu komunikasi dengan konsentrasi audio visual pada angkatan 2012, 

dengan pertimbangan bahwa pada angkatan tersebut mahasiswa telah memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu komunikasi khususnya masalah audio 

visual sehingga diharapkan responden dapat memberikan penilaian yang obyektif 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa besar efektivitas trailer film Indonesia di youtube 

menjadi dasar pengambilan keputusan menonton film di bioskop pada mahasiswa 

angkatan 2012 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiah 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa efektivitas trailer film Indonesia di youtube sebagai dasar  

pengambilan keputusan menonton film di bioskop pada mahasiswa angkatan 2012 

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiah Malang. Sedangkan 

secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

seberapa besar pengaruh efektivitas trailer film Indonesia di youtube terhadap 

pengambilan keputusan menonton film di bioskop pada mahasiswa angkatan 2012 

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiah Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi UMM 

untuk menambah bahan wacana dan pengetahuan tentang efektivitas trailer 

dalam pengambilan keputusan untuk menonton film Indonesia. 

b. Manfaat Teoritis 

Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat 

menambah pengetahuan tentang efektivitas trailer dalam pengambilan 

keputusan untuk menonton film Indonesia. 

 

 


