
Bab I. 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang. 

Film carton adalah salah satu media hiburan yang berkembang 

dimasyarakat dewasa ini. Film kartun sejatinya adalah Animasi, atau lebih akrab 

disebut dengan film Animasi.  Animasi,atau lebih akrab disebut dengan film 

animasi, adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan 

sehingga menjadi gambar yang bergerak1 . Salah satu film kartun animasi yang 

sangat digemari  adalah anime. Anime adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebutkan film animasi / kartun Jepang. Kata tersebut berasal dari kata 

animation  yang dalam pelafalan bahasa Jepang menjadi animeshon.  Kata 

tersebut kemudian di singkat menjadi anime.2 Meskipun pada dasarnya anime 

tidak dimaksudkan khusus untuk animasi Jepang, tetapi kebanyakan orang 

menggunakan kata tersebut untuk membedakan antara film animasi buatan Jepang 

dan non-Jepang.  

Di Indonesia anime berkembang sangat pesat. Hal ini di tandai dengan 

adanya berbagai tayangan anime yang beredar di stasiun televisi di Indonesia baik 

stasiun tv swasta dan pemerintah . Anime pertama yang mencapai kesuksesan di 

Indonesia adalah serial anime Astro Boy karya Ozamu Tezuka pada tahun 1963 3 

yang di tayangkan oleh stasiun tv pemerintah ( TVRI ) sebagai salah satu hiburan 

                                                
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi ( diakses tanggal 29 Juni 2010 jam 15.27 ) 
2 Dictionary.com <http//dictionary.referance.com/search?q=anime> ( diakses tgl 05 agustus 2010 
jam 15.27 WIB ) 
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Anime ( diakses tgl 29 Juni 2010 jam 15.30 WIB ) 
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bagi anak – anak di Indonesia. Baru setelah itu Pada awal tahun 90-an, berdiri 

stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yaitu RCTI. Beberapa waktu setelah 

RCTI berdiri mulai muncul anime lagi yaitu Doraemon. Doraemon kemudian 

berhasil mengangkat kembali popularitas anime di Indonesia.  Saat ini telah 

berdiri beberapa stasiun televisi swasta lainnya, dan masing-masing mempunyai 

program tayangan anime seperti yang ada sekarang. 

Cerita anime sangat beragam mulai dari cerita fiksi maupun kenyataan 

yang diangkat menjadi tayangan suatu anime ( film kartun Jepang ) . Dalam film 

anime ini banyak bercerita tentang sosok kepahlawanan, robot – robot , cinta , 

pertempuran dan banyak lagi cerita tentang anime tersebut. Dalam cerita anime 

tidak  jauh berbeda dengan cerita kartun pada umumnya tetapi yang membedakan 

antara kartun Jepang dengan kartun yang bukan berasal dari Jepang adalah 

animasi khas Jepang, yang biasanya dicirikan melalui gambar-gambar berwarna-

warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita, 

yang ditujukan pada beragam jenis penonton. Anime dipengaruhi gaya gambar 

manga, komik khas Jepang.4 Hal inilah yang merupakan ciri khas kartun Jepang 

tersebut dan hal ini yang membedakan dari kartun – kartun yang bukan berasal 

dari Jepang. 

Sekarang di Indonesia sangat booming anime Jepang. Hal ini di 

tunjukakan dengan adanya penayangan anime dalam kurun waktu yang panjang ( 

antara tahun 1990 sampai 2010 ) dan semakin lama semakin banyak yang di 

siarkan di televisi Indonesia, akan tetapi sekarang anime banyak di tayangkan oleh 

                                                
4 http://www.merriam-webster.com/dictionary/anime ( diakses tgl 29 Juni 2010 jam 15.27 WIB ) 
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televisi swasta. Selain itu juga samakin banyaknya penjualan VCD / DVD film 

anime Jepang, baik  itu yang asli maupun yang bajakan.  Dalam beredarnya anime 

di Indonesia tidak hanya di tujukan kepada anak – anak akan tetapi ada beberapa 

anime yang di tujukan kepada para remaja ( Remaja adalah waktu manusia 

berumur belasan tahun ). Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah 

dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak - anak. Remaja merupakan masa 

peralihan antara masa anak  dan masa  dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun 

sampai 21 tahun. 5). Akan tetapi para orang dewasa pun kadang suka dan sering 

menonton anime – anime tersebut atau bahkan mengoleksi anime – anime tersebut 

dan tidak terkecuali para mahasiswa ( Mahasiswa atau Mahasiswi adalah 

panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah 

universitas atau perguruan tinggi 6). Contoh – contoh anime yang di tayang kan 

stasiun televisi di Indonesia yang untuk kalangan remaja adalah Bleach, Naruto 

Shipunden, One piece, Dragon Ball, Samurai X , Detective Conan dan lain- lain.  

Dengan adanya fenomena ini banyak para remaja khususnya mahasiswa 

senang terhadap acara anime yang di tayangkan oleh stasiun televisi di Indonesia 

mereka tidak segan – segan menonton, mengoleksi , atau bahkan mencontoh gaya 

prilaku dan berpakaian mereka atau biasa di sebut costplay ( costplay adalah 

istilah bahasa Inggris buatan Jepang (wasei-eigo) yang berasal dari gabungan kata 

"costume" (kostum) dan "play" (bermain). Cosplay berarti hobi mengenakan 

pakaian beserta aksesori dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam 

anime, manga, manhwa, dongeng, permainan video, penyanyi dan musisi idola, 
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dan kartun Nickelodeon. Pelaku cosplay disebut cosplayer, Di kalangan 

penggemar, cosplayer juga disingkat sebagai layer 7. 

 

B. Rumusan Permasalahan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

· Daya tarik apa saja yang membuat anime di minati mahasiswa ?. 

 

C. Tujuan. 

1. Mengidentifikasi unsur – unsur yang menjadi daya tarik Mahasiswa. 

2. Meranking unsur – unsur yang menjadi daya tarik Mahasiswa Senang 

Terhadap Film Animasi Jepang (Anime ) berdasarkan frekuensi terbesar. 

 

D. Kegunaan Penelitian. 

1. Untuk menambah literatur penelitian Universitas Muhammadyah 

Malang sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. 

2. Untuk memajukan para animator dalam negeri agar jika membuat 

suatu film animasi di dasarkan oleh variable – variael yang sering di 

sukai oleh para penonton. 

 

 

 

                                                
7 Wikipedia,CostumPlay, http://id.wikipedia.org/wiki/Costume_play ( diakses tgl 30 Juni jam 12.02 WIB ) 
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3. Sebagai masukan terhadap industri kerajinan anime agar bias 

meningkatkan pejualan dengan membuat kerajinan - kerajinan anime 

yang berdasarkan dengan variabel – variabel yang sering di sukai oleh 

para konsumen ( penikmat anime ). 

 

E. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian. 

E.1 Keterbatasan Penelitian. 

1. Lokasi penelitian hanya dilakukan di daerah tertentu saja yaitu 

di Kota Malang kususnnya di Universitas Muhamadyah 

Malang dan lokasi ini ditentukan dengan metode purposive 

(secara sengaja) dan di lengkapi dengan metode Snowball 

Sampling. 

2. Data anime hanya focus pada film anime yang sedang 

booming, trend dan ditayangkan  saat penelitian dilakukan. 

 

E.2 Kelemahan Penelitian. 

1. Mengumpulkan data dengan koesioner saja. Yang merupakan 

data  primer yaitu data yang dikumpulkan dan di olah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan yang dilakukan langsung 

dari objeknya.8 

2. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan Purposive 

yaitu teknik nonprobability sampling yang memilih orang – 

                                                
8 Singgih Santoso Fandy Tjiptono , Riset Pemasaran ( Elek Media Computindo 2001 ) hal. 59 



orang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri – cirri khusus.9 

yang di dasarkan oleh seseorang tersebut mempunyai film 

anime dalam bentuk file maupun kaset DVD ataupun VCD, 

aksesoris anime ataupun kolektor komik anime Jepang. 

3. Setelah melakukan metode purposive kemudian di lengkapi 

dengan metode nonprobability sampling dengan menggunakan 

metode Snowball Sampling yaitu teknik yang berujuk kepada 

bola salju yang menggelinding semakin jauh semakin besar, hal 

ini di tunjukan dengan sample yang mula – mula kecil 

kemudian dari sample tersebut mendapatkan sample lain.10 Hal 

ini di dasarkan kepada ketidak tauan peneliti dalam jumlah 

tepatnya mahasiwa komunikasi UMM yang menyukai anime 

Jepang. 

 

F. Kajian Pustaka 

Salah satu sarana hiburan di masyarakat yang merupakan media audio 

visual adalah Film. Film adalah gambar hidup, juga sering disebut movie 

(semula pelesetan untuk berpindah gambar). Film, secara kolektif, sering 

disebut sinema. Gambar hidup adalah bentuk seni, bentuk populer dari 

hiburan, dan juga bisnis.Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan 

benda ( termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan atau oleh 

                                                
9 Singgih Santoso Fandy Tjiptono , Riset Pemasaran ( Elek Media Computindo 2001 ) hal. 90 
10 Prof.Dr.Ir.Usman Riense, M.S.Abdi, S.P., M.P , Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi ( 
Alfa beta  2008 ) hal 210  
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animasi.11 Salah satu film yang bnyak disiarkan di Indonesia adalah film 

animasi  Jepang  atau lebih di kenal dengan anime. Karena film anime sering 

ditonton oleh sebagian besar orang maka dengan ini anime menimbulkan 

suatu dampak terhadap penonton. Salah  satunya adalah senang menonton film 

animasi tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi mahasiswa senang terhadap anime sangat kuat 

dan sangat beragam mahasiswa berhak menentukan apa yang diinginkannya 

sendiri ( tentang memilih suatu tayangan anime ). Hal ini berujuk pada audien 

yang aktif dengan adanya argument tersebut eksistensinya dapat berujuk pada 

teori AIDDA ( attention, interst, desire decision, dan action ) . Teori ini ini 

menentukan penonton untuk dimulainya proses komunikasi dengan 

membangkitkan perhatian (attention) komunikan merupakan awal suksesnya 

komunikasi tersebut. Apabila perhatian komunikan telah terbangkitkan, maka 

disusul dengan upaya menumbulkan minat (interest) yang merupakan derajat 

yang lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang 

merupakan  titik tolak bagi timbulnya keinginan (desire) untuk melakukan suatu 

kegiatan yang diharapkan komunikator. Hanya keinginan saja pada diri 

komunikan tidaklah cukup bagi komunikator, sebab harus dilanjutkan dengan 

datangnya keputusan (decision), yakni keputusan untuk melakukan tindakan 

(action) seperti yang diharapkan komunikator ( Rhenald Kasali. 1993 : 83 dan 

Fatwa Gunawan Putra. 2008 : 12 dan39  )   Dalam hal ini adalah mennyukai film 

anie yang di tunjukkan dengan mengoleksi pernak – pernik tentang anime. 

                                                
11 http://id.wikipedia.org/wiki/Film ( diakses tgl 18 July 2010 jam 10.04 WIB ) 
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 G. Tahapan Konseptual dan Oprasional. 

 

  G.1. Tahapan Konseptual.  

Berdasarkan table  flowchart yaitu adalah bagan-bagan 

yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah 

penyelesaian suatu masalah.12 

 

 

 

                                                
12 Rinaldi Munir, Alogaritma pemrograman edisi 1 ( Informatika )  
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Tahapan konseptual yang di gunakan adalah kuantitaif 

menggunakan analisis statistik sederhana yang berdasarkan ke 

dalam analisis modus, yaitu mencari variabel yang sering muncul 

terhadaap unsur – unsur pembentuk suatu anime. 

 

  G.2. Definisi Oprasional. 

Animasi berasal dari bahasa latin Anima yang secara 

harafiah berarti Jiwa atau Animare berarti Nafas Kehidupan. 

Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa inggris Animation yang 

berarti hidup atau bergerak maka dengan hal ini bias di katakan 

Film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan 

sehingga menjadi gambar yang bergerak.  

Akan tetapi di Jepang animasi lebih dikenal dengan sebutan 

anime. Dalam anime tersebut memiliki beberapa variabel 

pendukung suatu anime untuk bisa di nikmati oleh penonton yaitu: 

1. Cerita. 

2. Visualisasi Gambar. 

3. Ilustrasi Musik 

4. Tema anime. 
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