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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangannya, komunikasi telah mencapai suatu tingkat dimana orang 

menyampaikan pesan kepada jutaan manusia secara serentak dan serempak yang disebut 

dengan komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, 

yakni surat kabar, majalah, radio, televisi dan film1. 

Media komunikasi massa (media massa) memiliki peran yang besar dalam 

membentuk pola pikir dan hubungan sosial di masyarakat, memberikan ilustrasi dari 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya, yang semua itu dikontruksikan melalui berita 

maupun hiburan. Selain itu, media massa juga memiliki peran besar dalam mengubah 

pandangan serta tatanan masyarakat. Media seringkali berperan sebagai wahana 

pengembangan kebudayaan, tidak hanya pengertian dalam bentuk seni dan simbol 

semata, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara mode, gaya hidup dan 

norma-norma2. 

Dalam konteks komunikasi massa, film menjadi salah satu media atau saluran 

penyampaian pesan, baik pesan verbal atau nonverbal. Hal ini disebabkan karena film 

dibuat dengan tujuan tertentu, kemudian hasilnya diproyeksikan ke layar lebar atau 

ditayangkan melalui televisi dan dapat ditonton oleh sejumlah khalayak. 

Film, terlahir pada akhir abad ke-19. Seiring perkembangan teknologi fotografi. 

Film merupakan pencerminan dan representasi kehidupan nyata (realitas). Imajinasi 

penulis cerita, sutradara hingga penata gambar, sangat mempengaruhi kebenaran realitas 

                                                           
1 Jalaluddin Rakhmat, Pskologi Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992,  hal.189 
2 Baca lebih lanjut Teori Komunikasi Massa, Mc Quail, 2011 
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yang dikonstuksikan dalam sebuah film. Sebagai museum seni, segala sumber tentang 

film menjadi karya yang dibicarakan, dipersoalkan, ditelaah dan dianalisa. 

Film merupakan wujud dari realitas kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat, 

sehingga film mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan dan benturan 

emosional khalayak sebagai penonton. Film yang diproduksi tentunya memiliki pesan 

berbeda-beda yang dikemas sedemikian rupa dengan tujuan yang berbeda pula, ada yang 

sifatnya hanya menghibur, ataupun menyampaikan informasi dan pengetahuan. Film 

yang merupakan salah satu bentuk media massa populer yang berkembang dan banyak 

diperbincangkan saat ini telah menjelma menjadi salah satu media yang cukup efektif 

untuk menyampaikan suatu pesan. 

Film hanya akan bermakna jika bertemu dengan penontonnya. Oleh karena itu 

kesediaan penonton menyaksikan film Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Jika 

ditilik dari jumlah, penonton sinema nasional merangkak naik. Bila pada tahun 2000 

pangsa pasar film nasional hanya 7,46 persen, maka pada 2008 mencapai 50 persen 

(Servia 2007, dikutip dalam Barker 2011)3. 

Jumlah film Indonesia yang beredar sejak tahun 2013 semakin bertambah 

banyak. Pada tahun 2012, film Indonesia yang beredar setiap minggunya hanya berkisar 

satu sampai dua film. Sejak 2013 hingga saat ini, film Indonesia yang baru beredar bisa 

mencapai tiga film setiap minggunya. 

Pada tahun 2014 besarnya jumlah film yang beredar lebih besar dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Rinciannya sebagai berikut; Pada tahun 2010, jumlah film yang 

beredar adalah 82 film. Jumlah ini meningkat dua 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 
                                                           
3 Barker, Thomas CA. 2011. A Cultural Economy of The Contemporary Indonesian Film Industry. Tesis Doktoral National 
University of Singapore. Tidak dipublikasikan. (Data diperoleh dari http://filmindonesia.or.id/article/siapa-penonton-film-
indonesia diakses pada tanggal 19 November 2014 pada pukul 22.04 WIB) 

http://filmindonesia.or.id/article/siapa-penonton-film-indonesia
http://filmindonesia.or.id/article/siapa-penonton-film-indonesia
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2013 yang mencapai 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Film yang beredar pada 

tahun 2013 berjumlah 99 film. Tahun 2014, film yang beredar berjumlah 126 film4. Jenis 

film yang ditawarkan pun sangat beragam. Sepanjang tahun 2013 hingga diakhir tahun 

2015, jenis film drama, horor, dan komedi masih mendominasi layar bioskop Indonesia. 

Tiga jenis film ini secara historis memang mendominasi peredaran film Indonesia dari 

tahun ke tahun. 

Tidak hanya pertambahan jumlah film saja, tahun 2015 juga diramaikan dengan 

pertambahan jumlah bioskop di berbagai kota. Pertambahan bioskop yang biasanya 

berada di kota-kota besar mulai meluas ke wilayah yang belum memiliki bioskop. Salah 

satunya adalah Papua yang kini sudah memiliki akses ke bioskop dengan hadirnya 

Jayapura XXI5. Sampai saat ini jumlah bioskop yang menyebar di seluruh Indonesia 

mencapai 189 bioskop dengan jumlah 942 layar dan jumlah kursi sekitar 160 ribu3. 

Jumlah bioskop dan layar yang semakin bertambah banyak otomatis juga 

menambah jumlah jam pertunjukkan yang dimliliki oleh masing-masing grup bioskop. 

Jam pertunjukan ini, seperti diketahui, diatur oleh Pasal 32 UU No. 33 tahun 2009 

tentang perfilman. Pasal ini mengatur tentang kewajiban pelaku usaha pertunjukan film 

untuk mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam 

pertunjukkan film yang dimilikinya selama enam bulan berturut-turut. Akan tetapi pihak 

ekshibitor masih belum menjalankan apa yang berlaku dan diatur dalam undang-

undang6. Grup 21, sebagai pemilik mayoritas bioskop di Indonesia dengan presentase 

mencapai 83 persen dari keseluruhan bioskop nasional, hanya mampu menyediakan 

sekitar 22 – 27 persen dari total seluruh jam pertunjukan yang dimilikinya untuk film 

Indonesia. Sepertinya hal ini menjadi strategi dari pengusaha bioskop untuk membagi 

                                                           
4 Data diperoleh dari situs filmindonesia.or.id dan indoneisafilm.net (diakses pada tanggal 5 Januari 2014 pada pukul 19.40 
WIB) data informasi mengenai tata edar film ini sampai tanggal 29 Desember 2014. 
5 Data diperoleh dari http://filmindonesia.or.id/article/jumlah-bioskop-dan-film-bertambah-jumlah-penonton-turun (diakses 
pada tanggal 19 November 2014 pada pukul 22.17 WIB) 
6 UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman. 

http://filmindonesia.or.id/article/jumlah-bioskop-dan-film-bertambah-jumlah-penonton-turun
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porsi film Indonesia dan film impor sedemikian rupa guna meraih pendapatan yang 

berlebih7. 

Pertambahan jumlah film dan bertambahnya jumlah bioskop ternyata tidak 

sejalan dengan jumlah penonton film yang malah terus menunjukan tren menurun. 

Nurwan Hadiyono, Kepala Subdirektorat produksi film, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Indonesia, menunjukan data bahwa pada tahun 2013 jumlah penonton 

yang menonton film Indonesia hanya sekitar 15.5 juta orang. Angka ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mampu menggaet 18 juta 

penonton8. Pada tahun 2014, jumlah penonton mengalami penurunan kembali. Sampai 

akhir tahun data penonton film Indonesia yang tercatat hanya sekitar 13.5 juta. Apabila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, film 

Indonesia tahun lalu hanya mampu menarik paling tidak 7% dari jumlah penduduk 

Indonesia9. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di jaringan bioskop di Kota 

Malang, pada bulan Oktober hingga Desember 2014, minat penonton film Indonesia 

sangat kurang. Dari keempat bioskop yang berada di Kota Malang pada rentan waktu 

tersebut, hanya dua bioskop yang menayangan film Indonesia lebih banyak daripada film 

impor, yaitu bioskop Matos 21 dan Mandala 21. Dari yang biasanya hanya menayangkan 

dua film Indonesia, pada kurun waktu tersebut bisa sampai empat film. Akan tetapi, 

kebanyakan dari penonton lebih memilih film impor daripada film Indonesia. Pada akhir 

tahun 2014, ternyata jumlah penayangan film impor lebih banyak daripada film 

                                                           
7 Data ini diperoleh dari artikel yang diterbitkan filmindonesia.or.id ditulis oleh Deden Ramadani. Seorang mahasiswa 
jurusan Sosiologi Universitas Indonesia yang terlibat dalam kepengurusan filmindonesia.or.id sejak Juli 2010. Saat ini, 
Deden melakukan pencatatan data penonton dan jadwal tayang film Indonesia. 
8 Nurwan Hadiyono, Kepala Subdirektorat produksi film, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 
memaparkan data penonton film Indonesia tahun 2012 dan 2013 pada majalah Kinescope Edisi 6 Tahun 2014. Artikel 
dengan judul Kemana Bioskop Indonesia ditulis oleh Rohman Sulistiono dan Reiza Patters.  
9 http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/2014#.VMgYnWiUd5c (diakses pada tanggal 5 Januari 2015 pada pukul 20.15 
WIB)   

http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/2014#.VMgYnWiUd5c
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Indonesia. Tercatat pada tahun 2014 perbandingan jumlah film Indonesia dengan film 

impor adalah 1:2. Dengan rincian 126 film Indonesia dan 260 film impor10. 

Dengan logika pasar sederhana, dukungan infrastruktur seperti bertambahnya 

jumlah bioskop dan jumlah film Indonesia yang diproduksi, akan sejalan dengan 

pertambahan jumlah penonton. Ternyata hal itu belum berlaku untuk industri film tanah 

air. Tren penurunan jumlah data penonton masih terus terjadi hingga hari ini. 

Kepala Badan Perfilman Indonesia, Kemala Atmodjo mengungkapkan sejumlah 

penyebab rendahnya jumlah masyarakat yang menonton film Indonesia adalah 

banyaknya film Indonesia yang berkualitas buruk. Gara-gara film tidak berkualitas 

tersebut, masyarakat menarik kesimpulan sendiri bahwa seluruh film Indonesia tidak 

layak ditonton di bioskop11. Akan tetapi, tren menurunnya kualitas film Indonesia tidak 

serta merta bisa dijadikan kambing hitam. Tingginya harga tiket bioskop mungkin saja 

menjadi salah satu alasan mengapa calon penonton film Indonesia menjadi sangat 

rasional dalam memilih tontonan film. Jika dirata-rata pertahunnya harga tiket selalu 

mengalami kenaikan. Hingga pertengahan tahun 2014 harga tiket rata-rata mencapai 40 

ribu. Tingginya harga tiket ini, mungkin saja menjadi salah satu faktor pendukung para 

calon penonton menjadi sangat rasional dalam memilih tontonan film di bioskop. Pada 

konteks ini, bukan kualitas film yang memiliki peran utama, melainkan daya tarik film. 

Daya tarik film dimaknai sebagai sesuatu yang mendorong orang untuk datang ke 

bioskop dan menonton film. Banyak faktor yang membuat sebuah film memiliki daya 

tarik bagi penonton. Misalnya saja efek visualisasi, promosi film, pemeran film, isu yang 

diangkat dalam film, waktu peredaran film, bahkan hingga siapa pembuat filmnya. 

Meskipun begitu, faktor-faktor tersebut masih sulit terpetakan dan sangat kontekstual. 

Faktor-faktor tertentu berlaku untuk film X bisa tidak berlaku untuk film Y. Bisa juga 
                                                           
10 http://www.indonesiafilm.net/index.php/pelayanan/tata-edar (diakses pada tanggal 5 Januari 2015 pada pukul 20.45 WIB) 
11 http://www.beritasatu.com/film/257961-ini-penyebab-rendahnya-jumlah-penonton-bioskop-indonesia.html (diakses pada 
tanggal 18 Januari 2015 pada pukul 10.11 WIB) 

http://www.indonesiafilm.net/index.php/pelayanan/tata-edar
http://www.beritasatu.com/film/257961-ini-penyebab-rendahnya-jumlah-penonton-bioskop-indonesia.html
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satu faktor menaikkan daya tarik, tetapi faktor lain yang lebih kuat justru menurunkan 

daya tarik film. Banyak juga kondisi di mana beberapa film yang tidak diharapkan 

mendatangkan sedikit penonton, justru mencapai ratusan ribu bahkan jutaan penonton. 

Ada juga film-film yang diharapkan mendatangkan banyak penonton, justru hanya 

mendapat puluhan ribu saja. 

Kondisi tersebut bisa disebut sebagai faktor keberuntungan. Yang menjadi 

masalah adalah bagaimana memikirkan penghilangan faktor-faktor ketidakberuntungan. 

Faktor-faktor ketidakberuntungan bisa dikurangi dengan memikirkan ulang tata edar 

hingga setiap film bisa mendapat jam tayang dan hari tayang sewajarnya, merancang lagi 

jumlah produksi yang memadai untuk besaran pasar yang ada, dan mempertimbangkan 

lagi harga tiket yang berlaku sekarang ini. 

Akan tetapi, faktor-faktor tersebut bukan berarti bisa dijadikan kesimpulan 

sementara tentang jumlah penonton film Indonesia yang mengalami tren menurun. 

Faktor-faktor dari penonton film sendiri juga perlu dikaji. Penonton film yang bisa 

disebut sebagai konsumen film memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

untuk mengambil keputusan memilih tontonan. Tafsiran tentang kondisi perilaku 

penonton dapat diteliti dengan ilmu perilaku konsumen. Studi tentang perilaku konsumen 

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana konsumen itu mengambil 

keputusan berdasarkan alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Menurut James F. Engel, perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-

tindakan manusia yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan 

yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakannya tersebut. Dalam proses 

pengambilan keputusan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
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konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk. Kotler menyebutkan faktor-faktor 

tersebut yaitu, faktor kultural, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis12.  

Penelitian terhadap perilaku konsumen merupakan satu cara yang tepat untuk 

mengungkapkan masalah-masalah diatas mengingat banyaknya faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi pasang surut jumlah penonton film Indonesia. Maka peneliti 

ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen penonton film 

dalam memilih tontonan film Indonesia di bioskop. Untuk itu peneliti mengambil judul 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen film dalam memilih tontonan film 

Indonesia (studi pada penonton film Indonesia di bioskop kota Malang). 

I.2 Rumusan Masalah 

Dari paparan yang terdapat pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam memilih tontonan film Indonesia? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku penonton dalam memilih tontonan film Indonesia.  

I.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan didapatkan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya 

pada bidang kajian komunikasi pemasaran di bidang audio visual, terutama pada riset 

khalayak atau kajian penonton film serta industri media. Di sisi lain, penelitian ini 

                                                           
12 Engel, James, F, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard, Perilaku Konsumen, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hal 32 
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diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian 

ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi penelitian serupa selanjutnya.   

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas dalam 

menghubungkan kita sebagai penonton film dengan daya cipta para pembuat film 

dengan landasan sosial yang beragam. Dan memberikan sumbangsih kepada pelaku 

usaha perfilman dan pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi kebijakan soal 

perfilman nasional. 


