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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film adalah suatu media komunikasi massa elektronik yang sangat penting 

untuk mengkomunikasikan realita yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Melalui 

sebuah film komunikator dapat menyampaikan pesan kepada khalayaknya secara 

serempak. film sebagai komunikasi massa karena film juga merupakan sarana yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayaknya, yaitu 

penonton dari film itu sendiri. Karena dalam proses pembuatan sebuah karya film, 

sutradara akan menyisipkan pesan-pesan dari sebuah karya film yang dibuatnya. 

Film merupakan media massa elektronik yang terdiri dari audio dan juga visual 

yang kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang 

(khalayak) yang berkumpul pada suatu tempat gelap yang disebut bioskop. 

Film (gambar bergerak) merupakan salah satu bagian penting dari 

perkembangan kehidupan manusia untuk saat ini. Film adalah salah satu sarana 

visualisasi dari apa yang ada dalam pikiran manusia. Banyak hal dalam kehidupan 

manusia yang dituangkan lewat sebuah karya film, baik kisah kehidupan, gosip, 

konflik ataupun rumor, dan tidak jarang kepercayaan yang berkembang dalam 

masyarakat (mitos). Film juga dapat diartikan sebagai lakon (cerita) dari gambar 

hidup atau gambar yang bergerak. Ada juga yang menyebutkan bahwa film sebagai 

media komunal, perpaduan berbagai unsur tekhnologi dan unsur-unsur kesenian 

baik seni rupa, teater, sastra, arsitektur dan juga musik. (Teguh, 2013 : 1-2). 
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Film memiliki realitas yang kuat salah satunya menceritakan tentang realitas 

masyarakat seperti fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang kompleks yang 

tak jarang alur ceritanya diangkat dari kehidupan nyata. Kehadiran film di tengah 

kehidupan manusia dewasa ini semakin penting dan setara dengan media lain. 

Keberadaannya praktis, hampir dapat disamakan dengan kebutuhan akan sandang 

dan pangan. Dapat dikatakan hampir tidak ada kehidupan sehari – hari manusia 

berbudaya maju yang tidak tersentuh dengan media ini. 

Dari waktu ke waktu, dunia perfilman di Indonesia semakin berkembang. 

Hal ini didasari oleh minat masyarakat Indonesia terhadap film yang terus 

meningkat. Film merupakan salah satu media elektronik yang sangat efektif untuk 

menyalurkan sebuah ide ataupun opini. Sebuah film akan terasa hambar jika tanpa 

kehadiran sebuah konflik, oleh karena itu konflik juga sangat berperan penting 

dalam alur cerita sebuah film. Selain itu masyarakat juga dapat menikmati film 

secara mendalam dan dapat memetik pesan-pesan dari tiap-tiap audio dan visual 

yang disuguhkan. Pada tanggal 13 Juli 2017 lalu dunia perfilman Indonesia 

meluncurkan film bergenre drama berjudul Filosofi Kopi 2 : Ben & Jody. Film yang 

dinaungi oleh perusahaan produksi bernama Visinema Pictures ini disutradarai oleh 

Angga Dwimas Sasongko dan diproduseri oleh 3 orang sekaligus yaitu  Chico 

Jericho, Rio Dewanto (yang juga pemeran utama dalam film ini) dan Anggia 

Kharisma. Film ini merupakan sebuah film drama indonesia terbaru 2017 

kelanjutan dari film pertamanya Filosofi Kopi 1 ditahun 2015. Berselang dua tahun 

dari film sebelumnya, Filosofi Kopi 2: Ben & Jody” akhirnya kembali hadir di bulan 

Juli 2017. Seperti di seri pertamanya, film ini masih bercerita tentang ambisi Ben 

dan Jody untuk kembali membuka usaha kedai kopi di Jakarta setelah dua tahun 

https://www.google.co.id/search?q=Chicco+Jerikho&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJLyjJKktOV-LSz9U3qMw2STFJ0hLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFANNQzFE1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK466vyN7YAhWDHJQKHXX_AP8QmxMIxwEoATAV
https://www.google.co.id/search?q=Chicco+Jerikho&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJLyjJKktOV-LSz9U3qMw2STFJ0hLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFANNQzFE1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK466vyN7YAhWDHJQKHXX_AP8QmxMIxwEoATAV
https://www.google.co.id/search?q=Rio+Dewanto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJLyjJKktOV-LSz9U3SK_INUop0RLLTrbST8vMyQUTVgVF-SmlyalFAPh3JNQ1AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK466vyN7YAhWDHJQKHXX_AP8QmxMIyAEoAjAV
https://www.google.co.id/search?q=Anggia+Kharisma&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJLyjJKktOV4Jwk42Ly8wLLUy0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyahEA7p_lrDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK466vyN7YAhWDHJQKHXX_AP8QmxMIyQEoAzAV
https://www.google.co.id/search?q=Anggia+Kharisma&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyJLyjJKktOV4Jwk42Ly8wLLUy0xLKTrfTTMnNywYRVQVF-SmlyahEA7p_lrDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK466vyN7YAhWDHJQKHXX_AP8QmxMIyQEoAzAV
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memutuskan untuk menjual kedai dan berkeliling Indonesia untuk mengenalkan 

kopi terbaik. Tetap dengan perselisihan pihak-pihak dalam kelompok bisnis 

tersebut, yaitu Ben dan Jody yang selalu bertentangan satu sama lain, namun 

bedanya di Filosofi kopi 2: Ben & Jody ini karakter Ben dan Jody terkesan lebih 

dewasa dibandingkan pada film diseri pertamanya, sehingga tingkat pertentangan 

antara keduanya tidak se-padat seperti di film pertamanya. Akan tetapi didalam film 

ini sutradara menambahkan 2 tokoh baru yang semakin melengkapi team kedai kopi 

mereka, mereka adalah Tarra (Luna Maya), seorang investor, dan Brie (Nadine 

Alexander), seorang barista handal. Dengan bertambahnya dua kepala dalam team, 

dua kepala yang artinya mereka memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-

beda yang akan semakin memperpadat konflik dalam kelompok bisnis tersebut. 

Dan lagi keberadaan lawan jenis didalam sebuah kelompok acap kali dapat 

menimbulkan sebuah konflik, namun bukan berarti keberadaan lawan jenis selalu 

menjadikan hal yang negatif, malah akan saling melengkapi satu  sama lain dan 

menimbulkan efek positif yang  cukup besar tergantung bagaimana keprofesional 

an tiap individu dalam kelompok tersebut. 

Manusia adalah makhluk sosial yang erat kaitannya dengan manusia lain, 

Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini 

akan berbentuk kelompok. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri, manusia perlu hidup berkelompok untuk bekerjasama 

dengan individu yang lain. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial, manusia tidak 

akan pernah terlepas dari sebuah konflik yang terjadi akibat interaksi berkelompok 
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tersebut, hal itu ditimbulkan karena adanya pertentangan-pertentangan dari tiap 

individu-individu yang memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. 

Secara etimologis, konflik berasal dari kata confligere atau conflictum, yang 

artinya adalah pertentangan, pertikaian, bertolak belakang atau benturan. Selain itu 

konflik juga dapat diartikan sebagai perselisihan atau perbedaan paham antara 

individu satu dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok dan juga sebaliknya 

sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan (Masmuh, 2013:293)   

Konflik dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi sosial antara dua 

orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang ditandai oleh keadaan yang saling 

mengancam, menghancurkan, dan melenyapkan pihak pihak yang terlibat dalam 

konflik tersebut. Hubungan sosial akan disebut sebagai konflik apabila sepanjang 

tindakan yang ada di dalamnya dengan sengaja ditujukan untuk melaksanakan 

kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik 

merupakan suatu hubungan atau interaksi sosial yang dimaknai sebagai keinginan 

untuk memaksakan kehendak pribadi terhadap pihak lain. 

lebih spesifik lagi konflik dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang 

terlibat atau pihak yang saling bertentangan menjadi 5 lima jenis konflik, yaitu 

Konflik dalam diri individu, Konflik antar individu, Konflik antara individu dengan 

kelompok, Konflik antar kelompok, Konflik antar organisasi, (Masmuh, 2013 : 

297- 298). 

Dalam kehidupan bermasyarakat kita sebagai makhluk sosial pasti akan 

berinteraksi dengan individu yang lainnya. Tidak semua individu memiliki karakter 

dan juga pemikiran yang sama, hal itu dpengaruhi oleh latar belakang masing-
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masing individu itu sendiri, sehingga tidak jarang kita akan menjumpai perbedaan 

paham, pemikiran dan pertentangan-pertentangan lainnya dalam kehidupan 

berkelompok yang menimbulkan konflik pada pihak-pihak yang ada dalam sebuah 

kelompok tersebut.  

Seperti uraian diatas pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, 

semuanya tidak akan mungkin dapat terlepas dari sebuah konflik yang timbul akibat 

interaksi sosial dengan individu lainnya dalam sebuah kehidupan berkelompok. 

baik itu konflik didalam individu sendiri ,yang artinya konflik dengan dirinya 

sendiri bisa dimaknai sebagai konflik psikologis ataupun konflik batin yang 

berhubungan dengan perasaan yang dirasakan oleh individu, konflik antar pribadi, 

yaitu pertentangan antara individu dengan individu lainnya, konflik antara individu 

dengan kelompok, konflik antar kelompok dan seterusnya. Sebenarnya konflik 

tidak selalu bersifat negatif, karena bahwasannya ada dua pandangan yang 

memaknai konflik dari dua sisi. Dari sisi negatif menyebutkan bahwa konflik 

memang harus selalu dihindari karena pada dasarnya konflik selalu membawa 

kerugian bagi pihak yang terlibat. Namun dari sisi positif menyebutkan bahwa 

konflik itu tidak selalu harus dihindari, melainkan dibutuhkan dalam sebuah 

kelompok agar dapat memacu tingkat kinerja dalam sebuah kelompok itu sendiri, 

dan untuk menjadikan individu dalam kelompok tersebut menjadi lebih baik lagi. 

karena tanpa adanya sebuah konflik, suatu kelompok akan cenderung aman, 

tentram dan damai yang malah akan membuat tingkat kinerja sebuah kelompok 

tersebut semakin merendah.  

Film filosofi kopi 2:Ben & Jodi adalah sebuah film drama Indonesia yang 

dirilis pada tanggal 13 Juli 2017, yang merupakan kelanjutan dari film pertamanya 
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yaitu filosofi kopi 1 yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang 

perjalanan 2 tahun setelah Ben dan Jodi menjual kedai mereka dan memutuskan 

untuk menjual kopi berkeliling Indonesia dengan mobil combi yang kemudian 

menemui jalan buntu pada saat 3 pegawainya yaitu Aldi, Aga, dan Nana 

memutuskan untuk mengundurkan diri karena mereka memiliki tujuan dan alasan 

masing-masing. Yang akhirnya memaksa Ben dan Jodi untuk kembali ke Jakarta 

dan memulai semuanya dari awal lagi. Dalam proses untuk membangun kedai 

filosofi kopi kembali hingga berhasil di bukanya kembali kedai filosofi kopi di 

Jakarta mereka banyak mengalami pertentangan-pertentangan antara 2 owner yang 

memiliki karakter berbanding terbalik, yaitu dimana Ben yang idealis, dan kaku, 

sedangkan Jodi adalah seorang yang lebih realistis dan sabar. Perbedaan karakter 

itulah yang kemudian selalu menimbulkan sebuah konflik dalam kelompok bisnis 

mereka. belum lagi kehadiran pihak-pihak baru dalam kelompok bisnis tersebut, 

mereka adalah Tarra yang berperan sebagai investor dan juga Brie barista handal 

yang diam-diam tanpa Ben sadari mengagumi Ben. Yang kemudian mereka terlibat 

cinta yang rumit dimana Brie menyukai Ben, sedangkan Ben tertarik pada Tarra, 

dan diam-diam tanpa disadari, Jodi juga menyimpan perasaan terhadap Tarra. 

Puncak konflik terjadi saat Ben mengetahui bahwa Tarra ternyata adalah anak dari 

Bagus Atmodipuro, yang merupakan pemilik PT.Atmonusa yaitu perusahaan sawit 

yang dulunya pernah mengambil alih paksa perkebunan kopi kampung ayahnya 

Ben yang berujung pada kematian ibunya oleh oknum dari perusahan kelapa sawit 

tersebut. 

Adanya ketertarikan peneliti ketika menonton film tersebut, karena pada 

film ini peneliti merasa banyak melihat konflik-konflik jika dilihat dari pihak-pihak 
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yang saling terlibat dalam kehidupan berkelompok ditampilkan sutradara dalam 

film ini yang tak jarang kita jumpai dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, 

berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti frekuensi kemunculan 

konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan pihak-pihak yang terlibat pada 

film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu, apa saja frekuensi konflik yang muncul dalam 

kehidupan berkelompok berdasarkan pihak-pihak yang terlibat pada film Filosofi 

Kopi 2: Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan pihak-pihak yang terlibat apa 

saja yang ditampilkan pada film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody karya Angga Dwimas 

Sasongko. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan refrensi 

bagi pembaca mengenai konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan 

pihak yang terlibat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
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bahan rujukan dan refrensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi tentang penelitian 

analisis isi kuantitatif khususnya di bidang Audio Visual.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

sineas tentang konflik berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam film dan 

juga diharapkan agar para sineas untuk dapat terus berkarya dengan lebih baik 

lagi. 


