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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah makhluk sosial yang tidak 

bisa hidup tanpa bermasyarakat, setiap manusia saling membutuhkan satu sama 

lain yang dimana, sesama manusia saling membantu, menghibur dan melakukan 

hal positif lainnya. Sebagai mankhluk sosial manusia sendiri diberikan suatu 

kesempatan untuk memiliki seorang teman yang sangat dekat bahkan bisa 

mengetahui bahwa manusia itu sendiri mengalami suatu kesedihan dan manusia 

lainnya membantu untuk mngatasi hal tersebut. Biasanya kita menyebutnya 

sebagai sahabat. 

Sahabat sendiri adalah seeorang manusia yang kita percayai dan 

menunjukan setiap kesalahan yang kita lakukan dan mengingatkan kita agar 

tidak melakukan hal itu kembali. Saling mengingatkan, saling mendukung satu 

sama lain dan saling percaya satu sama lain tidak menumbuhkan perasaan 

negatif dalam hati dan pikiran. Dalam hal ini manusia hidup untuk memiliki 

sahabat yang jika salah akan diingatkan bahwa itu salah dan sebaliknya juga 

begitu.  

Persahabatan itu sendiri sering kita jumpai di dunia nyata, banyak 

persahabatan sendiri terjadi karena hal-hal kecil seperti berasal dari satu daerah 

yang sama lalu berteman dekat dan jadi sahabat dan masih banyak lagi 

contohnya. Tetapi dalam hal ini pertemanan belum tentu berkembang atau 

sampai ketahap persahabatan, karena seperti contoh persahabatan terpisah 
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karena harus pulang kampung setelah menyelesaikan kuliah dan kesempatan 

untuk bertemu kembali itu sangat kecil dan masih banyak lagi.  

Dalam hal ini persahabatan dalam dunia nyata banyak yang tambal 

sulam, maksudnya disini itu karena manusia adalah makhluk sosial dan 

bersosial itu menambah teman semakin banyak teman semakin selektif memilih 

teman mana yang bisa dijadikan sahabat untuk diceritai hal-hal yang mendalam. 

Semakin kesini ke era dimana manusia dengan mudah mendapatkan teman 

semakin susah untuk mendapatkan sahabat, karena manusai semakin selektif 

untuk memilih teman yang pantas dijadikan sahabat. Mungnkin karena sempat 

menemukan teman yang dijadikan sahabat tetapi dikhianati seperti di bohongi 

dan lain sebagainya yang berbau negatif, pada dasarnya untuk mencapai 

pertemanan yang berlanjut ketahap persahabatan itu syaratnya adalah jujur. 

Perbedaan aktivitas yang dilakukan generasi milenial berbeda jika dilihat 

dari aktivitas 'fisik' kebersamaan. Seperti generasi sebelumnya, kegiatan atau 

aktivitas fisik yang dilakukan, seperti  makan dan jalan bareng dengan keceriaan 

saling berinteraksi dengan tetap melakukan tatap muka secara langsung. 

Sebaliknya, generasi milenial, cenderung aktivitas mereka terlihat dari aktivitas 

melalui media sosial  yang selalu up to date, seperti meng-'upload' foto kegiatan 

kebersamaan saat makan dan atau kegiatan lainnya yang menunjukkan aktivitas 

yang menyenangkan. Segala kegiatan mereka dalam sekejap dapat diakses dan 

tersebar melalui media sosial  

(sumber : https://lifestyle.bisnis.com/read/20180318/50/751280/generasi-

milenial-dan-persahabatan) 

https://lifestyle.bisnis.com/read/20180318/50/751280/generasi-milenial-dan-persahabatan
https://lifestyle.bisnis.com/read/20180318/50/751280/generasi-milenial-dan-persahabatan
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Permasalahan persahabatan disini bisa karena egois, sebenarnya memang 

sifat dasar manusia, jadi tak heran jika terkadang sifat ini tiba-tiba 

mendominasi. Namun dalam bersosialisasi apalagi dalam menjalin hubungan 

denga orang lain, termasuk hubungan persahabatan. Permasalahan yang lain 

karena rasa cemburu juga muncul dalam hubungan sahabat dengan sahabat. 

Terbukti jika Anda jengkel melihat sahabat Anda ternyata memiliki teman lain 

di kantor dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Jarang bertemu 

disini juga bisa menimbulkan permasalahan dalam persahabatan, hal yang wajar 

saat masa kuliah Anda dan sahabat bertemu setiap hari. Namun saat sudah lulus 

dan memiliki pekerjaan masing-masing, akan membuat waktu berkumpul 

menjadi lebih sulit untuk ditentukan.(sumber : https://magazine.job-

like.com/masalah-yang-sering-muncul-dalam-hubungan-persahabatan/ ) 

Dari yang disampaikan diatas, dari film ini pun juga persahabatan kedua 

orang tokoh di film tersebut sempat mengalami suatu konflik yang dikarenakan 

ketidak jujuran dari salah satu tokoh. Sama dalam kehidupan nyata kebanyakan 

manusia jika di bohongi maka akan mulai berfikir apa masih bisa dikatakan 

sebagai seorang sahabat. Dalam film ini diceritakan mereka bisa memperbaiki 

atau menyelesaikan konflik tersebut dan bersahabat kembalik dengan cara yang 

ada dalam cerita film tersebut. Dari situ dapat menyontohkan bahwa film ini 

memang pantas sebagai film yang menonjolkan sisi persahabatan antar manusia 

yang sangat kompleks.   

Pentingnya film persahabatan ini untuk ditonton karena setiap ceritanya 

mengajarkan untuk bagaimana kita sebagai manusia hidup saling tolong 

https://magazine.job-like.com/masalah-yang-sering-muncul-dalam-hubungan-persahabatan/
https://magazine.job-like.com/masalah-yang-sering-muncul-dalam-hubungan-persahabatan/
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menolong dan juga sebagai makhluk sosial yang juga ada nilai-nilai tersebut 

dalam film filosofi kopi 2 : Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko.   

Film merupakan gambar bergerak (Moving Picture) (Effendy 1986 : 239 

dalam www.landasanteori.com ). Dalam film menggunakan mekanisme 

lambang–lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, 

perkataan, percakapan dan sebagainya. Film juga dianggap sebagai media 

komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena 

sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan suara yang hidup dengan 

menggabungkan berbagai macam teknologi seperti fotografi dan rekaman suara 

atau yang biasa disebut dengan audio visual. 

Film merupakan salah satu media yang tidak hanya sebagai media 

hiburan, melainkan mampu menyampaikan pesan kepada khalayak. Dalam hal 

ini film juga merupakan karya seni yang menggabungkan gambar dan suara 

untuk menyampaikan suatu cerita. Film yang baik adalah film yang pesannya 

tersampaikan kepada penonton sebagai penikmat film. Seakan film membawa 

penonton ke “ruang” cerita yang disajikan pembuat film.  

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal film layar lebar, meskipun 

belum ada film buatan dalam negeri banyak dari masyarakat Indonesia memilih 

film sebagai hiburan. Masyarakat sendiri banyak terpengaruh dari film-film 

Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Hingga akhirnya muncul film 

Loetung Kasaroeng yang dibuat pada tahun 1926. Film yang berlatar belakang 

dari cerita rakyat Indonesia yang diperankan oleh actor Indonesia. Meskipun 

sutradara dan crew film berasal dari Belanda. Film tersebut menjadi awal 

perfilm Indonesia hingga muncul film pertama garapan perusahaan Film 

http://www.landasanteori.com/
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Indonesia dengan judul “Darah dan Doa”. Pada 30 Maret 1950 film karya 

Usmar Ismail ini mulai digarap. Pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 30 

Maret sebagai hari film Nasional dan Usmar Ismail ditetapkan sebagai bapak 

film nasional (Matanasi : 2016).    

Nurudin (2007 : 34) menyatakan bahwa ketergantungan masyarakat pada 

media massa, akan menjadikan media sebagai alat yang dapat membentuk apa 

dan bagaimana suatu masyarakat tersebut berkembang seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Jika dikaitkan dengan Film 

merupakan salah satu media yang dapat memberikan efek berbagai macam 

seperti sedih, senang, ketakutan, dan masih banyak lagi efek yang dapat di 

dapatkan setelah menonton film, dan dapat membentuk setiap persepsi atau 

pesan dari film dengan berbagai macam sudut pandang.     

Film juga merupakan salah satu media komunikasi massa, karena dapat 

meberikan pesan melalui komunikator kepada komunikan secara masal 

(banyak) yang dapat menimbulkan berbagai efek kepada penonton atau 

komunikan. Penyampaian pesan film dapat memberikan beberapa sudut 

pandang tergantung misi apa atau jalan cerita apa yang ingin disampaikan dalam 

film. Pada umumnya sebuah film dapat memberikan berbagai pesan, baik pesan 

hiburan, pendidikan dan informasi. Pesan dalam film juga menggunakan 

mekanisme symbol-symbol yang ada pada pikiran manusia atau si pembuat film 

(sutradara) berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, adegan dan lain 

sebagainya. 

Film mampu menumbuhkan imajinasi penonton dengan menciptakan 

ketegangan, ketakutan, seolah-olah penonton mengalami atau ikut merasakan 
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sensasi dari film tersebut. Selain itu film juga dapat menimbulkan berbagai 

aspek seperti kritik social, ilmu pengetahuan, norma dalam hidup serta hiburan 

bagi penonton. Film juga dapat mempengaruhi setiap pennontonya untuk 

berkesempatan menjadi atau terlibat di dalam film tersebut, jika pesan film 

tersebut berhasil tersampaikan kepada penonton. 

Kemunculan film Filosofi Kopi 2 : Ben & Jody karya dari Angga 

Dwimas Sasongko yang di produseri oleh 3 orang yaitu Rio Dewanto, Chico 

Jericho (sebagai pemeran utama dalam Film) dan Anggia Kharisma. Film ini 

rilis pada tanggal 13 Juli 2017 dan merupakan kelanjutan dari film Filosofi Kopi 

1 yang dirilis pada tahun 2015. Sama seperti film pertamanya yang bercerita 

tentang ambisi Ben dan Jody untuk memulai kembali usaha kopi di Jakarta, 

setelah dua tahun berkeliling Indonesia untuk mengenalkan kopi terbaik. Dalam 

mewujudkan mimpinya, mereka dipertemukan dengan dua orang wanita, yaitu 

Tarra (Luna Maya), seorang investor, dan Brie (Nadine Alexander), seorang 

barista handal. Film ini menghadirkan kisah cinta segi empat yang lebih 

kompleks dan emosional. Film ini pun akan menampilkan unsur drama yang 

lebih kental dibanding film pertamanya. Mengeksplor lima kota di Indonesia, 

yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Makassar, dan Toraja, Filosofi Kopi 2 juga 

turut menampilkan sinematografi yang dijamin lebih apik. Tentunya hal ini 

akan membawa angin segar bagi para pecinta film Filosofi Kopi. Selain 

menghadirkan cerita tentang kopi dan percintaan dalam Film ini juga mencerita 

persahabatan antara dua orang yang terbentuk sejak lama dan begitu dalam 

pesan persahabatan dalam film Filosofi Kopi 2 : Ben & Jody.  
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Sebenarnya pesan persahabatan ini tidak hanya dimunculkan melalui 

acting dan dialog-dialog yang diucapkan oleh para tokohnya, tetapi juga dengan 

original soundtrack film yang berjudul “sahabat sejati” ciptaan Eros Chandra 

Sheila On 7 yang dinyanyikan kembali oleh Rio Dewanto dan Chico Jericho 

(Ben dan Jody). Selain itu dalam film ini juga menampilkan symbol-simbol 

persahabatan yang memperkuat bahwa film ini memberikan pesan yang sangat 

kuat dalam hal persahabatan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan untuk 

meneliti akting dan dialog saja, sementara untuk unsur lain hanya sebagai 

pelengkap untuk memperkuat pesan persahabatan dalam film.  

Alasan peneliti mengambil judul Pesan Persahabatan dalam Film Drama 

(Analisis isi pada Film Filosofi Kopi 2 : Ben & Jody karya Angga Dwimas 

Sasongko) adalah adanya ketertarikan peneliti menonton film tersebut, pada 

film ini peneliti banyak melihat dialog dan adegan yang menunjukan 

persahabatan yang sangat deka tantara kedua aktor di kehidupan sehari-hari, 

bahkan sering ditemui peneliti sendiri dalam kehidupan sehari-hari peneliti.  

Masih alasan peneliti mengambil judul pesan persahabatan dalam film 

drama (analisis isi pada film filosofi kopi 2 : Ben & Jody karya Angga Dwimas 

Sasongko) adalah karena adanya ketertarikan peneliti pada film tersebut dan 

peneliti banyak melihat sebuah adegan kedekatan sebagai sahabat, yang juga 

sering terjadi dikehidupan sehari-hari, dan bahkan sering ditemui di kehidupan 

nyata oleh peneliti dalam kehidupan berkelompok sesuai dengan realita sosial 

yang ada. Kenapa peneliti memilih film ini dari pada film yang lain, karena 

dalam film ini menghadirkan suatu trend baru dalam dunia persahabatan yang 

lebih dari film lain sajikan, seperti membuat bisnis bersama dengan 
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mengandalkan kepercayaan satu sama lain yang sudah dipikirkan resikonya 

bersama itu tidak mudah dalam hal persahabatan. Biasanya kita jumpai 

persahabatan bisa pecah atau bertengkar karena satu wanita dan yang kedua 

bisnis di kehidupan nyata dan di film ini dibantahkan dengan semua cerita yang 

disajikan bahwa persahabatan bisa terus langgeng.  

Di Indonesia sendiri belum ada film yang bertemakan persahabatan 

sedalam ini dan sekompleks ini tentang sebuah persahabatan, maka peneliti 

ingin sekali meneliti apakah yang peneliti rasakan juga dirasakan oleh penonton 

lain, seberapa berhasilkah film ini menstimulus penonton. Sebuah film yang 

menghadirkan suatu adegan yang positif dan memberikan sebuah pesan dengan 

diberi bumbu-bumbu konflik agar semakin seru. Sesuai uraian diatas, peneliti 

tertarik untuk meneliti pesan pada film drama filosofi kopi 2 Ben & Jody karya 

Angga Dwimas Sasongko tersebut. 

Menambahkan fakta untuk memperkuat bahwa film ini adalah film 

persahabatan yang sudah di buat dari film pertamanya dan berlanjut menjadi 

film kedua yaitu Filosofi Kopi 2 : Ben & Jody muncul dari reviewers pada 

chanel youtube Hanstaufilm pada tanggal 1 Juni 2017, disini Hanstaufilm 

mengatakan bahwa “Chicco Jerikho dan Rio Dewanto benar-benar mendalami 

peran, sampai kita ngelihat mereka itu udah kayak Ben dan Jody gitu, dari 

mereka bercanda-canda, dari si Ben ngomong kata-kata kasar segala macam, 

nanti ada peristiwa sedih, peristiwa senang, itu bener-bener ngewakilin banget, 

apalagi makanya gue wajar kalo mereka bener-bener promosiin ini adalah film 

persahabatan ya” ujar review dari Hanstaufilm di chanel youtube Hanstaufilm.  

( Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=CtWOwgUxGXQ ) 

https://www.youtube.com/watch?v=CtWOwgUxGXQ
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

seberapa besar frekuensi kemunculan pesan persahabatan dalam film drama 

Filosofi Kopi 2 : Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko.  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

kemunculan frekuensi pesan persahabatan dalam film drama Filosofi Kopi 2 : 

Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil peelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara 

akademis maupun praktis, sebagai berikut :  

1.4.1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu 

pengetahuan tentang Ilmu Komunikasi khususnya mengenai analisis isi 

sebuah film. Selain itu peneliti berharap dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi massa melalui film. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi ilmu 

komunikasi, khususnya bagi peminatan kajian ilmu komunikasi audio 

visual, sehingga mampu menjadi referensi bagi penelitian serupa dimasa 

yang akan datang. 


