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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Film memang terbilang cukup menarik, khususnya dari segi tampilan 

audio visual. Film merupakan salah satu bagian dari komunikasi massa, karena 

memuat pesan yang ingin disampaikan pada banyak orang. Pesan tersebut tak 

secara langsung disampaikan melainkan dibuat tersirat dengan alur penceritaan. 

Himawan Pratista (2008), menyebutkan dalam bukunya terdapat dua unsur 

penting pembentuk film, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Kedua unsur 

tersebut memiliki perannya masing-masing namun tetap saling berkontribusi satu 

sama lain. Unsur naratif berkaitan dengan tema atau aspek cerita dan dapat 

diibaratkan sebagai bahan materi (konsep) film. Sedangkan unsur sinematik, 

berkaitan dengan gaya pengemasan yang akan mengolah konsep ke dalam bentuk 

audio visual. Unsur sinematik sendiri terdiri dari empat aspek yaitu mise en scene, 

sinematografi, editing, dan juga suara. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh 

dalam membentuk hasil akhir dari film yang diproduksi. 

Membahas film, berarti juga perlu membahas tentang bidang 

perindustriannya. Industri film dalam negeri dapat dikatakan mulai menunjukan 

kemajuan. Dikutip dari laman filmindonesia.or.id, jumlah penonton film 

Indonesia pada tahun 2017 tercatat 42.387.627 penonton, dimana mengalami 

kenaikan sebesar 14% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 

37.227.428 penonton. Heru Effendy (2008) dalam bukunya mengemukakan 

bahwa bila ditinjau dari potensi jumlah penontonnya, film-film Indonesia 
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memiliki peluang untuk menggapai jumlah penonton di masa depan beberapa kali 

lipat lebih tinggi. Selain itu, upaya dalam menarik banyak penonton film dapat 

dilakukan dengan memperbanyak variasi genre serta memperbaiki kualitas teknis 

film Indonesia. Terkait genre serta kualitas, di tahun 2017, ada 116 judul film dan 

genre yang beragam, mulai dari drama komedi, laga, hingga horor. Tak hanya 

dilihat dari beragamnya judul film dan genrenya saja, namun dari segi kualitas 

film Indonesia juga mulai menunjukan taringnya. Film ‘Ziarah’ karya BW Purba 

Negara serta film ‘Turah’ karya Wicaksono Wisnu Legowo adalah beberapa 

contoh yang laris manis di festival mancanegara dikutip dari laman detik.com. 

Selain film Indonesia, film yang juga cukup banyak diminati dan dikenal 

oleh masyarakat adalah film dari negeri ginseng, yaitu Korea. Munculnya demam 

K-pop di Indonesia membuat kebudayaan Korea semakin diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Budaya-budaya Korea seperti musik, drama, fashion, 

makanan, produk kecantikan, produk elektronik, hingga film pun mulai dikenal 

oleh masyarakat Indonesia. Sebelum menjamurnya demam film Korea di 

Indonesia, drama yang diproduksi oleh negeri ginseng ini sudah lebih dulu 

merebut hati masyarakat dalam negeri. Sekitar tahun 2000-an televisi Indonesia 

beberapa kali menayangkan drama Korea seperti, Endless Love, Full House dan 

Boys Before Flowers yang cukup banyak menjadi tontonan favorit khalayak di 

Indonesia. Berawal dari drama, lalu ke musik, hingga sampailah pada film yang 

kini mulai digemari oleh masyarakat Indonesia.  

Dilihat dari perkembangannya, film Korea dapat diakui lebih dulu 

mengepakan sayapnya dibandingkan dengan film Indonesia. Dikutip dari laman 

detik.com, perfilman Indonesia sempat mati suri di era tahun 1980-1990 dan baru 
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mulai kembali bangkit pada tahun 2000-an dengan kemunculan film-film yang 

banyak menarik perhatian seperti Petualangan Sherina. Sementara perfilman 

Korea sendiri pada tahun 1980 dan 1990-an justru merupakan era kebangkitannya, 

bahkan tidak hanya sukses di dalam negeri, film korea juga mulai masuk ke 

kancah internasional di kala itu, seperti yang dituliskan dari laman 

guritanews.com. Namun, hal menarik yang perlu diketahui ialah saat ini proses 

produksi film Indonesia sudah tidak beda jauh dengan produksi film di Korea. Hal 

ini dibuktikan melalui pernyataan perwakilan dari Korean Film Counsil, Gyuree 

Kim, yang dikutip dari laman liputan6.com. Ketika melakukan kunjungan untuk 

mengetahui proses produksi film di Indonesia, Gyuree Kim mengungkapkan 

bahwa produksi film Indonesia sudah sangat maju. Sehingga meskipun dari sisi 

perkembangan, industri film Korea sudah lebih dulu, namun proses produksi 

industri film Indonesia sudah dapat menyamai negeri ginseng tersebut. 

Terkait dengan produksi film dari Indonesia dan Korea, ada salah satu film 

berjudul “Miss Granny” dari negeri ginseng yang dibuat versi remake-nya oleh 

industri film dalam negeri. Dikutip dari laman CNN Indonesia, “Miss Granny” 

yang rilis pada 22 Januari 2014 ini sangat populer dan mendapat respon positif 

terbukti dari banyaknya versi remake yang dibuat beberapa negara, seperti Cina, 

Vietnam, Thailand, Amerika, termasuk Indonesia. Film naungan CJ Entertainment 

dalam rumah produksi Yeinplus Entertainment ini, disutradarai oleh Hwang Dong 

Hyung dengan genre komedi romantis. “Miss Granny” diadaptasi oleh industri 

film Starvisionplus dengan judul “Sweet 20” serta disutradarai oleh Ody C. 

Harahap. Tindakan me-remake film laris dari negeri ginseng ini juga dapat 

dikatakan sebagai suatu langkah dalam upaya memajukan industri perfilman 
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Indonesia. Dari segi alur ceritanya tidak banyak yang diubah, masih tetap 

mengikuti alur dari cerita asli yang mengisahkan tentang seorang nenek berusia 

70 tahun yang secara tiba-tiba berubah menjadi gadis berusia 20 tahun.   

Bila melihat unsur pembentuk kedua film dari dua negara tesebut, maka 

dapat ditemukan hal yang cukup menarik perhatian peneliti. Dari sisi unsur naratif 

sebagai bahan materi film, “Miss Granny” dan “Sweet 20” memiliki alur dan 

penceritaan yang serupa. Sementara jika dilihat dari segi unsur sinematik yang 

lebih kepada gaya pembuatannya, terdapat ciri khas tersendiri dari dua film ini 

dibuktikan dari pernyataan Morgan Oey sebagai cast “Sweet 20” dikutip dari 

laman Kompas.com, bahwa film “Sweet 20” memiliki nilai kearifan lokal karena 

dinuansakan ke-Indonesiaannya. Pernyataan Morgan tersebut didasarkan pada 

permintaan CJ Entertainment selaku pihak pembuat “Miss Granny” yang ingin 

agar film “Sweet 20” punya gaya pengemasannya sendiri. Hal ini pun membuat 

adanya kemungkinan bahwa tampilan audio visual dari “Sweet 20” dan “Miss 

Granny” tidak sepenuhnya serupa. Mengingat kedua film tersebut berasal dari 

Industri perfilman yang berbeda, dimana tentunya masing-masing industri 

perfilman punya gaya sinematik tersendiri berdasarkan nilai-nilai lokalnya. 

Sehingga inilah yang membuat peneliti merasa perlu melakukan perbandingan 

unsur sinematik dari kedua film tersebut secara lebih lanjut, untuk dapat diketahui 

seperti apa film “Sweet 20” Indonesia dan film “Miss Granny” Korea dikemas 

dari cerita yang sama dengan perbandingan unsur sinematik yang tak selalu 

serupa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apa persamaan dan perbedaan unsur sinematik pada 

film Indonesia “Sweet 20” dan film Korea “Miss Granny”?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

unsur sinematik yang terdapat dalam film Indonesia “Sweet 20” dan film 

Korea “Miss Granny”. 

 

b. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat digunakan sebagai 

referensi bagi mahasiswa calon peneliti dalam bidang kajian ilmu 

komunikasi, khususnya penelitian yang terkait dengan unsur sinematik 

dalam film maupun tentang penelitian analisis isi.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan arahan teknis terkait 

penggunaan unsur sinematik dalam pembuatan film bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi kosentrasi audio visual. Sehingga dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk menghasilkan karya audio visual, baik berupa film, iklan 

maupun video klip.  


