
I. PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Saat ini dunia sudah memasuki peradaban keempat yang menempatkan 

kreativitas dan inovasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, yang 

disebut sebagai ekonomi kreatif. Menurut Hambali (2007), wacana ekonomi 

kreatif muncul setelah sebelumnya didahului oleh teori Alvin Toffler yang 

membagi peradaban kedalam tiga gelombang, dimana gelombang pertama adalah 

abad pertanian, gelombang kedua abad industri dan gelombang ketiga abad 

informasi dan kelanjutan dari gelombang ketiga adalah gelombang keempat yang 

dinamakan dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang 

menggunakan input dari individual atau sumber daya manusia yang berorientasi 

pada ide, kreativitas, teknologi, seni, serta warisan budaya dan lingkungan. 

Berdasarkan catatan Bank Dunia, 50 persen konsumsi masyarakat dunia 

dipasok dari industri kreatif. Tahun 2005 industri manufaktur yang terkait 

kreativitas, memberikan kontribusi sebesar 33 persen bagi pendapatan dunia, atau 

enam kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang berasal dari 

minyak dan gas. Di Singapura, kreatif ekonomi telah menyumbang sekitar 1,9 

persen atau sebesar USD3 miliar– USD4 miliar terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB). Bahkan di negara-negara maju sumbangan kreatif ekonomi terhadap PDB 

telah mencapai 30 persen (www.pikiran rakyat.com, 2007).  

Sumbangan industri kreatif di Indonesia juga tidak bisa dikatakan sedikit. 

Industri kreatif menyumbang sekitar 4,71 persen terhadap PDB Indonesia, dimana 

jumlah tersebut berada di atas sektor listrik, gas dan air bersih. Selain itu laju 
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pertumbuhan industri kreatif Indonesia pada tahun 2006 adalah sebesar 7,28 

persen per tahun, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yakni 5,14 persen. Apabila dilihat dari aspek kemampuan menyerap tenaga kerja, 

pada tahun 2006 industri kreatif di Indonesia telah mampu menyerap tenaga kerja 

sebesar 4,48 juta orang dengan persentase terhadap total tenaga kerja sebesar 4,71 

persen (Bisnis Indonesia, 2007). Oleh karenanya ekonomi kreatif perlu 

dikembangkan yang sekaligus dapat digunakan sebagai salah satu langkah 

antisipatif terhadap kecenderungan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi 

nasional yang disebabkan adanya gejolak ekonomi global dan gejolak harga 

Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia.   

Diantara sekian banyak jenis industri kreatif seperti industri garmen, 

desain, arsitektur, kerajinan, periklanan, musik dan industri telematika, sektor 

perfilman dinilai dapat memberikan kontribusi yang tidak kalah penting dalam 

pengembangan kebudayaan dan memiliki peran strategis dalam menunjang 

perekonomian. Film menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 

merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan 

karsa manusia serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang 

pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi 

(www.imlpc.or.id).  

Film bukanlah produk hiburan semata, melainkan juga termasuk kepada 

produk budaya, karena tanpa disadari film mencerminkan realitas kehidupan yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat pada masanya. Seringkali cerita yang 

diangkat ke dalam sebuah film dipengaruhi oleh kondisi dan kehidupan 
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masyarakat tempat film tersebut berada. Secara tidak langsung film dapat 

menggambarkan watak atau identitas suatu bangsa.  Film juga dapat mengubah 

citra suatu bangsa di mata internasional apabila dimanfaatkan dengan benar.  

Achnas et al., dalam Imaji Buku Tahunan Perfilman, Pertelevisian, 

Fotografi (2002), menjelaskan bahwa perfilman Iran telah berhasil mengubah 

image bangsa Iran yang dulunya dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak 

teroris, menjadi bangsa yang humanis dan memiliki rasa kemanusiaan yang sangat 

tinggi hanya dengan film-film seperti Children of Heaven, The Apple ataupun 

Blackboard. Jauh sebelum itu, pada tahun 1951 bangsa barat terkagum-kagum 

kepada bangsa Jepang dengan film Rashomon yang meraih penghargaan pada 

festival film Venice. Semenjak saat itu bangsa barat mulai menghargai sineas-

sineas yang berasal dari Asia yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. 

 Di Indonesia, kesuksesan film Petualangan Sherina dan Ada Apa Dengan 

Cinta? pada tahun 2001 seolah menandai kelahiran kembali perfilman nasional 

setelah mengalami beberapa kali masa keterpurukan. Kesuksesan yang diperoleh 

kedua film tersebut mendorong para produser film dalam negeri untuk kembali 

giat dalam memproduksi film nasional. Puncaknya ketika diselenggarakannya 

kembali ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman di Indonesia yakni 

Festival Film Indonesia (FFI) pada tahun 2004 setelah sempat terhenti selama 12 

tahun.  

Perkembangan indutri perfilman nasional yang terjadi saat ini sangat 

disayangkan belum mampu menjadikan film nasional sebagai tuan rumah di 

negeri sendiri. Apabila dibandingkan dengan seni musik, industri perfilman 

nasional jauh tertinggal. Industri musik di tanah air telah berkembang dengan 
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pesat dan telah mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat. Terlihat dari 

banyaknya penyanyi dan grup band baru setiap tahunnya. Belum lagi 

penyelenggaraan dari ajang pencarian bakat penyanyi yang saat ini marak 

diadakan oleh beberapa televisi swasta. Lebih lanjut, musik Indonesia bahkan 

telah diterima dengan baik dan mampu bersaing dengan musik-musik di negara-

negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.    

Berbanding terbalik dengan kondisi industri musik nasional, industri film 

nasional terlihat tidak mengalami perkembangan layaknya industri musik. 

Walaupun semenjak tahun 2001 secara kuantitas produksi film nasional terus 

meningkat, namun peningkatan yang terjadi tersebut tidak terlalu signifikan. 

Produksi film nasional saat ini berada di bawah rata-rata produksi film nasional 

yang seharusnya yakni berkisar antara 70-100 judul film per tahun 

(www.geocities.com). Jumlah film nasional yang diproduksi dalam delapan tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Data Jumlah Produksi Film Nasional Tahun 2000 – 2007 

Tahun Jumlah Produksi Film 
Nasional % Pertumbuhan 

2000 6  
2001 4 - 0,3 
2002 11 1,75 
2003 14 0,27 
2004 22 0,57 
2005 32 0,45 
2006 31 -0,03 
2007 49 0,58 

Sumber : Direktorat Perfilman, 2008  

Tahun 2007 merupakan tahun di mana jumlah produksi film nasional berada di 

atas jumlah produksi tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi jumlah tersebut masih 

sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata produksi film nasional yang 

seharusnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 1955 terdapat 65 judul film yang 
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diproduksi dan puncaknya terjadi pada tahun 1977 dimana produksi film nasional 

mencapai 124 judul film dalam satu tahun. 

 Perkembangan film nasional semakin dipersulit dengan adanya persepsi 

yang buruk dari sebagian masyarakat terhadap film nasional. Masyarakat menilai 

bahwa film nasional tidak lebih dari sekedar hiburan yang tidak memiliki 

kekuatan untuk diunggulkan. Hal ini menyebabkan timbulnya keengganan dari 

sebagian masyarakat untuk menonton film nasional di bioskop. Menurut Imran 

(2006), ”perkembangan film Indonesia hari ini belum sanggup membuat semacam 

ikatan dengan publiknya, film Indonesia belum menemukan penonton yang loyal 

seperti yang pernah terjadi pada masa Teguh Karya ataupun Arifin C. Noer".   

 Di balik kondisi perfilman Indonesia yang masih belum berdaya saing 

tinggi tersebut, hal penting yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana 

meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap film nasional dengan 

segala keterbatasan yang ada pada industri perfilman nasional. Apresiasi 

masyarakat terhadap film nasional penting mengingat keberlangsungan film 

nasional sebenarnya terletak di tangan masyarakat. Menurut data yang diperoleh 

dari http://www.hamline.edu (1998), upaya untuk menumbuhkan kembali bisnis 

perfilman nasional agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri menghadirkan 

konsekuensi bahwa masyarakat harus mau mencintai dan menonton film-film 

Indonesia dengan pergi ke bioskop.  

Berbicara masyarakat sebagai konsumen berarti berbicara bagaimana 

konsumen itu berperilaku. Pemahaman akan perilaku konsumen penting agar film 

yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari mayarakat, 

sehingga film nasional dapat dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Kondisi buruk 
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yang dialami oleh industri perfilman nasional saat ini salah satunya merupakan 

akibat dari tidak terpenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan film-film 

nasional yang beredar.  

Sumarwan (2004) mendefinisikan bahwa perilaku konsumen pada 

hakikatnya adalah upaya untuk memahami ”why do consumers do what they do”. 

Dalam hal ini pemasar harus mengerti alasan apa yang melatarbelakangi 

konsumen untuk mengambil keputusan dalam mengkonsumsi suatu produk atau 

jasa. Dengan begitu, dapat diprediksikan bagaimana reaksi konsumen terhadap 

suatu produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya pemasar dapat 

mempengaruhi konsumen untuk memilih produk atau jasa dengan merek tertentu. 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Film nasional belum mampu bersaing dengan film-film asing yang masuk 

ke dalam negeri. Terlihat pada Tabel 2 bahwa peredaran film di Indonesia 

didominasi oleh film-film asing, hal tersebut memperlihatkan bahwa dari segi 

kuantitas saja, film nasional tidak mampu bersaing dengan film asing. Tabel 2 

juga memperlihatkan bahwa film nasional belum mampu menjadi pilihan 

tontonan bagi masyarakatnya sendiri, sebab bagi sebagian besar masyarakat film 

asing dipersepsikan mampu memberikan kepuasan melebihi film nasional.  

Tabel 2.  Statistik Produksi Film Nasional dan Film Impor  Tahun 2000 – 2005 

Asal Film Jumlah Film 
Tahun 
2000 

Tahun 
2001 

Tahun 
2002 

Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

Tahun 
2005 

Nasional 6 4 11 14 22 32 
Eropa Amerika 68 111 162 133 139 130 
Asia Mandarin 13 20 50 33 15 31 
Asia Non Mandarin 17 30 57 61 46 35 

Sumber : Direktorat Perfilman, (2007) 
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  Menurut Reza (2006), dengan adanya tekanan dari film asing secara tidak 

langsung akan membuat masyarakat seringkali bersikap antipati dengan film 

nasional, bahkan cenderung membandingkan antara film nasional dengan film 

asing. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terlihat bahwa apresiasi masyarakat terhadap 

film nasional cukup rendah sehingga film nasional bukanlah pilihan utama 

masyarakat Indonesia atau dengan kata lain film nasional kurang kompetitif 

dibandingkan film asing.  

 Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi ketidakmampuan film 

nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Minimnya eksplorasi tema cerita pada film nasional yang beredar saat ini 

2. Belum adanya tokoh perfilman nasional yang mampu memberikan 

idealisme baru terhadap perfilman nasional 

3. Kondisi infrastruktur perfilman nasional yang terbatas 

4. Perubahan budaya dan teknologi yang menyebabkan berubahnya 

kebiasaan masyarakat dalam menonton film 

 

Cerita yang diangkat kedalam sebuah film nasional saat ini masih 

didominasi oleh tema misteri dan kehidupan percintaan remaja. Menurut Imran 

(2006), film Indonesia masih hadir dengan kecenderungan bangun tematik yang 

belum menjanjikan keberagaman. Tema film nasional berkisar mengenai dunia 

anak muda perkotaan, dari mulai percintaan, gaya hidup, hingga misteri. Adapun 

Nugroho (2007), menyebutkan bahwa parameter yang memperlihatkan buruknya 

kondisi perfilman nasional terlihat dari banyaknya produksi film bertema horor 

yang mencapai 85 persen dari total jumlah produksi film nasional.  
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Punjabi (1994) menjelaskan bahwa mutu film terdiri atas tiga hal, salah 

satunya adalah mutu tema. Mutu tema menyangkut cerita dan bagaimana cara 

penguraian cerita dalam skenario. Jika suatu cerita memiliki kedalaman dan dapat 

dijadikan renungan bagi yang menonton, maka cerita itu adalah cerita yang 

bermutu. Oleh karena itu, tema cerita film nasional sebaiknya dikemas secara 

lebih menarik dan edukatif sehingga mampu meningkatkan mutu film nasional. 

Peningkatan mutu film nasional secara tidak langsung akan mempengaruhi peran 

film yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 sebagai pelestarian 

kebudayaan, pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta terpeliharanya 

ketertiban umum dalam  penyajian hiburan yang sehat (www.imlpc.or.id).  

Kondisi perfilman nasional yang miskin tema saat ini mengakibatkan 

masyarakat tidak memiliki alternatif dalam memilih tema film. Tidak tertutup 

kemungkinan, suatu saat masyarakat Indonesia akan mengalami kejenuhan 

terhadap film nasional, sebab jalan cerita film nasional yang monoton dan mudah 

ditebak. Lebih lanjut, tema film yang dominan yaitu tema horor dinilai 

membodohi masyarakat terutama bagi perkembangan jiwa dan pola pikir anak-

anak. Film horor seolah-olah mengajarkan anak-anak menjadi tidak berani, takut 

menghadapi tantangan dan cenderung mempercayai hal-hal yang berbau mistis. 

Kurangnya idealisme yang ada pada industri perfilman turut memberikan 

andil pada terbatasnya tema film nasional. Saat ini industri perfilman nasional 

belum memiliki tokoh atau individu yang mampu memberikan stimulus atau 

idealisme baru dalam pemilihan tema film. Kalaupun ada, kehadiran tokoh 

tersebut belum mampu mendobrak pakem-pakem yang digunakan dalam industri 

perfilman nasional saat ini. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan Nugroho 
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(2007) yang menjelaskan bahwa industri perfilman nasional memerlukan adanya 

para pembuat film yang idealis. Idealisme karya tersebut dapat berupa penampilan 

karya berbeda dengan karya lainnya serta memiliki nilai keaslian dan mengangkat 

nilai-nilai kebangsaan. 

Di sisi lain, kondisi industri perfilman yang masih belum sehat merupakan 

multiplier effect yang diakibatkan dari rumitnya persoalan yang terdapat dalam 

industri perfilman sendiri. Layaknya sebuah industri, perfilman nasional memiliki 

persoalan dari hulu ke hilir. Persoalan film nasional dimulai dari tidak tersedianya 

aspek sumber daya manusia yang handal; terbatasnya dukungan pemerintah yang 

mengakibatkan terbatasnya infrastruktur perfilman sehingga tidak dapat 

mengakomodir kebutuhan perfilman nasional; sampai kepada lemahnya jalur 

distribusi yang mengakibatkan ruang bagi masyarakat untuk mengapresiasikan 

film menjadi terbatas.  

Persoalan-persoalan tersebut membuat film nasional menjadi terkekang 

secara industrialisasi yang antara lain terlihat dari kehomogenan tema. Film 

diibaratkan sebagai sebuah barang dagangan yang dilempar ke publik dengan 

penuh spekulasi. Ketika ada film Indonesia dengan tema tertentu laku di pasaran, 

maka produser yang lain berlomba membuat film dengan tema yang sama, 

sehingga membuat film nasional yang beredar di pasaran memiliki kesamaan dari 

segi tema. Tema film nasional yang seragam tersebut pada umumnya hanya 

menyesuaikan dengan selera pasar dan tidak memberikan nilai-nilai positif, 

padahal film sebagai identitas bangsa seharusnya memiliki nilai-nilai yang 

berbasis pada realitas masyarakat (Abdy, 2007).  
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Kondisi industri perfilman nasional diperburuk dengan rendahnya 

apresiasi masyarakat terhadap hasil karya cipta film nasional. Perubahan budaya 

dan kebiasaan yang disebabkan perubahan kebutuhan dan perkembangan 

teknologi, membuat masyarakat lebih memilih menonton film nasional di rumah 

dalam bentuk media VCD (Video Compact Disc) atau DVD (Digital Video Disk). 

Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang menjadikan 

waktu bersantai di rumah menjadi sesuatu yang berharga, ditambah dengan 

sulitnya akses menuju bioskop. Akan tetapi perubahan budaya dan kebiasaan 

menonton fim nasional tersebut tidak disertai dengan penghargaan akan hasil 

karya cipta film nasional karena masyarakat pada umumnya menontn film 

nasional dalam bentuk VCD atau DVD ilegal (hasil bajakan). 

Adi (2007) menyatakan bahwa film adalah produk budaya sekaligus 

produk industri. Meski film merupakan salah satu  bentuk produk industri, film 

Indonesia ternyata hingga kini belum berhasil membangun arah dan fondasi 

industri yang stabil. Artinya, baik secara budaya maupun ekonomi, film Indonesia 

memerlukan pemberdayaan. Apabila dilihat dari konteks pemasaran, bentuk 

pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan jeli menganalisis konsumen 

dan perilakunya. Hal tersebut menjadi penting karena yang dibutuhkan oleh 

industri perfilman nasional saat ini adalah film yang benar-benar ditonton oleh 

masyarakatnya. Ketika film yang diproduksi dirasa masih belum sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka masyarakat pun akan lebih memilih 

untuk tetap menonton film asing dibandingkan film nasional. Analisis perilaku 

konsumen film nasional penting untuk dilakukan agar program pemasaran film 

nasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  
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Perilaku konsumen salah satunya terkait dengan proses pengambilan 

keputusan, sebab kegiatan menonton film nasional di bioskop merupakan hal yang 

kompleks karena meliputi serangkaian perilaku. Apabila konsumen merasa bahwa 

produk atau jasa yang ditawarkan itu mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya, maka peluang konsumen untuk mencari informasi mengenai suatu 

objek, memilih, menggunakan dan mengevalusi obyek tersebut akan semakin 

besar pula, walaupun konsumen dihadapkan kepada beberapa alternatif pilihan. 

Dapat dikatakan bahwa produk atau jasa yang dapat memenuhi harapan 

konsumenlah yang dapat bertahan di pasar. Maka sangat penting bagi pemasar 

untuk memahami dengan baik tahapan proses pengambilan keputusan konsumen 

tersebut untuk menformulasikan strategi pemasaran secara lebih tefokus.  

Sementara itu, tidak seperti menonton film nasional di rumah, menonton 

film nasional di bisokop memerlukan dorongan yang lebih besar. Oleh karenanya, 

minat menonton film nasional di bioskop menarik utuk dianalisis terlebih 

mengingat bahwa minat dibentuk dari sikap konsumen. Pemahaman mengenai 

sikap sangat penting karena memahami sikap sama artinya dengan memahami apa 

yang disukai dan tidak disukai konsumen (Mowen dan Minor, 1998). Dengan 

begitu maka pemasar dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan 

keengganan konsumen untuk menonton film nasional serta mengetahui hal-hal 

apa saja yang dapat mendorong konsumen untuk menonton film nasional.  

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tahapan proses pengambilan keputusan konsumen dalam 

menonton film nasional di bioskop? 
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2. Seberapa besarkah minat dan faktor-faktor apa saja yang membentuk 

minat konsumen untuk menonton film nasional di bisokop? 

3. Bagaimanakah implikasi manajerial bagi upaya pemasaran perfilman 

nasional? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tahapan dari proses pengambilan keputusan konsumen 

dalam menonton film nasional di bioskop. 

2. Menganalisis minat konsumen untuk menonton film nasional di bioskop. 

3. Merekomendasikan implikasi manajerial bagi industri perfilman nasional. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni: 

1. Bagi industri perfilman nasional baik itu para pembuat atau produser film, 

pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan masukan dan informasi yang 

dapat digunakan untuk dapat menghasilkan film nasional yang berkualitas 

serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  

2. Bagi penulis: penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan 

dan pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-masalah praktis 

yang ada khususnya di bidang riset pemasaran. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perilaku konsumen terhadap film 

nasional. Hal tersebut dimulai pada saat konsumen melakukan pengenalan 

terhadap kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian 

serta proses pasca menonton. Pada tahap pengenalan kebutuhan peneliti juga 

melakukan pengukuran minat konsumen menonton film nasional di bioskop.  

Film nasional yang dijadikan obyek penelitian adalah film Indonesia yang 

berbentuk film cerita yang  beredar di bioskop-bioskop, dan bukan film cerita 

yang diedarkan dalam bentuk VCD ataupun DVD. Film cerita adalah film yang di 

buat dengan format cerita, didukung oleh cerita asli atau adaptasi, cerita nyata 

atau fiktif, karakter atau penokohan, artistik dan visualisasi serta suara yang 

digarap dengan kekuatan dramaturgi yang diinginkan oleh pembuatnya 

(http://jsarwono.psend.com). 

Responden dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang benar-

benar gemar menonton film nasional. Kriteria penggemar film ini adalah pria dan 

wanita yang telah menonton film nasional sedikitnya dua kali dalam sebulan pada 

satu tahun terakhir, apakah itu menonton film di bioskop-bioskop maupun 

menonton film di rumah melalui televisi, dalam bentuk vcd atau dvd.  
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