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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to unpack the articulations of religion, sexuality, and capitalism 
within the American animation film titled Sausage Party. This research is conducted using 
USA’s cultural codes. The significance of the research lies within the stigma of general public 
that animation film is but children’s entertainment, as well as the apparent tabooness in USA’s 
society to discuss anything related to religion due to the separation of the church and the states 
that’s protected by law. Sausage Party is an American animation film that’s far from child-
friendly—it was rated ‘R’ by the Motion Pictures Association of America—henceforth 
breaking the aforementioned misconception. The storyline of Sausage Party talks about 
religion while mashing it with sexuality and capitalism. 
 
The theories used in this research include religion and religiosity; USA’s cultural codes in 
religion, sexuality, and capitalism; characteristics of animation film as a media to articulate 
ideas; semiotics in cultural studies and John Fiske’s perspective on semiotics analysis method; 
and grammar of the film. Semiotics analysis method of Fiske which comprises of three levels 
of social codes i.e. reality, representation, and ideology level is used in this research. 
 
Researcher then finds that Sausage Party film as an American animation film is a film that’s 
enriched with religion, sexuality, and capitalism; the filmmakers reflected the complexity 
between religion, sexuality, and capitalism in the society of the USA, encased it within satire 
comedy genre, and mashed religion together with sexuality and capitalism to criticize how 
USA’s society reciprocate those three. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas tentang 
artikulasi agama, seksualitas, dan 
kapitalisme dalam film Sausage Party 
melalui kode-kode teknis, kode-kode 
representasional konvensional, dan kode-
kode ideologi dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Peneliti juga memilih 
untuk menggunakan metode analisis 
semiotik John Fiske yang meliputi three 
levels of social codes atau tiga level 
pemaknaan sebagai pisau analisis untuk 
menganalisis kode-kode yang ada dalam 
film tersebut. Peneliti juga menggunakan 

kode-kode kultural yang berlaku dalam 
masyarakat Amerika Serikat untuk 
membantu peneliti melakukan penelitian 
ini. 

Topik mengenai agama, seksualitas, 
dan kapitalisme dalam film Sausage Party 
dianggap menarik untuk diteliti karena film 
Sausage Party mendobrak anggapan yang 
telah dipercaya oleh masyarakat awam 
sejak lama ― bahkan stigma tersebut 
bertahan hingga sekarang ― yang 
menganggap bahwa film animasi hanyalah 
suatu bentuk hiburan yang ditujukan untuk 
anak-anak belaka (Wells 2002), sehingga 



pada akhirnya membentuk miskonsepsi 
bahwa film animasi sejatinya akan selalu 
memuat tema dan alur cerita yang ramah 
terhadap audiens anak-anak (atau di bawah 
umur). Padahal, film Sausage Party 
nyatanya jauh dari kata ramah anak-anak 
dengan muatan tema dan alur cerita yang 
ditujukan untuk audiens dewasa (Venron 
dan Tiernan 2016). 

Selain itu di tempat film Sausage 
Party diproduksi yaitu di Amerika Serikat, 
agama merupakan hal yang dianggap tabu 
untuk dibicarakan di ranah publik oleh 
masyarakat Amerika Serikat (Lasch 1995). 
Padahal film Sausage Party memiliki plot 
cerita yang memuat tentang agama, dan 
film tersebut menabrakkannya dengan 
seksualitas dan kapitalisme. 

Film ini selain mengandung muatan 
tema dan alur cerita yang dewasa sehingga 
membuatnya memperoleh rating R, ia juga 
berani mengangkat berbagai isu sosial yang 
tengah terjadi di masyarakat utamanya 
tentang persoalan yang masih jarang 
dimasukkan dalam topik pembicaraan 
bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan 
dari sudut pandang kultural masyarakat 
Amerika, salah satunya adalah mengenai 
agama (Lasch 1995) dan menabrakkannya 
dengan seksualitas dan kapitalisme, dan 
menyampaikannya dalam alur cerita 
berbalut komedi satire dalam bentuk film 
animasi dan menampilkan kode-kode 
teknis, kode-kode representasional 
konvensional, dan kode-kode ideologi 
(Fiske 2001) untuk mengartikulasikan 
agama, seksualitas, dan kapitalisme dalam 
film Sausage Party. 

Dalam buku yang ditulis oleh 
Benyahia et al. (2009) film secara umum 
merupakan serangkaian gambar atau foto 
yang diam/statis yang disusun dan 
ditampilkan secara runtut dari satu gambar 
ke gambar lain dengan kecepatan tertentu 
untuk menciptakan ilusi gambar bergerak. 
Film juga didefinisikan sebagai cerita yang 
direkam kamera untuk ditayangkan di 
sinema melalui proyektor atau teknologi-

teknologi lain yang memungkinkan untuk 
penayangan film, seperti CD, DVD, dan 
lain-lain. Sedangkan film animasi adalah 
salah satu dari berbagai tipe-tipe film yang 
ada; yang membedakannya dengan tipe 
film lain adalah gambar yang ditampilkan 
dalam film animasi dibuat dengan tangan 
oleh manusia dari frame-per-frame 
sehingga menampilkan suatu ilusi akan 
adanya pergerakan tanpa menggunakan 
instrumen film biasa seperti kamera (Wells 
1998) dan membuat figur-figur buatan 
terlihat seakan-akan sedang bergerak dan 
berbicara (Benyahia et al. 2009), meski 
pada nyatanya figur-figur tersebut tidak 
nyata dan tidak memiliki perwujudan 
materiil di dunia nyata. 

Film mengandung ideologi-ideologi 
tertentu, karena di dalam film realitas 
direpresentasikan dan dikonstruksi 
sedemikian rupa, sehingga film mampu 
membentuk pemahaman audiensnya atas 
realitas itu sendiri (Ibid) karena sejatinya 
film sebagai media massa dapat 
merefleksikan dan mengonstruksi realitas 
(O’Shaughnessy 2001), tidak terkecuali 
realitas-realitas yang berkaitan dengan 
agama, seksualitas, dan kapitalisme. 

Di tempat film Sausage Party 
diproduksi, yaitu di Amerika Serikat, 
agama tidak bisa semudah itu dibicarakan 
berkat kultur yang berlaku di sana — 
berbeda jauh dengan kultur yang berlaku di 
Indonesia sebagai negara yang terkenal 
sebagai negara religius. Menurut seorang 
ahli sejarah asal Amerika Serikat, 
Christopher Lasch (1995), segala sesuatu 
yang berhubungan dengan agama masih 
dianggap tabu untuk dibicarakan di 
Amerika Serikat dibanding di negara mana 
pun karena kehidupan publik yang 
disekulerkan dengan adanya pemisahan 
antara agama dengan kepentingan publik, 
atau yang biasa disebut dengan frase “the 
separation of the church and the state” 
(Hamburger 2009). 

Pemisahan antara gereja dengan 
negara sendiri dijamin secara hukum oleh 



undang-undang di Amerika Serikat 
semenjak diberlakukan amandemen 
terhadap Konstitusi Amerika Serikat pada 
tahun 1876, karena adanya tuntutan dari 
kelompok liberal yang menginginkan 
jaminan bahwa negara tidak akan 
mencampuradukkan urusan negara dengan 
urusan agama. Percampuran antara agama 
dengan negara tersebut oleh mereka 
ditakutkan akan berpotensi menimbulkan 
berbagai dampak, salah satunya adalah 
adanya diskriminasi pada kelompok-
kelompok tertentu berbasis agama mereka 
(Jefferson dalam Dreisbach 1997). 

Sausage Party sendiri adalah sebuah 
film animasi bergenre komedi satire yang 
dirilis untuk konsumsi publik secara luas di 
berbagai bioskop di Amerika Serikat pada 
bulan Agustus tahun 2016. Film Sausage 
Party menggambarkan bahwa segala 
macam barang yang dijual di supermarket 
― mulai dari buah-buahan, sayur-mayur, 
makanan beku, soda kaleng, roti, hingga 
sosis ― memiliki kesadaran, bernyawa, 
dan bisa bergerak, layaknya makhluk hidup 
pada umumnya. 

Barang-barang komoditas di 
supermarket tersebut memiliki kepercayaan 
bahwa manusia adalah Tuhan mereka dan 
Tuhan tersebut akan membawa mereka ke 
suatu tempat bernama Great Beyond yang 
berada di luar supermarket bila mereka 
terpilih untuk dibawa menuju ke kasir 
(dalam kata lain, dibeli oleh manusia dan 
dibawa ke luar supermarket). Hal ini bisa 
jadi merupakan kritisi oleh para 
sineas/pembuat film Sausage Party 
terhadap kapitalisme yang ada di Amerika 
Serikat. 

Menurut mereka, Great Beyond 
adalah suatu tempat di luar supermarket di 
mana mereka akan mendapat kebahagiaan 
seumur hidup ― layaknya surga. 
Sedangkan mereka yang ‘kehilangan 
kesegaran’ mereka sebagai suatu komoditas 
supermarket akan dibuang ke tempat 
sampah oleh tokoh Supervisor atau 
Penyelia Supermarket yang disebut oleh 

tokoh-tokoh komoditas supermarket 
tersebut sebagai Dark Lord, dan mereka 
akan kehilangan kesempatan untuk 
memasuki Great Beyond. Setiap pagi saat 
supermarket baru dibuka, mereka 
melakukan pemujaan pada sosok manusia 
(yang mereka yakini sebagai sosok Tuhan) 
yang mulai memasuki supermarket dengan 
nyanyian yang berisi tentang kepercayaan 
mereka, berupa puji-pujian yang ditujukan 
pada Tuhan serta rasa syukur terhadap 
Tuhan yang mereka percayai dan 
bagaimana mereka tidak sabar untuk segera 
menjadi yang terpilih untuk dibawa menuju 
Great Beyond. 

Tidak hanya itu saja, dalam film 
Sausage Party disebutkan berbagai aturan 
yang harus dipatuhi dan berbagai ketabuan 
yang harus dihindari oleh tokoh-tokoh 
komoditas supermarket sebagai suatu umat 
yang menganut kepercayaan tersebut agar 
mereka bisa menuju ke Great Beyond yang 
mereka damba-dambakan; salah satunya 
adalah aturan mengenai praktik berpuasa 
dari hubungan seksual dengan pasangan 
yang belum sah atau yang biasa disebut 
sebagai praktik abstinence.Dari 
keseluruhan cerita itulah mulai muncul 
kecurigaan dalam benak peneliti bahwa ada 
agama, seksualitas, dan kapitalisme yang 
diartikulasikan melalui kode-kode teknis, 
kode-kode representasional konvensional, 
serta kode-kode ideologi dalam film ini. 

Penelitian dengan medium film 
dapat dianalisis dengan metode analisis 
semiotik, karena film selain sebagai praktik 
sosial, juga merupakan suatu praktik 
penandaan (Turner 1999). Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan pendekatan 
kualitatif dan tipe deskriptif, serta 
menggunakan metode analisis semiotika 
John Fiske sebagai pisau analisis. 

Gilles Ivain (1988) mengatakan 
bahwa di balik suatu artikulasi terdapat 
suatu realitas yang dimodulasi; sehingga 
peneliti ingin melihat bagaimana agama, 
seksualitas, dan kapitalisme sebagai suatu 
realitas diartikulasikan dalam film Sausage 



Party melalui kode-kode teknis, kode-kode 
representasional konvensional, serta kode-
kode ideologi, dengan cara menganalisis 
adegan-adegan dalam film yang relevan 
menggunakan tiga level pemaknaan seperti 
yang dijabarkan dalam metode penelitian 
analisis semiotik John Fiske, yaitu level 
realitas, level representasi, dan level 
ideologi. 

Peneliti memilih metode analisis 
semiotik milik Fiske sebagai pisau analisis 
karena peneliti menilai bahwa metode 
tersebut dapat membantu peneliti untuk 
menganalisis produk audio visual dengan 
menggunakan three levels of social codes 
yang dicetuskan olehnya (Fiske 2001). 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Tuhan sebagai Entitas 
Transendental yang Disembah 

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia atau KBBI, kata ‘Tuhan’ 
memiliki arti, ‘[s]esuatu yg diyakini, 
dipuja, dan disembah oleh manusia sbg yg 
Mahakuasa, Maha Perkasa.’ Dari definisi 
tersebut kita bisa langsung mengetahui 
bahwa Tuhan adalah sesosok yang pertama, 
diyakini oleh manusia; kedua, dipuja oleh 
manusia; ketiga, disembah oleh manusia; 
keempat, bersifat Mahakuasa atau memiliki 
kekuasaan yang sangat besar; dan yang 
kelima, bersifat Maha Perkasa atau 
memiliki kekuatan yang juga teramat besar. 
Sedangkan kata ‘ketuhanan’ sendiri 
memiliki arti, ‘[s]ifat keadaan Tuhan,’ dan 
juga, ‘[s]egala sesuatu yg berhubungan 
dengan Tuhan.’ Bila mengacu pada kedua 
definisi tersebut, kelima hal yang 
sebelumnya kita ketahui dari definisi kata 
‘Tuhan’ pun dapat diklasifikasikan sebagai 
ketuhanan. Tuhan adalah sesosok yang 
disembah manusia, sedangkan ketuhanan 
adalah sifat atau apa pun yang berhubungan 
dengan Tuhan. 

Menurut Greenbaum dalam 
Bourguignon (1973), sosok Tuhan memang 
sering kali dikaitkan dengan sifat 

omnipotent, yang berarti Mahakuasa, 
seperti sifat Tuhan yang ada di dalam 
definisi kata ‘Tuhan’ versi KBBI. Dalam 
bukunya, Karen Armstrong (1993) juga 
menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, 
manusia memang diketahui telah 
mengalami dan mempercayai hal-hal dan 
fenomena supernatural yang sepertinya 
melampaui akal sehat manusia maupun 
dunia manusia yang fana. 

Pada akhirnya, manusia pun 
melabeli hal-hal dan fenomena supernatural 
yang tak terjelaskan tersebut sebagai ‘God’ 
atau yang kita sebut sebagai ‘Tuhan’. Pada 
film Sausage Party, peneliti merujuk pada 
adegan film durasi ke 00:01:56 berikut. 

 

Gambar 1. Adegan film durasi ke 
00:01:56, tokoh-tokoh Jagung di dalam 

supermarket 

Pada level realitas, terdapat 
sejumlah jagung di dalam suatu tempat 
yang diletakkan di lantai, dan dikelilingi 
oleh buah-buahan dan sayur-mayur dalam 
jumlah dan variasi yang banyak yang 
diletakkan secara teratur di rak-rak kayu, 
yang berarti setting film ada di 
supermarket. Semuanya memiliki wajah 
dengan dua bola mata dan juga mulut. Di 
antara semua jagung, ada satu tokoh Jagung 
yang menonjol dan terlihat memiliki 
sepasang tangan lengkap dengan jari-jari 
tangan, menampakkan antropomorfisme 
atau humanisasi dari karakter yang kerap 
dilakukan dalam film animasi. 

Kemudian tokoh Jagung yang 
menonjol dan menghadap ke arah kamera 
sedang bernyanyi. Lirik lagu yang pada 
adegan tersebut dinyanyikan berbunyi, 
“dear Gods, You’re so divine in each and 
every way,” yang memiliki arti, “wahai 



Tuhan, Engkau sungguh ilahiah dalam 
setiap dan berbagai cara,” yang merupakan 
pujian untuk sosok Tuhan mereka. Tokoh 
Jagung yang sedang bernyanyi tadi ujung-
ujung mulutnya tertarik ke atas, 
menandakan kebahagiaan. Kedua 
tangannya tampak membentang dan 
diangkat ke atas sambil telapak tangannya 
terbuka, membuatnya terlihat seperti 
sedang mempersembahkan sesuatu yang 
bersifat grandeur. 

Pada level representasi, angle 
kamera menggunakan high-angle yang 
berarti objek yang ditampilkan dalam frame 
kedudukannya lebih rendah. Shot yang 
digunakan adalah Very Long Shot (VLS) 
untuk memberikan gambaran mengenai 
lokasi dan waktu cerita serta 
memungkinkan untuk kita melihat figur 
tokoh dari kejauhan bila mengacu pada 
grammar of the shot dari Thompson dan 
Bowen (2009). Tone dalam adegan tersebut 
cenderung hangat. Pencahayaannya 
cenderung terang, menandakan suasana 
bahagia, dengan titik jatuh cahaya matahari 
tepat dan fokus pada area di mana jagung-
jagung tersebut berada yang menyerupai 
divine light (Kilde, 2008). 

Ketika lirik bagian kata ‘Gods’ 
(yang berarti ‘Tuhan’) dinyanyikan oleh 
tokoh Jagung, nadanya meninggi dan 
paling tinggi di antara nada dari lirik lagu 
bagian kata yang lain dalam adegan 
tersebut, sebagai simbolisasi atas 
kedudukan Tuhan sebagai pihak yang 
“tertinggi” menurut tokoh Jagung dalam 
nyanyiannya tersebut. 

Mengacu pada adegan di atas yang 
merupakan salah satu adegan pembuka 
film, dapat diketahui bahwa kehadiran 
‘Gods’ atau sosok Tuhan merupakan level 
ideologi yang ingin ditunjukkan pada 
adegan tersebut. Kepercayaan manusia 
(atau dalam konteks film ini, objek yang 
dihumanisasi) terhadap sosok Tuhan (yang 
lebih dari satu) yang dianggap agung nan 
ilahi dan dipuja-puja, serta sosok yang 
memuja-mujanya adalah sosok yang lebih 

kecil dan lebih tidak signifikan menjadi inti 
dari adegan di atas. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa 
kepercayaan akan adanya Tuhan sebagai 
sosok yang disembah dan juga kepercayaan 
politeisme yang berarti percaya akan 
banyak Tuhan (lebih dari satu) adalah level 
ideologi yang dapat kita pahami dari 
adegan film pada durasi 00:01:56 tersebut. 

Selain itu, level ideologi yang 
selanjutnya adalah mengenai kapitalisme, 
diketahui dari setting film yang bertempat 
di supermarket yang merupakan tempat di 
mana transaksi jual beli berlangsung ― 
pelanggan memasuki supermarket, 
kemudian melakukan pembelian dengan 
cara menukarkan barang-barang yang 
dijual di dalam supermarket dengan mata 
uang yang berlaku. 

Hal ini merupakan “sentilan” 
terhadap masyarakat Amerika Serikat yang 
terkenal dengan kapitalisme dan budaya 
konsumtifnya, sekaligus merupakan 
sindiran terhadap komodifikasi agama yang 
banyak dilakukan di Amerika Serikat; salah 
satu contohnya adalah banyaknya skandal 
penggelapan uang jemaat oleh para pendeta 
di berbagai gereja di sana. 

 

Konsep Religion atau Agama sebagai 
Suatu System of Belief atau Sistem 
Kepercayaan 

Seorang antropolog bernama Geertz 
(1993) berkata bahwa religion atau agama 
menghubungkan manusia dengan apa yang 
oleh Geertz disebut sebagai ‘cosmic order 
of existence’ atau tata kehidupan kosmis. 
Dijelaskan olehnya bahwa agama 
merupakan suatu sistem kultural yang 
menghubungkan manusia dengan hal-hal 
yang bersifat supernatural atau 
transendental. Sistem tersebut berisikan 
berbagai aturan atas tingkah laku dan 
kebiasaan atau praktik-praktik, pandangan 
dunia, teks, tempat yang disucikan atau 
disakralkan, etika, maupun organisasi. 



Sedangkan menurut KBBI, definisi 
dari kata ‘agama’ adalah suatu sistem yg 
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 
peribadatan kepada Tuhan Yang 
Mahakuasa serta tata kaidah yang 
berhubungan dengan pergaulan manusia 
dan manusia serta lingkungannya. Dari 
kedua versi definisi agama di atas, 
keduanya saling paralel dengan satu sama 
lain; keduanya menganggap bahwa agama 
merupakan suatu sistem kepercayaan yang 
mengandung aturan-aturan tertentu yang 
menghubungkan manusia dengan hal yang 
sifatnya supernatural dan transendental, 
yang dalam hal ini oleh manusia kemudian 
disebut-sebut sebagai Tuhan. 

 

Ritual dalam Agama 

Kata ‘ritual’ sendiri menurut KBBI 
memiliki arti, ‘berkenaan dengan ritus.’ 
Sedangkan kata ‘ritus’ sendiri menurut 
KBBI memiliki arti, ‘tata cara dalam 
upacara keagamaan.’ Menurut Oxford 
Paperback Dictionary and Thesaurus, 
‘ritual’ juga memiliki arti sebagai suatu 
tindakan atau rangkaian tindakan yang 
dilakukan secara teratur dan berulang 
dengan tata cara yang sama seperti yang 
sudah ditentukan sebelumnya. 

Salah satu unsur yang ada di dalam 
agama adalah ritual (Bourguignon, 1973), 
yang mana menurut Irons (dalam Sosis dan 
Bressler, 2003) merupakan salah satu cara 
bagi in-group members atau anggota dalam 
kelompok (yang dalam konteks ini adalah 
individu yang merupakan umat atau 
penghayat dari suatu agama atau 
kepercayaan tertentu) untuk menunjukkan 
komitmennya terhadap anggota-anggota 
lain dalam kelompok tersebut. 

Ritual menurut Sosis dan Bressler 
(Ibid) juga menjadi salah satu indikator dari 
ketaatan umat yang bersangkutan terhadap 
agama yang dianutnya. Mereka juga 
menyatakan bahwa kepercayaan-
kepercayaan yang mengharuskan umatnya 
untuk menunaikan kewajiban berupa ritual 

turut mengurangi permasalahan-
permasalahan kolektif yang terjadi di 
masyarakat dengan cara menggalakkan 
komitmen dan kesetiaan terhadap sesama 
penghayat dari kepercayaan tersebut. 

Bagi Stark dan Glock (1968), umat 
yang mengimani, mempraktikkan, serta 
memiliki komitmen terhadap suatu agama 
harus memiliki pemahaman atas prinsip 
dasar dari agama tersebut beserta ritual-
ritualnya. Glock (1965) juga mengakui 
bahwa seluruh institusi keagamaan pada 
dasarnya menaruh harapan agar seluruh 
umatnya dapat mengerti dan menerapkan 
ajaran dari agama tersebut sekaligus dapat 
berpartisipasi dalam ritual keagamaan. Dari 
situ, bisa diketahui bahwa ritual merupakan 
salah satu bagian dari agama yang dianggap 
penting atau vital dan memainkan peran 
yang besar dalam praktik kehidupan 
beragama. Pada film Sausage Party, 
peneliti merujuk pada adegan film durasi ke 
00:01:30-00:01:37 berikut. 

   

 

Gambar 2. Adegan film durasi ke 
00:01:30-00:01:37, tokoh-tokoh Sausage 

dengan ritualnya 

Pada level realitas, terdapat 
beberapa tokoh Sausage yang masih berada 
di bungkus plastik. Dua tokoh sudah 
bangun, sedangkan yang lain masih tidur. 
Pada adegan film durasi ke 00:01:30, tokoh 
Sausage yang bernama Frank berkata pada 
tokoh Sausage yang bernama Carl, “oh shit. 
Carl! Carl! Dude, we slept in again. The 
song’s about to start!” yang berarti, “oh, 
sialan. Carl! Carl! Bung, kita kesiangan 
lagi. sebentar lagi lagunya akan segera 
dimulai!” Kemudian Carl sambil 
mengumpat balas berkata pada Frank, “shit 



Frank, we can’t miss the song!” Yang 
berarti, “sialan Frank, kita tidak bisa 
melewatkan lagunya!” Mereka pun 
kemudian dengan tergopoh-gopoh 
mencoba membangunkan tokoh Sausage 
yang masih tidur. 

Kemudian pada adegan film durasi 
ke 00:01:37 saat semuanya sudah bangun, 
Carl berkata, “this song is such an awesome 
way to start every morning,” yang berarti, 
“lagu ini merupakan sebuah cara 
mengagumkan untuk memulai setiap pagi.” 
Dari situ bisa diketahui bahwa lagu berupa 
pujian yang dinyanyikan tokoh-tokoh 
Jagung sebelumnya dinyanyikan secara 
rutin tiap pagi, menjadikannya sebuah 
ritual. 

Lalu pada adegan film durasi ke 
00:01:30, dua tokoh Sausage yang sudah 
bangun memperlihatkan ekspresi wajah 
kaget dan panik dengan mata kedua tokoh 
tersebut terbelalak dan alis bagian depan 
yang mengangkat tajam, menampakkan 
kekagetan. Sedangkan pada adegan film 
durasi ke 00:01:37, semua tokoh Sausage 
sudah bangun dan ekspresi wajah 
semuanya menjadi tersenyum dengan alis 
yang melengkung ke atas, termasuk kedua 
tokoh yang tadinya berekspresi kaget, 
menandakan kebahagiaan. Tokoh-tokoh 
Sausage tersebut berada di suatu tempat 
yang di latar belakangnya dihias seperti 
bendera Amerika Serikat dengan warna 
biru, merah, putih, dan bentuk bintang. 

Pada level representasi, angle 
kamera menggunakan neutral-angle yang 
artinya kedudukan objek yang ada di dalam 
frame adalah setara. Shot yang digunakan 
adalah Medium Shot (MS) untuk melihat 
atribut tokoh secara lebih jelas sekaligus 
memunculkan rasa nyaman bagi audiens 
karena menggambarkan sudut pandang 
normal manusia ketika melihat dunia 
sehingga terasa seperti melihat realitas 
yang sesungguhnya. Tone dalam adegan 
tersebut cenderung hangat dan 
pencahayaannya cenderung terang, 

menandakan suasana bahagia (Chandler, 
2007). 

Mengacu pada adegan di atas, dapat 
diketahui bahwa ritual memuja Tuhan 
secara rutin adalah suatu hal yang dianggap 
penting bagi umat yang mempercayai sosok 
Tuhan dan merupakan level ideologinya. 
Level ideologi yang kedua adalah kritisi 
terhadap “pemujaan” pada kapitalisme dan 
konsumerisme yang terlihat di dalam 
masyarakat Amerika Serikat. Tokoh-tokoh 
Sausage yang memuja para tokoh manusia 
sebagai sosok Tuhan yang akan membeli 
mereka dan dianggap akan “membantu 
mereka menuju Great Beyond” merupakan 
simbolisasi atas kapitalisme, di mana para 
pembeli dan mereka yang “berduit” 
diibaratkan sebagai raja, seperti istilah, 
“pembeli adalah raja.” Tokoh-tokoh 
komoditas supermarket menuhankan 
mereka yang akan membeli mereka; hal ini 
merupakan cara sineas/pembuat film 
Sausage Party menggambarkan 
kapitalisme di Amerika Serikat sebagai 
sesuatu yang “menguasai” masyarakat 
Amerika Serikat. 

 

Ketabuan dalam Agama 

Seperti yang sempat dibahas di atas, 
Geertz (1993) menjelaskan bahwa agama 
merupakan suatu sistem kultural yang 
berisikan berbagai aturan atas berbagai hal; 
beberapa di antaranya adalah tingkah laku 
dan etika. Menurut KBBI, kata ‘tingkah 
laku’ memiliki arti kelakuan atau perangai. 
Kata ‘laku’ sendiri salah satunya memiliki 
arti ‘[c]ara menjalankan atau berbuat.’ 
Sedangkan kata ‘etika’ mempunyai arti 
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang 
buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 
atau akhlak. Kata ‘moral’ didefinisikan 
sebagai ajaran tentang baik buruk yang 
diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 
kewajiban, dsb; dan kata ‘akhlak’ sendiri 
merujuk pada budi pekerti. 

Bila mengacu pada berbagai 
definisi di atas, agama sebagai suatu sistem 



kepercayaan mengatur perangai umatnya, 
mengatur cara-cara umatnya melakukan 
atau memperbuat sesuatu — termasuk 
mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa 
yang tidak boleh dilakukan, apa yang perlu 
dihindari dan apa yang tidak, apa yang 
harus dilakukan dan yang tidak diharuskan 
untuk dilakukan, serta apa yang baik dan 
buruk bagi mereka. Di situlah pada 
akhirnya terdapat a set of rules atau 
seperangkat aturan dalam agama yang 
harus dipatuhi oleh umatnya, yang mana 
dalam aturan tersebut selain mengatur 
tingkah laku dan etika juga mencakup 
berbagai hal mulai dari pelaksanaan ritual 
(seperti yang sebelumnya sempat dibahas 
di sub-subbab sebelumnya pada 3.2.1.) 
hingga atribut atau artefak lain. 

Akibat dari adanya peraturan yang 
mengatur bagaimana seharusnya umatnya 
bertingkah laku, pada akhirnya secara 
alamiah akan muncul aspek baru yaitu 
ketabuan. Menurut KBBI, kata ‘tabu’ 
berarti pantangan atau larangan. Bila ada 
anjuran bahkan keharusan dalam aturan 
beragama, tentu ada pula pantangan dan 
larangan. Makna kata ‘tabu’ juga memiliki 
kesamaan dengan makna kata ‘dosa’ yang 
berarti, ‘[p]erbuatan yg melanggar hukum 
Tuhan atau agama.’ Pada film Sausage 
Party, peneliti merujuk pada adegan film 
durasi ke 00:03:40-00:03:49 berikut. 

 

Gambar 3. Adegan film pada durasi ke 
00:03:49, terdapat tokoh Sausage dan Roti 

Hot Dog 

Pada level realitas, tokoh-tokoh 
Sausage memiliki suara yang lebih berat 
dibandingkan suara yang dimiliki oleh 
tokoh-tokoh Roti Hot Dog. Lalu tokoh-
tokoh Sausage digambarkan memiliki 

bentuk alis yang lebih tebal, mendekati 
mata, dan berbentuk lurus, tidak memiliki 
bulu mata yang terlihat, bentuk mata yang 
tidak tegas, dan tidak ada warna apa-apa 
selain warna tubuh mereka yang ada di 
sekeliling bibirnya, sehingga terlihat lebih 
tipis. Sedangkan pada tokoh-tokoh Roti Hot 
Dog, mereka terlihat memiliki bentuk alis 
yang lebih tipis, mengangkat, dan 
menekuk, bulu mata yang lentik, bentuk 
mata yang tegas, tajam di ujung-ujungnya, 
dan lebih ‘terbuka’, serta di sekeliling 
bibirnya berwarna merah. Badan tokoh-
tokoh Roti Hot Dog tersebut juga 
digambarkan berlekuk-lekuk; menyempit 
di bagian tengah samping serta menonjol di 
bagian depan. 

Hal tersebut menunjukkan 
perbedaan jenis kelamin antar tokoh 
tersebut. Di adegan itu, tokoh-tokoh 
Sausage semuanya terlihat bergerak ke atas 
dan ke bawah secara bergantian layaknya 
piston sehingga menyerupai genitalia laki-
laki. Sedangkan pada tokoh-tokoh Roti Hot 
Dog, posisi bibir membuka dan menutup 
dalam posisi vertikal, bukan horizontal 
layaknya mulut manusia atau tokoh-tokoh 
lainnya sehingga menyerupai genitalia 
perempuan. 

Lagu pemujaan masih berlangsung 
pada adegan ini. Pada adegan film durasi ke 
00:03:40, tokoh-tokoh Sausage 
menyanyikan lirik lagu yang berbunyi, “in 
here we keep our wieners in our packages,” 
yang berarti, “di sini kami menjaga agar 
sosis-sosis kami tetap di dalam 
bungkusnya.” Pada adegan film durasi ke 
00:03:42, tokoh-tokoh Roti Hot Dog 
menyanyikan lirik lagu yang berbunyi, “it 
sucks, but that’s the way our buns keep 
fresh and pure,” yang berarti, “memang 
menyebalkan, namun itu adalah cara kami 
menjaga roti kami agar tetap bersih dan 
suci.” Pada adegan film durasi ke 00:03:49, 
tokoh-tokoh Sausage menyanyikan lirik 
lagu yang berbunyi, “but once we’re out the 
doors it’s not a sin,” yang berarti, “namun 
begitu kita keluar dari pintu, tidak lagi 
menjadi dosa,” yang kemudian dilanjutkan 



pada adegan film durasi ke 00:03:53 
dengan tokoh-tokoh Roti Hot Dog 
menyanyikan lirik lagu yang berbunyi, “for 
us to let you slip it in,” yang berarti, “bagi 
kami untuk mengizinkanmu 
memasukkannya.” Pada adegan film durasi 
ke 00:03:57, tokoh-tokoh Sausage 
menyanyikan lirik lagu yang berbunyi, “in 
other words we finally get to fuck,” yang 
berarti, “dalam kata lain, kita akhirnya bisa 
bersenggama.” Dari sini bisa diketahui 
bahwa memang penggambaran tokoh-
tokoh tersebut merujuk pada laki-laki dan 
perempuan dan bahwa tokoh-tokoh 
komoditas supermarket tidak boleh keluar 
dari kemasannya agar tetap “suci”. 

Pada adegan film durasi ke 
00:03:40, tokoh-tokoh Sausage 
menunjukkan ekspresi wajah cemberut 
dengan kedua ujung mulut ditekuk ke 
bawah dengan alis turun dan mata melirik 
ke bawah, menunjukkan kesedihan. Pada 
adegan film durasi ke 00:03:42, tokoh-
tokoh Roti Hot Dog melirik ke atas dengan 
mata mengernyit dan alis bagian depan 
ditekuk ke atas, sekaligus menaikkan dan 
menurunkan salah satu alis secara 
bersamaan, menunjukkan skeptisisme. 
Pada adegan film durasi ke 00:03:49, 
tokoh-tokoh Sausage menunjukkan 
ekspresi wajah tersenyum dengan alis yang 
melengkung ke atas dengan badannya 
condong ke arah tokoh-tokoh Roti Hot Dog 
sambil menyanyi dan sambil melihat ke 
arah tokoh-tokoh Roti Hot Dog, 
menunjukkan kebahagiaan. Pada adegan 
film durasi ke 00:03:53, tokoh-tokoh Roti 
Hot Dog menunjukkan ekspresi wajah 
dengan bibir yang monyong dan alis yang 
melengkung ke atas sambil melihat ke arah 
tokoh-tokoh Sausage dan badannya 
condong ke arah mereka pula, 
menunjukkan kebahagiaan pula. 
Sedangkan tokoh-tokoh Sausage di situ 
terlihat tersenyum lebar seperti tersipu 
malu. Pada adegan film durasi ke 00:03:57, 
tokoh-tokoh Sausage menunjukkan 
ekspresi wajah yang tersenyum meringis 
dan memperlihatkan giginya sambil 
menyanyi dengan alis yang melengkung ke 

atas sambil melihat ke arah tokoh-tokoh 
Roti Hot Dog dan badannya condong ke 
arah kanan, menunjukkan rasa suka cita. 

Pada level representasi, angle 
kamera menggunakan neutral-angle yang 
artinya kedudukan objek yang ada di dalam 
frame adalah setara. Shot yang digunakan 
pada adegan film durasi ke 00:03:40 adalah 
Medium Long Shot (MLS) untuk 
memberikan gambaran mengenai lokasi 
dan waktu cerita sekaligus memungkinkan 
audiens untuk dapat melihat lebih banyak 
detail dari figur tokoh, seperti pakaian dan 
gender. Shot yang digunakan pada adegan 
film durasi ke 00:03:42 adalah Medium 
Shot (MS) yang memiliki fungsi agar 
audiens dapat melihat hubungan suatu 
objek dengan objek lain di layar, serta detail 
umum dari tokoh seperti pakaian, gender, 
dan ekspresi wajah sekaligus 
memungkinkan untuk audiens dapat 
melihat atribut tokoh secara lebih jelas dan 
juga memunculkan rasa nyaman bagi 
audiens karena menggambarkan sudut 
pandang normal manusia ketika melihat 
dunia, sehingga terasa seperti melihat 
realitas yang sesungguhnya. Shot yang 
digunakan pada adegan film durasi ke 
00:03:49 dan 00:03:53 adalah Long Shot 
(LS) agar dapat melihat hubungan suatu 
objek dengan objek lain di layar, serta detail 
umum dari tokoh seperti pakaian, gender, 
dan ekspresi wajah. Shot yang digunakan 
pada adegan film durasi ke 00:03:57 adalah 
Medium Close-Up (MCU) untuk 
memberikan informasi ekspresi dan 
gerakan wajah tokoh tanpa menunjukkan 
gerakan tubuhnya, sehingga audiens fokus 
dan hanya melihat wajah tokoh. 
Pencahayaannya cenderung gelap dengan 
sorot cahaya yang fokus pada objek dan 
lebih gelap di latar belakang. Tone dalam 
adegan tersebut cenderung netral, tidak 
terlalu hangat maupun dingin. 

Mengacu pada adegan di atas, dapat 
diketahui bahwa ada beberapa level 
ideologi di dalamnya. Yang pertama adalah 
mengenai heteronormativitas; atau seperti 
yang dijelaskan oleh Lovaas dan Mercilee 



(2007), adalah suatu paham bahwa manusia 
terbagi hanya menjadi laki-laki dan 
perempuan dan melekatkan peran gender 
pada jenis kelaminnya. 

Selain itu, heteronormativitas juga 
memandang bahwa satu-satunya orientasi 
seksual yang dianggap normal adalah 
heteroseksual, yakni laki-laki dan 
perempuan yang hanya menyenangi lawan 
jenisnya. Heteronormativitas pun 
dipandang sebagai penyebab dari 
munculnya homofobia. 

Dari adegan di atas yang membahas 
mengenai hubungan seksual, yang dibahas 
hanyalah hubungan seksual mengenai laki-
laki dan perempuan saja. Yang ditampilkan 
pun hanya interaksi antara tokoh-tokoh 
yang bergender laki-laki dengan tokoh-
tokoh yang bergender perempuan. 

Paham heteronormativitas yang 
semacam juga terdapat di berbagai macam 
kepercayaan, dan di agama Kristen pun 
disebutkan dalam Alkitab, lebih tepatnya 
dalam Imamat 18:22 yang berbunyi, 
‘[j]anganlah engkau tidur dengan laki-laki 
secara orang bersetubuh dengan 
perempuan, karena itu suatu kekejian.’ 
Ayat tersebut secara eksplisit melarang 
hubungan seksual sesama jenis dan 
menganggapnya sebagai suatu hal yang 
tabu. 

Kemudian level ideologi kedua 
yang bisa ditemukan pada adegan di atas 
adalah konsep mengenai abstinence. Dalam 
Oxford Paperback Dictionary and 
Thesaurus, kata abstinence sendiri 
didefinisikan sebagai, ‘[t]he practice of 
restraining oneself from indulging in 
something, typically alcohol or sex,’ atau 
menahan diri sendiri dari melakukan 
kesenangan duniawi, dan biasanya istilah 
tersebut digunakan dalam hal minuman 
beralkohol atau seks. 

Bila mengacu pada adegan film 
Sausage Party di atas, kata tersebut tepat 
digunakan karena terdapat suatu praktik 
untuk menahan diri dari melakukan 

kesenangan duniawi berupa berhubungan 
seks. Pada adegan di atas, tokoh-tokoh 
Sausage dan Roti Hot Dog sama-sama 
menyanyikan lirik lagu yang isinya 
mengenai menjaga diri dan menahan diri 
untuk tidak berhubungan seksual terlebih 
dahulu, terutama pada kata ‘fresh’ yang 
terdapat pada lirik lagu yang dinyanyikan. 

Kata ‘fresh’ yang biasa digunakan 
untuk menyebut bahan makanan yang 
masih segar dan belum basi pun berganti 
makna dalam film Sausage Party menjadi 
istilah yang digunakan untuk menyebut 
‘kesucian’ tokoh-tokoh komoditas 
supermarket yang ‘belum keluar dari 
kemasan’ mereka sebagai perumpamaan 
dari praktik abstinence. 

Di Alkitab sendiri memang banyak 
ayat yang menyebutkan mengenai larangan 
melakukan hubungan seks terutama yang di 
luar nikah atau dalam hal perselingkuhan, 
karena dianggap sebagai hal yang tabu dan 
amoral. 

Di Amerika Serikat yang mayoritas 
penduduknya Kristen sendiri terkenal 
mengajarkan konsep abstinence oleh 
generasi-generasi tua kepada generasi 
muda. Bahkan di tahun 2008 pada usaha 
mengurangi HIV/AIDS di dunia, menurut 
Center for Health and Gender Equity 
(2010) pada situs resminya, para kongres di 
U.S. Foreign Policy and Funding atau 
Departemen Kebijakan Luar Negeri dan 
Pendanaan Amerika Serikat menyatakan 
preferensi pendanaan mereka terhadap 
program yang fokusnya adalah 
mempromosikan abstinence itu tadi 
daripada program yang memang fokus 
untuk memperluas distribusi kondom. 

Pada akhirnya karena film Sausage 
Party merupakan film buatan Amerika 
Serikat, konsep abstinence itu sendiri 
dimasukkan ke dalamnya sebagai bagian 
dari kode-kode kultural yang ada di dalam 
film. 

Kemudian level ideologi yang 
selanjutnya adalah kritisi atas kontradiksi 



yang ada di dalam masyarakat Amerika 
Serikat dalam perilaku beragamanya; di 
mana mereka banyak mengampanyekan 
praktik abstinence karena dianggap 
dilarang oleh agama (yang mana adalah 
agama Kristen sebagai ideologi dominan di 
sana) serta banyak pihak yang memprotes 
soal kurangnya pendidikan seks di sana 
(karena mengampanyekan praktik 
abstinence itu tadi, alih-alih memberikan 
pendidikan seks yang “benar” dan 
komprehensif), padahal di Amerika Serikat 
seks dianggap sebagai hak pribadi dan 
otoritas tubuh dalam berhubungan seks 
dijunjung tinggi di sana. 

Selain itu, praktik aborsi juga 
dilegalkan secara hukum di sana (walau 
kontroversial) dengan adanya lembaga-
lembaga semacam Planned Parenthood 
yang membantu perempuan-perempuan 
Amerika Serikat menggapai “otoritas 
tubuh”-nya dengan menawarkan bantuan-
bantuan seperti konseling, alat-alat 
kontrasepsi, hingga layanan aborsi, baik 
secara medicinal maupun medical. 

 

Konsep Afterlife dalam Agama sebagai 
Ganjaran atas Ketaatan Umat 

Demi menegakkan seperangkat 
aturan yang ada di dalam agama sebagai 
suatu sistem kepercayaan, terdapat konsep 
rewards and punishment untuk merespon 
perbuatan umat yang memeluk 
kepercayaan tersebut — apakah mereka 
mematuhi peraturan tersebut atau tidak. 
Salah satu konsep dari rewards and 
punishment yang bisa ditemui adalah 
konsep pahala dan dosa. Menurut KBBI, 
kata ‘pahala’ sendiri memiliki arti, 
‘[g]anjaran Tuhan atas perbuatan baik 
manusia,’ sedangkan kata ‘dosa’ bermakna, 
‘[p]erbuatan yg melanggar hukum Tuhan 
atau agama.’ 

Di berbagai kepercayaan yang 
memiliki konsep pahala dan dosa tersebut, 
Henney dalam Bourguignon (1973) 
menyebutkan bahwa hal itu menyebabkan 

munculnya ekspektasi-ekspektasi 
mengenai kehidupan sesudah mati atau 
afterlife yang berhubungan dengan rewards 
and punishment semasa hidup di dunia. 
Dari situ, terdapat dikotomi hitam-putih 
dari afterlife yang muncul dari konsekuensi 
antara mematuhi dan tidak mematuhi 
aturan-aturan yang ada di kepercayaan 
yang bersangkutan. 

Di agama Samawi yang di 
dalamnya termasuk agama Kristen, 
terdapat dikotomi atas eksistensi afterlife 
tersebut yang kemudian disebut dengan 
surga dan neraka. Surga adalah suatu 
tempat yang dijanjikan dalam kepercayaan 
tersebut sebagai imbalan untuk 
penganutnya karena telah menaati a set of 
rules dalam agama seperti di atas. Saat 
mereka mematuhi aturan-aturan yang ada 
di kepercayaan tersebut maka mereka akan 
mendapat pahala. Sebagai balasannya, 
mereka dimasukkan surga di mana segala 
sesuatunya dianggap sempurna dan penuh 
kebahagiaan. 

Sedangkan neraka adalah suatu 
tempat yang dianggap sebagai hukuman 
untuk para penganut kepercayaan tersebut 
karena tidak menaati a set of rules dalam 
agama seperti di atas. Bila melakukan 
perbuatan yang terlarang dan berdosa 
(termasuk perbuatan yang dianggap tabu) 
akan diganjar dengan neraka Sebagai 
balasannya, mereka dibawa ke neraka yang 
mana segala sesuatunya dianggap penuh 
penderitaan dan sebagai gantinya tidak 
akan bisa pergi menuju ke surga. 

Di agama Kristen contohnya, dalam 
2 Petrus 2:4 secara eksplisit diungkapkan 
bahwa, ‘[s]ebab jikalau Allah tidak 
menyayangkan malaikat-malaikat yang 
berbuat dosa tetapi melemparkan mereka 
ke dalam neraka ...’ 

Dalam film Sausage Party sendiri, 
konsep surga dan neraka tersebut 
dimasukkan ke dalam film secara eksplisit 
dan menjadi salah satu bagian yang penting 
dari alur cerita. Di sini, ‘life’ sendiri 
mengacu pada kehidupan di dalam 



supermarket, sedangkan ‘afterlife’ 
mengacu pada apa yang terjadi di luar pintu 
supermarket. Peneliti merujuk pada adegan 
film durasi ke 00:05:20-00:05:25 berikut. 

   

 

Gambar 4. Adegan film durasi ke 
00:05:20-00:05:25, relasi kuasa antara 

human dan non-human 

Di level realitas, pada adegan film 
durasi ke 00:05:20, terlihat siluet tokoh 
Penyelia Supermarket dari kejauhan 
dengan kedua mata yang seakan sedang 
memancarkan cahaya yang menyerupai 
predator. Pada adegan film durasi ke 
00:05:22, terlihat ekspresi wajah yang 
cemberut dan mengernyitkan dahi dan alis 
dari tokoh Penyelia Supermarket. Ia 
melihat lurus dan langsung ke arah kamera 
untuk turut mengintimidasi audiens. Pada 
adegan film durasi ke 00:05:24 dan 
00:05:25, terlihat ekspresi wajah dari tokoh 
Bavarian Sausage yang menunjukkan 
ketakutan dengan mata yang melebar dan 
terbelalak; sedangkan pada 00:05:25 mata 
tokoh melihat langsung ke arah kamera 
untuk membuat audiens turut bersimpati 
dan merasakan penderitaan yang saat itu ia 
rasakan. 

Pada adegan film durasi ke 00:05:20 
dan 00:05:22, terdengar teriakan para 
komoditas supermarket serta para tokoh 
Sausage berteriak dan saling bersahutan, 
“shit, it’s the Dark Lord!” dan juga, “oh 

no, he’s coming!” yang berarti, “sialan, itu 
adalah Dark Lord!” dan juga, “oh tidak, Dia 
datang!” Pada adegan film durasi ke 
00:05:24, tokoh Bavarian Sausage 
berteriak, “no, wait! I’m still fresh, I 
swear!” yang berarti, “tidak, tunggu! Aku 
masih segar, aku bersumpah!” dengan 
tergesa-gesa. Pada adegan film durasi ke 
00:05:25, tokoh Bavarian Sausage 
berteriak, “I’m still fresh!” yang berarti, 
“aku masih segar!” dengan volume suara 
dari yang keras menjadi semakin lama 
semakin pelan kemudian hilang. 

Pada adegan film durasi ke 
00:05:20, terlihat siluet tokoh Penyelia 
Supermarket dari kejauhan yang sedang 
berjalan melewati lorong supermarket 
sambil mendorong tempat sampah dan alat 
bersih-bersih lainnya, sembari menengok 
ke kanan dan ke kiri. Tugasnya sebagai 
seorang supervisor supermarket memang 
harus secara rutin mengecek “kesegaran” 
komoditas yang ia jual. Pada adegan film 
durasi ke 00:05:24, tokoh Penyelia 
Supermarket mengambil tokoh Bavarian 
Sausage dengan tangannya. Tokoh 
Bavarian Sausage pun terlihat sedang 
berusaha melarikan diri dan kabur dari 
cengkeraman tokoh Penyelia Supermarket 
tersebut. Pada adegan film durasi ke 
00:05:25, tokoh Penyelia Supermarket pun 
melemparkan tokoh Bavarian Sausage ke 
dalam tempat sampah, dengan tokoh 
Bavarian Sausage berusaha menjulurkan 
tangannya ke arah kamera. 

Pada level representasi, angle 
kamera pada adegan film durasi ke 
00:05:20 menggunakan low-angle untuk 
menunjukkan bahwa objek yang ada di 
frame posisinya lebih tinggi. Angle kamera 
pada adegan film durasi ke 00:05:22 
menggunakan neutral-angle untuk 
menunjukkan bahwa objek yang ada di 
frame posisinya setara. Angle kamera pada 
adegan film durasi ke 00:05:24 dan 
00:05:25 menggunakan high-angle untuk 
menunjukkan bahwa objek yang ada di 
frame posisinya lebih rendah. 



Shot yang digunakan pada adegan 
film durasi ke 00:05:20 adalah Very Long 
Shot (VLS) yang berfungsi untuk 
memberikan gambaran mengenai lokasi 
dan waktu cerita dan memungkinkan figur 
sang tokoh terlihat dari kejauhan. Shot yang 
digunakan pada adegan film durasi ke 
00:05:22 adalah Close-Up (CU) yang 
merupakan shot yang intim dan dapat 
mengarahkan audiens pada suatu detail di 
layar sehingga audiens “terpaksa” melihat 
suatu gambar di layar. Pada transisi antara 
adegan film durasi ke 00:05:20 dan 
00:05:22, kamera secara cepat melakukan 
panning dengan cara zoom-in dari shot VLS 
menuju CU dengan tokoh Penyelia 
Supermarket sebagai figur yang menjadi 
titik fokus dalam frame. Shot yang 
digunakan pada adegan film durasi ke 
00:05:24 dan 00:05:25 adalah Long Shot 
(LS) yang berfungsi agar audiens dapat 
melihat hubungan suatu objek dengan 
objek lain di layar, serta detail umum dari 
tokoh seperti pakaian, gender, dan ekspresi 
wajah. 

Pencahayaan pada adegan film 
durasi ke 00:05:20 hingga 00:05:25 secara 
umum cenderung gelap dengan kontras 
gelap-terang yang amat tinggi untuk 
memberikan efek dramatis. Pencahayaan 
pada adegan film durasi ke 00:05:20 yang 
mengarah ke tokoh Penyelia Supermarket 
menyorot dari belakang tokoh tersebut, 
sehingga membentuk bayangan tokoh yang 
panjang membentang sebagai salah satu 
kode villainy. Pencahayaan pada adegan 
film durasi ke 00:05:22 yang mengarah ke 
tokoh Penyelia Supermarket menyorot dari 
belakang tokoh serta bagian bawah wajah 
tokoh tersebut, untuk memberi kesan tidak 
nyaman karena cahaya datang dari arah 
yang tidak natural. Sedangkan tone dalam 
adegan film durasi ke 00:05:20-00:05:25 
cenderung cold-toned, menandakan 
suasana yang dingin dan tidak bahagia. 

Berdasarkan temuan-temuan pada 
level realitas dan level representasi di atas, 
peneliti mengambil tiga kesimpulan yang 
berupa level ideologi dari adegan film 

durasi ke 00:05:20-00:05:25 tersebut. Level 
ideologi yang pertama adalah eksistensi 
dari neraka, yang mana dalam film Sausage 
Party disimbolkan melalui tong sampah 
tempat tokoh Bavarian Sausage ‘dibuang’ 
pada adegan film durasi ke 00:05:25. 
Berdasarkan kepercayaan Kristen, 
eksistensi neraka dianggap sebagai suatu 
konsekuensi yang didapatkan atas dosa-
dosa yang dilakukan oleh penganutnya. 

Dosa sendiri juga merupakan suatu 
konsekuensi atas gagalnya menjalankan 
berbagai peraturan yang sudah ditetapkan 
dalam suatu kepercayaan sebagai a set of 
rules, yang mana salah satunya adalah 
larangan melanggar aturan-aturan tersebut. 

Dalam film ini, aturan yang paling 
menonjol adalah larangan para tokoh 
komoditas supermarket untuk ‘going out of 
package’ atau keluar dari kemasan mereka 
(atau membuat kemasan mereka rusak), 
agar mereka semua tetap ‘fresh’ saat dibeli 
oleh manusia (yang merupakan sosok 
Tuhan). 

Aturan itu sejatinya merupakan 
sebuah simbolisasi atas praktik abstinence 
(menahan diri untuk tidak melakukan 
hubungan seksual) yang banyak diterapkan 
berbagai kepercayaan yang ada di dunia 
nyata, bahkan dalam agama Kristen — 
seperti yang sudah dibahas pada subbab-
subbab sebelumnya. 

Sehingga ketika penganut suatu 
kepercayaan melanggar aturan yang sudah 
ditentukan dalam kepercayaan tersebut, 
dalam afterlife atau kehidupan setelah 
kematian ia akan menuju ke neraka. Neraka 
dalam berbagai kepercayaan, termasuk 
agama Kristen, digambarkan sebagai suatu 
tempat yang sangat dihindari dan tidak 
didambakan atau undesirable, bahkan 
ditakuti. 

Level ideologi yang kedua adalah 
adanya entitas yang berhubungan langsung 
dengan terpilihnya seseorang menuju 
neraka, atau yang memang ada di neraka. 
Biasanya, kehadiran entitas tersebut tidak 



didambakan dan juga tidak dinanti-nanti — 
justru dihindari dan dibenci, bahkan 
ditakuti. 

Dalam film Sausage Party, tokoh 
Penyelia Supermarket — atau yang disebut 
dengan Dark Lord oleh tokoh-tokoh 
komoditas supermarket — adalah cara film 
itu memanifestasikan entitas tersebut dalam 
plot cerita, dan hal itu telah dibuktikan 
melalui temuan-temuan pada level realitas 
dan level representasi pada adegan film 
durasi ke 00:05:20-00:05:25. 

Berdasarkan adegan di atas, tokoh 
Dark Lord berperan sebagai pihak yang 
memiliki kemampuan dan kekuasan dalam 
menentukan nasib tokoh-tokoh komoditas 
supermarket — apakah akan bisa terus 
berada di rak supermarket demi menanti 
datangnya kesempatan agar dapat menuju 
Great Beyond yang didambakan, atau alih-
alih selamanya kehilangan kesempatan 
menuju Great Beyond karena dibuang dan 
dijatuhkan ke tempat sampah yang gelap 
dan menakutkan oleh ‘Sang Penguasa 
Kegelapan’ yang mengerikan; semuanya 
ditentukan oleh tokoh Dark Lord sebagai 
supervisor atau penyelia supermarket. 

Level ideologi yang ketiga adalah 
adanya perbedaan relasi kuasa antara sosok 
yang human dengan non-human di sini, 
dalam konteks ini dengan tokoh-tokoh 
komoditas supermarket sebagai sosok non-
human yang digambarkan dalam film 
animasi menyerupai sosok manusia melalui 
penambahan fitur-fitur tubuh seperti mata 
dan mulut ― atau yang biasa disebut 
dengan antropomorfisme. 

Seperti yang sudah sebelumnya, 
sosok manusia (yang datang dari luar 
supermarket sebagai pelanggan) 
diibaratkan seperti Tuhan yang omnipotent 
dan memiliki kuasa untuk menentukan 
nasib tokoh-tokoh komoditas supermarket, 
yaitu menuju Great Beyond ― tidak 
terkecuali Dark Lord di sini yang juga 
memiliki kuasa untuk menentukan nasib 
tokoh-tokoh komoditas supermarket, yaitu 
membuat mereka menuju suatu tempat 

yang digambarkan penuh kegelapan 
(sehingga tokoh Penyelia Supermarket 
dijuluki ‘Sang Penguasa Kegelapan’ atau 
Dark Lord) sehingga mereka tidak lagi bisa 
menuju Great Beyond yang mereka damba-
dambakan. Baik para pelanggan maupun 
tokoh Penyelia Supermarket, mereka sama-
sama sosok yang human dan sama-sama 
memiliki power atau kekuasaan untuk 
menentukan nasib tokoh-tokoh komoditas 
supermarket sebagai sosok non-human 
(yang dalam film ini dihumanisasi melalui 
antropomorfisme). 

Untuk konsep afterlife yang 
selanjutnya, peneliti merujuk pada adegan 
film durasi ke 00:02:16 berikut. 

 

Gambar 4. Adegan film durasi ke 
00:02:16 yang merupakan ilustrasi dari 

Great Beyond 

Pada adegan tersebut, level 
realitasnya adalah tokoh Lolipop sedang 
menyanyikan lagu dengan lirik yang 
berbunyi, “Take us to the Great Beyond,” 
yang dalam Indonesia berarti, “Bawalah 
kami ke Great Beyond.” 

Tokoh Lolipop yang sedang 
bernyanyi menunjuk tokoh Manusia 
sebagai sosok Tuhan yang sedang keluar 
dari supermarket beserta secercah cahaya 
yang memancar dari luar supermarket, yang 
pada adegan tersebut posisinya berada jauh 
di belakang tokoh Lolipop. Secercah 
cahaya tersebut merujuk pada divine light 
yang telah dibahas sebelumnya. 

Kemudian terlihat tokoh Lolipop 
mengangkat kedua tangannya ke atas dan 
menunjuk dengan telapak tangan terbuka, 
menandakan bahwa mereka sedang 
menunjuk ke sesuatu yang “berharga” atau  



memiliki kedudukan yang lebih tinggi 
dibanding mereka. 

Terdapat banner dengan motif 
garis-garis berwarna merah-putih-biru 
dengan tulisan ‘4th of July sale’ serta 
berbagai dekorasi-dekorasi lain berupa 
balon maupun bunting flag (bendera pesta 
kecil-kecil) berwarnakan bendera nasional 
Amerika Serikat, sehingga bisa 
disimpulkan bahwa setting film ada di 
Amerika Serikat dan mendekati saat-saat 
hari kemerdekaan Amerika Serikat. 

Pada langit-langit supermarket 
terlihat menggunakan kaca dengan bentuk 
yang menyerupai dome atau kubah (dengan 
kaca yang rangkanya membentuk 
lengkungan) yang memungkinkan langit 
biru beserta awan-awannya terlihat 
langsung dari dalam supermarket. Hal ini 
menyerupai langit-langit dari berbagai 
gereja yang berlukiskan awan sebagai 
pengibaratan “rumah Tuhan”. 

Lalu terlihat pintu utama 
supermarket yang terbuka lebar sehingga 
cahaya sangat terang yang berasal dari luar 
supermarket dapat masuk; kemudian 
terlihat tokoh Manusia (yang dipercaya 
sebagai sosok Tuhan) berada di titik tengah 
sumber cahaya, sehingga cahaya terlihat 
seperti memancar dari tokoh Manusia. 
Lagi-lagi, cahaya ini menandakan divine 
light yang sebelumnya sudah dibahas, 
sebagai simbolisasi bahwa di luar 
supermarket melalui pintu utama tersebut 
adalah sesuatu yang bersifat divine. Hal itu 
semakin dikonfirmasi dengan keberadaan 
tokoh Manusia, yang dianggap Tuhan, yang 
ada di tengah-tengah cahaya tersebut. 

Tokoh Lolipop menunjukkan 
ekspresi wajah yang tersenyum dengan 
pandangan mata yang melihat langsung ke 
arah kamera, menunjukkan ekspresi 
bahagianya saat ia menunjuk ke arah Great 
Beyond sehingga dari situ bisa diketahui 
bahwa Great Beyond adalah sesuatu yang 
didambakan dan membuat tokoh-tokoh 
komoditas supermarket bahagia. 

Pada level representasi, angle 
kamera pada adegan film durasi ke 
00:02:16 menggunakan low-angle yang 
menandakan objek yang ada dalam frame 
berada dalam posisi yang lebih rendah. Shot 
yang digunakan pada adegan film durasi ke 
00:02:16 adalah Very Long Shot (VLS) 
yang berfungsi untuk memberikan 
gambaran mengenai lokasi dan waktu cerita 
dan memungkinkan figur sang tokoh 
terlihat dari kejauhan. 

Pencahayaan pada adegan film 
durasi ke 00:02:16 cenderung terang 
dengan sumber cahaya yang terlihat 
jelas/terfokus pada satu titik dan tidak 
menyebar dengan rata ke seluruh ruangan 
yang terlihat dalam scene, sementara 
terlihat pula area-area lain di sekitar yang 
terlihat cenderung agak lebih gelap. Cahaya 
yang terang menandakan suasana bahagia 
sekaligus menunjukkan keberadaan divine 
light, sedangkan area-area yang terlihat 
gelap seakan-akan menunjukkan bahwa 
mereka belum tersentuh oleh divinity dari 
“Tuhan”. Tone dalam adegan film durasi ke 
00:02:16 cenderung warm-toned yang 
membangun suasana hangat dalam adegan 
tersebut. 

Dari berbagai temuan dari level 
realitas dan level representasi adegan film 
durasi ke 00:02:16 di atas, peneliti dapat 
menemukan tiga level ideologi yang ingin 
ditunjukkan di adegan tersebut. 

Level ideologi yang pertama adalah 
eksistensi dari surga, yang mana dalam film 
Sausage Party disimbolkan melalui 
pencahayaan yang sangat berlimpah datang 
dari luar supermarket dengan tokoh 
Manusia — yang oleh tokoh-tokoh 
komoditas supermarket dipercayai sebagai 
Tuhan mereka — yang berada di tengah-
tengah titik tersebut, serta tokoh Lolipop 
yang mengacu sumber cahaya tersebut 
sebagai Great Beyond yang mereka damba-
dambakan. 

Berdasarkan kepercayaan Kristen, 
bila eksistensi neraka adalah tempat ‘orang 
tidak baik’ pergi, eksistensi surga adalah 



yang sebaliknya — eksistensi surga 
dianggap sebagai suatu konsekuensi yang 
didapatkan atas kebaikan yang dilakukan 
oleh penganutnya, termasuk keberhasilan 
menjalankan berbagai peraturan yang 
sudah ditetapkan dalam suatu kepercayaan 
sebagai a set of rules. 

Dalam film ini, aturan yang paling 
menentukan apakah tokoh-tokoh 
komoditas supermarket berhak menuju ke 
‘neraka’ atau ‘surga’ versi kepercayaan 
mereka adalah larangan para tokoh 
komoditas supermarket untuk ‘going out of 
package’ atau keluar dari kemasan mereka 
(atau membuat kemasan mereka rusak) 
supaya tetap ‘fresh’ saat dibeli oleh 
manusia (yang merupakan sosok Tuhan), 
yang merupakan sebuah simbolisasi atas 
praktik abstinence (menahan diri untuk 
tidak melakukan hubungan seksual) yang 
banyak diterapkan berbagai kepercayaan 
yang ada di dunia nyata, salah satunya 
adalah dalam agama Kristen — seperti 
yang sudah dibahas pada subbab-subbab 
sebelumnya. 

Sehingga ketika penganut suatu 
kepercayaan secara sukses berhasil 
menjalankan aturan yang sudah ditentukan 
dalam kepercayaan tersebut, dalam afterlife 
atau kehidupan setelah kematian ia akan 
menuju ke surga — atau dalam konteks 
film ini, menuju Great Beyond. 

Neraka dalam berbagai 
kepercayaan, termasuk agama Kristen, 
digambarkan sebagai suatu tempat yang 
sangat tidak diinginkan dan didambakan 
atau desirable, — pun seperti yang 
digambarkan dalam film Sausage Party 
dengan Great Beyond-nya. 

Level ideologi yang kedua adalah 
adanya entitas yang berhubungan langsung 
dengan terpilihnya seseorang menuju 
surga, atau yang memang berada/bertempat 
di surga. Biasanya, kehadiran entitas 
tersebut didambakan, dinanti-nanti, dan 
diinginkan. Dalam film Sausage Party, 
manusia yang merupakan sosok Tuhan 
adalah cara film itu memanifestasikan 

entitas tersebut dalam plot cerita, dan hal itu 
telah dibuktikan melalui temuan-temuan 
pada level realitas dan level representasi 
pada adegan film durasi ke 00:02:16. 

Berdasarkan adegan di atas, 
manusia berperan sebagai pihak yang 
memiliki kemampuan dan kekuasan dalam 
menentukan nasib tokoh-tokoh komoditas 
supermarket — apakah akan bisa menjadi 
the chosen one atau yang terpilih dan 
dibawa menuju Great Beyond yang 
didambakan, atau terus berada di rak 
supermarket demi menanti datangnya 
kesempatan agar dapat menuju Great 
Beyond suatu hari nanti di lain waktu; 
semuanya ditentukan oleh tokoh manusia 
sebagai sosok Tuhan di film Sausage Party. 

Level ideologi selanjutnya adalah 
mengenai kapitalisme dalam masyarakat 
Amerika Serikat, yang mana pada adegan 
film durasi ke 00:05:20-00:05-25 terlihat 
jelas dengan adanya banner bertuliskan 
“4th of July Sale” atau “Promo tanggal 4 
Juli”; 4 Juli sendiri merupakan hari 
kemerdekaan Amerika Serikat dan 
biasanya mereka menggelar perayaan-
perayaan untuk merayakan hari spesial 
tersebut, baik dalam skala kecil maupun 
skala besar. Hari tersebut meningkatkan 
konsumerisme masyarakat Amerika Serikat 
dengan adanya perayaan-perayaan tersebut. 

Berdasarkan temuan-temuan pada 
kedua adegan di atas, yakni temuan pada 
adegan film durasi ke 00:05:20-00:05-25 
dan 00:02:16, peneliti dapat mengetahui 
bahwa yang dimaksud dengan kehidupan 
yang ‘fana’ dan duniawi adalah kehidupan 
yang sepenuhnya ada di dalam 
supermarket, sedangkan afterlife atau yang 
biasa diketahui dengan kehidupan setelah 
mati, atau kehidupan setelah kehidupan, 
adalah kehidupan yang ada di luar 
lingkungan supermarket. 

Maka dari itu entitas neraka 
digambarkan sebagai tempat sampah (yang 
mana kemudian pasti akan dibawa ke luar 
supermarket), pun entitas surga yang 
digambarkan berada di luar supermarket 



dan dapat ditemukan melalui pintu utama 
supermarket. 

 

Artefak sebagai Penanda 
Keberagamaan 

Dalam tiap-tiap kepercayaan, ritual 
dan ketabuan tak bisa dipisahkan. Sosis dan 
Bressler (2003) pernah menyebutkan 
bahwa ketabuan dan ritual keagamaan 
dapat mendukung kooperasi antar anggota 
dalam kelompok agama itu, yang mana ia 
digadang-gadang sebagai keuntungan 
utama dari keberadaan agama di dalam 
masyarakat. Ritual keagamaan bisa datang 
dalam berbagai bentuk, salah satunya 
adalah artefak, contohnya adalah pakaian. 

Sosis dan Bressler juga mengamini 
pakaian atau penampilan fisik sebagai salah 
satu bentuk dari ritual keagamaan. Pakaian 
sebagai artefak dalam ritual keagamaan 
tersebut memiliki signifikansi tersendiri, 
karena ia merupakan atribut fisik yang 
secara kasat mata dapat digunakan untuk 
penanda keberagamaan suatu individu, atau 
bahkan suatu kelompok. 

Karena tiap-tiap agama sebagai a 
set of rules memiliki tiap-tiap aturan dalam 
menjalankan ketabuan atau ritual 
keagamaan itu, tentunya tiap-tiap agama 
juga memiliki tata caranya sendiri-sendiri 
dalam berpakaian. Sehingga pakaian 
sebagai artefak dalam ritual keagamaan 
juga berperan sebagai konstruksi identitas 
(Crane, 2012), karena kita secara aktif dan 
sadar terlibat dalam konstruksi serta 
artikulasi identitas sosial; identitas 
bukanlah sesuatu yang bersifat taken for 
granted atau diberikan begitu saja oleh 
suatu konsep abstrak bernama society atau 
masyarakat (Davis, 1994). 

Mengacu pada pakaian yang 
dikenakan oleh para pemeluknya sebagai 
suatu ritual keagamaan itulah maka suatu 
kepercayaan dapat dikenali, pun bisa 
membuat suatu individu yang tergabung 
dalam suatu kelompok menjadi lebih 
mudah mengenali anggota intra 

kelompoknya ketika berada di lingkungan 
yang lebih heterogen — karena tiap 
kepercayaan memiliki ciri khas masing-
masing dalam berpakaian yang 
membedakannya dengan kepercayaan yang 
lain. Contohnya adalah penutup kepala 
dalam agama Katolik dengan penutup 
kepala dalam agama Islam; walaupun 
sama-sama penutup kepala, namun 
kepercayaan yang satu memiliki tata cara 
yang berbeda dengan kepercayaan yang 
lain. 

Namun tidak berhenti sampai 
identitas saja, pakaian sebagai suatu ritual 
keagamaan juga bisa dijadikan penanda 
keberagamaan seseorang dari sisi ketaatan 
— semakin ia berpakaian sesuai dengan 
tata cara yang telah ditentukan oleh suatu 
kepercayaan, semakin ia dipandang sebagai 
penganut yang taat, terutama oleh sesama 
anggota dalam kelompok itu sendiri. 

Meski begitu, atribut fisik itulah 
yang pada akhirnya dapat menimbulkan 
adanya stereotip-stereotip tertentu yang 
berkaitan dengan pengidentifikasian suatu 
kepercayaan maupun para pemeluknya dan 
dapat menimbulkan prejudice atau 
prasangka, hingga diskriminasi. 

Film Sausage Party menyisipkan 
peran pakaian sebagai artefak dalam ritual 
keagamaan melalui penggambaran tokoh-
tokohnya, sekaligus memperlihatkan 
bagaimana stereotip digunakan untuk 
mengaitkan antara kepercayaan dengan 
penampilan fisik dari para penganutnya. 

Pakaian sebagai artefak agama 
tersebut disampaikan dalam film Sausage 
Party melalui penampilan fisik berupa 
kemasan-kemasan dari tokoh-tokoh 
komoditas supermarket sebagai para 
believers atau sekelompok orang yang 
memiliki suatu keyakinan tertentu; film itu 
sekaligus memarodikan stereotip-stereotip 
dangkal yang berdasarkan pakaian tersebut. 
Peneliti merujuk pada adegan film durasi ke 
00:18:53 berikut. 



 

Gambar 5. Adegan film durasi ke 
00:18:53 yang menampakkan tokoh Roti 

Lavash 

Pada level realitas adegan di atas, 
tokoh Roti Lavash yang bernama Kareem 
Abdul Lavash sedang bermonolog pada 
adegan itu, dengan dialog yang berbunyi, “I 
am to have 77 bottles of extra-virgin olive 
oil waiting for me,” yang dalam Indonesia 
berarti, “aku seharusnya punya 77 minyak 
zaitun extra-virgin yang sedang 
menungguku.” 

Dialog tersebut merupakan parodi 
dari salah satu ajaran yang terkenal dari 
agama Islam, bahwa penganut agamanya 
yang berjenis kelamin laki-laki kelak akan 
mendapatkan 72 bidadari perawan di surga 
nanti. Dalam Syahban (2008), diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Tirmidzi sebuah Hadist 
dari Mujalid bin Sa’id melalui Miqdam bin 
Ma’di Karb dan dinilai sahih oleh Ibnu 
Majah, bahwa, ‘[s]esungguhnya seorang 
Syahid di sisi Allah mendapatkan tujuh 
perkara di antaranya, dia akan menikah 
dengan 72 istri dari kaum bidadari,’ sabda 
Nabi Muhammad SAW. 

Diriwayatkan pula oleh Ibn Wahb 
dari Abu Sa’id Al-Khudhri R. A. bahwa 
Nabi Muhammad SAW bersabda, 
‘[s]erendah-rendahnya penghuni surga 
memiliki rumah yang terdapat 
delapanpuluh ribu nelayan dan 72 bidadari 
...’ (Al-Harrani dan Al-Jauziyyah, 2008). 

Selain disebutkan dalam Hadist, di 
kitab suci Al-Qur’an juga disebutkan dalam 
surat Al-Waqi’ah 56:35-36 yang berbunyi, 
‘[s]esungguhnya Kami menciptakan 
mereka (bidadari-bidadari) dengan 
langsung dan Kami jadikan mereka gadis-
gadis perawan.’ 

Dalam berbagai resep makanan 
yang tersedia, salah satunya dalam resep 
dari buku masakan Martha Stewart (2004), 
disebutkan bahwa roti Lavash dikonsumsi 
bersama minyak zaitun extra-virgin — 
karenanya tokoh Roti Lavash 
mendambakan extra-virgin olive oil dalam 
dialognya. 

Sedangkan extra-virgin di sini 
merujuk pada proses pengolahan minyak 
zaitun yang dimaksudkan untuk menjaga 
kualitas produk akhir agar memiliki derajat 
kemurnian yang setinggi mungkin 
(Gunnars, 2017). 

Namun bila diartikan secara harfiah, 
terminologi extra-virgin bisa berarti ‘ekstra 
perawan’. Dari situ, bisa diketahui bahwa 
dialog yang diucapkan oleh tokoh Roti 
Lavash di atas memang merujuk pada 
’bidadari perawan’ yang ada di dalam 
ajaran agama Islam, sehingga bisa 
disimpulkan pula bahwa tokoh Roti Lavash 
adalah tokoh yang memeluk agama Islam. 

Dari penampilan fisik, tubuh dari 
tokoh Roti Lavash berbentuk lembaran tipis 
yang digulung dan memiliki bintik-bintik 
berwarna coklat di seluruh badannya, 
memiliki mata dengan bentuk yang tegas 
dan “dalam”, menumbuhkan kumis dan 
jenggot berwarna hitam yang tebal, beralis 
tebal, dan memiliki hidung yang bentuknya 
tegas dan mancung ke arah bawah. Tokoh 
Roti Lavash melalui penampilan fisiknya 
merupakan manifestasi dari stereotip 
pemeluk agama Islam dalam 
penggambaran yang ada di media barat. 

Tokoh Roti Lavash menunjukkan 
ekspresi wajah penuh harap atau hopeful, 
dengan pandangan mata yang mengarah ke 
sumber cahaya di atas. Sumber cahaya 
tersebut merupakan divine light sehingga 
dengan penuh harap ia menatap “cahaya 
Tuhan” tersebut. Lalu Tokoh Roti Lavash 
mengangkat kedua tangannya ke atas 
dengan satu telapak tangan terbuka dan 
menunjuk ke atas, seperti yang sebelumnya 
telah dibahas berarti ia sedang menunjuk 



sesuatu yang statusnya berada lebih tinggi 
dibanding dia. 

Pada level representasi, angle 
kamera yang digunakan adalah low-angle 
yang menunjukkan bahwa objek di dalam 
frame statusnya lebih rendah. Shot yang 
digunakan adalah Medium Shot (MS) untuk 
melihat atribut tokoh secara lebih jelas 
sekaligus memunculkan rasa nyaman bagi 
audiens karena menggambarkan sudut 
pandang normal manusia ketika melihat 
dunia sehingga terasa seperti melihat 
realitas yang sesungguhnya. 

Sedangkan pencahayaan pada 
adegan tersebut cenderung gelap dengan 
sorot cahaya yang jatuh dari atas dan fokus 
pada objek, dan pencahayaan di latar 
belakang hampir tidak ada (menjadi sangat 
gelap). Mengacu pada konsep divine light, 
dari situ pencahayaan seakan menunjukkan 
bahwa tokoh  Roti Lavash yang berada 
dalam pancaran cahaya berada di “jalan 
Tuhan”, sementara tokoh-tokoh lain di 
belakangnya dianggap belum “tersentuh” 
oleh kekuatan ilahiah Tuhan. Tone dalam 
adegan tersebut cenderung warm-toned, 
menandakan suasana bahagia dan penuh 
kehangatan. 

Dengan bantuan temuan-temuan 
yang ada pada level realitas dan level 
representasi di atas, peneliti menemukan 
beberapa level ideologi yang ada pada 
adegan film durasi 00:18:53, yang pertama 
yaitu stereotyping. Di awal subbab, sempat 
dibahas mengenai peran pakaian sebagai 
artefak dalam ritual keagamaan; selain 
sebagai penanda identitas, juga sebagai 
penanda ketaatan. 

Akan tetapi, atribut fisik yang 
diasosiasikan dengan kepercayaan tertentu 
bisa memunculkan timbulnya stereotip, 
sedangkan dari stereotip itu dapat 
menimbulkan prasangka atau prejudice 
terhadap suatu pihak dengan kepercayaan 
tertentu yang penampilan fisiknya 
diasosiasikan dengan berbagai artefak-
artefak tertentu. 

Pada adegan di atas, film Sausage 
Party terlihat sedang memarodikan 
representasi umat Islam di media barat yang 
sering kali memuat stereotip-stereotip 
tertentu dan membentuk prasangka para 
audiensnya terhadap umat Islam, bahkan 
memunculkan Islamophobia atau ketakutan 
terhadap agama Islam dan para pemeluk 
agamanya.  

Level ideologi yang selanjutnya 
adalah kritisi atas stereotyping yang 
sebelumnya telah disebut dalam level 
ideologi pertama. Sineas/pembuat film 
Sausage Party membuat parodi atas 
stereotip-stereotip dari umat Islam yang 
banyak digambarkan dalam media-media 
barat. 

Stereotip tersebut kental 
digambarkan oleh media barat setelah 
peristiwa yang banyak dikenal sebagai 
tragedi 9/11, yaitu pada tanggal 11 
September 2001 ketika ada pesawat yang 
dibajak oleh anggota Al-Qaeda ditabrakkan 
ke menara World Trade Center (WTC) di 
New York dan menelan ribuan korban jiwa. 

Stereotip tersebut muncul secara 
spesifik karena tindakan terorisme tersebut 
dilakukan oleh anggota komplotan Al-
Qaeda yang merupakan Islam radikal, 
sehingga muncul Islamophobia di kalangan 
masyarakat barat berkat pengaruh media-
media barat yang melekatkan stereotip itu 
pada agama Islam. 

 

Collective Consciousness dalam 
Beragama 

Dalam berbagai keyakinan dan 
agama yang ada di dunia, bisa jadi 
penganutnya merasa bahwa apa yang 
mereka percayai dan/atau mereka anut 
adalah sesuatu yang paling sempurna dan 
sudah pasti merupakan suatu kebenaran 
yang mutlak dan tak bisa dibantah, dan 
mereka memiliki kepercayaan yang sangat 
tinggi akan hal itu. 



Contohnya dalam agama Kristen; di 
Alkitab sendiri dinyatakan secara eksplisit 
bahwa Yesus adalah kebenaran dalam surat 
Yohanes 16:4 yang berbunyi, ‘[k]ata Yesus 
kepadanya: ‘Akulah jalan dan kebenaran 
dan hidup. Tidak ada seorangpun yang 
datang kepada Bapa, kalau tidak melalui 
Aku.’ Pun dalam surat Efesus 1:13 yang 
berbunyi, ‘[d]i dalam Dia kamu juga—
karena kamu telah mendengar firman 
kebenaran ...’ 

Konsep “kebenaran mutlak” ini bisa 
jadi merugikan bagi ‘orang luar’, karena 
bila ada pihak-pihak lain yang meragukan 
atau bahkan mencoba membantah, maka 
bisa jadi akan dihadapkan dengan reaksi 
kontra — bahkan tidak menutup 
kemungkinan dapat menimbulkan reaksi 
yang keras dari para penganut kepercayaan 
tersebut. Tidak hanya itu saja, para 
penganut kepercayaan yang menjunjung 
tinggi “kebenaran mutlak” tersebut dapat 
merasa bahwa apa yang mereka anut paling 
benar dibandingkan keyakinan dan agama 
yang lain — bila tidak seiman, maka pasti 
salah. 

Pemikiran yang semacam kemudian 
melahirkan berbagai konflik yang ada di 
dunia nyata, yang sesungguhnya berakar 
dari rasa superioritas, “keyakinanku yang 
paling benar dan paling sempurna, kalian 
semua salah, kalau kalian ingin menjadi 
benar maka kalian harus mengikuti 
keyakinanku.” Keyakinan suatu umat 
terhadap “kebenaran mutlak” tersebut 
merupakan manifestasi dari apa yang 
disebut oleh Durkheim (1925 dalam 
Halbwachs 1939) sebagai collective 
conscience (atau biasa juga disebut sebagai 
collective consciousness). 

Durkheim juga mengamini bahwa 
kesadaran dan pemikiran semacam tidak 
serta-merta diciptakan oleh suatu individu 
secara arbitrer atau sewenang-wenang, 
melainkan dipelajari melalui interaksi — 
baik lewat pendidikan, instruksi, maupun 
bahasa — dengan masyarakat di mana ia 
berada dan menjadi bagian darinya. 

Lebih lanjut lagi, Durkheim juga 
menjelaskan bahwa kesadaran kolektif 
tersebut membentuk suatu mental reality 
atau gambaran atas realita yang ada di 
dalam kepala individu yang bersangkutan 
dan mampu jauh melampaui kesadaran 
individu itu sendiri. Ia berkata, 

‘[T]he individual does not invent his 
religion, his morals, his laws, his 
aesthetics, his science, his language, 
the patterns of his everyday behavior 
with his equals, superiors, or 
inferiors, with the strong and the 
weak, with the aged, women, or 
children, his manner of eating and 
conducting himself at table, the 
infinite detail, finally, of his thought 
or his conduct. All these he receives 
ready-made, thanks to education, to 
instruction and to language, from the 
society of which he is part. These 
include, to be sure, conscious 
activities; but they are mental states 
whose most essential characteristics 
are distinguishable from the purely 
individual states. If they are common 
to all, not only are they not peculiar 
to any person, but, further, they are 
not entirely realized in any of their 
individual incarnations. The ideas of 
the moral men are not morality, 
those of the savant are not science; 
our tastes are not aesthetics, the 
words which we exchange are not 
language. A mental reality which 
constitutes and at the same time 
transcends the individual 
consciousness, such is the essential 
nature of collective representations.’ 
(Ibid:814) 

Film Sausage Party sendiri 
menunjukkan adegan yang 
menggambarkan konsep “kebenaran 
mutlak” dari suatu kepercayaan sebagai 
bukti dari adanya collective consciousness 
atau kesadaran kolektif, seperti yang 
dicetuskan oleh Emile Durkheim, dalam 
praktik beragama. Peneliti mengacu pada 
adegan film durasi ke 00:04:10-00:04:12 
berikut. 



 

Gambar 6. Adegan film durasi ke 
00:04:10-00:04:12 yang memperlihatkan 
tokoh-tokoh komoditas supermarket yang 

mempercayai “kepercayaan mutlak” dalam 
keyakinan mereka 

Pada level realitas, terlihat tokoh-
tokoh komoditas supermarket sedang 
menyanyikan lagu pemujaan kepada 
manusia sebagai sosok Tuhan. Lirik dari 
lagu pada adegan itu berbunyi, “we cannot 
overstate how confident we are that our 
beliefs are accurate,” yang dalam bahasa 
Indonesia berarti, “kami tidak bisa melebih-
lebihkan seberapa yakin kami bahwa 
keyakinan kami akurat.” 

Semua tokoh-tokoh komoditas 
supermarket yang ditampilkan dalam frame 
pada adegan durasi ke 00:04:10-00:04:12 
turut menyanyikan lagu tersebut, 
menunjukkan eratnya kohesi society dan 
adanya collective consciousness yang 
dimaksud oleh Durkheim. 

Pada adegan film durasi ke 
00:04:10-00:04:12 ditunjukkan tokoh-
tokoh komoditas supermarket sedang 
melalui proses check out atau pembayaran, 
dan dibungkus oleh kasir supermarket yang 
berjajar, yang berarti mereka sedang dibeli 
dan dibayar oleh para pembeli, yakni para 
manusia. Kasir supermarket yang ada 
dalam frame hanya ditunjukkan siluetnya 
saja, berwarna hitam seperti bayangan. 
Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka 
termasuk tokoh-tokoh yang bersifat 
insignificant terhadap cerita dalam film. 

Tokoh-tokoh komoditas pada 
adegan di atas cenderung tidak 
menggerakkan badan atau alat gerak 
mereka dan terlihat pasrah dan 
menyerahkan diri saat mereka sedang 

dibungkus oleh kasir supermarket, 
menunjukkan fatalisme mereka karena 
mereka percaya akan dibawa menuju Great 
Beyond. 

Kemudian, semua tokoh-tokoh 
komoditas supermarket yang ditunjukkan 
pada adegan di atas sedang menunjukkan 
ekspresi wajah yang tersenyum dengan 
pandangan mata yang mengarah langsung 
ke kamera, menunjukkan kebahagiaan 
mereka. 

Pada level representasi, angle 
kamera pada adegan film durasi ke 
00:04:10-00:04:12 menggunakan neutral-
angle yang berarti objek yang ada dalam 
frame memiliki posisi dan kuasa yang 
sejajar. 

Shot yang digunakan pada adegan 
film durasi ke 00:04:10-00:04:12 tersebut 
adalah Long Shot (LS) yang berfungsi 
supaya audiens dapat melihat hubungan 
suatu objek dengan objek lain di layar, serta 
detail umum dari tokoh seperti pakaian, 
gender, dan ekspresi wajah. Tone dalam 
adegan film di atas cenderung warm-toned 
yang menunjukkan suasana hangat. 
Pencahayaan pada adegan di atas 
cenderung gelap dengan sedikit cahaya 
lembut atau soft-lighting yang lebih terang 
dibandingkan sekelilingnya dan berfokus 
pada fisik dari tokoh-tokoh komoditas 
supermarket, layaknya cahaya dalam 
pertunjukan broadway. 

Soft-lighting yang digunakan di 
panggung broadway bisa jadi merupakan 
bentuk foreshadowing atau penanda bila 
semua yang mereka percayai, termasuk 
konsep “kebenaran mutlak”, hanyalah 
suatu sandiwara dan bukan merupakan 
realita yang benar-benar nyata terjadi — 
tidak seperti apa yang mereka percayai 
dengan teramat sangat; seakan-akan 
mencoba membantah “kebenaran mutlak” 
itu dengan cara menghadirkan kontradiksi 
antara yang mereka percayai (sebagai suatu 
“kebenaran mutlak”) dengan kenyataan 
yang sesungguhnya, melalui bantuan 
lighting sebagai kode teknis dalam film itu. 



Temuan-temuan pada level realitas 
dan representasi di atas mengarahkan 
peneliti pada dua level ideologi dari adegan 
film durasi ke 00:04:10-00:04:12, yaitu 
collective conscience/consciousness atau 
kesadaran kolektif. 

Seperti yang diterangkan oleh 
Durkheim (dalam Bruce dan Yearley 
2006), bahwa collective conscience adalah, 
‘[s]hared beliefs and moral attitudes that 
give cohesion to a society,’ atau keyakinan 
dan sikap moral bersama yang memberi 
kohesi (keeratan hubungan antar komponen 
masyarakat) pada suatu masyarakat. 

Collective consciousness ini lah 
yang membentuk kepercayaan bersama 
para penganut suatu keyakinan, yang dalam 
film ini adalah tokoh-tokoh komoditas 
supermarket, terhadap konsep “kebenaran 
mutlak” dalam keyakinan mereka. 

Representasi kolektif dari suatu 
realita itulah yang membuat individu-
individu yang bersangkutan sebagai suatu 
bagian dari masyarakat yang sama dapat 
memiliki collective consciousness 
sekaligus memiliki mental reality yang 
sama; demikian pula apa yang mereka 
anggap sebagai suatu kebenaran — 
semuanya sama. 

Level ideologi selanjutnya adalah 
kritisi atas sikap masyarakat beragama 
yang cenderung terlalu percaya diri dengan 
keyakinan mereka dan bersikap anti-kritik 
pada saat muncul pihak yang 
mempertanyakan tentang keyakinan yang 
mereka anut itu sendiri. 

Dalam adegan film durasi ke 
00:04:10-00:04:12, hal tersebut 
ditunjukkan oleh sineas film Sausage Party 
melalui hiperbola yang ada dalam dialog 
yang berbunyi, “we cannot overstate how 
confident we are that our beliefs are 
accurate,” yang berarti, “kami tidak bisa 
melebih-lebihkan seberapa yakin kami 
bahwa keyakinan kami akurat.” 

 

Self-Consciousness dalam Beragama 

Berbeda dengan collective 
consciousness yang disebutkan di atas, self-
consciousness merupakan sesuatu yang 
sangat personal dan tidak bersifat 
institusional. 

Sedangkan menurut Marx, agama 
dianggap sebagai sesuatu yang difabrikasi 
oleh manusia (Marx, 1994). Baginya, 
agama adalah inverted world-
consciousness yang bisa mengubah 
worldview atau cara kita memandang 
realita di dunia. Marx berkata, ‘[r]eligion 
is, in fact, the self-consciousness and self-
esteem of man who either has not yet gained 
himself or has lost himself again.’ (Ibid:57) 

Marx juga menjelaskan bahwa, 
‘[m]an, who has found only his own 
reflection in the fantastic reality of heaven, 
where he sought a supernatural being, will 
no longer be disposed to find only the 
semblance of himself, only a non-human 
being, here where he seeks and must seek 
his true actuality.’ (Loc.Cit.) Bagi Marx, 
agama dianggap dibuat untuk 
“memabukkan” umatnya demi memberikan 
harapan atas realita yang pedih untuk 
menciptakan fatalisme. 

Karena spiritual commitment 
bersifat individual dan bukan institusional, 
maka ada kemungkinan bahwa skeptisisme 
atau keraguan akan timbul terhadap 
keyakinan yang ia miliki — atau bahkan ia 
benar-benar melekatkan worldview-nya 
dengan collective consciousness 
berdasarkan dogma-dogma yang ia pelajari 
dari lingkungannya. 

Bila ada pihak yang mencabar 
kepercayaannya, bisa jadi akan ditolak 
mentah-mentah karena baginya collective 
consciousness adalah realitas satu-satunya, 
dan sudah terinternalisasi menjadi self-
consciousness-nya. Peneliti merujuk pada 
adegan film durasi ke 00:32:45-00:33:08 
berikut. 



 

Gambar 7. Adegan film durasi 00:32:45-
00:33:08 memperlihatkan perdebatan 
antara tokoh Firewater dengan tokoh 

Sausage 

Pada adegan film durasi ke 
00:32:45-00:32:50 tokoh Firewater berkata 
pada tokoh Sausage yang bernama Frank 
bahwa, “okay, the thing about the Great 
Beyond is... we invented it! As soon as 
you’re out those doors, the Gods kill our 
asses,” yang dalam bahasa Indonesia 
berarti, “oke, permasalahan mengenai 
Great Beyond adalah... kami 
merekayasanya! Sesegera mungkin setelah 
kau keluar dari pintu tersebut, para Tuhan 
akan membunuh kita.” Tokoh Sausage pun 
membalas dialog tokoh Firewater pada 
adegan film durasi ke 00:32:53 dengan 
berkata, “what, are you crazy? That doesn’t 
make any sense. Why would the Gods kill 
us?” yang dalam Indonesia berarti, “apa, 
apakah kau gila? Hal itu tidak masuk akal. 
Mengapa Tuhan mau membunuh kita?” 
Pada adegan film durasi ke 00:32:58, tokoh 
Firewater menjawab pertanyaan tokoh 
Sausage, “because it makes them 
stronger,” yang dalam bahasa Indonesia 
berarti, “karena itu membuat mereka lebih 
kuat.” Kemudian pada adegan film durasi 
ke 00:33:08, tokoh Sausage bereaksi 
terhadap perkataan tokoh Firewater, “you 
guys are fucking nuts,” yang dalam bahasa 
Indonesia berarti, “kalian benar-benar 
gila.” Dari adegan-adegan tersebut tokoh 
Sausage diketahui bersikap sangat skeptis 
terhadap penjelasan tokoh Firewater karena 
bertentangan dengan apa yang selama ini ia 
percayai. 

Pada adegan film durasi ke 
00:32:58, diketahui bahwa tokoh Firewater 
dan tokoh Sausage sedang berbincang 

sambil mengitari api unggun yang menyala. 
Adegan semacam banyak digunakan 
sebagai trope ketika ada perbincangan 
penting yang bersifat rahasia atau bahkan 
menguak realitas. 

Kemudian, pada penampilan fisik 
tokoh Firewater terdapat ikat bermotif 
tribal di kemasan bagian atasnya yang 
berwarna hitam dan terlihat menyerupai 
‘rambut’ dari tokoh tersebut, dengan gaya 
‘rambut’ mid-part atau belah tengah. 
Warna kemasan dari Firewater berwarna 
coklat kekuningan dan menggunakan face 
paint atau lukisan di wajahnya di bagian 
bawah mata. Selain itu, label kemasan dari 
tokoh Firewater terlihat bermotif Tribal. 
Pada adegan film durasi ke 00:32:45, tokoh 
Firewater terlihat sedang menghembuskan 
asap. Dari penggambaran tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa tokoh Firewater adalah 
tokoh dari suku Indian atau Native 
American. 

Pada adegan film durasi ke 
00:32:45, tokoh Firewater menyipitkan 
matanya sambal melirik ke arah tokoh 
Sausage. Pada adegan film durasi ke 
00:32:46, tokoh Firewater mengangkat 
alisnya ke atas dan matanya terbelalak, lalu 
pada adegan film durasi ke 00:32:50, tokoh 
Firewater ujung luar alisnya terangkat 
dengan pandangan mata mengarah ke 
bawah, menunjukkan ekspresi yang 
mengagetkan kemudian yang 
menyedihkan. Pada adegan film durasi ke 
00:32:53, tokoh Sausage mengernyitkan 
alisnya dan mulutnya terbuka dengan lebar 
sambil pandangan matanya mengarah ke 
tokoh Firewater, menununjukkan  
skeptisisme dan rasa kaget. Pada adegan 
film durasi ke 00:32:58, tokoh Firewater 
mengangkat satu alisnya dan melirik ke 
arah tokoh Sausage. Pada adegan film 
durasi ke 00:33:08, tokoh Sausage 
menyipitkan matanya dan mengernyitkan 
alisnya sambil melihat ke arah tokoh 
Firewater, menunjukkan skeptisisme. 

Pada adegan film durasi ke 
00:32:58, tokoh Firewater menjulurkan 



tangannya pada tokoh Sausage dengan 
telapak tangan terbuka dan menghadap ke 
bawah, sambil mencondongkan badannya 
ke arah tokoh Sausage, menunjukkan gestur 
tubuh ketika sedang menjelaskan sesuatu 
dan berusaha meyakinkan lawan bicaranya. 
Pada adegan film durasi ke 00:33:08, tokoh 
Sausage mengangkat tangannya dan 
menunjuk jari telunjuknya sebagai tanda 
bahwa ia sedang “making a point” 
mengenai ketidak-setujuannya. 

Angle kamera pada adegan film di 
atas menggunakan neutral-angle yang 
berarti posisi objek-objek yang ada di 
dalam frame adalah setara. Kemudian, shot 
yang digunakan pada adegan film durasi ke 
00:32:45, 00:32:50, dan 00:33:08 adalah 
Close Up (CU) yang merupakan shot yang 
intim dan dapat mengarahkan audiens pada 
suatu detail di layar sehingga audiens 
“terpaksa” melihat suatu gambar di layar. 
Shot yang digunakan pada adegan film 
durasi ke 00:32:46 adalah Big Close Up 
(BCU) yang berfungsi untuk menekankan 
emosi yang dirasakan tokoh. Shot yang 
digunakan pada adegan film durasi ke 
00:32:53 adalah Medium Close Up (MCU) 
yang berfungsi untuk memberikan 
informasi ekspresi dan gerakan wajah 
tokoh tanpa menunjukkan gerakan 
tubuhnya, sehingga audiens fokus dan 
hanya melihat wajah tokoh. Shot yang 
digunakan pada adegan film durasi ke 
00:32:58 adalah Medium Long Shot (MLS) 
yang berfungsi untuk memberikan 
gambaran mengenai lokasi dan waktu cerita 
dan memungkinkan figur sang tokoh 
terlihat dari kejauhan, sekaligus 
memungkinkan audiens untuk dapat 
melihat lebih banyak detail dari figur sang 
tokoh, seperti pakaian dan gender. 

Tone dalam adegan di atas 
cenderung warm-toned dengan 
pencahayaan cenderung agak terang di 
sekeliling tokoh Firewater dan tokoh 
Sausage (sehingga agak gelap di area 
sekeliling mereka) dengan sumber cahaya 
yang berasal dari api unggun yang 
menunjukkan “kecairan” dari suasana yang 

membuat mereka bisa terbuka ke satu sama 
lain dalam perbincangannya. 

Berdasarkan temuan-temuan dari 
level realitas dan level representasi di atas, 
peneliti dapat menyimpulkan level ideologi 
pada adegan film Sausage Party durasi ke 
00:32:45-00:33:08, yaitu self-
consciousness dalam beragama yang masih 
terpengaruh oleh dogma-dogma dari 
collective consciousness dan 
mempercayainya sebagai suatu realita atau 
kebenaran yang mutlak. 

Sehingga ketika ada pihak lain yang 
berusa mengkontestasikan worldview yang 
selama ini ia percayai berdasarkan 
collective consciousness itu tadi, ia akan 
cenderung tidak percaya, skeptis, denial, 
dan terjadi penolakan. Dalam adegan di 
atas, self-consciousness tokoh Sausage lah 
yang ‘dicabar’ oleh tokoh Firewater dengan 
menawarkan worldview yang berlawanan 
dengan cara ia memandang realitas selama 
ini — bahwa tokoh manusia adalah sosok 
Tuhan yang akan membawa mereka 
menuju Great Beyond dan percaya bahwa 
kepercayaannya adalah suatu kebenaran 
mutlak yang sudah pasti tidak akan salah, 
dan ia yakin bahwa Tuhan yang ia sembah 
selama ini tidak mungkin menyakiti 
umatnya. 

Level ideologi yang selanjutnya 
adalah kritisi atas sikap individu yang 
terindoktrinasi oleh collective 
consciousness yang sudah dibahas di 
subbab sebelumnya serta merupakan 
sindiran terhadap mereka yang 
“menggunakan kacamata kuda” atau 
tertutup terhadap opini kedua atau second 
opinion ― meskipun second opinion 
tersebut adalah suatu kenyataan yang 
benar-benar terjadi atau sebuah realitas, 
mereka tetap tidak mau atau tidak bisa 
menerima second opinion tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Secara garis besar, peneliti melihat 
bahwa film Sausage Party sebagai salah 



satu film animasi Amerika Serikat adalah 
film yang sarat akan muatan agama, 
seksualitas, dan kapitalisme; para 
sineas/pembuat film tersebut merefleksikan 
kompleksitas antara agama, seksualitas, 
dan kapitalisme yang tengah berlangsung 
dalam masyarakat Amerika Serikat, 

kemudian membalutnya dalam genre 
komedi satire serta menabrakkan agama 
dengan seksualitas dan kapitalisme sebagai 
sebuah kritisi atas sikap masyarakat 
Amerika Serikat terhadap ketiga hal 
tersebut. 
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