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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia saat ini sedang mulai memasuki era ekonomi baru. Peradaban sedang 

bergerak dari era informasi menuju era kreatif.  Era kreatif adalah era dimana 

kreatifitas dan inovasi adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

selaras dengan Daniel H. Pink (2005) dalam A Whole New Mind menjelaskan 

bahwa ekonomi bergerak dari era informasi ke era konseptual dan desain. 

Perubahan ini merupakan tantangan baru bagi masyarakat dunia karena era baru 

tentunya membutuhkan respon yang baru. Tantangan global tersebut harus 

direspon dengan cepat dan tepat oleh setiap negara agar mampu bertahan dan 

berkembang di lingkungan yang telah berubah. 

Indonesia menjawab tantangan global tersebut dengan dicanangkannya 

tahun 2009 sebagai tahun Industri kreatif oleh presiden Republik Indonesia. 

Kementrian Perdagangan dan Industri juga telah menyiapkan rencana 

pembangunan Industri kreatif indonesia 2009- 2015. Rencana tersebut untuk 

meningkatkan sektor kreatif Indonesia yang pada rentang 2002-2008 

menunjukkan kontribusi rata-rata 6,3 % terhadap PDB nasional atau setara dengan 

152,5 triliun rupiah (Depdagri, 2008). 

Kelompok film, video, dan fotografi (selanjutnya disingkat FV&F) adalah 

salah satu di antara 14 kelompok industri kreatif. Ruang lingkup kelompok film, 

video dan fotografi merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi 
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produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film. 

Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan 

ekshibisi film (Depdagri, 2008).  

Berbagai data menunjukkan bahwa subsektor FV&F   memiliki potensi 

yang besar untuk dikembangkan. Selama periode 2002-2006, produk domestik 

bruto (PDB) industri kreatif memberi kontribusi rata-rata Rp 152,5 trilyun atau 

6,28% dari total PDB nasional. Dari jumlah itu, subsektor FV&F menyumbang 

rata-rata Rp 261,4 milyar atau 0,25% dari rata-rata kontribusi PDB industri kreatif 

(Depdagri, 2008). Kenaikan jumlah produksi film dari tahun 2006 sampai 2008 

berpotensi meningkatkan kontribusi subsektor FV&F. Hal ini dapat dilihat dari 

data Direktorat Nilai Budaya, Seni, dan Film, Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata RI, menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir, produksi film 

nasional yang tayang di bioskop cenderung stabil dan terus meningkat dari 33 

judul pada tahun 2005 hingga mencapai 87 judul pada tahun 2008 (Soelistyo, 

2009). 

Film memiliki peran penting untuk masyarakat Indonesia. Riri Riza, 

sutradara film Indonesia, mengatakan bahwa sejarah terekam dengan baik melalui 

banyak film. Film juga menyumbang besar sekali terhadap perubahan politik dan 

sosial di banyak tempat (“Yang Utama adalah Industri Film”, 2010). Asrul Sani 

dalam Prisma (1990) mengatakan bahwa film sesungguhnya adalah seni tapi ia 

juga medium komunikasi dan ia begitu berpengaruh karena dapat meniru pesan 

yang ia bawa sehingga mudah sekali ditangkap bahkan oleh orang-orang 
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berpikiran sederhana. Film mampu mengubah pandangan sebuah masyarakat 

terhadap lingkungannya (Sani dalam Prisma, 1990 ). 

Bidang perfilman di Indonesia sempat membangun Industri pada masa lalu. 

Bioskop, sebagai tempat memutar film berkembang dalam beberapa periode dan 

mengalami peningkatan maupun penurunan. Perkembangan usaha bioskop 

memang tidak bisa secara langsung digunakan sebagai ukuran perkembangan 

perfilman nasional, mengingat selain memutar film Indonesia, bioskop juga 

memutar film import. Namun berkurangnya jumlah bioskop tersebut berimbas 

terhadap menurunnya jumlah produksi film nasional.  

Jumlah layar bioskop menurun drastis dari 2.600 bioskop pada tahun 1990, 

menjadi 264 bioskop dengan 676 layar di tahun 2002. Penurunan jumlah bioskop 

pada periode 1991-2002 tersebut berakibat pada penurunan jumlah produksi film 

nasional. Pada rentang tahun 1970 hingga 1990, rata-rata jumlah produksi film 

nasional sekitar 70 - 100 film per tahun, namun pada tahun 1991 jumlah produksi 

film nasional hanya 25 judul film (“Bioskop”, 2009). 

Pertumbuhan jumlah penonton film nasional sebenarnya menunjukkan 

peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Produser dari Miles Film, Mira Lesmana, 

mencatat bahwa pada 1998 jumlah penonton film nasional hanya 1%  dari sekitar 

45 juta penonton bioskop di negeri ini. Namun, pada tahun 2008 pangsa pasar 

film Indonesia sudah mencapai 58% dari jumlah penonton bioskop (Soelistyo, 

2009 ) 

Meskipun Industri perfilman sedang menunjukkan kebangkitannya, 

terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh perfilman nasional. 
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Sebuah data menunjukkan 80 sampai 85 judul film yang telah beredar pada tahun 

2009 lalu, separuhnya tidak laku di pasar. Hal itu terjadi karena penonton film 

Indonesia lelah dan bosan dengan tema film Indonesia yang nyaris seragam yakni 

seputar dunia hantu dengan bumbu seks (“Hadir Memecah Kebutuhan Film 

Nasional”, 2010). Keseragaman genre dan cerita tersebut memang merupakan 

keluhan utama yang disampaikan oleh masyarakat penonton film Indonesia 

(Rahman, 2010).  

Industri perfilman Indonesia sebenarnya bukannya tidak memproduksi film 

yang berkualitas dengan genre berbeda. Beberapa film yang bisa dikatakan 

berkualitas karena telah memenangkan berbagai penghargaan di festival pernah 

diproduksi di Indonesia, namun perolehan penontonnya juga kurang memuaskan. 

Film berjudul Fiksi yang memenangkan FFI (Festival Film Indonesia) untuk 

kategori film terbaik pada tahun 2008, hanya ditonton oleh 23.883 penonton. 

Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan film Ayat-ayat Cinta yang 

berhasil mendapatkan 5 juta penonton (Noorastuti, 2008). Film berkualitas yang 

lain memiliki nasib serupa.  

Di Surabaya sendiri, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan 

memiliki bioskop yang memutar film-film Indonesia juga mengalami masalah 

serupa. Sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu media di Surabaya yang 

menanyakan tentang hal-hal apa saja yang harus dibenahi oleh bioskop di 

Surabaya untuk memuaskan penontonnya, 27% responden justru mengeluhkan 

kualitas film yang ditayangkan. Menurut mereka genre film Indonesia yang 

kurang beragam dan alur cerita yang monoton  (“Film Kurang Berkualitas”, 2010) 
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Berbagai data di atas mengindikasikan bahwa Industri belum mengenal 

karakter pasarnya dengan baik. Padahal sebagai media komunikasi, film bisa 

dibilang sukses jika berhasil berkomunikasi dengan publiknya yang dalam hal ini 

adalah penonton film. Film-film yang hanya mengandalkan judul provokatif dan 

mengikuti trend untuk sekedar mendapatkan keuntungan komersil semata, tentu 

tidak akan mampu menjalankan perannya dengan baik dan hanya akan 

menyebabkan turunnya minat masyarakat terhadap film nasional. Sebaliknya, film 

yang hanya mengandalkan kualitas dan tidak memperhatikan bagaimana cara 

menarik penonton juga akan gagal mengkomunikasikan idenya karena tidak 

dilihat oleh penonton film. Film harus melakukan pemasaran dengan tepat agar 

mampu menarik penonton ke bioskop. Oleh karena itu para pelaku industri film 

harus mengenal karakter pasarnya dengan baik untuk bisa melakukan pemasaran 

dengan tepat. 

Salah satu cara untuk mengenal karakter pasar adalah dengan melakukan 

proses segmentasi. Arnold, Price dan Zinkhan (2002:45) berpendapat bahwa 

segmentasi berasal dari pemikiran sederhana, yaitu pada umumnya tidak semua 

orang menginginkan hal yang sama. Menurut Kasali (2001), segmentasi pasar 

adalah proses pengkotak-kotakan pasar (yang heterogen) ke dalam kelompok-

kelompok “potention customers” yang memiliki kesamaan kebutuhan dan/atau 

kesamaan karakter-yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan 

uangnya. Cuadrado dan Frasquet (1999) menunjukkan bahwa melakukan 

segmentasi untuk penonton film harus dilakukan untuk memperoleh informasi 
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tentang konsumen yang berguna dalam melakukan strategi pemasaran agar dapat 

memenuhi kebutuhan penonton film dan meningkatkan kehadiran di bioskop.   

Untuk mengetahui karakter konsumen secara mendalam diperlukan 

pengelelompokan berdasarkan aspek psikografis. Menurut Wells dan Kamakura 

(2000:259), tujuan utama dari studi psikografis adalah untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai konsumen sebagai seseorang dengan 

mengukur berbagai dimensi psikologis seperti bagaimana kehidupan, hal yang 

disenangi dan pendapat atau opini terhadap berbagai topik. Mengungkapkan 

bahwa orang yang berada dalam kelompok demografi maupun geografi yang 

sama dapat mempunyai ciri psikografi yang berbeda (Kotler, 1996:241). Penonton 

film dengan kelompok demografi yang sama bisa jadi akan menonton film yang 

berbeda. 

Personality based segmentation adalah salah satu cara yang digunakan 

dalam melakukan segmentasi Psikografi. Gountas & Gountas (2001) 

menggunakan variabel-variabel MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) untuk 

melakukan segmentasi psikografis. Shank dan Langmeyer (dalam Gountas & 

Gountas, 2001:221) mengungkapkan bahwa MBTI bisa digunakan dengan baik 

untuk melakukan riset konsumen atau segmentasi. Segmentasi penonton film 

dengan pendekatan tipe kepribadian Myer-Briggs dapat memberikan gambaran 

secara psikografi penonton film Indonesia.  

Kepribadian, menurut beberapa penelitian ternyata mempengaruhi 

pemilihan media dan genre media tersebut ( Hall, 2005, Weaver dan James, 1991, 

Weaver dan James, 1993). Dalam bidang perfilman sendiri, segmentasi psikografi 
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penonton film berdasar kepribadian dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian 

pemasaran, salah satunya adalah Mindset media. Pada awal Juli 2008, Mindset 

media melakukan penelitian tentang psikografi penonton film di Amerika. 

Penelitian tersebut menemukan hubungan antara trait kepribadian dengan 

pemilihan film tertentu. Mindset media kemudian membuat profil penonton film 

dan mengelompokkannya ke dalam segmen-segmen psikografi (Handshew, 

2008).      

Untuk dapat meraih sukses baik secara kualitas dan komersial, industri film 

perlu memahami seperti apa karakteristik penonton film. Informasi tentang profil 

penonton film Indonesia akan sangat berguna bagi pelaku Industri film terutama 

pihak-pihak yang langsung bersentuhan dengan penonton seperti distributor film, 

dan produser. Bagi produser dan distributor, informasi ini akan sangat berguna 

untuk menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan film mereka. Informasi 

tentang karakter penonton juga akan sangat berguna bagi penulis naskah dan 

sutradara. Gambaran tentang psikografi penonton film akan sangat membantu 

mereka mengembangkan dan memvisualisasikan cerita yang nantinya akan 

mereka komunikasikan kepada penontonnya. Oleh karena itu menjadi penting 

untuk mengetahui bagaimana sebenarnya profil penonton film Indonesia 

berdasarkan segmentasi psikografis. Hasil riset ini dapat memberikan informasi 

tentang karakteristik penonton film Indonesia berdasarkan segmentasi psikografi. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 
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Kelompok film, video, dan fotografi (selanjutnya disingkat FV&F) adalah 

salah satu di antara 14 kelompok industri kreatif yang sedang dikembangkan 

pemerintah RI. Sebagai salah satu subsektor Industri kreatif, peran FV&F cukup 

potensial meskipun kontribusinya masih lebih rendah jika dibandingkan subsektor 

lainnya. Kenaikan jumlah produksi film dari tahun 2006 sampai 2008 berpotensi 

meningkatkan kontribusi subsektor FV&F. Meskipun perlahan, pertumbuhan 

jumlah penonton film nasional beranjak meningkat dalam 10 tahun terakhir. 

Industri Film mulai bangkit dari masa mati surinya dan produksi film mulai 

meningkat. 

Meskipun Industri perfilman sedang menunjukkan kebangkitannya, 

terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh perfilman nasional. 

Sebuah data menunjukkan 80 sampai 85 judul film yang telah beredar pada tahun 

2009 lalu, separuhnya tidak laku di pasar. Hal itu terjadi karena, penonton film 

Indonesia lelah, dan bosan dengan tema film Indonesia, yang nyaris seragam 

yakni seputar dunia hantu, dengan bumbu seks (“Hadir Memecah Kebutuhan Film 

Nasional”, 2010). Keseragaman genre dan cerita tersebut memang merupakan 

keluhan utama yang disampaikan oleh masyarakat penonton film Indonesia 

(Rahman, 2010).  

Di Surabaya sendiri, yang merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia dan 

memiliki bioskop yang memutar film-film Indonesia juga mengalami masalah 

serupa. Sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu media di Surabaya yang 

menanyakan tentang hal-hal apa saja yang harus dibenahi oleh bioskop di 

Surabaya untuk memuaskan penontonnya, 27% responden justru mengeluhkan 
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kualitas film yang ditayangkan. Menurut mereka genre film Indonesia yang 

kurang beragam dan alur cerita yang monoton (“Film Kurang Berkualitas”, 2010). 

Data diatas menunjukkan bahwa industri film Indonesia masih belum 

mengenal pasarnya dengan baik. Padahal untuk mampu menyusun strategi 

pemasaran yang tepat dalam memproduksi serta mendistribusikan film-film yang 

mampu memuaskan penonton film, perlu diketahui karakteristik penonton film.  

Untuk bisa mengetahui karakter konsumen secara mendalam diperlukan penelitian 

untuk melakukan segmentasi penonton film Indonesia berdasarkan aspek 

psikografis.  

  

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan Industri film 

Indonesia yang belum mengenal karakter pasarnya dengan baik. Hal ini bisa 

berdampak menurunnya kepuasan penonton film Indonesia terhadap produk-

produk film Indonesia yang dipasarkan. Ini bisa terjadi karena Industri film belum 

mengenal karakter pasarnya dengan baik. Pasar industri film adalah penonton 

film.  

Karakteristik penonton film bisa dikelompokkan berdasarkan demografi, 

geografi, dan psikografi. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan 

menggolongkan penonton film Indonesia berdasarkan analisis psikografi, karena 

penonton film yang berada dalam kelompok demografi maupun geografi yang 

sama dapat memiliki ciri karakter yang berbeda. Teknik segmentasi ini memiliki 

kelebihan dalam mengenal karakter konsumen secara lebih baik dari segi gaya 
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hidup, oleh karena itu lebih tepat jika peneliti menggambarkan karakteristik 

penonton film Indonesia berdasarkan psikografinya. 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kota Surabaya. Kota ini 

dipilih dengan pertimbangan bahwa masalah penelitian juga terjadi di kota ini 

serta terdapat bioskop-bioskop yang memutar film Indonesia.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui karakteristik penonton 

film Indonesia,  dilakukan segmentasi berdasarkan psikografi, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimanakah karakteristik segmen-segmen penonton film Indonesia di 

Surabaya berdasarkan aspek psikografi?” 

 

1.5.     Tujuan penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut : 

 “Mengetahui karakteristik segmen-segmen penonton film Indonesia di 

Surabaya berdasarkan aspek psikografi.” 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat teoritis maupun manfaat praktis, 

yaitu : 

1.6.1. Manfaat Teoritis 
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1. Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah kita bisa 

mengetahui apakah prosedur pemasaran dalam melakukan 

segmentasi yang terdapat pada teori marketing dapat diterapkan 

pada Industri Film. 

2. Dapat menyusun sebuah alat ukur untuk mengetahui karakteristik 

penonton film Indonesia. 

1.6.2. Manfaat praktis 

 1. Bagi pelaku industri film khususnya produser dan distributor film 

Indonesia dengan penelitian ini diharapkan membantu mengenali 

karakteristik penonton film Indonesia, sehingga membuka peluang 

bisnis yang lebih menguntungkan dan memuaskan konsumen. 

 2. Bagi pelaku industri film yang lain seperti penulis naskah dan 

sutradara dengan penelitian ini diharapkan membantu 

mengembangkan karya yang sesuai dengan karakteristik penonton 

film Indonesia. 

 3. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

keterampilan meneliti, terutama tentang segmentasi psikografi. 
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