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 BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi merupakan penyampaian ide, keterampilan dan lain 

sebagainya melalui penggunaan simbol baik berupa kata, gambar, angka, grafik dan 

lain-lain dari seseorang kepada yang lain (Fisher, 1986, h.10). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa gambar dan kata merupakan salah satu medium (sarana) 

komunikasi yang disampaikan kepada beberapa individu atau kelompok untuk 

mencapai hubungan saling pengertian.  

Proses penyampaian pesan melalui medium (sarana) gambar, grafik, dan 

kata untuk menjangkau ribuan khalayak merupakan ciri dari komunikasi massa. 

Menurut De Vito (1997) Fungsi dari komunikasi massa adalah untuk memberikan 

informasi, menghibur, serta meyakinkan khalayak secara luas dengan tujuan pesan 

yang disampaikan komunikator dapat tersampaikan dengan baik kepada khalayak. 

Salah satu medium atau sarana penyampaian pesan kepada khalayak luas adalah 

menggunakan media massa. 

Munculnya media massa dalam kehidupan saat ini, membuat seseorang 

dapat menerima informasi atau pesan secara instan melalui berbagai macam alat 

atau medium seperti internet dan media lainnya yang berbasis online. Dengan 

kemudahan seseorang untuk menerima informasi dan pesan dari berbagai macam 

alat atau sarana, dapat mempengaruhi seseorang atau khalayak dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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Dengan adanya perkembangan teknologi yang kian berkembang, seseorang 

dapat lebih mudah untuk menyampaikan ide, gagasan, maupun sebuah karya 

melalui media visual seperti contohnya pembuatan film. Menurut McQuail (2011, 

h.35) film memiliki peran sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan 

hiburan seperti cerita, peristiwa, musik, humor dan sajian lainnya kepada 

masyarakat atau khalayak secara umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa film 

merupakan salah satu ciri dari media massa, karena dapat menjangkau semua 

khalayak secara umum.  

Sobur (2006, h.127) mendefinisikan bahwa film merupakan gambaran dari 

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan diproyeksikan ke atas 

layar. Film merupakan salah satu sarana atau media yang digunakan individu atau 

kelompok untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan kepada khalayak 

secara luas. Film sebagai hasil karya kreatifitas manusia juga tidak dapat dipisahkan 

dengan para penonton atau khalayak yang mengonsumsinya. Film mencerminkan 

kode-kode budaya masyarakat dengan tema realitas sosial, sehingga khalayak dapat 

mengetahui sisi lain kehidupan masyarakat melalui film yang ditonton ataupun 

dikonsumsi. 

Industri film merupakan industri yang terus berkembang, dan film 

merupakan salah satu media yang merefleksikan realitas, bahkan menjadi salah satu 

pembentuk realitas. Alur cerita yang ditayangkan dalam film juga terdapat pesan 

yang ingin disampaikan oleh sutradara dan penulis skenario. Penyampaian pesan 

dalam sebuah film dapat diterima dengan mudah oleh penonton karena film 

merupakan suatu media audio visual, dimana penyerapannya melalui pandangan 
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(mata) dan pendengaran (telinga). Media film juga dapat dijadikan sebagai media 

hiburan dan sarana pencari pesan atau informasi bagi masyarakat yang 

menontonnya. 

Pesan atau informasi yang ditampilkan melalui sebuah media massa berupa 

film dapat menimbulkan efek bagi para khalayak yang menontonnya (McQuail, 

1987, h.227). Efek yang ditimbulkan dapat dikategorikan sebagai efek jangka 

pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek dalam sebuah film dapat 

berpengaruh langsung, seperti halnya emosi penonton. Emosi penonton yang 

menonton film horor tentu saja akan mempengaruhi penonton secara langsung, 

yaitu timbulnya rasa takut. Sedangkan jangka panjang akan berdampak pada gaya 

hidup, dan ideologi seseorang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa film dapat 

mempengaruhi khalayak secara sadar atau tidak sadar. 

Pesan dalam film yang diterima secara sadar oleh khalayak menyangkut 

pesan-pesan dalam alur film tersebut, seperti halnya pesan nasionalisme, 

persahabatan, dan lain-lain. Namun, secara tidak sadar pesan dalam sebuah film 

juga dapat mempengaruhi khalayak, seperti halnya latar tempat yang dijadikan 

tempat syuting dapat terlihat indah dan menarik bagi khalayak. Sehingga, audiens 

yang tadinya hanya merupakan audiens pasif menjadi tergerak untuk mengunjungi 

tempat wisata dalam film tersebut. 

Dalam sebuah film kita dapat melihat bagaimana cara menunjukkan budaya 

dan keindahan alam suatu tempat, keindahan alam digambarkan melalui media 

audio-visual yang dilihat sekaligus didengar oleh khalayak yang menontonnya. 
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Hal-hal tersebut dapat membuat khalayak yang menontonnya secara tidak sadar 

menjadi tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. 

Menurut Lesly (1992, h.6) publisitas adalah penyebaran pesan yang 

direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu untuk 

kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran tertentu 

pada media. Sehingga dapat disimpulkan bahwa publisitas merupakan salah satu 

media publikasi yang menggunakan media massa sebagai penyebarluasan 

informasi, salah satunya adalah dengan menggunakan media film. Penyebarluasan 

informasi mengenai tempat wisata melalui film merupakan salah satu fungsi 

publisitas menggunakan media massa berupa film. 

Di luar negeri, publikasi untuk tujuan promosi tempat wisata menggunakan 

film sudah banyak dilakukan, salah satunya adalah negara Singapura melalui film 

“Crazy Rich Asian”. Terbukti dari meningkatnya jumlah wisatawan ke Singapura 

sebanyak 18,5% setelah munculnya film tersebut (travelmaker.id, 2019).  Indonesia 

juga merupakan salah satu negara yang memproduksi film dalam negeri yang 

sekaligus menjadikan tempat wisata Indonesia sebagai latar tempat syutingnya. 

Salah satunya adalah Film Laskar Pelangi yang menjadikan Belitung sebagai latar 

tempat syutingnya. Film Laskar Pelangi disebut sebagai pendukung sektor 

meningkatnya pariwisata di Belitung sebanyak 1.800% (detiktravel.com, 2015). 

Penelitian medium komunikasi pariwisata melalui film sudah pernah 

dilakukan sebelumnya di beberapa penelitian. Salah satunya adalah peelitian dari 

Jokhanan Kristiyono selaku dosen ilmu komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu 

Komunikasi - AWS dengan judul “Film sebagai medium komunikasi pariwisata”, 
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yang mana bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah film dapat menjadi medium 

atau alat komunikasi di bidang pariwisata kepada masyarakat dengan studi kasus 

Film Ada Apa Dengan Cinta 2.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif dengan melakukan studi kasus dan studi pustaka menggunakan 

pisau bedah teori film mise en scene, maka scene-scene film Ada Apa Dengan Cinta 

2 dapat dijadikan objek penelitian dan dianalisa menggunakan teori Komunikasi 

Pariwisata. Penelitian ini lebih berfokus kepada teori Komunikasi Pariwisata dan 

penulisan juga dilakukan dalam bentuk jurnal. Sedangkan penelitian kali ini, lebih 

berfokus pada analisis semiotika dan penulisan juga dilakukan dalam bentuk 

skripsi.  

 Selain itu, penelitian dengan alat analasis serupa juga dilakukan oleh 

Ishmatun Nisa, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Analisis Semiotika Pesan Moral dalam 

Film Jokowi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui representamen, objek dan 

intepretan yang terdapat dalam film Jokowi. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis semiotika menggunakan semiotika C.S. Peirce. 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian Film Jokowi untuk mencari tahu 

mengenai pesan moral yang terdapat dalam film tersebut. Sedangan dalam 

penelitian kali ini, objek penelitian lebih berfokus pada penggambaran pariwisata 

dalam film Susah Sinyal.  

 Penelitian lain yang menggunakan alat analisis yang sama juga dilakukan 

oleh Maslim Lesmana dengan judul Representasi budaya Pendidikan pesantren 

dalam film 3 Doa 3 Cinta, pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan alat 
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analisis semiotika peirce untuk membedah budaya pendidikan pesantren dalam 

sebuah film. Dialog dan Gambar (adegan) di analisis sesuai dengan ciri-ciri budaya 

pesantren. Penelitian ini lebih berfokus pada Representasi budaya Pendidikan 

pesantren dalam sebuah film, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti fokus 

kepada penggambaran pariwisata dalam sebuah film.  

 

1.2 Identifikasi Masalah   

 Setiap film berbeda dalam memanfaatkan latar tempat sebagai salah satu 

pendukung alur cerita sebuah film.  Setting atau penataan tempat dalam sebuah film 

merupakan salah satu unsur yang mendukung keseluruhan kisah (Pandiaga, 2017). 

Hal tersebut didukung dengan adanya pembuktian melalui film The Shallows 

(2016) yang menggunakan pantai Lord Howe Island dan Mount Tamborine di 

Australia sebagai setting tempat syutingnya. Sehingga secara tidak langsung, 

audiens atau penonton tergoda dengan suara ombak dan keindahan pantainya yang 

digambarkan secara visual melalui film tersebut. 

 Saat ini, industri film Indonesia terus berkembang, dilihat dari banyaknya 

produksi film dalam negeri dan jumlah khalayak yang menontonnya. Pada tahun 

2017 Indonesia menampilkan film bergenre drama komedi yang berjudul Susah 

Sinyal. Film ini mengisahkan beberapa hal mengenai kisah seorang pengacara 

bernama Ellen yang menghadapi kesulitan mengurus anak tunggalnya yang 

bernama Kiara. Ellen dan Kiara diceritakan pergi berlibur ke daerah Sumba, dan 

dalam film ini daerah Sumba digambarkan secara baik dan informatif.   

 



 

 7 

Film Susah Sinyal sendiri menampilkan daerah Sumba sebagai lokasi 

syutingnya sebanyak 60% (Suara.com, 2017). Sutradara film Susah Sinyal yakni 

Ernest Prakasa memilih Sumba khususnya Sumba bagian Timur sebagai latar 

tempat syutingnya, karena memiliki keindahan alam yang memukau dan unik. 

Tidak hanya itu saja, menurut observasi dan pengalaman Ernest, tempat wisata di 

daerah Sumba tidak memiliki WC umum dan juga sulit mendapatkan sinyal untuk 

berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Sehingga, salah satu tujuan Ernest 

membuat film berjudul Susah Sinyal di daerah Sumba adalah ingin mengajak 

pemerintah daerah Sumba untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur bagi para 

wistawan yang akan berkunjung di daerah Sumba, selain itu ia juga mengajak para 

audiens untuk mengenal dan mengunjungi tempat wisata di daerah Sumba melalui 

pengambilan gambar objek wisata yang menarik. (Suara.com, 2017). 

Hal ini juga berkaitan dengan pemilihan judul film oleh Ernest Prakasa, 

sutradara sekaligus pemeran utama dalam film ini menggunakan judul “Susah 

Sinyal” karena sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah Sumba yang sulit untuk 

mendapat akses telekomunikasi (sinyal), dalam beberapa adegan turut digambarkan 

Ellen dan Kiara sulit berkomunikasi, sehingga jarang menggunakan telepon 

genggam saat mereka berada di Sumba, namun dengan adanya kesulitan akses 

telekomunikasi tersebut membuat hubungan seorang ibu dan anak itu lebih erat. 

Dikutip dari kompas.com, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT) membenarkan mengenai keterbatasan akses telekomunikasi di daerah 

Sumba, meskipun dalam aspek infrastruktur objek wisata daerah Sumba telah 

memiliki kemajuan yang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
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Sehingga, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat membantu 

mengembangkan fasilitas dan infrastruktur daerah Sumba, khususnya dalam segi 

aksesibilitas telekomunikasi atau sinyal. (Kompas.com, 2018). 

Paparan di atas menunjukkan bahwa film Susah Sinyal memfokuskan 

kepada setidaknya dua hal, yaitu penggambaran objek wisata daerah Sumba melalui 

pemaparan dalam setiap adegan, serta memberikan perhatian kepada warga di 

daerah Sumba agar mendapatkan kehidupan yang sejahterah dan lebih baik. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi atau pesan mengenai 

keindahan objek wisata daerah Sumba, serta memaparkan fakta-fakta sesuai dengan 

situasi dan kondisi daerah Sumba kepada audiens dan juga pemerintah yang 

menonton film Susah Sinyal. Hal tersebut, sesuai dengan pernyataan Ernest yang 

mengatakan bahwa daerah Sumba memiliki objek wisata yang indah, namun masih 

adanya keterbatasan dalam segi infrastruktur salah satunya adalah akses 

telekomunikasi atau sinyal. (Suara.com, 2018) 

Menonton film dapat mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu atau 

dapat memotivasi seseorang agar melakukan sesuatu yang mereka rasa cukup dan 

menarik. Film Susah Sinyal merupakan salah satu film yang menarik, karena 

menampilkan penggambaran objek wisata daerah Sumba dengan cara yang kreatif 

sehingga dapat menarik perhatian wisatawan, sekaligus menginformasikan situasi 

daerah Sumba yang sesungguhnya.  
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1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penggambaran pariwisata daerah 

Sumba dalam Film Susah Sinyal?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang hendak dicapai oleh peneliti 

yaitu untuk mengetahui bagaimana film Susah Sinyal dapat menggambarkan 

pariwisata daerah Sumba. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu komunikasi, 

khususnya yang berkaitan dengan pengembangan teori semiotika. Dalam 

kajian media massa, film dapat memiliki banyak tujuan untuk 

menyampaikan pesan kepada para penonton. Seperti halnya dalam film 

“Susah Sinyal” yang menjadikan film sebagai media penyampai pesan 

mengenai daerah Sumba melalui pemaparan atau penggamabaran secara 

visual. Sehingga, menurut peneliti merasa penting untuk mengetahui 

bagaimana film “Susah Sinyal” dapat menggambarkan daerah Sumba 

secara kuat kepada para audiens.  
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2. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sosial pada 

masyarakat akan kuatnya media massa berupa film dalam mempromosikan 

suatu daerah ataupun tempat wisata. Selain itu, penelitian ini sekiranya 

dapat memberikan masukan seputar peran film dalam menyampaikan pesan 

kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pariwisata daerah Sumba. 

 

1.6 Sistematika Penelitian  

Sistematika dari penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Jurusan Ilmu 

Komunikasi. Penelitian ini akan terdiri dari enam bab yang berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Adapun sistem penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

BAB II, Objek Penelitian menjelaskan dan mendeskripsikan secara jelas 

mengenai film Susah Sinyal, antara lain penjelasan mengenai film tersebut secara 

general, sinopsis, karakter dan tempat pariwisata daerah Sumba di Film Susah 

Sinyal. 

BAB III, Tinjauan Pustaka bagian ini memuat tinjauan pustaka, yang 

didalamnya terdapat landasan teori atau konsep-konsep dasar sebagai acuan 

pemikiran dalam pembahasan dan dasar analisis mengenai masalah yang akan 

diteliti.  
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BAB IV, Metodologi Penelitian berisikan penjelasan tentang metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini, sumber data, teknik pengumpulan 

data, unit analisis, dan keabsahan data.  

BAB V, Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan hasil dari penelitian 

ini, dan pembahasan yang mengaitkan hasil dengan teori yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB VI, Kesimpulan dan Saran berisikan kesimpulan dan saran dari 

peneliti mengenai penelitian ini.  

 

 

 


