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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang

Hollywood sudah terkenal sebagai pengontrol dalam industri perfilman 

dengan mempunyai delapan studio. Perusahaan-perusahaan paling kuat yang juga 

disebut dengan Studio Lima Besar adalah MGM, Warner Bros, 20th  Century 

Fox, Paramount, dan RKO. Kelima perusahaan ini tidak hanya memproduksi dan 

mendistribusikan film-film mereka, namun perusahaan-perusahaan tersebut juga 

memiliki teater sendiri. Sedangkan ketiga perusahaan lain yang disebut The Little 

Three yaitu Universal, Columbia, dan United Artists hanya memproduksi dan 

mendistribusikan film-film mereka (Wasko & McDonald, 2008, h.15). 

Walaupun begitu, industri film Hollywood sering menuai kontroversi dalam 

satu dekade terakhir atas fenomena yellowface, yaitu ketika aktor kulit putih 

mengubah penampilannya dengan menggunakan make-up untuk memerankan 

karakter Asia Timur (Lu, 2017, h.1). Fenomena ini terdapat dalam beberapa film 

Hollywood, seperti Noah Ringer yang memerankan Aang dalam The Last 

Airbender (2010), Tilda Swinton yang memerankan seorang guru dari Tibet 

dalam film Doctor Strange (2016), dan Scarlett Johansson yang memerankan 

gadis Jepang dalam Ghost in The Shell (2017), 

Lee (2001, h.177) berpendapat bahwa orang kulit putih yang berperan sebagai 

peran Asia Timur sudah menjadi bagian dalam Hollywood bahkan dalam satu 

abad ini. Fenomena lainnya yang menarik adalah, di tengah berbagai macam 
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kritikan, pada tahun 2018 Hollywood memunculkan tiga film dimana pemeran 

keturunan Asia yang menjadi karakter utamanya. Ketiga film tersebut adalah To 

All The Boys I’ve Loved Before  (2018), Searching (2018), Crazy Rich Asians 

(2018).  

To All The Boys I’ve Loved Before merupakan film yang diangkat dari sebuah 

novel karya Jenny Han dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang 

seorang gadis remaja Amerika keturunan Asia, Lara Jean (Lana Condor) yang 

menuliskan surat setiap kali jatuh cinta dengan seseorang, hingga surat tersebut 

berjumlah lima surat. Pada suatu hari adiknya mengirimkan surat-surat tersebut 

kepada orang-orang yang ia cintai. Berbagai konflik yang ada dalam kisah ini, 

mengantarkan Lara Jean akhirnya berpacaran dengan salah seorang pria dari 

kelima surat tersebut. 

Film kedua berjudul Searching, mengisahkan tentang seorang ayah keturunan 

Asia, David Kim (John Cho) yang berusaha mencari anak perempuannya yang 

hilang. Namun ia hanya bisa mencari informasi tentang keberadaan anaknya 

melalui sosial media, dan informasi-informasi tersebut hanya dapat ia akses 

melalui laptop anaknya. Ia mencari berbagai informasi dan melakukan berbagai 

macam cara. Dalam keterbatasannya, ada seorang detektif yang menghubunginya 

secara tiba-tiba dan menawarkan bantuan untuk mencari anaknya yang hilang. 

Ketika mereka bersama-sama menggali informasi atas keberadaan anaknya, David 

Kim merasa ada sesuatu yang janggal dari detektif tersebut. Hingga akhirnya 

diketahui ternyata anak detektif tersebutlah yang membuat anak perempuan David 
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menghilang. Kisah ini akhirnya ditutup dengan anak perempuannya berhasil 

ditemukan dan detektif beserta anaknya dimasukkan kedalam penjara.  

Film ketiga berjudul Crazy Rich Asians yang diangkat dari novel karya Kevin 

Kwan dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda 

Singapura  yang berasal dari keluarga kaya raya yang bernama Nick Young. 

Pemuda ini mempunyai kekasih yang bernama Rachel yang ia ajak untuk ikut 

pergi bersamanya ke Singapura, dalam rangka menghadiri pernikahan sahabatnya. 

Selain itu, perjalanan itu juga bertujuan menemui keluarga sang pemuda, terutama 

ibunya. Kehadiran Rachel di Singapura menuai konflik antara dia dengan orang-

orang yang dekat dengan Nick, terutama ibunya, Eleanor. Ketika Nick ingin 

melamar Rachel, Eleanor pun tidak merestui hubungan mereka. Namun pada 

akhirnya, Eleanor merestui hubungan mereka dan Nick akhirnya bisa melamar 

Rachel. 

Munculnya ketiga film tersebut pada tahun 2018 merupakan fenomena yang 

signifikan dan menarik. Fenomena ini dianggap menarik, karena pada 25 tahun 

silam, tepatnya 1993 Hollywood membuat film yang berjudul Joy Luck Club, 

yang mengisahkan tentang perempuan Amerika keturunan Asia yang tinggal 

dengan ibu mereka. Setelah 25 tahun lamanya, dalam tahun yang sama yaitu 

2018, Hollywood memunculkan tiga film seperti yang dibahas sebelumnya. 

Munculnya tiga film tersebut, To All Boys I’ve Loved Before ( 2018 ), Searching 

(2018), dan Crazy Rich Asians (2018) merupakan topik yang menarik untuk 

dibahas. Namun pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada film Crazy 

Rich Asians. 
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I.2  Identifikasi Masalah 

Film Crazy Rich Asians merupakan sebuah harapan akan adanya perubahan 

dalam industri film Hollywod, bahwa Hollywood memunculkan dimana Asia 

khusunya etnis Tionghoa menjadi fokus utamanya (Ren, 2018). Sekitar 25 tahun 

sebelumnya, The Joy Luck Club juga diharapkan membawa perubahan karena 

telah mengangkat kisah orang Amerika keturunan Asia dan sebaliknya. Namun, 

ternyata hambatan industri film sangat kuat yang menyebabkan The Joy Luck 

Club hanya menjadi kenangan, sebelum dua dekade kemudian munculah film 

Crazy Rich Asians (Chow, 2018).  

Rajgopal (2010, h.149) berpendapat Jika wanita Asia tidak berperan sebagai 

penjahat yang dingin dan kejam, maka ia akan berperan sebagai perempuan bodoh 

juga objek seksual. Melalui pernyataan tersebut, kita dapat melihat perempuan-

perempuan Asia sering ditampilkan sebagai korban perkosaan, atau korban 

penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan baik oleh sesama orang-orang Asia 

maupun oleh orang Barat. Perempuan Asia tersebut seringkali  diselamatkan oleh 

orang-orang kulit putih. Fenomena Ini dapat kita lihat dalam film Year of The 

Dragon (1985), Come See Paradise (1990), dan Thousand Pieces of Gold (1991). 

Film Year of The Dragon (1985) menampilkan tentang seorang wanita Asia 

yang diperkosa oleh pria Asia yang juga berasal dari kelompoknya. Kemudian 

seorang pria kulit putih membunuh pria Asia tersebut dan menyelamatkan sang 

wanita. Film-film Barat kerap menampilkan sosok wanita hanya sebagai objek 

seksualitas saja. 
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Namun Film Crazy Rich Asian menampilkan karakter perempuan yang 

berbeda dari stereotip selama ini. Rachel Chu, pemeran utama film ini 

digambarkan sebagai seorang perempuan Amerika keturunan Asia yang cerdas. Ia 

adalah seorang Profesor Ekonomi yang mengajar di New York University. 

Karakter perempuan lainnya adalah Astrid, ketika Michael, suaminya 

berselingkuh, Astrid memilih untuk pergi dan ada ungkapannya yang sangat 

dalam yaitu “it’s not my job to make you feel like a man, I can’t make you 

something you are not” (itu bukanlah tugasku untuk membuat kamu merasa 

seperti seorang pria, aku tidak bisa menjadikanmu seseorang yang memang bukan 

kamu). Salah satu adegan ini memperlihatkan representasi lain dari wanita Asia, 

yaitu mereka juga bisa untuk tidak bergantung pada pria. 

Selain representasi wanita Asia yang telah dibahas diatas, pria Asia juga 

mempunyai representasinya sendiri. Paner (2018, h.19) mengungkapkan bahwa 

peran pria Asia, khusunya etnis Tionghoa identik dengan Kung Fu, penjahat 

kejam, dan dingin. Jika pria Asia tidak memerankan orang Asia yang jahat, 

mereka akan berperan sebagai seorang pecundang yang tidak mempunyai 

keterampilan dan bodoh. Orang-orang Asia juga seringkali ditampilkan sebagai 

seseorang yang suka dengan matematika dan ilmu pengetahuan, berperawakan 

tidak menarik. 

Namun Crazy Rich Asian menampilkan Nick Young, seorang pria Asia yang 

tampan, bertubuh bagus, dan terkenal. Ia juga digambarkan sebagai seorang yang 

kaya raya. Bukan seorang yang hanya ahli kung fu, penjahat yang kejam ataupun 

bawahan orang kulit putih, seperti yang biasanya digambarkan pada film 
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Hollywood yang lain. Seperti Jackie Chan yang digambarkan sebagai ahli kung fu 

dalam film In Rush Hour 2 (2001) juga Gunga Din dalam film Gunga Din (1938) 

yang harus menjadi kaki tangan orang kulit putih (Paner, 2018). 

Penulis memilih Crazy Rich Asians karena ditengah maraknya kritikan akan 

fenomena yellowface maupun representasi yang buruk akan Asia, namun untuk 

pertama kalinya Hollywood menampilkan film dimana semua pemainnya adalah 

keturunan Asia. Film ini juga memfokuskan tentang Asia, terutama etnis 

Tionghoa, sehingga menurut peneliti, hal ini sangat menarik untuk diteliti.  

 

I.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah ditulis diatas, 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana etnis Tionghoa 

direpresentasikan dalam film Crazy Rich Asians ? 

  

I.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin menggambarkan bagaimana  

etnis Tionghoa direpresentasikan dalam film Crazy Rich Asians. Apakah ada 

perubahan dalam representasi sebelumnya, atau tetap sama. 
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I.5  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur maupun referensi 

mengenai penelitian representasi dan stereotip untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya.  

2.  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sosial pada 

masyarakat mengenai representasi etnis Tionghoa dalam Film Crazy Rich 

Asians. 

 

I.6  Sistematika Penelitian 

  Penelitian ini akan terdiri dari enam bab yang berkaitan dan sistematika 

penulisan yang mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama ini berisi tentang latar belakang dari masalah yang akan 

diteliti, identifikasi masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian dan 

kegunaan penelitian baik secara akademis, praktis, maupun sosial. 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Objek Penelitian, yaitu film Crazy 

Rich Asians, mulai dari data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Seperti pemeran-pemeran Crazy Rich Asians, rumah produksi, sutradara, dan 

penulis novelnya.  
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

         Pada Bab ini, peneliti akan menjelaskan teori, konsep, dan definisi yang 

berkaitan dengan topik. Teori, konsep, dan definisi tersebut akan menunjang 

penelitian. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

         Pada Bab keempat, peneliti akan menjelaskan  metode penelitian yang 

peneliti pilih yaitu kualitatif dan dilanjutkan tentang teknik pengambilan data 

sampai analisis penelitian. 

BAB V : HASIL & PEMBAHASAN 

         Bab kelima ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian, berisi 

pembahasan akan topik yang diteliti juga data-data dan informasi yang peneliti 

teliti. 

BAB IV : KESIMPULAN & SARAN 

      Pada Bab keenam, akan terdapat kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas pertanyaan penelitian dan juga saran terhadap penelitian yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

	


