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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara dengan penggunaan internet atau 

new media keempat terbanyak di dunia seperti yang dikutip dalam 

artikel Liputan6.com, pengguna internet di Indonesia ada 171,17 juta 

orang pada tahun 2018. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) pada tahun 2018 mengungkapkan sebanyak 171,17 juta orang 

telah mengakses internet, dan mayoritas pengguna internet adalah 

masyarakat urban sebanyak 74,1 persen. Pada daerah geografis Jawa, 

masyarakat yang menggunakan internet sebanyak 55,7 persen. 

Pengguna internet Indonesia yang menggunakan media sosial sebanyak 

18,9 persen. Sebanyak 45,3 persen pengguna internet untuk menonton 

film atau video1. Menurut Castells (2011) Internet merupakan alat 

komunikasi non-komersial dan tempat pertukaran data oleh profesional, 

namun berkembang sebagai tempat penyedia barang dan jasa, dan 

merupakan tempat komunikasi alternatif komunikasi pribadi maupun 

antar pribadi. 

Saat ini Internet setiap tahunnya mengalami kenaikan pengguna, 

lebih dari empat miliar orang di dunia menggunakan Internet sebagai 

media yang sangat digemari, mudah diakses, dan sangat sering 

digunakan. Dari kenaikan secara signifikan tentang pengguna internet 

dan kemudahan untuk mengakses internet, maka internet menarik minat 

para pengiklan untuk menggunakan new media sebagai saluran untuk 

beriklan. Sesuai yang diungkapkan oleh Wesley dan Maclean, bahwa 

media merupakan bagian ketiga (channel) sebagai penyalur pesan 

(message) dari komunikator (sender) kepada komunikan (receiver). 

Iklan berarti pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukan 
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kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali.1995). Iklan merupakan 

media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat 

khalayak, orisinal, serta memiliki kharakteristik tertentu dan persuasif 

sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk 

melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan pengiklan 

(Jefkins, 1997;18).  

Iklan merupakan media massa yang sangat efektif dan efisien 

karena memiliki biaya yang rendah dan memiliki daya bujuk (persuasif) 

yang kuat (Pujiyanto, 2003:97). Iklan bertujuan mengarahkan konsumen 

untuk membeli sebuah produk yang diyakini merupakan kebutuhan 

konsumen. Namun iklan tidak hanya digunakan sebagai media persuasif 

saja, iklan memberikan dampak lain yang juga tak kalah besarnya, iklan 

dapat mencetak dan menghasilkan kebudayaan baru, bahkan iklan 

adalah refleksi dari kehidupan saat ini2. Hal ini diungkapkan oleh head 

of marketing Google Indonesia, Veronica Utami “Menarik jika melihat 

iklan mulai pindah ke video yang lebih lama, story telling, atau bekerja 

sama dengan Youtuber” Veronica juga mengungkapkan jika beriklan di 

Youtube akan berhasil ketika brand mengerti audience-nya, serta ikut 

menyertakan momen-momen atau popular culture yang sedang ramai di 

masyarakat”. 

Pada saat ini iklan merupakan representasi dari gaya hidup 

dengan menunjukan pentingnya arti citra diri untuk tampil di muka 

publik, saat ini iklan juga mengambil peran untuk mempengaruhi citra 

rasa yang kita buat (Chaney, 2011:19). Diungkapkan oleh Chairul 

Tanjung selaku founder dan chairman CT Group “Saat ini Indonesia 

masuk pada era generasi me, 64% populasi Indonesia ditahun 2020 

didominasi oleh generasi millennial dan post millennial, dimana 

generasi millenial ingin kegiatan bekerja dan bermain dilakukan 
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 Iklan merupakan salah satu factor kebudayaan paling penting yang mencetak dan 

merefleksikan kehidupan kita saat ini (Williamson 1978:1) 
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bersama, namun akan lebih cenderung menggunakan uang untuk 

kesenangan dan pengalaman, isi sosial media kini sebagai ajang harga 

diri, dalam generasi ini konsumerisme telah menjadi gaya hidup”. Gaya 

hidup adalah pola atau tindakan yang membedakan antara satu orang 

dengan orang lain, gaya hidup juga membantu untuk memahami 

(menjelaskan bukan berati membenarkan) apa yang dilakukan, mengapa 

dilakukan, dan apakah yang dilakukan bermakna bagi dirinya ataupun 

orang sekitar (Chaney, 2011: 40). 

 

Gambar 1.1 Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs 

Noncoffee” 

Filosofi Kopi The Series diproduksi oleh Visenema, yang 

merupakan adaptasi dari film dan buku Filosofi Kopi oleh Dewi Lestari, 

bercerita tentang perjalanan awal Ben dan Jodi yang mendirikan Filosofi 

Kopi (sebuah kedai). Filosofi Kopi diangkat menjadi series, 

dipublikasikan menggunakan platform digital Youtube terdiri dari lima 

episode yang menceritakan tentang proses pembuatan kedai “Filosofi 

Kopi”. Filosofi Kopi The Series memiliki beberapa produk sponsor 

yaitu Pond’s men, Samsung, Enervon, dan Toffin. Produk-produk yang 

beriklan dalam web series ini merupakan produk yang menjadi market 

leader di Indonesia. Pond’s men menargetkan konsumen dengan status 

professional atau business man. Samsung Galaxy Tab A6 with S-pen 

memilih pasar dengan konsumen yang bekerja dalam industry kreatif 

dan pembisnis. Enervon menargetkan pada orang-orang yang aktif 

seharian. Dan Toffin menargetkan pada orang-orang kreatif yang 
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memiliki passion tentang kopi, dan para pembisnis kedai kopi. Dari segi 

segment dan target pasar produk-produk tersebut sepadan dengan jalan 

cerita dalam Filosofi Kopi The Series serta karakter Ben dan Jodi. 

Seperti yang tertera dalam artikel beritasatu.com yang menuliskan, 

“diantara kamu yang rajin nonton "Filosofi Kopi" pasti punya angan-

angan bikin kedai kopi sendiri. Kelihatannya seru kan, punya usaha 

sendiri yang terkesan anak muda banget. Pengunjungnya pun nggak 

cuma orang yang butuh melek, tapi juga kalangan hipster dan 

seniman-seniman yang lagi mencari inspirasi”. Pengusaha muda 

kreatif, aktif, dan inovatif adalah target audience dari Samsung 

Galaxy Tab A6 with S pen yang menjadi sponsor dari Filosofi Kopi 

The Series.  

Namun selain bertujuan untuk mempersuasif, iklan juga 

dianggap sebagai penentu kecenderungan, tren, mode, dan bahkan 

dianggap sebagai pembentukan kesadaran manusia modern (Chaney, 

1996:19). Penulis terdorong untuk meneliti representasi gaya hidup atau 

lifestyle dalam Filosofi Kopi The Series. Karena iklan merupakan salah 

satu media yang dapat membentuk budaya (Narullah, 2012;17). 

Sementara itu gaya hidup tergantung pada bentuk-bentuk kultural, 

masing-masing merupakan gaya, tata krama, cara menggunakan barang-

barang, tempat dan waktu tertentu yang merupakan kharakteristik suatu 

kelompok, tetapi bukan keseluruhan pengalaman sosial mereka 

(Chaney,1996;41). Iklan dapat membentuk suatu budaya baru sehingga 

menjadi gaya hidup yang dapat digunakan atau diadaptasi oleh audience 

iklan tersebut. Chaney juga mengatakan bahwa siapapun yang hidup 

dalam masyarakat moderen akan menggunakan gagasan tentang gaya 

hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain, 

gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu 

orang dengan orang lain (1996).  
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Dalam latar belakang mengenai Filosofi Kopi The Series yang 

telah dideskripsikan, peneliti melakukan penelitian pada representasi 

gaya hidup atau lifestyle konsumtif yang terdapat dalam web series 

filosofi kopi. Saat ini gaya hidup di Indonesia didominasi oleh generasi 

millenial, kaum millenial merupakan penyumbang pertumbuhan 

perekonomian Indonesia seperti yang dilakukan dalam riset Ekonomi 

UOB bahwa kaum millenial Indonesia menghabiskan 50% 

pendapatannya pada gaya hidup 4S (Sugar, Skin, Sun, dan Screen) yang 

tertuju pada makanan dan minuman, perawatan tubuh dan kecantikan, 

liburan dan hiburan, serta konsumsi layar digital. Disampaikan oleh 

Dosen fakultas Psikologi UI, Ivan Sudjana M.Psi dalam tempo.com 

bahwa generasi millenial sangat konsumtif. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pandangan Roland Barthes tentang mitos dalam budaya 

populer. Peneliti menitik fokuskan penelitian pada gaya, bahasa, dan 

busana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka penulis membatasi masalah dengan fokus 

masalah pada: 

Bagaimana representasi lifestyle konsumtif dalam 

Filosofi Kopi The Series? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Menjelaskan makna representasi lifestyle konsumtif dalam 

Filosofi Kopi The Series yang ditinjau menggunakan Semiotika 

Roland Barthes. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian untuk penelitan ini adalah: 

1.4.1  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi dalam melihat 

makna dan pesan yang terkandung didalam web series filosofi 

kopi. 

1.4.2  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan membangkitkan kreativitas pembaca yang 

ingin menganalisisis semiotika, atau membuat karya 

menggunakan semotika, dan diharapkan pula untuk 

menstimulus pembaca agar dapat berfikir out of the box. 

1.5. Definisi Konsep 

1.5.1 Semiotika 

Roland Barthes berpendapat bahwa bahasa atau tuturan 

telah dikembangkan dalam elemen ekstra-linguistik dan 

metalinguistik. Pakaian-pakian yang sesuai dengan mode 

(sebagaimana tertulis) adalah bahasa pada tataran komunikasi 

tulisan, sementara tuturan berada pada tataran komunikasi 

verbal. Makanan juga termasuk pada elemen ekstra-linguistik 

dan meta-linguistik. Barthes mengatakan bahwa struktur 

menu diisi dengan makanan yang berbeda-beda tergantung 

pada orang yang akan makan dan hari-hari tertentu, sama 

seperti ‘forma’ linguistik yang diisi dengan pelbagai 

kombinasi dan variasi secara bebas sesuai dengan pesan yang 

mau disampaikan oleh penutur bahasa (Barthes,1994;17-19). 

 



7 
 

1.5.2 Konsumtif 

 Konsumsi berkaitan dengan unsur simbolik untuk 

menandai kelas, status atau simbol tertentu. Konsumsi 

mengekspresikan posisi sosial dan identitas kultural seseorang 

didalam masyarakat, konsumsi tidak lagi objek melainkan 

makna-makna sosial yang tersembunyi dibaliknya. Konsep 

gaya hidup yang dikondisikan melalui teknik komunikasi 

pemasaran adalah suatu bentuk dari pembentukan budaya 

konsumerisme didalam masyarakat konsumer Indonesia 

(Piliang 2010:151).  

1.5.3 Lifestyle 

Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan 

antara satu orang dengan orang lain, gaya hidup membantu 

memahami (menjelaskan bukan berarti membenarkan) apa 

yang orang lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan 

apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun 

orang lain. (Chaney,2011;41). Gaya hidup tergantung pada 

bentuk-bentuk kultural, masing-masing merupakan gaya, tata 

krama, cara menggunakan barang-barang, tempat dan waktu 

tertentu yang merupakan kharakteristik suatu kelompok, 

tetapi bukan keseluruhan pengalaman sosial mereka. Gaya 

hidup konsumsi adalah tipe aktivitas sosial yang orang 

lakukan sehingga bisa kita pakai untuk mencirikan dan 

mengenali mereka, selain (sebagai tambahan) apa yang 

mungkin mereka “lakukan” untuk hidup. 
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1.5.4 Periklanan 

Iklan berarti pesan yang menawarkan suatu produk yang 

ditunjukan kepada masyarakat melalui suatu media 

(Kasali.1995). Iklan merupakan media informasi yang dibuat 

sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, 

serta memiliki kharakteristik tertentu dan persuasif sehingga 

para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk 

melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan 

pengiklan (jefkins, 1997;18).  

Iklan memiliki hubungan yang erat dengan internet, digital 

marketing adalah salah satunya. Digital marketing adalah 

kegiatan promosi atau pemasaran membentuk branding 

dengan menggunakan media berbasis website, seperti; blog, 

website, e-mail, adwords dan jaringan sosial media (Ridwan 

Sanjaya dan Josua Tarigan, 2009;47). Serta memanfaatkan 

teknologi informasi dan internet untuk memperluas dan 

meningkatkan fungsi marketing konvensional (Urban, 2004;2) 

 Digital marketing menghasilkan web series. Web series 

merupakan adalah strategi marketing dalam internet terbaru. 

Web series memiliki ciri khas sama dengan program televisi, 

seperti memiliki beberapa episode dan mengembangkan alur 

cerita, web series adalah bentuk baru dalam iklan di internet 

(Moriarty, Mitchel, dan Wells, 2009;492). 
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1.5.5 Batasan penelitian 

 Penulis membatasi penelitian pada web series filosofi 

kopi, yakni; FILOSOFI KOPI THE SERIES- Ben & Jody - 

Ep 1 -Pilot- YouTube , FILOSOFI KOPI THE SERIES- Ben 

& Jody - Ep 2 -Password Hoki- - YouTube, FILOSOFI KOPI 

THE SERIES- Ben & Jody - Ep 3 -W.I.B (Waktu Indonesia 

Bagian Ben)- - YouTube, FILOSOFI KOPI THE SERIES- 

Ben & Jody - Ep 4 -Coffee vs Non Coffee- - YouTube, 

FILOSOFI KOPI THE SERIES, semiotika digunakan sebagai 

alat untuk menganalisa kempat episode dalam web series ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


