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BAB V 

PEMBAHASAN 

 Mitos menurut Barthes adalah sebuah pesan. Pesan dapat terdiri dari 

bentuk tulisan atau representasi; bukan hanya bentuk tertulis, namun 

terdapat pula dalam fotografi, sinema, reportase, olahraga, pertunjukan, 

publikasi, yang kesemuanya dapat berfungsi sebagai wacana mitis, dan 

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 (Channey,1996;41). Berikut 

adalah gambaran representasi dari budaya konsumtif Filosofi Kopi The 

Series. 

5.1 Analisis lifestyle 

5.1.1 Analisis Tampak Luar 

 Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” 

Mitos tampakan luar: 

Pria sebagai kaum metropolitan. Dalam episode ini dilihat dari 

tampakan luar Ben dan Jody memiliki karakter yang berbeda dengan 

profesi yang berbeda. tren pakaian yang ada untuk pria metropolitan, 

atau yang dikenal dengan istilah pria metroseksual. Pria metroseksual 

dikenal dengan sebutan fenomena womenoriented men
1
. Pria 

metroseksual digambarkan sebagai sosok yang mencintai gaya hidup 

kota besar (Simpson, 2004). Karakter Ben dan Jody dapat dikatakan pria 

metroseksual karena memiliki ciri karakter dari pria metroseksual 

(Kartahaya, 2004) (1) pada umumnya hidup dan tinggal di kota besar di 

                                                           
1
 Oleh Kartajaya tahun 2004 yang dituliskan dalam artikel Prilaku Konsumtif pada Pria 

Metroseksual serta pendekatan dan Strategi yang Digunakan Untuk Mempengaruhinya oleh 
Wahyu Rahardjo dan Betty Yuliani Silalahi fakultas Psikologi Universitas Gunadarma 
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mana hal ini tentu saja berkaitan dengan kesempatan akses informasi, 

pergaulan dan gaya hidup yang dijalani dan secara jelas akan 

mempengaruhi keberadaan mereka, (2) berasal dari kalangan berada dan 

memiliki banyak uang karena banyaknya materi yang dibutuhkan 

sebagai penunjang gaya hidup yang dijalani, (3) memiliki gaya hidup 

urban dan hedonis, (4) secara intens mengikuti perkembangan fashiom 

di majalah-majalah mode pria agar dapat mengetahui perkembangan 

fashion terakhir yang mudah diikuti, dan (5) umumnya memiliki 

penampilan yang klimis, dandy dan sangat memperhatikan penampilan 

serta perawatan tubuh. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

Mitos tampakan luar: 

Asimilasi kebudayaan fengshui dan kebudayaan moderen meghasilkan 

nilai estetikanya sendiri. Dalam episode ini terdapat penggambaran dari 

masyarakat Tionghoa yang masih mempercayai fengshui dalam urusan 

berbisnis. Hal ini dikarenakan fengshui merupakan ilmu untuk 

menganalisa bentuk, kondisi dan situasi bumi yang menjadi lokasi atau 

tempat manusia berada, analisa tersebut digunakan untuk menghitung 

dan merumuskan keharmonisan lokasi tersebut dengan penghuninya 

(Dian, 1996:13). Masyarakat Tionghoa percaya bahwa untuk mencapai 

berkah dan kemakmuran serta kesejahteraan lahir dan batin dengan 

menerapkan konsep fengshui dalam kehidupan mereka
2
. Penggabungan 

nilai tradisonal dengan kebudayaan moderen menghasilkan nilai estetika 

yang baru, nilai estetika moderen dikawasam Asia telah diperdayakan 

sebagai upaya penting mrmbangun identitas, strategi budaya, 

pendekatan desain, simbol sosial, dan perluasan pasar berbagai komoditi 

barang dan bangunan (Ghose, Rajeswari 235:1990). 

                                                           
2
 Fengshui dalam dinamika budaya masyarakat cina oleh Titiek Suliyati Universitas Diponegoro 

Semarang 
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Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 3 “W.I.B” (Waktu 

Indonesia bagian Ben) 

Mitos tampakan luar: 

Penggunaan barang merujuk kepada identitas dan kelas sosial.  Saat ini 

masyarakat gemar untuk mengkonsumsi barang atau jasa demi 

menunjukan identitas diri, hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat 

saat ini menggunakan barang untuk membangun hubungan-hubungan 

sosial (Featherstone, 1992:14), masyarakat konsumsi adalah masyarakat 

yang menciptakan nilai-nilai yang berlimpah ruang melalui barang-

barang konsumeris, serta menjadikan konsumsi sebagai pusat aktivitas 

kehidupan (Piliang, 2003:17). Objek konsumsi mampu menentukan 

status dan simbol sosial tertentu bagi penggunanya. Penggunaan barang 

dapat memperlihatkan kehidupan sehari-hari setiap individu yang 

terlihat dari kegiatan konsumsi, barang dan jasa yang dibeli dan dipakai 

setiap individu, hal ini dapat menunjukan citra-citra yang diberikan oleh 

produk tersebut (Murti, 2005:38). 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs Non Coffee”  

Mitos tampakan luar: 

Mitos tampakan luar dalam episode ini adalah budaya visual (keindahan 

mata) dalam pengambilan keputusan maupun pola prilakunya. Dalam 

episode ini secara implisit menggambarkan masyarakat konsumtif yang 

mementingkan citra. Citra terbentuk dari penggunaan barang – barang 

(Murti, 2005:38). Hal ini menjelaskan bahwa pemilihan barang yang 

menyangkut keindahan mata (budaya visual) dapat mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari, desain secara luas mempengaruhi kehidupan kita 

(Richard Buchanan:1998) desain memiliki empat area umum: 
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komunikasi visual, obyek materi, aktivitas dan layanan terorganisasi, 

serta sistem lingkungan. Budaya visual adalah tautan wujud kebudayaan 

konsep (nilai) dan kebudayaan materi (benda) yang dapat segera 

ditangkap oleh indera visual (mata), dan dapat dipahami sebagai model 

pikiran manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, representasinya 

dapat berupa seni, desain, arsitektur, film, multimedia, seni pertunjukan, 

fashion, gaya hidup (Agus sachari, 2007:4) 

5.1.2 Kedirian 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” 

Mitos Kedirian: 

Mitos kedirian dalam episode ini adalah gambaran pria metroseksual. 

Kedirian yang tampak dalam episode ini adalah gambaran pria 

metroseksual, Pria metroseksual bukanlah pria yang hanya berdandan 

dalam penampilan namun juga tipe-tipe pria yang memiliki uang 

banyak, dengan pola hidup kota-kota metropolitan yang menyediakan 

segala hal yang terbaik seperti klub, spa, salon, butik, penata rambut, 

restoran, dan toko (Handoko, 2004). Namun dalam episode ini 

gambaran pria metroseksual adalah kehidupan yang mengikuti tren 

sosial yang ada
3
. Perilaku pria dengan gaya hidup metroseksual 

umumnya mengikuti tren penampilan yang terbaru (Khoo dan Karan, 

2007).   

 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

Mitos Kedirian: 

Mitos dalam episode ini adalah keturunan Tionghoa dan citra dirinya. 

Kedirian pada episode ini terlihat dari adanya budaya Tionghoa yang 

ditampilkan dari penggunaan benda-benda dan kepercayaan terhadap 

                                                           
3
 Tren tersebut tidak hanya berlaku untuk kaum wanita, namun juga pada kaum pria 

(Kartajaya, 2006). 
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fengshui. Profesi Jody yang merupakan pembisnis serta memiliki garis 

keturunuan Tionghoa memberikan gambaran bahwa tradisi Tionghoa 

kuno masih berpengaruh terhadap praktek dagang orang Tionghoa di 

Indonesia (Handoko:1996). Orang Tionghoa percaya bahwa fengshui 

mampu mempengaruhi kemakmuran, usaha yang dapat berkembang 

pesat, kekayaan mudah diperoleh, sebaliknya nasib buruk, keruntuhan 

dan kebangkrutan juga dapat menimpa semuanya berkaitan dengan hal 

fengshui 
4
. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 3 “W.I.B” (Waktu 

Indonesia bagian Ben) 

Mitos kedirian: 

Mitos kedirian dalam episode ini adalah barista sebagai identitas 

kelompok. Keinginan Ben, Aldi, dan Aga yang menginginkan mesin 

baru untuk cafenya memberikan identitas sosial, dalam episode ini 

kedirian terlihat dari identitas yang merupakan seorang barista. Barista 

adalah seorang professional yang bekerja dikopi dengan pengalaman 

dan kualifikasi tertentu untuk menyeduh kopi dan minuman berbasis 

espresso lainnya dengan memperhatikan keahlian, kualitas, dan 

menciptakan sensasi kuliner yang kemudian dapat dinikmati dan 

dihargai oleh semua orang
5
 . Barista kini telah dianggap sebagai profesi 

bergengsi dikalangan anak muda. Pengertian barista secara harafiah 

adalah orang yang bekerja dibelakang mesin kopi dan membuat sajian 

lainya dari kopi. Barista kini berkembang menjadi sebuah profesi karena 

dianggap memiliki keahlian khusus yang membedakan dengan profesi 

                                                           
4
 Dijelaskan dalam jurnal pengaruh relasi, fengshui¸ dan kebetuntungan terhadap bisnis kuliner 

keluarga Tionghoa di Pasar Atom Surabaya oleh Natasha Liem dan Leo Irwan Sugianto 
program studi sastra Tionghoa Universitas Kristen Petra, Surabaya. 
5
 Menurut Barista Guild of Indonesia (BIG) 
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lain dan tidak semua orang bisa mengerjakan
6
. Penggunaan benda-

benda yang memiliki makna sosial menggambarkan kedirian dari barista 

seperti erat dengan mesin kopi, dan kopi. Hal ini didukung oleh 

pernyataan sebuah objek tidak hanya memiliki use value dan exchange 

value, tetapi juga memiliki symbolic value dan sign value (Pawanti, 

2013: 2). Maksud dari pernyataan tersebut bahwa orang tidak lagi 

mengonsumsi sebuah objek berdasarkan kegunaan dan nilai tukarnya, 

tetapi juga adanya nilai simbolik dan nilai tanda yang bersifat abstrak. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs Non Coffee”  

Mitos Kedirian: 

Dalam episode ini mitos kedirian adalah pemilihan produk menunjukan 

diri dan kelompok sosial. Dalam episode ini tampak kedirian dilihat dari 

pemilihan menu makanan yang dipilih, tempat yang dikunjungi dan 

pakaian yang digunakan, didukung oleh pernyataan dari Douglas dan 

Isherwood dalam Featherstone juga berpendapat, bahwa dalam 

masyarakat saat ini barang-barang digunakan untuk membangun 

hubungan-hubungan sosial (Featherstone, 1992: 14), yang berarti tanda 

terdapat objek konsumsi menunjuk pada nilai-nilai yang digunakan 

sebagai penanda. Simbol atau nilai sosial inilah yang membentuk gaya 

hidup kelompok, gaya hidup adalah cara bermain identitas (Chaney, 

1996:92). 

 

 

 

 

                                                           
6
 Penjelasan dari profesi barista  terdapat dalam jurnal penelitian Makna Kerja Bagi Barista 

oleh Fakhri Ramadhan, 2017 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 
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5.1.3 Sensibilitas 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 1 “Pilot” 

Mitos sensibilitas: 

Dalam episode ini mitos sensibilitas yang terlihat adalah metroseksual 

sebagai gaya hidup perkotaan. Pria metroseksual berkaitan dengan gaya 

hidup kota yang dijalani (Simpson 2009). Gambaran pria metroseksual 

juga terlihat dalam episode ini karena pria metroseksual yang senang 

dengan aktivitas dan interaksi di café
7
. Kini kedai kopi memiliki nilai-

nilai sosial yang prestise, ritual minum kopi telah mengalami pergeseran 

makna menjadi pengalaman yang dikaitkan dengan kehidupan sosial
8
. 

Masyarakat konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, akan 

tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang memperhitungkan gengsi atau 

prestise, manusia hidup dengan kebutuhan inilah yang akan menjadi 

satu elemen penting motivasi yang mengarahkan individu untuk 

berprilaku konsumtif (Solikatun,2015:61). Seperti yang diungkapkan 

oleh Harvey dalam Strinati bahwa “citraan mendominasi narasi” dimana 

masyarakat sering mengkonsumsi citra maupun tanda itu sendiri dan 

bukannya substansi, isi dan maknanya/kegunaannya
9
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Asumsi ini didukung dalam jurnal PERILAKU KONSUMTIF PADA PRIA METROSEKSUAL  SERTA 

PENDEKATAN DAN STRATEGI  YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPENGARUHINYA oleh Wahyu 
Rahardjo dan Betty Yuliani Silalahi 
8
 Penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya minum kopi di film filosofi kopi 

oleh Annisa Rama Safitris 
9
 Dominic Strinati, Popular Culture: Pengantar Menuju teori Budaya Populer, terj. Abdul 

Mukhid, (Yogyakarta, 1995), hal. 257 
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Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 2 “Password Hoki” 

Mitos sensibilitas: 

Mitos sensibilitas dalam episode ini adalah fengshui sebagai ciri 

masyarakat Tionghoa. Penggunanan benda-benda yang dipercaya dapat 

mendatangkan hoki memberikan gambaran sensibilitas dari masyarakat 

Tionghoa. Dengan menerapkan fengshui dipercaya dapat mendatangkan 

keberuntungan, apabila fengshui diterapkan dalam bisnis, dipercayai 

dapat mendatangkan hal positif (Tjoe, 2008).  Fengshui adalah budaya 

dan tradisi yang dibawa oleh masyarakat Cina dan masih bertahan 

sampai saat ini. Fengshui merupakan falsafah Cina yang menggunakan 

landasan asas keseimbangan dan keharmonisan
10

. 

Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 3 “W.I.B” (Waktu 

Indonesia bagian Ben) 

Mitos Sensibilitas: 

Mitos Sensibilitas dalam episode ini adalah mesin kopi, kopi, dan café 

menggambarkan kelompok sosial. Dalam episode ini terdapat benda-

benda yang memiliki makna simbolik berdasarkan kepada 

kepemilikannya. Kedai kopi, mesin kopi, dan kopi adalah sensibilitas 

dari sesorang barista. Barista merupakan sebuah profesi yang bertugas 

untuk menyajikan kopi atau menu yang terdapat dalam café
11

. Identitas 

kelompok sosial barista terbentuk melalui simbol-simbol, identitas 

meliputi atribut fisik keanggotaan dalam suatu komunitas, keyakinan, 

tujuan, harapan, dan prinsip moral dan gaya sosial (Douglas, dan 

Kelner, 2010:317). 

                                                           
10 Feng Shui dalam Dinamika Budaya Masyarakat Cina di Kawasan Pecinan Semarang. Oleh : 

Titiek Suliyati Universitas Diponegoro 
11

 Barista memang bekerja di kedai-kedai kopi, bar-bar kopi, atau coffee shop dan biasanya 
mengoperasikan mesin-mesin espresso komersial yang cenderung rumit (Jurnal penelitan oleh 
Makna Kerja Bagi Barista oleh Fakhri Ramadhan, 2017 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). 
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Filosofi Kopi The Series: Ben & Jody – Ep 4 “Coffee vs Non Coffee”  

Mitos sensibilitas: 

Mitos sensibilitas yang terkandung dalam episode ini adalah kedai kopi 

sebagai gambaran masyarakat urban. Warung kopi kini memiliki 

pemaknaan yang berbeda yakni sebagai ruang publik
12

. Selain itu 

gambaran masyarakat urban yang menjadikan kopi dan kedai kopi 

sebagai rutinitas telah digambarkan sebagai perilaku konsumtif
13

,untuk 

menjadi objek konsumsi, suatu barang harus diubah menjadi tanda 

(Baudrillard, 2000: 200). Selain itu warung kopi juga digambarkan 

sebagai sarana untuk meneguhkan identitas dan kebanggan. Budaya 

minum kopi saat ini bukan lagi sebagai aktivitas primordial, yaitu 

aktivitas biologis dalam memindahkan minuman ke dalam  tubuh, tetapi 

terdapat nilai-nilai sosial yang prestise dalam kegiatan minum kopi
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Dalam jurnal Warung kopi dan Gaya Hidup modern oleh Irwanti Said  
13

 Dijelaskan juga dalam jurnal penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya 
minum kopi di Film Filosofi Kopi oleh Annisa Rama Safitri dan Filosa Gita Sukmono Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
14

 Terdapat dalam artikel Perilaku konsumsi Masyarakat Urban pada produk Kopi Ala Starbucks 
oleh Nadya Afdholy Universitas Negeri Surabaya 2019 
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5.2 Esensi Penelitian 

5.2.1 Mitos dalam penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa mitos yang 

tergambar dalam Filosofi Kopi The Series menurut David Chaney yang 

dilihat melalui semiotika Roland Barthes: 

Indikator Episode Mitos 

Analisis 

Tampak 

Luar 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 1 “Pilot” 

Pria sebagai kaum 

metropolitan. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 2 “Password 

Hoki” 

Asimilasi kebudayaan 

fengshui dan kebudayaan 

moderen meghasilkan nilai 

identitas yang berkolaborasi 

dengan moderenitas 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 3 “W.I.B” 

(Waktu Indonesia bagian Ben) 

Penggunaan barang merujuk 

kepada identitas dan kelas 

sosial. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 4 “Coffee vs Non 

Coffee”  

Mitos tampakan luar dalam 

episode ini adalah budaya 

visual (keindahan mata) 

dalam pengambilan 

keputusan maupun pola 

prilakunya. 

Kedirian Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 1 “Pilot” 

Mitos kedirian dalam episode 

ini adalah gambaran pria 

metroseksual. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 2 “Password 

Hoki” 

Mitos dalam episode ini 

adalah keturunan Tionghoa 

dan citra dirinya. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 3 “W.I.B” 

(Waktu Indonesia bagian Ben) 

Mitos kedirian dalam episode 

ini adalah barista sebagai 

identitas kelompok. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 4 “Coffee vs Non 

Coffee” 

Dalam episode ini mitos 

kedirian adalah pemilihan 

produk menunjukan diri dan 
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kelompok sosial. 

Sensibilitas Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 1 “Pilot” 

Dalam episode ini mitos 

sensibilitas yang terlihat 

adalah metroseksual sebagai 

gaya hidup perkotaan. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 2 “Password 

Hoki” 

Mitos sensibilitas dalam 

episode ini adalah fengshui 

sebagai ciri masyarakat 

Tionghoa. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 3 “W.I.B” 

(Waktu Indonesia bagian Ben) 

Mitos Sensibilitas dalam 

episode ini adalah mesin 

kopi, kopi, dan café 

menggambarkan kelompok 

sosial. 

Filosofi Kopi The Series: Ben 

& Jody – Ep 4 “Coffee vs Non 

Coffee” 

Mitos sensibilitas yang 

terkandung dalam episode ini 

adalah kedai kopi sebagai 

gambaran masyarakat urban. 

 

5.2.2 Hasil analisa penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hasil analisis yang 

saat ini ada dalam kehidupan masyarakat diataranya: 

a.) Analisis tampakan luar dalam gaya hidup 

Budaya visual dalam tampakan luar menunjukan identitas diri 

dengan gambaran moderenitas yang menunjukan kelas sosial 

yaitu masyarakat urban. 

b.) Analisis kedirian dalam gaya hidup 

Identitas-identitas sosial terlihat dari citra, pemilihan produk 

konsumsi dapat menunjukan kelompok sosial. 

c.) Analisis Sensibilitas 

Masyarakat urban terduri dari kelompok sosial yang ditunjukan 

melalui cita rasa gaya hidup perkotaan. 
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d.) Budaya konsumsi adalah hasil dari kreasi kapitalisme 

Kapitalisme di Indonesia mulai muncul pada masa 

Hindia Belanda pada tahun 1870-an, dimana sistem ekonomi ini 

ditetapkan oleh Raffles, Daendles, dan Van den Bosch demi 

menolong perekenomian wilayah jajahan, namun sistem 

perekonomian ini semakin menumbuhkan pertumbuhan pada 

kapitalisasi modal pengusaha asing. Alih-alih membuat 

perekonomian pribumi semakin maju, sistem ini malah semakin 

memperkaya pemerintah Hindia Belanda, yang disebut dengan 

dualisma kapitalisme, yaitu terciptanya kapitalis-purba pada 

masyatakat pribumi dan kapitalis-modern pada perusahaan-

perusahaan Belanda (Fruin,1949:11-12). Kapitalisme sendiri 

semakin berkembang karena dibantu oleh globalisasi. 

Globalisasi memiliki hubungan yang erat dengan istilah 

kapitalisme global atau ekonomi pasar bebas, globalisasi 

kebudayaan, pascamodernisme dan pascamoderenitas. Pasar 

berkembang menjadi pasar bebas yang tidak hanya 

memperdagangkan barang dan jasa, tetapi juga menyangkut 

pasar mata uang (valuta) dan pasar modal. 

Perkembangan kapitalisme global membentuk adanya 

masyarakat konsumen, yang berarti masyarakat telah menjadi 

hamba dari ciptaannya sendiri. Budaya konsumsi yang dipegang 

masyarakat konsumen adalah hasil dari kreasi kapitalisme 

global. Masyarakat konsumen adalah masyarakat yang 

eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang 

dikonsumsi. Hal ini terlihat pada starbucks yang merupakan 

salah satu produk dari kapitalisme global, dimana starbucks 
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menggunakan strategi gaya hidup dalam strategi 

pemasarannya
15

. 

Dalam penelitian ini gaya hidup konsumtif dapat dilihat 

pada: 

 Dalam episode pertama gaya hidup konsumtif terlihat dari 

Starbucks yang dapat menggambarkan kelas sosial masyarakat. 

Hal ini karena konsumsi digunakan sebagai suatu sistem untuk 

membedakan stastus, simbol, dan prestise sosial, serta menandai 

kedatangan dari masyarakat konsumer (Pilliang, 2011:148). 

 Dalam episode pertama gaya hidup konsumtif terlihat dari 

dimana kopi memberi gambaran indentitas gender individu 

dalam kegiatan konsumsi. Masyarakat konsumer mengkonsumsi 

objek-objek konsumsi yang dipandang sebagai ekspresi diri atau 

eksternalisasi para konsumen (bukan melalui kegiatan 

penciptaann), dan sekaligus internalisasi nilai sosial budaya yang 

terkandung didalamnya (Piliang, 2011:148). 

 Dalam episode pertama juga terlihat dimana kopi dibentuk 

sebagai objek konsumsi untuk prilaku konsumtif masyarakat, 

karena kedai kopi memiliki nilai-nilai sosial yang prestise, 

karena mengalami pergeseran makna menjadi pengalaman yang 

dikaitkan dengan kehidupan sosial
16

. 

 Dalam episode kedua kegiatan konsumtif dapat terlihat dari 

dimana keinginan dapat mempengaruhi prilaku dan kelas sosial 

seseorang. Budaya belanja (konsumtif) proses perubahan dan 

perkembangannya didorong oleh logika hasrat dan keinginan 

ketimbang logika kebutuhan (Piliang, 2011:238). 

                                                           
15

 KONSUMERISME MAHASISWA TERHADAP STARBUCKS COFFEE DALAM KERANGKA TEORI 
FETISISME KOMODITAS DAN MOTIVASI HEDONIS oleh Grace Putlia Universitas Bunda Mulia 
tahun 2018 
16

 Penerimaan penonton dalam makna transformasi budaya minum kopi didalam film filosofi 
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 Dalam episode kedua kegiatan konsumtif terlihat dari pilihan 

estetika yang menjelaskan identitas diri. Didalam kebudayaan 

yang dipengaruhi oleh ideologi konsumerisme dan budaya 

popular, identitas menjadi persoalan serius disebabkan didalam 

budaya konsumerisme dan budaya popular identitas individu 

(atau kelompok sosial) dan gaya hidup dikendalikan oleh 

kelompok elite tertentu (produser, kapitalis, dan bintang) sebagai 

bagian dari industri dan komoditi budaya (Piliang 2011:420). 

 Dalam episode ketiga kegiatan konsumtif terlihat dari 

penggunaan objek dalam kedai kopi dapat melihat kelas sosial 

konsumennya. Budaya konsumerisme adalah budaya konsumsi 

yang ditopang oleh proses penciptaan diferensi secara terus 

menerus lewat penggunaan objek-objek komoditi (Piliang 

2011:416). 

 Dalam episode keempat kegiatan konsumtif terlihar dari 

pergeseran makna dari budaya minum kopi yang menunjukan 

prilaku konsumtif. Sebagai aktivitas sosial, aktivitas makanan 

membentuk hierarki konseptual, citra, gaya dan gaya hidup, yang 

pada akhirnya menjadi identitas kebudayaan (Piliang, 2011:433). 

 

e.) Maskulinitas pria dalam budaya patriaki pada periklanan 

Iklan masih erat dengan penggambaran maskulinitas pada pria, 

cara pandang tentang laki-laki masih tidak dapat dilepaskan 

dengan nilai kultural yang melingkupi hubungan sosial 

dimasyarakat. Media digunakan sebagai penyalur pesan dalam 

ideologi ini, selain itu media memiliki peran dalam membentuk 

konstruksi mengenai laki-laki yang tidak kalah kuat dalam 

masyarakat. Karakter pria selalu dikaitkan dengan kemandirian, 

agresi dan kekerasan, kebebasan finansial, dan menarik secara 

fisik. Hal ini juga mendasari bahwa media periklanan dapat 
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dikatakan sebagai sarana legitimasi hegemoni ideologi, sekaligus 

pelestari dominasi ideology patriarki.
17

 

f.) Pergeseran warung kopi menjadi gaya hidup 

Bagi masyarakat Indonesia kopi tidak dapat dipisahkan pada 

kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan kedai kopi 

bermunculan diberbagai daerah, kopi lalu menjadi gaya hidup 

sendiri, untuk menjadi objek konsumsi, suatu barang harus 

diubah menjadi tanda (Baudrillard, 2000:200). Kehadiran kedai 

kopi menjadi ciri khas untuk gaya hidup masyarakat urban. 

Budaya minum kopi saat ini nukan lagi sebagai aktivitas 

primordial, yaitu aktivitas biologis dalam memindahkan 

minumaman ke dalam tubuh, tetapi terdapat nilai-nilai sosial 

yang prestise dalam kegiatan minum kopi. 

g.) Nilai keindahan menjadi parameter dari kegiatan konsumsi 

Nilai keindahan atau estetika merupakan bagian dari budaya 

visual, budaya visual adalah tautan wujud kebudayaan konsep 

(nilai) dan kebudayaan materi (benda) yang dapat segera 

ditangkap oleh indera visual (mata), dan dapat dipahami sebagai 

model pikiran manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

(Sachari Agus, 2007:1). Konsumerisme didefinisikan sebagai 

‘sensibilitas material’ yang secara aktif ditanamkan, karena ia 

berhubungan dengan pengalaman inderawi manusia sebagai 

arena penanaman sensibilitas material (Classen,1197:204). 

h.) Kelompok referensi 

Sikap manusia terbentuk dan berubah oleh dampak moderenisasi 

komunikasi dan pada gilirannya sikap itu berpengaruh pada 
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berbagai aspek kehidupan sosial (Azwar, 1995:60), maka dapat 

diartikan dalam pengambilan keputusan konsumsi sebuah objek 

manusia dapat dipengaruhi oleh sikap dan kemudian membentuk 

prilaku. Teknik persuasi yang ditunjukan dalam episode ini 

menggunakan teknik kelompok refrensi. Kelompok refrensi 

sangat efektif dalam membentuk keputusan karena memiliki rasa 

suka dan kesamaan (Holtz & Miller, 1985), karena ketika suatu 

kelompok menganggumi kelompok lain maka mereka ingin 

menjadi kelompok tersebut, dan ketika orang lain menyatakan 

pendapat tertentu, maka setiap anggota lain cenderung 

mengikutinya. Konsekuensinya orang akan mengikuti opini 

kelompok refrensi itu (Terry & Hogg, 1996). 

 

  Dalam esensi penelitian ini peniliti dapat menyimpulkan bahwa 

kapitalisme dapat membentuk gaya hidup dalam masyarakat, yang 

mengakibatkan adanya pergeseran makna kebudayaan, selain itu keindahan 

atau identitas diri seseorang dapat dilihat dari apa yang dikonsumsi individu, 

periklanan juga merupakan bagian dari media yang digunakan untuk 

mewariskan nilai-nilai dari kebudayaan sebelumnya. Peran luar diri atau 

kelompok eksternal juga dapat mempengaruhi keputasan prilaku, dan gaya 

hidup dari individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


