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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Produser 

Worthington (2009) berpendapat bahwa dalam pembuatan film, seorang produser 

berperan untuk mengawasi dan menyalurkan sebuah proyek film kepada seluruh 

pihak yang terlibat dengan mempertahankan integritas, suara dan visi film 

tersebut. Produser juga mengambil risiko keuangan dengan mengeluarkan uang 

mereka sendiri, khususnya selama periode pra-produksi. Pada bagian ini, segala 

sesuatu yang dibutuhkan dalam produksi film nanti harus dipersiapkan. Produser 

berperan penting didalam proses ini karena seorang produser harus 

mempersiapkan berbagai macam hal yang menunjang saat produksi, antara lain 

mempersiapkan aktor, mencari lokasi, menyiapkan kru dan peralatan yang akan 

digunakan, mencari dana, dan pembuatan jadwal shooting (Hlm. 22-23). 

Masuk kedalam tahap selanjutnya yaitu Produksi, pada tahap ini Produser 

sudah tidak terlalu didalam aspek kreatif dalam produksi, karena itu sudah 

menjadi bagian dari sutradara dan penata kamera bersama dengan aktor yang 

memainkan peran. Produser lebih memperhatikan permasalahan yang terjadi 

didalam produksi agar tidak menghambat sutradara dalam menjalankan peran nya 

(Hlm.24-25). 

Pada tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. Bagian dari final produksi. 

Produser harus memastikan bahwa editing masuk kedalam penjadwalan yang

Analisis Performa, Hannan Cinthya, FSD UMN, 2015



 

 5 

benar, memastikan bahwa hasil yang sudah masuk kedalam proses editing tidak 

ada yang akan di re-shoot (pengambilan ulang gambar yang tidak baik atau gagal) 

(Hlm.26-27). 

Honthaner (2010) menyatakan proses distribusi adalah sebagai proses 

dimana sebuah film mencapai pasar dan dibuat tersedia untuk target penonton. 

Menurutnya secara praktis, distribusi berarti menjual film untuk distributor teater, 

jaringan penyiar, perusahaan DVD dan media baru (Hlm.411-412). 

Produser terlibat aktif dalam semua tahapan proses pembuatan film, mulai 

dari pemunculan ide dan pengembangan hingga penyaluran proyek film tersebut. 

Ia juga mengatakan bahwa seorang produser harus memiliki pengetahuan tentang 

semua bidang produksi dari awal sampai akhir dan mampu mengorganisir timnya, 

seperti persetujuan naskah akhir dan mempekerjakan anggota tim produksi utama 

termasuk sutradara dan manajer produksi, produser juga harus memiliki 

pengetahuan yang baik dari aspek keuangan, hukum dan teknis produksi sampai 

pendistribusian dan tahap ekshibisi film tersebut. Dalam sebuah film pendek yang 

merupakan sebuah film independen tentu memiliki cara lain dalam pemasarannya. 

Ia mengatakan bahwa film pendek yang cenderung memiliki budget yang terbatas 

harus menemukan cara yang efektif untuk dipublikasikan(Hlm. 125). 

Barnwell (2008) juga mengatakan bahwa seorang produser terlibat selama 

proses pembuatan film dari pengembangan hingga selesai. Ia pun mengatakan 

bahwa produser yang memulai, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengontrol 

jalannya produksi seperti mencari dana, mencari kru hingga tahap promosi film 

sehingga sampai kepada penonton (Hlm. 14). 
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2.2. Pemasaran 

Pemasaran (marketing) menurut Kotler (2012) sebagai proses sosial dan 

manajerial yang dilakukan oleh individual dan organisasi untuk memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran nilai 

dengan pihak lain (hlm. 8). 

Smith & Taylor (2004) menyatakan bahwa marketing terbagi menjadi dua 

bagian yaitu above the line dan below the line (Hlm. 23). 

1. Above The Line, mengacu pada iklan yang  pada dasarnya mengacu juga 

pada promosi penjualan dan hubungan masyarakat. Media konvensional seperti 

yang kita tahu, televisi dan radio iklan, cetak maupun internet. Ini adalah 

komunikasi yang ditujukan untuk penyebaran lebih luas penonton. Above the line 

advertising berarti setiap iklan yang keluar harus  membayar untuk menggunakan 

ruang yang akan digunakan nanti.  

2. Below The Line, melibatkan distribusi pamflet, selebaran, stiker, brosur 

yang ditempatkan pada titik penjualan, di jalan-jalan melalui spanduk dan plakat. 

Finney (2010) menegaskan bahwa pemasaran menawarkan berbagai alat 

komunikasi dan strategi yang menghubungkan produk dengan konsumen dalam 

hal ini yaitu pembeli (distributor) dan penonton.  Setiap film mempunyai ciri yang 

berbeda, oleh karena itu setiap film memerlukan strategi pemasaran khusus 

(Hlm.102-103).  

Kerrigan (2010) menambahkan ada banyak sekali elemen yang 

membentuk sebuah film.Elemen-elemen promosi ini sering disebut dengan 

marketing mix (place,product,place,promotion) atau bauran pemasaran yang 

melibatkan komunikasi antara organisasi dan target publik pada segala bentuknya 
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yang ditujukan untuk melihat sebuah kinerja(Hlm. 81). 

Morissan melaporkan marketing mix tersebut meliputi: 

1. Product, berupa barang atau jasa yang ditawarkan pada target 

khalayak agar diminta, digunakan dan dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan. 

2.        Price, merupakan harga yang dikenakan pada target sasaran. 

3. Place, merupakan cara produk didistribusikan kepada khalayak 

yang tepat sasaran. 

4. Promotion, merupakan cara produk tersebut diperkenalkan dan 

dipromosikan pada khalayak bisa melalui penjualan personal dann promosi 

penjualan. 

Pemasaran memfasilitasi proses pertukaran dan pengembangan hubungan 

dengan konsumen dengan cara mengamati dengan cermat kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang dilanjutkan dengan mengembangkan suatu produk 

(product) yang memuaskan kebutuhan konsumen dan menawarkan produk 

tersebut pada harga (price) tententu serta mendistribusikannya agar tersedia di 

tempat-tempat (place) yang menjadi pasar bagi produk yang bersangkutan. Untuk 

itu perlu dilaksanakan suatu program promosi (promotion) guna menciptakan 

kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk yang bersangkutan (2010. 

Hlm. 5). 

2.3. Promosi  

Morisson menyatakan promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam 

menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik 

untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang 
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dipasarkannya. Morisson juga membahas hal yang penting dilakukan pada 

marketing mix harus terfokus pada 4P (place, product, place, promotion), 

terutama pada elemen promosi yang menjadi inti dari komunikasi pemasaran. 

Dengan melakukan kegiatan promosi yang tepat, maka target penonton dapat 

lebih sadar terhadap produk kita. 

 

 

 

Gambar 2.1 Elemen Of The Promotional Mix 

(Advertising and Promotion An Integreted Marketing Communication Perspective. 2009). 

 

Salah satu yang menjadi pendukung dari kegiatan Marketing mix adalah 

promotion mix. Promotion mix merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi 

yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang 

dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal, yang terdiri dari (2010. Hlm. 

5). : 

 
1. Advertising (iklan) adalah bentuk komunikasi nonpersonal tentang 

organisasi, produk, jasa atau ide yang dibayar oleh pihak tertentu yang 

memiliki kepentingan dan diketahui, seperti iklan kora, majalah, poster, radio, 

katalog dll. 

2. Sales promotion (promosi penjualan) merupakan kegiatan marketing yang 

bertujuan mendorong penjualan langsung pada konsumen akhir. 

Promotional*Mix*
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3. PR and publicity adalah bentuk komunikasi nonpersonal tentang 

organisasi, produk, atau ide yang dijalankan dan dibayar oleh pihak yang 

memiliki kepentingan namun tidak diketahui. 

4. Personal selling, bentuk komunikasi orang ke orang, dimana penjual 

berusaha untuk membantu dan atau membujuk para calon pembeli untk 

membeli produk atau layanan peruahaan yang ditawarkan. 

5. Direct marketing, adalah bentuk komunikasi langsung yang dilakukan 

organisasi atau perusahaan kepada target customer untuk mendapatkan respon 

atau transaksi langsung yang dilakukan melalui internet. 

6. Internet marketing, pemasaran yang dilakukan melalui internet, yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang memungkinkan 

penggunanya menerima informasi pada saat itu juga (real time)  misalnya 

melalui situs. 

Hal ini bertujuan agar dapat menyebarkan informasi produk kepada target 

pasar dengan berbagai cara, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. 

 

2.3.1 Media Online 

2.3.1.1 Internet Strategy 

Moriarty, Mitchel & Wells menegaskan bahwa secara teknis, internet adalah 

sistem jaringan komputer internasional yang saling terhubung. Mereka juga 

melaporkan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan pada sensus 2000, 

bahwa lebih dari 50 persen rumah tangga memiliki komputer dan 42 persen 

dari mereka membuka internet setidaknya satu kali dalam sehari (Hlm. 347). 
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Gambar 2.2 Indonesia Internet User 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 

 
Barnwell (2008) menyatakan hubungan antara Internet dan film dari 

perspektif pemasaran dapat dilihat pada tingkat mikro, yang meliputi media 

interaktif dan dampaknya terhadap khalayak melalui jejaring sosial, widget, 

aplikasi , podcasting, dll. Dapat juga dianalisis pada tingkat makro, dimana 

pemasaran film yang meliputi titik pertemuan sosial, ekonomi, kreatif dan 

teknologi (Hlm. 342). 

Untuk sebuah film pendek independent, Mariach menekankan bahwa salah 

satu cara promosi yang paling ampuh yaitu melalui jaringan internet. Beberapa 

pembuat film memulai pemasaran melalui internet untuk terhubung dengan 
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khalayak, sementara film belum selesai diproduksi (2009, Hlm. 237). 

 
2.3.1.2 Social Media Marketing 

Moriarty, Mitchel & Wells menyatakan bahwa kategori baru di situs adalah 

jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan dirinya, 

berinteraksi dengan teman, dan mempublikasikan konten sendiri di Internet 

(Hlm.359). 

 Situs We Are Social menyatakan bahwa tiga dari 10 jejaring sosial yang 

paling banyak digunakan adalah aplikasi chatting, diantaranya WeChat dengan 

272 juta pengguna aktif, Whatsapp dengan 400 juta pengguna aktif, Line dengan 

600 juta pengguna aktif. 

 

Gambar 2.3 Indonesia Social Media Use 

(http://id.techinasia.com/statistik-pengguna-internet-di-dunia-dan-indonesia-slideshow. 2013). 
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Dan Zarella (2010) mencatat bahwa lebih dari 250 juta orang adalah 

pengguna Facebook aktif. Lebih dari 346 juta orang membaca blog, dan 184 juta 

orang blogger sendiri. Twitter memiliki lebih dari 14 juta pengguna terdaftar, dan 

YouTube mengklaim lebih dari 100 juta pemirsa per bulan.  

Lee dan Gillen (2011) mengatakan bahwa konten digitalisasi mudah dan 

murah di akses sehingga penonton dengan gampang untuk streaming atau 

download ke salah satu perangkat yang terhubung internet mereka. Lee dan Gillen 

juga menyatakan bahwa film independen dengan anggaran yang terbatas mencoba 

untuk menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran mereka. Ia juga 

mengemukakan beberapa media sosial yang menjadi pasar promosi karena 

beberapa media sosial tersebut sangat efektif sebagai media promosi seperti (Hlm. 

53-55) : 

1. Twitter 

Twitter adalah layanan microblogging dan salah satu situs media sosial yang 

tumbuh pesat. Dibatasi dengan 140 karakter tulisan untuk update membuat 

penulis harus dengan teliti memilih kata-kata. Hal ini telah terbukti berhasil 

untuk memulai marketing campaigns dengan murah. 

2. Facebook 

Dengan lebih dari 500 juta pengguna, Facebook digunakan untuk lebih dari 

sekedar jejaring sosial. Saat ini facebok banyak digunakan untuk program 

promosi karena tergolong mudah dalam penggunaan, dan facebook 

mempunya halaman Fan yang bekerja dengan baik untuk membangun 

komunitas dengan minat yang sama. 
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3. YouTube 

YouTube adalah penyedia video hosting online terbesar di dunia. Selain itu, 

didalam youtube kita bisa melihat segala bentuk aktivitas yang terekam melalui 

video. 

Hal ini menunjukkan kekuatan jaringan sosial untuk para penonton, 

penonton tidak hanya menonton TV,  mereka juga skrining konten pada komputer 

mereka, mengakses acara di iPhone, BlackBerry, iPads, dan media / game. 

Produser harus mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi pemasaran 

yang menyediakan khalayak target mereka dengan tayangan media sosial secara 

bersamaan. 

 
2.3.1.3.     Measurement 

Miller (2011) mengatakan bahwa di akhir kampanye yang sudah dibuat, perlu 

dilakukan pengukuran untuk mengukur seberapa efektif itu. Apakah melakukan 

kampanye memenuhi tujuan? Apakah mencapai jumlah penonton yang  

diinginkan? Apakah ada diharapkan peningkatan penjualan? Perlu untuk 

menganalisis hasil untuk melihat mengapa projek yang dibuat di bawah harapan. 

Menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan kemudian menganalisis kinerja. 

Alasan untuk melakukan pengukuran adalah melacak kinerja bagian lain dari 

pemasaran yang sudah di buat untuk menyempurnakan aktivitas dan memiliki 

dampak yang lebih besar, untuk mengukur efektivitas upaya yang sudah 

dilakukan, dan belajar untuk merencanakan kegiatan di masa mendatang 

(Hal.208). 
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1.  Facebook Insight 

Mathos (2012) menyatakan bahwa Facebook telah menjadi tempat yang efektif 

untuk melibatkan semua pendukung. Sehingga dapat memahami bagaimana 

mereka berinteraksi dengan konten yang sudah dibuat. Facebook menyediakan 

Facebook Insight untuk menganalisis secara gratis untuk menentukan update yang 

dapat berpengaruh kepada jumlah viewers yang mengunjungi laman Facebook 

(Hlm.91). 

 
Gambar 2.4 Facebook Insight 

(http://www.socialmediaexaminer.com/new-facebook-insights/) 
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Gambar 2.5 Total Likes Facebook Insight 

(http://www.socialmediaexaminer.com/new-facebook-insights/) 
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Beberapa peralatan yang digunakan di Facebook Insight diantaranya adalah : 

a) People Talking About This? 

Ini adalah jumlah orang unik yang membuat cerita tentang halaman yang sudah 

dibuat selama periode tujuh hari terakhir.  

b) Friends of Fans  

Metrik ini menggambarkan maximum impression yang terjadi. Melalui metrik ini 

kita dapat mengetahui seberapa jauh penyebaran maksimal dari konten halaman 

kita.  

c) Reach 

Metrik ini menggambarkan jumlah unique user yang terpaparkan konten Anda. 

Unique user yang membaca konten, atau bahkan berinteraksi terhadap konten 

Anda bisa merupakan fans maupun non-fans. Atau dengan kata lain, reach 

merupakan jumlah dari total fans + non fans yang terpaparkan konten Anda. 

Dalam hal ini reach merupakan “pasar pertama” karena pesan Anda sudah sampai 

di mereka. 

Jumlah orang yang melihat konten yang berkaitan dengan halaman anda, 

pada saat anda update status, unggah foto atau video dalam periode tertentu yang 

diberitahukan oleh facebook, dan terbagi menjadi 3 sumber yaitu: organic, viral, 

paid dan total dimana masing – masingnya akan saya jelaskan definisinya sebagai 

berikut: 

Organic: Jumlah orang yang melihat konten yang berkaitan dengan halaman anda 

melalui newsfeed. 
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Viral: Jumlah orang yang melihat konten yang berkaitan dengan halaman anda 

karena orang tersebut melihat adanya interaksi atau cerita yang terbentuk antara 

temannya dengan halaman anda, baik itu dalam bentuk like, berkomentar atau 

berbagi. 

Paid: Jumlah orang yang melihat konten yang berkaitan dengan halaman anda 

melalui iklan facebook baik iklan yang berbentuk “ponsored stories atau 

marketplace ads” 

d) Total Fans  

Tentunya metrik ini merupakan metrik yang paling familiar bagi Anda. Metrik ini 

memaparkan berapa jumlah unique user yang memberikan Likes dan bergabung 

dalam halaman Anda. Metrics ini juga berbicara tentang basic reach konten Anda. 

Atau bisa dikatakan  minimum impression-nya. Konten yang Anda posted pasti 

akan ada di newsfeed mereka (dalam hal ini bila tidak ada fans yang melakukan 

unsubscribe). Metrics ini merupakan bagian dari “pasar pertama” Anda, Reach. 

 

e) Engaged User 

 

Metrik ini lebih berharga dari sekedar reach. User dihitung ke dalam metrik ini 

bila ia sudah menampilkan reaksi tertentu terhadap postingan Anda. Ada lima 

reaksi yang ditangkap, pertama klik video play (bila konten Anda merupakan 

video). Kedua, klik foto untuk melihatnya dalam bentuk yang lebih besar. Ketiga, 

klik link yang terdapat dalam post Anda. Keempat, klik pada tempat di luar ketiga 

hal yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya klik pada nama orang yang 

memberikan komentar, klik pada like button, atau klik pada waktu posting.  
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Kelima, stories generated, atau jumlah respond dalam bentuk cerita. Dalam hal 

ini mencakup memberikan likes atau komentar pada konten Anda, berbagi konten 

Anda, menjawab pertanyaan, atau melakukan reservasi terhadap undangan Anda. 

intinya, membuat sebuah cerita dari konten yang Anda hasilkan. 

 

f) Talking About This 

 

Dalam metrik inilah engagement dihitung. Metrik ini berisi jumlah unique user 

yang memberikan respon dalam bentuk cerita. Metrik ini merupakan pasar yang 

paling potensial  karena mereka berisikan unique user yang bersedia membangun 

cerita dari konten Anda. Talking about this merupakan bagian dari Engage User 

tahap kelima, stories generated. 
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2. Google Analytic atau Youtube Insight 

Mathos (2012) berpendapat bahwa pemasaran video yang efektif harus dianalisis 

oleh serangkaian metrik untuk menentukan apakah pemasaran itu sukses atau  

perlu penyesuaian lagi. Google mempunyai fitur Google Analytic untuk melihat 

metrik keberhasilan tersebut. Data – data dapat diperoleh dari metrik yang ada 

didalam Google Analytic, cara ini dapat digunakan untuk mempengaruhi masa 

depan produksi video. Dibawah ini dijelaskan beberapa panel kinerja dasar 

metrik: 

1. Total Penonton. Insight menampilkan jumlah penayangan total dalam 

format grafik dari waktu ke waktu.  

2. Rating. Jumlah total peringkat (baik suka dan tidak suka) video.  

3. Komentar. Jumlah komentar video. Grafik di bawah angka ini 

mencerminkan komentar dari waktu ke waktu. 

4. Favorit. Berapa kali video ini telah ditambahkan ke daftar favorit pemirsa. 

Grafik di bawah angka ini mencerminkan favorit dari waktu ke waktu. 

5. Link. Ini sebenarnya tonggak untuk video, sepanjang baris "Pandangan 

Pertama dari perangkat mobile," "Pandangan Pertama dari iklan," "Rujukan 

pertama dari YouTube". 

6. Pemirsa. Bagian ini memberikan rincian demografis umum pada video 

yang paling popular, tampilan dengan jenis kelamin dan kelompok umur 

(Hlm.211). 
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Gambar 2.6 Google Analytic  

(http://blog.measureful.com/2014/02/the-evolution-of-google-analytics-a-timeline/) 
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3. Website Tools 

Srivastava, Cooley, Deshpande, dan Tan (2000) berpendapat bahwa Web analytics 

adalah sebuah metode dalam e-commerce untuk kegunaan penelitian agar bisa 

melihat dan memahami kegiatan online. Penggunaan analisis situs dalam aplikasi 

ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih lengkap mengukur 

aktivitas anggota baik terlihat dan tak terlihat melalui penggunaan dari log server 

(Hlm.05). 

 

Gambar 2.7 Website tools 

(www.simbiosisfilm.com) 
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Gambar 2.8 Website tools 

(http://worldwide101.com/blog/3-tools-your-virtual-assistant-should-be-using-to-track-online- 

analytics/) 

 

4. Angket 

Husein (2002) menyatakan bahwa anget adalah salah satu cara pengumpulan data 

dengan menyebarkan data kepada para responden, dengan harapan mereka dapat 

memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan yang 

diberikan bisa bersifat terbuka dan tertutup (Hlm. 02 ). 
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2.4 Metode Kuantitatif 

Stokes (2003) menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan terhadap metode-

metode yang didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas dan biasanya 

diasosiasikan dengan analisis statistik. 
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