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                                                          ABSTRAK 

 

Filosofi Kopi merupakan sebuah film karya Dewi Dee. Film bagi pencinta 

kopi dimana film tersebut menceritakan tentang secangkir kopi yang dibuat dalam 

berbagai moment dengan kesan berbeda bagi tiap penikmatnya. Film ini akan 

menceritakan tentang dua sahabat yang sedang mencari sosok jati diri, perjalanan 

berdamai dengan masa lalu, dan sukses melalui usaha kopi yang mereka geluti. 

Kisah tentang bagaimana perjuangan serta kerja keras dua orang pemuda yang 

memperlihatkan sebuah makna pesan moral yang terdapat didalamnya dan 

memberikan banyak pelajaran untuk dijadikan pengalaman dalam kehidupan yang 

nyata. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan moral di dalam sebuah 

film filosofi kopi. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode semiotika Roland Barthes yang dalam analisisnya menggunakan 

lima kode yaitu : (1) Hermeneutika (2) Semik (3) Simbolik (4) Proairetik (5) 

Kultural serta analisis makna Konotasi, Denotasi dan Mitos. 

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan beberapa dialog yang 

dibawahkan oleh tokoh-tokoh dalam adegan Film Filosofi Kopi yang didalamnya 

terkandung beberapa pesan moral, diantaranya “pesan kesabaran, kasih sayang dan 

saling memaafkan” yang ditunjukan oleh tokoh Jody yang diperankan oleh Rio 

Dewanto dan tokoh Ben yang diperankan oleh Chicco Jeriko. Film ini juga 

memperlihatkan persahabatan sesama lelaki yang biasanya jarang diangkat dalam 

sebuah film. Selain itu, dalam film filosofi Kopi ini banyak pesan moral yang dapat 

kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita contohnya dalam adegan tokoh Pak 

Seno saat menjelaskan kepada Jody dan Ben bagaimana cara merawat tanaman 

kopinya seperti halnya merawat makhluk hidup pada umumnya yang perlu dirawat 

dengan kasih sayang. 

 

Sekalipun demikian, tentu saja terdapat berbagai macam keterbatasan dalam 

penelitian ini terutama terkait kemungkinan bagi penulis untuk melakukan 

pertemuan langsung atas Film Filosofi Kopi dengan sumber utamanya yakni 

pencipta Film. Untuk penelitian mendatang, bisa mengkaji lebih dalam dan 

menggali informasi melalui penulis skenario, sutradara, produser. Dengan analisis 

yang lain. 
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