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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia maritim, menjadi seorang kapten merupakan pencapaian 

yang sangat luar biasa. Posisi kapten ini digambarkan sebagai posisi sentral dan 

sangat penting serta mempunyai tanggung jawab yang besar. Hal ini sepadan 

dengan proses untuk menjadi kapten atau nahkoda tersebut. Untuk mendapatkan 

posisi kapten, seseorang harus mengikuti pendidikan formal atau sekolah kelautan 

sampai tingkat paling akhir (ANT 1/Master) dan mempunyai kelengkapan 

sertifikat-sertifikat kelautan (Ijazah pelaut atau semacamnya). Selain dokumen 

dan sertifikat, untuk menjadi kapten kapal, seorang pelaut harus memiliki 

pengalaman serta pengetahuan yang luas. Bagi seorang kapten, pengalaman 

merupakan hal yang penting untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi 

dalam kapal serta bisa mengorganisir kru-kru yang ada supaya menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata “kapten” memiliki 

arti perwira pertama peringkat pertama dalam ketentaraan, satu tingkat di bawah 

mayor, satu tingkat di atas letnan satu (tanda pangkatnya tiga balok emas lurus 

mendatar yang ditempatkan di bahu baju). Lalu dalam arti lain, kata “kapten” 

adalah orang yang mengepalai atau memimpin sebuah kesatuan atau organisasi, 

(regu, kapal, dan lain-lain). kapten atau nakhoda, sering kita temui dalam dunia 

militer dan maritim. 

Jika pendidikan dan pengalaman adalah faktor untuk menjadi seorang 

kapten kapal yang hebat, tidak pada film Hunter Killer (2018). 
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film Hunter Killer adalah film adaptasi dari novel fiksi Firing Point 

(2012) karya George Wallace dan Don Keith. Wallace adalah mantan komandan 

Navy Seals yang berpengalaman selama 22 tahun di kapal selam nuklir.  

Film ini menceritakan tentang perjalanan dan aksi dari kapal selam perang 

USS Arkansas yang mendapatkan misi awal menyelidiki gugurnya kapal selam 

USS Tampa Bay di kedalaman Laut Barent, Rusia. Sang kapten, Joe Glass 

menemukan fakta adanya keganjilan atas gugurnya kapal selam tersebut. Di sisi 

lain, pasukan elit AS Navy Seals diberikan misi untuk melakukan pengintaian di 

pangkalan Angkatan Laut Rusia, Polyarny, kawasan Teluk Kola, Rusia Utara. 

Dalam pengintaian, pasukan elit ini pun menemukan fakta bahwa adanya 

upaya kudeta yang dilakukan Menteri Pertahanan Rusia, Laksamana Dmitri 

Durov terhadap Presiden Rusia. Mereka menyandera presiden dan membunuh 

ajudannya. Mendapatkan informasi tersebut, Amerika Serikat mengambil insiatif 

untuk melakukan misi penyelamatan terhadap presiden Rusia atas kudeta yang 

terjadi. Upaya itu dilakukan untuk mencegah meletusnya perang dunia ketiga. 

Kapten Joe Glass beserta kru kapal selamnya, USS Arkansas bersama dengan 

pasukan elit Navy Seals saling bekerja sama untuk menyelamatkan Presiden 

Zakarin. 

Tokoh utama pada film ini adalah Kapten Joe Glass. Joe Glass adalah 

mantan kru salah satu kapal selam Amerika. Dalam sebuah keadaan darurat, 

Admiral Fisk merekomendasikan Joe Glass untuk menjadi Kapten USS Arkansas 

dalam misi penyelidikan sebuah kapal selam Amerika yang hilang kontak di Laut 

Barents. Digambarkan tidak memiliki pengalaman profesional sebagai kapten, 

namun berhasil menyelesaikan misinya dengan sangat baik, penulis tertarik untuk 
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menganalisis karakterisasi, gaya kepemimpinan yang dimiliki Kapten Joe Glass 

serta pengaruhnya terhadap lingkungannya. Untuk itu, tulisan ini akan berfokus 

pada analisis gaya kepemimpinan Kapten Joe Glass di dalam film Hunter Killer. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini, penulis 

ingin menganalisa beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan Kapten Joe Glass dalam film Hunter 

Killer? 

2. Bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinan Kapten Joe Glass terhadap 

lingkungannya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian penulis kali ini adalah, 

1. Untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang dimiliki Kapten Joe 

Glass dalam film Hunter Killer. 

2. Untuk mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkan dari gaya 

kepemimpinan Kapten Joe Glass terhadap lingkungannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

dan kajian susastra khususnya yang terkait dengan teori dan analisis karakterisasi 

tokoh dan gaya kepemimpinan tokoh di dalam film. 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi gaya 

kepemimpinan transformasional yang mencakup indikator gaya kepemimpinan 

transformasional dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian 

 Beberapa tema yang dapat dianalisis dari film Hunter Killer antara lain 

tema politik, patriotisme, dan kepemimpinan. Namun, untuk penelitian ini penulis 

membatasi rumusan masalah penelitiannya hanya pada tema kepemimpinan yang 

berfokus pada gaya dan pengaruh kepemimpinan tokoh Kapten Joe Glass. 

1.6 Status Penelitian 

 Beberapa penelitian tentang gaya kepemimpinan dalam film telah dibahas 

dalam beberapa penelitian sebelumnya. Seperti pada artikel berjudul Analisis Tipe 

Kepemimpinan dalam Film “The Last Samurai” oleh Vigor Wirayodha 

Hendriwinaya pada tahun 2016. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa salah 

satu tokohnya yang bernama Katsumoto memiliki tipe atau gaya kepemimpinan 

kharismatik. Walaupun sama-sama menganalisis tentang tipe atau gaya 

kepemimpinan, namun penulis tidak menemukan secara detail indikator indikator 

gaya kepemimpinan transformasional dan pengaruhnya terhadap lingkungan. 

Selain itu belum ditemukannya hasil penelitian dengan tema gaya kepemimpinan 

tokoh utama dalam film Hunter Killer. Sejauh ini, pembahasan tentang film 

Hunter Killer masih berupa review dari pengamat dan penikmat film yang tersebar 

luas di media online. 

1.7 Sistematika Penelitian 

 Penelitian ini berisikan 4 bab yang mana saling berhubungan satu dengan 

yang lain. 

Pertama, ada Bab I yang berisikan tentang pengenalan sedikit tentang 

pendahuluan dari penelitian ini yang mengemukakan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian dan pembatasan penelitian, status penelitian, dan sistematika 

penelitian. 
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 Kedua, ada Bab II yang berisikan landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian. Landasan teori yang akan dibahas antara lain teori karakter, 

karakterisasi, dan gaya kepemimpinan. 

 Ketiga, ada Bab III yang berisikan analisis dan fokus penelitian terhadap 

gaya kepemimpinan dan pengaruh dari gaya kepemimpinan Kapten Joe Glass 

pada film Hunter Killer. 

Terkahir, ada Bab IV yang berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian 

yang didapat dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


