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I. PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

 

Perdagangan bebas yang terjadi, menyebabkan persaingan yang cukup ketat bagi 

para produsen produk sejenis. Perubahan gaya hidup, kemajuan pemikiran, 

membuat konsumen lebih selektif dalam memilih. Sedangkan produk yang 

ditawarkan juga semakin beragam. Demikian juga yang terjadi pada bisnis media 

cetak di Indonesia. Adanya otonomi daerah mengakibatkan munculnya berbagai 

surat kabar lokal. Surat kabar lokal mampu bersaing dengan surat kabar nasional. 

Kejadian tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan media.  

 

Kebutuhan masyarakat terhadap media terus meningkat seiring dengan bertambah 

banyaknya kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Berbagai 

informasi disajikan dengan baik oleh media sebagai jawaban rasa ingin tahu bagi 

masyarakat. Salah satu dampaknya adalah pertumbuhan surat kabar yang cukup 

pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya surat kabar lokal yang bermunculan di 

daerah-daerah di Indonesia. Salah satunya di Bandarlampung, masyarakat 

disuguhi berbagai media cetak lokal yang bisa dijadikan pilihan. 

 

Masing-masing surat kabar memiliki ciri khas yang berbeda tergantung siapa 

target khalayaknya. Gatekeeper akan menyeleksi berita mana saja yang layak 
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dimuat yang sesuai dengan target khalayak. Hal ini bertujuan agar terjalin 

hubungan yang baik antara media dan masyarakat. Sesuai prinsip komunikasi dua 

arah, ada saling ketergantungan antara media, pemerintah, dan masyarakat. 

Karena hubungan antara pembaca dan dengan surat kabar ditentukan oleh berita 

yang dimunculkan. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Harian Pagi Surya oleh 

Mahasiswa UNAIR, Amelia Yulianti tahun 2003, menyatakan bahwa meskipun 

Harian Pagi Surya cukup popular, namun surat kabar harus tetap memperhatikan 

kualitas produk dan kualitas layanannya dalam menghadapi persaingan bisnis 

media cetak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga loyalitas konsumen. Karena 

jika kepuasan konsumen tidak diperhatikan, mungkin saja konsumen akan beralih 

untuk memilih surat kabar yang lain. Dalam hal ini kepuasan konsumen bisa 

diartikan secara sederhana yaitu keadaan yang merupakan kebutuhan, keinginan, 

dan ekspektasi dari konsumen melalu siklus transaksi, yaitu memenuhi atau 

melebihi keinginanya tersebut.  

 

Pada penelitian mengenai kepuasan pemirsa terhadap televisi lokal di Bandung 

tahun 2006, Setyo Widhi Restanto meneliti 2 (dua) stasiun televisi lokal di 

Bandung yaitu STV dan Bandung TV yang dianggap memiliki kekuatan relatif 

sama. Kemudian dicari apakah pelayanan kedua TV lokal tersebut sudah 

memenuhi keinginan dan harapan dari pemirsanya. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode CSI, CSGI, Top Bottom Two Boxes, Analisis 

Kuadran dan CPI terhadap variabel-variabel layanan yang diberikan oleh pihak 

stasiun TV yang disesuaikan dengan dimensi kualitas pelayanan menurut 
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Parasuraman, Zeithaml dan Berry yang terdiri dari: bukti nyata (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan 

empati (empathy). Dari penghitungan tersebut didapat bahwa secara umum 

pelayanan yang diberikan kedua TV lokal tersebut baik. STV tercatat sebagai TV 

lokal terbaik dibandingkan dengan Bandung TV (Setyo Widhi Restanto, 2006: 

18). 

 

Dalam perkembangannya, kini surat kabar telah merambah pada segmen lokal. 

Banyak surat kabar lokal bermunculan yang kemudian diminati dan diterima oleh 

masyarakat dengan berbagai alasan. Dengan didukung kemajuan teknologi dan 

sumber daya manusia, surat kabar lokal tidak kalah menarik minat pembaca. 

Sehingga surat kabar lokal mampu menyerap iklan dan kini bisa tetap bertahan 

meski dibayang-bayangi kemajuan media elektronik yang juga maju pesat. Group 

media besar seperti Jawa Post dan Kompas Gramedia juga melirik pangsa pasar 

lokal ini. 

 

Di Lampung, Jawa Post menerbitkan surat kabar Radar Lampung tahun 2000, 

kemudian surat kabar Rakyat Lampung pada tahun 2002, yang kemudian disusul 

delapan surat kabar lainnya di tahun 2002, yaitu Radar Lamsel (Lampung 

Selatan), Radar Tuba (Tulang Bawang), Radar Tanggamus, Radar Lambar 

(Lampung Barat), Radar Lamteng (Lampung Tengah), Radar Kotabumi 

(Lampung Utara), Radar Metro (Kota Metro), dan Trans Lampung (Hasil prariset 

peneliti di Surat Kabar Radar Lampung 22 Maret 2014). Kompas Gramedia pun 

turut menerbitkan surat kabar Tribun lampung yang terbit di tahun 2008. 
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Dengan keberadaan surat kabar lokal khususnya Radar Lampung dan Tribun 

Lampung yang semakin berkembang, Melihat adanya perbedaan harga diantara 

kedua surat kabar tersebut dan perbedaan-perbedaan lain seperti isi berita. Peneliti 

ingin mengetahui perbandingan tingkat kepuasan membaca surat kabar Radar 

Lampung dan surat kabar Tribun Lampung di Bandarlampung. 

 

Peneliti tertarik pada kedua surat kabar ini karena dari kajian peneliti, peneliti 

melihat ketatnya persaingan diantara keduanya dibandingkan dengan surat kabar 

lokal lain seperti surat kabar Radar Lampung yang sudah memiliki segmentasi 

sendiri. Hal ini dilihat dari gencarnya promosi dan saling klaim sebagai surat 

kabar terbaik di Lampung antara surat kabar Radar Lampung dan surat kabar 

Tribun Lampung. Sehingga dirasa jika diperbandingkan akan kurang identik. surat 

kabar Radar Lampung dan surat kabar Tribun lampung memiliki segmentasi yang 

hampir sama yaitu kalangan menengah dan menengah ke bawah. 

 

Melihat hal lain, peneliti juga mempertimbangkan harga diantara keduanya. Radar 

Lampung dijual dengan harga Rp 3.000 dan Tribun Lampung dihargai Rp 1.000 

(Hasil riset peneliti pada loker surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung 

tanggal 20 Maret 2014). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

peneliti memutuskan untuk membandingkan Radar Lampung dan Tribun 

Lampung karena tingkat keidentikannya tinggi. Sedangkan peneliti memilih studi 

tentang tingkat kepuasan karena peneliti melihat bahwa konsumen bersifat aktif 

dalam memilih menggunakan media mana yang dapat memenuhi kebutuhannya. 
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Kepuasan adalah hasil dari penilaian konsumen bahwa media massa telah 

memberikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Kita bisa memahami 

interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang itu (uses) 

dan kepuasan yang diperoleh (gratifications). Gratifikasi yang sifatnya umum 

antara lain pelarian dari rasa khawatir, peredaan rasa kesepian, dukungan 

emosional, perolehan informasi dan kontak sosial (Nurudin, 2004: 183). 

 

Konsep pemuas kebutuhan konsumen dibagi menjadi dua yaitu, motif atau 

Gratifications Sought (GS) dan kepuasan yang diperoleh atau yang biasa disebut 

Gratifications Obtained (GO). Gratifications Sought adalah alasan yang timbul 

dari sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh individu. Dalam hal ini, individu 

menggunakan media untuk mencari kepuasan atau pemenuhan kebutuhan. 

Kebutuhan tiap individu itu berbeda satu dan lainnya. Jadi gratifications sought 

bisa diartikan motif yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi media. 

Sedangkan Gratifications Obtained adalah kepuasan nyata yang diperoleh 

individu atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu setelah menggunakan 

media. Kepuasan dalam penelitian ini adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah 

membaca Radar Lampung dan atau Tribun Lampung. Kepuasan ini bisa diukur 

dengan terpenuhinya motif yang mendasari seseorang membaca Radar Lampung 

atau Tribun Lampung (Kriyantono, 2006: 206). 

 

Pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana tingkat kepuasan membaca Radar 

Lampung dan Tribun Lampung. Terdapat empat kepuasan, yaitu informasi, 

identitas personal, interaksi sosial dan hiburan. Sedangkan, konsumen surat kabar 

diartikan sebagai orang yang secara berlangganan membeli surat kabar, 
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memperoleh kiriman surat kabar atau membeli secara berkelanjutan. Konsumen 

surat kabar cenderung lebih sering membaca surat kabar. Konsumen surat kabar 

biasanya membayar tagihan surat kabar per bulan atau tergantung kesepakatan. 

Dalam konteks ini, konsumen dibedakan menjadi dua yaitu konsumen yang hanya 

berlangganan satu surat kabar saja dan konsumen yang berlangganan beberapa 

surat kabar sekaligus. 

 

Mempertimbangkan hal di atas, peneliti menggunakan teori Uses and 

Gratification yang menjabarkan tentang efek yang dihasilkan sebagai akibat dari 

pesan media massa, yang dapat mempengaruhi sikap seseorang. Severin and 

Tankard dalam Kriyantono (2006: 207) mengatakan efek yang terjadi pada diri 

individu melihat pada perubahan yang terjadi pada diri konsumen komunikasi 

massa yaitu pada penerimaan informasi, kemudian setelah penerimaan informasi 

tersebut akan mengubah perasaan dan sikap seseorang berdasarkan tingkat 

kebutuhan individu terhadap media massa atau intensitas terpaan media terhadap 

individu. 

 

Dalam penelitian ini, menekankan bahwa teori Uses and Gratification 

menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sesuatu itu menunjukkan kepuasan. 

Artinya, apabila seseorang puas terhadap layanan dari suatu hal, tak menutup 

kemungkinan bahwa ia akan menggunakan layanan yang sama untuk melakukan 

pemenuhan atas kebutuhannya. Selanjutnya, peneliti memilih konsumen surat 

kabar di Bandarlampung karena peneliti berasumsi bahwa konsumen di 

Bandarlampung lebih melek media dan lebih selektif karena surat kabar yang 

beredar beranekaragam sehingga menimbulkan proses memilih sebelum membeli 
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atau membaca, pembaca atau konsumen di Bandarlampung tidak tergantung pada 

surat kabar tertentu yang hanya menjangkau daerah tertentu. 

 

Penelitian ini mempertanyakan perbedaan kepuasan konsumen surat kabar Radar 

Lampung dan surat kabar Tribun Lampung dengan membandingkan harapan 

konsumen terhadap isi media (Gratification Sought) dan persepsi kepuasan yang 

diperoleh setelah membaca media (Gratification Obtained). Maka untuk 

penelitian ini dapat dirumuskan variabel penelitian: Gratification sought - media 

uses - persepsi mengenai Gratification Obtained. Gratification sought merupakan 

harapan yang menjadi motif penggunaan media. Harapan tersebut merupakan 

tingkat kepuasan yang ingin diperoleh dalam memenuhi kebutuhan. Dalam 

penelitian ini, motif diuraikan dengan menggunakan fungsi media bagi individu 

berdasarkan McQuail dalam Nurudin (2007: 194) yaitu motif gratifikasi 

informasi, gratifikasi identitas pribadi, gratifikasi integrasi dan interaksi sosial, 

gratifikasi hiburan. 

 

Gratification Obtained diperoleh setelah mengkonsumsi media. Individu bisa 

mengetahui seberapa tinggi kebutuhannya terpenuhi dengan menggunakan media. 

Penggunaan media sebagai variabel antara dalam rumusan uses and gratification 

merupakan jumlah waktu yang digunakan dalam mengkonsumsi berbagai media, 

jenis media, berbagai hubungan antara konsumen dengan isi media atau media 

secara keseluruhan. Jenis media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media cetak dan online. Penggunaan media merupakan perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi media massa, dalam hal ini membaca Surat Kabar Radar Lampung 

dan Tribun Lampung. 
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Gratifification Obtained merupakan persepsi kepuasan atas media pada tingkatan 

tertentu. GO merupakan perasaan atau kondisi psikologis seseorang dalam 

pengalamannya menikmati. Variabel ini sebagai GO akan dibandingkan dengan 

variabel independen sebagai GS untuk memperoleh tingkat kepuasan. Maka 

dalam operasionalisasinya GO diuraikan dalam pola yang sama dengan GS. Jadi, 

fokus penelitian ini adalah membandingkan nilai harapan (GS) dan nilai persepsi 

kepuasan (GO) pembaca Radar Lampung dan Tribun Lampung untuk 

memperoleh tingkat kepuasan. Kemudian, melihat perbandingan tingkat kepuasan 

kedua media tersebut. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu, 

Adakah perbedaan tingkat kepuasan pembaca antara Radar Lampung dan Tribun 

Lampung? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pembaca 

antara Radar Lampung dan Tribun Lampung. 
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1. 4 Kegunaan Penelitian 

 

1. 4. 1 Kegunaan penelitian secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

kajian ilmu. Harapannya penelitian ini dapat menggembangkan atau menambah 

referensi bagi dunia ilmu komunikasi, dan dapat memberi pengetahuan tentang 

komunikasi media massa, dalam hal ini surat kabar atau surat kabar. Selain itu 

peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik 

pada teori Uses and Gratification. sehingga dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai referensi. 

 

1. 4. 2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran Peneliti 

kepada insan media. dan menjadi tambahan referensi tentang bagaimana tingkat 

kepuasan pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


