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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2. 1 Komunikasi Massa 

 

2. 1. 1 Pengertian Komunikasi Massa 

Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi massa. Sejalan dengan 

perkembangan teknologi komunikasi, media komunikasi massa pun semakin 

canggih dan kompleks serta memiliki kekuatan yang lebih dari maa-masa 

sebelumnya, terutama dalam hal menjangkau komunikan. Dengan adanya media 

modern memungkinkan berjuta-juta orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi 

ke hampir seluruh pelosok dunia. Berikut akan dipaparkan beberapa pendapat 

mengenai komunikasi massa. 

 

Pengertian proses komunikasi massa pada hakekatnya merupakan proses 

pengoperan lambang-lambang yang berarti, yang dilakukan melalui saluran, yang 

biasanya dikenal dengan media. Dalam hal ini yang dimaksud dengan media 

adalah alat yang digunakan untuk mencapai massa. Dari uraian tersebut diatas 

dapat dijelaskan bahwa komunikasi massa merupakan suatu proses yang 

melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi media massa secara 

proporsional guna menyebarluaskan pesannya melampui jarak untuk 

mempengaruhi konsumen dalam jumlah yang banyak. 
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Elvinaro dan Lukiati (2007: 3) mengatakan bahwa “mass communication is 

messages communicated throught a mass medium to large number people” 

(Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang). Menurut Liliweri (2011: 3), komunikasi massa 

merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam 

menghubungkan komunikator dan komunikan secara masal, berjumlah banyak, 

bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen dan meninggalkan efek 

tertentu. Definisi lain mengenai komunikasi massa diungkapkan oleh Gebner 

(Elvinaro dan Lukiati 2007: 3), yang mengatakan bahwa: 

“mass communication is technologically and institutionally based 

production and distribution of the most broadly shared continous flow of 

messages in industrial societies” (Komunikasi massa adalah produksi dan 

distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang 

kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri). 

 

Meletze juga mengungkapkan pendapatnya sebagaimana dikutip Elvinaro dan 

Lukiati (2007: 4), ia mengartikan komunikasi massa sebagai bentuk komunikasi 

yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis 

secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Media penyebaran 

tersebut dapat dilakukan melalui media surat kabar, baik melalui media cetak 

maupun media elektronik. 

 

 

2. 1. 2 Karakteristik Komunikasi Massa 

Setiap orang yang menggunakan komunikasi massa sebagai alat untuk melakukan 

kegiatan komunikasi, haruslah memahami karakteristik komunikasi massa itu 
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sendiri. Adapun karakteristik komunikasi massa menurut Liliweri (2011: 37-39) 

adalah: 

1. Sifat Komunikator 

Sesuai dengan hakekatnya dalam sifat penggunaan media atau saluran 

secara profesional dengan teknologi tinggi melalui usaha-usaha industri 

maka kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi 

usaha yang mempunyai struktur, fungsi dan misi tertentu. 

2. Sifat pesan  

Pesan komunikasi massa bersifat umum, dan universal tentang pelbagai 

hal dari berbagai tempat. Isi dari media massa itu sendiri tentang berbagai 

peristiwa apa saja yang patut diketahui oleh masyarakat umum.  

3. Sifat media massa 

Salah satu ciri yang khas dalam komunikasi massa adalah sifat media 

massa. Komunikasi massa tampaknya lebih bertumpu pada andalan 

teknologi pembagi pesan dengan menggunakan jasa industri untuk 

memperbanyak dan melipatgandakan. Dengan bantuan industri ini 

mengakibatkan berbagai pesan dapat menjangkau konsumen dengan cara 

yang tepat, cepat dan terus menerus. 

4. Sifat Komunikan  

Komunikan dalam komunikasi massa adalah konsumen. Konsumen 

merupakan masyarakat umum yang sangat beragam, heterogen dalam segi 

demografis, geografis, maupun psikografis. Jumlah komunikan itu sangat 

besar dan diantara mereka ada yang tidak saling kenal namun pada suatu 
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waktu dan tempat relatif sama mereka memperoleh jenis pesan yang sama 

dari media massa tertentu.  

5. Sifat efek 

Bagaimanapun juga komunikasi massa mempunyai efek tertentu. Secara 

umum terdapat tiga efek dari komunikasi massa, berdasarkan teori hierarki 

efek, yaitu efek kognitif (pesan komunikasi massa mengakibatkan 

konsumen berubah dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat 

terhadap suatu yang diperolehnya), efek afektif (pesan komunikasi massa 

mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari konsumen), dan efek 

konatif (pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil 

keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). 

6. Sifat umpan balik  

Umpan balik dari komunikasi massa biasanya lebih bersifat tertunda. 

Pengembalian reaksi terhadap suatu pesan kepada sumbernya tidak terjadi 

pada saat yang sama melainkan setelah suatu media itu beredar atau 

pesannya itu memasuki kehidupan suatu masyarakat tertentu. 

 

2. 1. 3 Efek Komunikasi Massa 

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliweri (2011: 39), secara umum 

terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu:  

1. Efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakibatkan konsumen berubah 

dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang 

diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan, atau informasi. 
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2. Efek afektif, pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya 

perasaan tertentu dari konsumen. Orang dapat menjadi lebih marah dan 

berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat 

kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada 

hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.  

3. Efek konatif, pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil 

keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini 

merujuk pada prilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola 

tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berprilaku. 

 

2. 1. 4 Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi dari komunikasi massa secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Penafsiran (Interpretation), fungsi penafsiran ini berbentuk komentar dan 

opini yang ditujukan kepada konsumen, serta dilengkapi perspektif (sudut 

pandang) terhadap berita atau tayangan yang disajikan, sehingga 

membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama 

tentang sesuatu. 

2. Penyebaran nilai-nilai (Transmission Of Values), dengan cara media massa 

itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa itu memperlihatkan 

kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan oleh 

mereka. 

3. Hiburan (Entertainment), berfungsi sebagai penghibur tiada lain tujuannya 

adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran konsumen. 
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4. Fungsi Informasi, media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi 

pembaca, pendengar, atau pemirsa. 

5. Fungsi Pendidikan, salah satu cara media massa dalam memberikan 

pendidikan adalah dengan melalui pengajaran etika, nilai, serta aturan-

aturan yang berlaku bagi pembaca atau pemirsa. 

6. Fungsi Mempengaruhi, secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, 

features, iklan, artikel dan sebagainya. 

7. Fungsi Proses Pengembangan Mental. Media massa erat kaitannya dengan 

prilaku dan pengalaman kesadaran manusia. 

8. Fungsi Adaptasi Lingkungan, yakni penyesuaian diri terhadap lingkungan  

konsumen dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh 

media massa,dengan begitu seseorang dapat lebih mengenal 

lingkungannya. 

9. Fungsi Memanipulasi Lingkungan, berusaha untuk mempengaruhi. 

Komunikasi yang digunakan sebagai alat kontrol utama dan pengaturan 

lingkungan. 

10. Fungsi Meyakinkan (To Persuade), yaitu mengukuhkan atau memperkuat 

sikap, kepercayaan atau nilai seseorang. Mengubah sikap, kepercayaan, 

atau nilai seseorang. Menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu 

(Effendi, 2003: 29). 
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2. 2 Pengertian Membaca 

 

Membaca adalah melihat dan menghayati apa yang tertulis; melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dihati); 

mengeja atau melafalkan apa yang tertulis; mengucapkan; mengetahui, 

meramalkan; memahami”. Membaca adalah aktivitas memahami, menafsirkan, 

mengingat, lalu yang terakhir adalah menuliskannya kembali berdasarkan analisis 

pikiran kita sendiri. (http://tonggo.wordpress.com, diakses tanggal 12 Januari 

2014 pukul 19.00 WIB).  

 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengertian minat membaca adalah 

kekuatan yang menuntun kepada suatu suatu aktivitas melihat, mengetahui, 

menghayati, memahami, menafsirkan dan memperhitungkan isi dari apa yang 

tertulis serta menganggapnya berharga bagi individu sehingga dilakukan secara 

tekun dan terarah. 

 

2. 3 Tinjauan Tentang Kepuasan Konsumen 

 

Kepuasan konsumen menurut Kotler (2005: 36) adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk 

yang dirasakan dan yang diharapkan. Atau sebagai respon konsumen terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan adalah (1) keadaan senang dan 

sejahtera disebabkan karena orang telah memuaskan satu tujuan atau sasaran, (2) 

suatu perasaan yang menyertai seseorang setelah ia memuaskan rasa lapar atau 

satu motif. Menurut Philips L. Harriman dalam Kotler (2005: 36) mengatakan 

http://tonggo.wordpress.com/
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kepuasan adalah sesuatu yang timbul dari suatu tanggapan, sehingga mendorong 

untuk mengulanginya. Jadi yang dimaksud kepuasan di sini adalah kepuasan yang 

berhubungan dengan media massa dalam memenuhi kebutuhan konsumen, yang 

di dalam hal ini lebih ditekankan kepada konsumen yang telah menerima hiburan 

tersebut. 

 

Kepuasan konsumen adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya setelah 

membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk 

atau jasa (Kotler 2005: 36). Kepuasan konsumen hanya dapat tercapai dengan 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumennya. Pelayanan yang 

baik sering dinilai oleh konsumen secara langsung dari karyawan sebagai orang 

yang melayani atau disebut juga sebagai produsen jasa, karena itu diperlukan 

usaha untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang diberikan agar dapat 

memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi kualitas 

pelayanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar 

dapat tercapai kepuasan konsumen. 

 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. 

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin hubungan 

yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta 

kebutuhannya. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen dan pada gilirannya kepuasan tersebut dapat menciptakan 

kesetiaan/loyalitas konsumen. Dengan tercapainya kualitas layanan yang 

sempurna akan mendorong terciptanya kepuasan konsumen karena kualitas 
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layanan merupakan sarana untuk mewujudkan kepuasan konsumen. Kualitas 

layanan dapat diwujudkan dengan memberikan layanan kepada konsumen dengan 

sebaik mungkin sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen. 

Ketidakpuasan pada salah satu atau lebih dari dimensi layanan tersebut tentunya 

akan memberikan kontribusi terhadap tingkat layanan secara keseluruhan, 

sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masing-masing 

dimensi layanan harus tetap menjadi perhatian (Kotler 2005: 37-38). 

 

Pengukuran kepuasan konsumen merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efesien dan lebih efektif. Apabila konsumen 

merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan 

tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efesien. Hal ini terutama sangat 

penting bagi pelayanan publik. Mencapai tingkat kepuasan konsumen tertinggi 

adalah tujuan utama pemasaran. Ketika konsumen merasa puas atas pelayanan 

yang didapatkan, maka besar kemungkinan mereka akan kembali lagi dan 

melakukan pembelian-pembelian yang lain dan mereka juga akan 

merekomendasikan pada teman-teman dan keluarganya tentang perusahaan 

tersebut. Pemasaran bukanlah semata-mata membuat penjualan, melainkan 

tentang bagaimana memuaskan konsumen terus-menerus (Kotler 2005: 39). 

 

2. 4 Teori Uses and Gratification 

 

Dalam buku Ensiklopedi Pers, surat kabar adalah sebutan bagi penerbitan pers 

yang masuk dalam media massa tercetak, berupa lembaran berisi berita-berita, 

karangan-karangan dan iklan, dan diterbitkan secara berkala, bisa harian, bulanan, 
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serta diedarkan secara umum. Isinya pun harus aktual, juga bersifat universal, 

maksudnya penerbitannya harus bersangkut paut dengan manusia dari berbagai 

golongan dan kalangan. Menurut jenisnya dibagi menjadi surat kabar harian dan 

surat kabar berkala (mingguan, dwi mingguan, bulanan dan seterusnya). Serta 

dapat digolongkan menjadi surat kabar khusus dan surat kabar umum. Surat kabar 

merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita, karangan-

karangan dan iklan yang dicetak dan terbit secara tetap atau periodik dan dijual 

untuk umum. 

 

Surat kabar adalah media komunikasi massa yang memuat serba-serbi 

pemberitaan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan. Surat kabar merupakan surat yang paling raksasa yang isinya lengkap 

ditujukan kepada umum. Kehadiran media tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 

khalayak. Media berupaya menarik minat khalayak dengan berbagai pemberitaan 

maupun tampilan yang menarik. Media sangat menjaga loyalitas khalayak apalagi 

di tengah persaingan media yang cukup ketat. Itu mengapa khalayak menempati 

posisi yang sangat penting. Penelitian ini melihat kepuasan khalayak terhadap 

halaman muka Surat Kabar Radar Lampung dan Surat Kabar Tribun Lampung. 

Melihat apakah media mampu memenuhi harapan khalayak. Jika mampu maka 

kepuasan akan muncul, jika tidak maka ketidakpuasan yang muncul.  

 

Ada lima karakteristik khalayak (Nurudin, 2007: 105), yaitu:  

1. Khalayak cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. 
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Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran.  

2. Khalayak cenderung besar. Besar di sini berarti tersebar ke berbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Namun besar itu sifatnya 

relatif karena tak ada ukuran pasti tentang luasnya khalayak.  

3. Khalayak cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial. Walaupun beberapa yang memiliki sasaran namun 

heterogenitas tetap ada. Misalnya ada majalah yang dikhususkan untuk 

kalangan dokter, walaupun secara profesi mereka sama namun tetap 

berbeda secara status ekonomi social, agama, maupun umur.  

4. Khalayak cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain.  

5. Khalayak secara fisik dipisahkan dari komunikator. Bisa juga dikatakan 

khalayak dan komunikator dipisahkan oleh ruang dan waktu. 

 

Khalayak cenderung heterogen dan anonym. Khalayak yang satu tidak mengenal 

khalayak yang lain. Begitupun komunikator tidak mengenal khalayaknya. Namun 

mereka terhubung oleh media yang dibacanya. Masing-masing khalayak berbeda 

satu sama lain, diantaranya dalam hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan 

yang diterimanya, pengalaman, dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-

masing individu bisa mereaksi pesan yang diterimanya (Nurudin, 2007: 105). 

 

Reaksi khalayak mencerminkan tingkat kepuasannya terhadap media yang 

dibacanya. Terdapat teori yang menggambarkan kepuasan khalayak terhadap 

media yaitu teori uses and gratification mengatakan bahwa pengguna media 

memainkan peranan aktif untuk memilih dan menggunakan media. Pengguna 
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media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha 

memenuhi kebutuhannya (Nurudin, 2007: 181). 

 

Teori uses and gratification ini membahas apa yang dilakukan konsumen pada 

media, yakni menggunakan media sebagai pemuas kebutuhannya. Konsumen 

memiliki kuasa untuk menentukan media mana yang akan digunakan. Teori ini 

mengatakan bahwa pengguna media memainkan peranan aktif untuk memilih dan 

menggunakan media. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media 

yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya (Nurudin, 2007: 181). 

 

Model ini digambarkan oleh Swalon dalam Jalaluddin Rakhmat (2012: 65) 

sebagai a dramatic break with effects tradition of the past, yaitu suatu loncatan 

dramatis dari model jarum hipodermik. Model ini tidak tertarik pada apa yang 

dilakukan oleh media pada diri orang, tetapi tertarik pada apa yang dilakukan 

orang terhadap media. Anggota khalayak dianggap secara aktif menggunkan 

media untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah uses and gratification, penggunaan 

dan pemenuhan kebutuhan dari sini. Dalam asumsi ini tersirat pengertian bahwa 

kominikasi berguna; bahwa konsumsi media diarahkan oleh motif; bahwa prilaku 

media mencerminkan kepentingan dan preferensi; dan bahwa khalayak 

sebenarnya kepala batu (Blumber, dalam Jalaluddin Rakhmat, 2012: 65). Karena 

penggunaan media hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu terpenuhi. 

 

Konsep dasar model ini diringkas oleh para pendirinya (Katz, Blumber, dan 

Gurevicth). Dengan model ini yang diteliti ialah sumber sosial dan psikologis dari 

kebutuhan, yang melahirkan harapan-harapan dari media massa atau sumber-
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sumber yang lain, yang menyebabkan perbedaan pola terpaan media (atau 

keterlibatan dalam kegiatan lain), dan menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan 

akibat-akibat lain, bahkan seringkali akibat-akibat yang tidak dikehendaki 

(Jalaluddin Rakhmat, 2012: 65). 

 

Ketika sampai pada operasionalisasi, model ini telah menimbulkan berbagai 

macam penjabaran. Di dalam uses and gratification grand theory, bermacam-

macam teori berlindung dan berdebat satu sama lain (Blumber dalam Jalaluddin 

Rakhmat, 2012: 65). Empat model telah dibuat, yaitu model Linne dan van 

Feilitzen, model Windahl, model Rosengren, serta model Mcleod dan Becker 

(Jalaluddin Rakhmat, 2012: 65). Sesuai dengan bentuk model-model yang lain, 

model uses and gratification dilukiskan dalam bagan berikut. 

 

Bagan 1. Model Uses and Gratification 

Sumber: Jalaluddin Rakhmat, 2012: 66 

 

Anteseden meliputi variabel individual yang terdiri dari data demografis seperti 

usia, jenis kelamin dan faktor-faktor psikologis komunikan, serta variabel 

lingkungan seperti organisasi, sistem sosial dan struktur sosial. Motif dapat 

dioperasionalisasikan dengan berbagai cara, yaitu unifungsional (hasrat melarikan 

diri, kontak sosial atau bermain), bifungsional (informasi-edukasi, fanta-

Anteseden         Motif        Penggunaan Media      Efek 

- Variabel Individual      - personal             - hubungan  - kepuasan 

- Variabel Lingkungan      - diversi  - macam isi  - pengetahuan 

                                         - personal identity - hubungan dengan isi - dependensi 
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sistescapist, atau gratifikasi segera-tertangguhkan), empat-fungsional (diversi, 

hubungan personal, identitas personal, surveillance, atau kolerasi, hiburan, 

transmisi budaya dan multifungsional (Jalaluddin Rakhmat, 2012: 66). 

 

Penggunaan media menurut Rosengren dalam Jalaluddin Rakhmat (2012: 66) 

terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media jenis, isi media 

yang dikonsumsi dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan 

isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Efek media 

dapat dioperasionalisasikan sebagai evaluasi media untuk memberikan kepuasan, 

misalnya sampai sejauhmana surat kabar membantu responden memperjelas suatu 

masalah, sebagai dependensi media, misalnya kepada media mana atau isi yang 

bagaimana responden amat tergantung untuk tujuan informasi dan sebagai 

pengetahuan, misalanya apa yang diketahui responden perihal persoalan tertentu 

(Jalaluddin Rakhmat, 2012: 66). 

 

Frank Biocca mendiskusikan lima ciri konsumen aktif yang mengisyaratkan teori-

teori aliran ini. Pertama adalah selektivitas, konsumen aktif adalah konsumen 

yang selektif terhadap media yang mereka gunakan. Kedua adalah utilitarianisme, 

konsumen aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 

tujuan-tujuan khusus. Ketiga adalah kesengajaan, yang mengisyaratkan 

penggunaan isi media memiliki tujuan tertentu. Yang keempat adalah keterlibatan, 

di sini konsumen secara aktif mengikuti, memikirkan, dan menggunakan media. 

Akhirnya konsumen aktif dipercaya tahan terhadap pengaruh. 

 

Terdapat asumsi bahwa konsumen komunikasi massa itu aktif dan diarahkan oleh 

tujuan, tidak seperti sebagian besar teori pengaruh, teori ini mengasumsikan 
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bahwa konsumen proaktif dalam memutuskan bagaimana menggunakan media 

dalam kehidupan mereka, anggota konsumen pun bertanggung jawab terhadap 

pemilihan media untuk memenuhi kebutuhannya, para anggota konsumen 

mengetahui kebutuhan mereka dan berusaha dengan berbagai cara untuk 

memenuhi kebutuhan ini. 

 

Setiap orang memiliki tujuan dalam melakukan kegiatan. Salah satunya adalah 

tujuan dalam mengkonsumsi media. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

mereka harus memenuhi kebutuhannya, salah satu tujuan mengonsumsi media 

adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dapat diperoleh dari membaca 

media. Konsumen yang aktif tidak akan begitu saja menerima semua informasi 

yang mereka peroleh. Disinilah konsumen dituntut untuk aktif berpikir dan 

menganalisis setiap informasi yang mereka peroleh. Konsumen yang aktif 

dianggap mampu untuk menyaring setiap informasi yang didapat dan tahan 

terhadap pengaruh. Penggunaan teori ini dapat dilihat dalam kasus selektivitas 

musik personal (Nurudin, 2007: 193). 

 

Selain faktor pribadi, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi pilihan 

konsumen untuk menentuka media apa yang akan mereka manfaatkan dalam 

memperoleh informasi yang dibutuhkan, sehingga konsumen cenderung hanya 

membaca informasi yang mereka butuhkan. Tidak semua rubrik di sebuah surat 

kabar dibaca oleh pembaca. Mereka hanya membaca topik-topik yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Dalam pemilihan media pun, konsumen cenderung 

memilih media dengan pertimbangan latar belakang pendidikan, SES, dan faktor 
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lainnya. Elihu Katz, Jay G. Blumer, dan Michael Gurevitch, merumuskan asumsi-

asumsi dasar dari teori ini: 

1. Konsumen dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan 

media massa diasumsikan mempunyai tujuan.  

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuas kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

konsumen.  

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada 

perilaku konsumen yang bersangkutan.  

4. Banyak tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota konsumen, artinya orang dianggap cukup mengerti 

untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.  

5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi konsumen (Rakhmat, 2012: 205). 

 

Berdasarkan asumsi di atas, menunjukan bahwa konsumenlah yang aktif dalam 

menggunakan media. Mereka memililih apa yang ingin mereka konsumsi tentu 

saja berdasarkan motif-motif yang melatarbelakanginya. Secara keseluruhan asas 

uses and gratifications yang mempersoalkan bagaimana seseorang memanfaatkan 

media untuk suatu kegunaan tertentu dan kepuasan tertentu dapat menjadikan isi-

isi pesan bermanfaat bagi dirinya terutama dalam jangka panjang. Di sini berbagai 

media dengan caranya sendiri dapat menjadi agen sosialisasi nilai-nilai, serta 
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norma yang kelak dapat mempengaruhi perubahan yang mendasar dari suatu 

masyarakat tertentu (Liliweri, 1991: 166). 

 

2. 5 Kerangka Pikir 

 

Penggunaan media membentuk pola konsumsi yang mendukung tujuan seseorang 

dalam mencapai kepuasan. Pengalaman konsumsi yang menyenangkan akan 

dipertinggi frekuensinya untuk memperdalam pemahaman terhadap isi berita. 

Penggunaan media diukur dengan frekuensi dan intensitas membaca Radar 

Lmpung dan Tribun Lampung. Frekuensi merupakan seberapa sering konsumen 

membaca Radar Lampung dan Tribun Lampung. Intensitas merupakan energi 

yang dikeluarkan dalam konsumsi media meliputi emosi, pikiran, dan aktivitas 

konsumen di Bandarlampung dalam membaca Radar Lampung dan Tribun 

Lampung. 

 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan atau kondisi psikologis seseorang setelah 

mengkonsumsi media massa. Kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif 

pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan media. 

Kepuasan pembaca Radar Lampung dan Tribun Lampung merupakan persepsi 

terhadap isi berita dalam media tersebut yang telah memenuhi harapannya. Oleh 

sebab itu, konsumen tidak akan merasa puas apabila konsumen memiliki persepsi 

bahwa harapannya belum terpenuhi, konsumen akan merasa puas jika persepsinya 

sama atau lebih dari yang diharapkannya. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen adalah berkaitan dengan perasaan. Apabila perasaan yang dirasakannya 
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telah sesuai dengan harapan, serta dapat memenuhi kebutuhannya, maka kepuasan 

konsumen tersebut telah terpenuhi. 

 

Dalam teori expectancy values terdapat dua macam kepuasan yakni Gratification 

sought dan gratification obtained. Gratification sought adalah kepuasan yang 

dicari atau yang dinginkan individu ketika mengkonsumsi suatu jenis media 

tertentu. Gratification sought adalah motif yang mendorong sesorang 

mengonsumsi media. Sedangkan gratification obtaine adalah kepuasan yang 

nyata yang diperoleh seseorang setelah mengonsumsi suatu jenis media tertentu 

(Kotler, 2005: 76). 

 

Pertama, periset mengukur GS dan GO. Kepuasan konsumen dapat diketahui 

berdasarkan kesenjangan antara GS dan GO. Kesenjangan kepuasan (discrepancy 

gratifications) adalah perbedaan perolehan kepuasan yang terjadi antara skor GS 

dan GO dalam mengkonsumsi media tertentu. Semakin kecil kesenjangannya, 

semakin memuaskan media tersebut. Indikator kesenjangan kepuasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika mean skor GS lebih besar dari mean skor GO (mean skor GS > mean 

skor GO), maka terjadi kesenjangan kepuasan karena kebutuhan yang 

didapat lebih sedikit daripada yang diharapkan. Media tidak memuaskan 

konsumennya.  

2. Jika mean skor GS sama dengan mean skor GO (mean skor GS = mean 

skor GO), maka tidak terjadi kesenjangan kepuasan, karena jumlah 

kebutuhan yang diharapkan terpenuhi.  
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3. Jika mean skor GS lebih kecil dari mean skor GO (mean skor GS < mean 

skor GO), maka terjadi kesenjangan kepuasan karena kebutuhan yang 

didapat lebih banyak daripada yang diharapkan berarti media memuaskan 

konsumennya. 

 

Kepuasan konsumen adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya setelah 

membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk 

atau jasa (Kotler, 2005: 36). Kepuasan konsumen hanya dapat tercapai dengan 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumennya. Pelayanan yang 

baik sering dinilai oleh konsumen secara langsung dari karyawan sebagai orang 

yang melayani atau disebut juga sebagai produsen jasa, karena itu diperlukan 

usaha untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan yang diberikan agar dapat 

memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan konsumen. 

 

Konsep kepuasan dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen terhadap fungsi 

media sebagai alat pemuas kebutuhan. Oleh sebab itu kepuasan yang akan dicari 

adalah kepuasan berdasarkan kemampuan media dalam menjalankan fungsinya 

yang disampaikan Dennis McQuail sebagai motif informasi, interaksi dan 

integrasi sosial, identitas pribadi dan hiburan. Menurut McQuail dalam Nurudin 

(2007: 194) fungsi media bagi individu adalah: 

1. Motif informasi.  

Motif yang berhubungan dengan keinginan individu mendapatkan 

informasi, pengetahuan dan pemahaman yang didapat setelah membaca 

surat kabar.  

 



29 
 

2. Motif identitas pribadi.  

Motif yang berhubungan dengan keinginan setiap individu menemukan 

media yang dapat menguatkan nilai atau menambah keyakinan, 

pemahaman diri, eksplorasi realitas, dan sebagainya.  

3. Motif integrasi 

Motif yang berhubungan dengan kredibilitas, keyakinan atau kepercayaan, 

stabilitas dan status suatu individu yang diperoleh dari hasrat akan harga 

diri. 

4. Motif interaksi sosial.  

Motif yang berhubungan dengan individu dapat berempati dengan 

memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, mengidentifikasikan 

diri dengan orang lain, memiliki bahan percakapan dalam berinteraksi, 

memperoleh teman, mendapat pengetahuan bagaimana menjalankan peran 

sosialnya, serta memungkinkan seseorang berhubungan dengan keluarga, 

teman, dan masyarakat. 

5. Motif hiburan.  

Motif yang berhubungan dengan keinginan untuk menghindarkan diri dari 

tekanan, menghibur hati, menghilangkan kesedihan, mengisi waktu luang, 

meredakan ketegangan dan keinginan untuk mengalihkan perhatian, juga 

merupakan pelarian dari rutinitas dan masalah, serta pelepasan emosi 

terpenuhi.  

 

Efek penggunaan media adalah terpenuhinya kebutuhan yang menjadi motivasi 

konsumsi media. Masing-masing jenis media dapat memenuhi kebutuhan 

khalayak dalam tingkat kepuasan tertentu. Tingkat kepuasan tersebut kemudian 
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diperbandingkan dalam berbagai aspek, sehingga terlihat perbandingan 

kemampuan media dalam memenuhi kebutuhan pembacanya. Dalam penelitian 

ini, peneliti melihat tingkat kepuasan audience surat kabar Radar Lampung dan 

Tribun Lampung.  

1. Kepuasan konsumen Radar Lampung 

a. Kepuasan informasi 

b. Kepuasan identitas personal 

c. Kepuasan integrasi 

d. Kepuasan interaksi sosial 

e. Kepuasan hiburan  

2. Kepuasan konsumen Tribun Lampung 

a. Kepuasan informasi  

b. Kepuasan identitas personal  

c. Kepuasan integrasi 

d. Kepuasan interaksi sosial  

e. Kepuasan hiburan 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir tersebut dapat diilustrasikan 

dalam bagan di bawah ini: 

Bagan 2.  

Perbandingan Tingkat Kepuasan Membaca Radar Lampung danTribun 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 6 Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah. Berdasarkan 

perumusan masalah kerangka teori di atas maka yang menjadi hipotesis adalah: 

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek informasi 

         antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek  

         informasi antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

Kepuasan Membaca 

Radar Lampung Tribun Lampung 

a. Kepuasan informasi; 

b. Kepuasan identitas 

personal; 

c. Kepuasan integrasi; 

d. Kepuasan interaksi sosial; 

dan  

e. Kepuasan hiburan. 

a. Kepuasan informasi; 

b. Kepuasan identitas 

personal; 

c. Kepuasan integrasi; 

d. Kepuasan interaksi sosial; 

dan 

e. Kepuasan hiburan. 

Tingkat Kepuasan membaca 

Radar Lampung 

Tingkat Kepuasan membaca 

Tribun Lampung 



32 
 

H2 : Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek identitas  

          personal antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

H0   : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek  

          identitas personal antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

 

H3 :  Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek integrasi  

         antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek  

          integrasi antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

 

H4 : Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek interaksi  

         sosial antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek  

         interaksi sosial antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

 

H5 : Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek hiburan  

          antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca ditinjau dari aspek  

          hiburan antara Surat kabar Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

 

H6 : Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca antara surat kabar Radar  

         Lampung dan Tribun Lampung. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca antara surat kabar  

         Radar Lampung dan Tribun Lampung. 

 

 


