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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi hadir dalam kehidupan manusia untuk memudahkan dalam 

menjalani aspek kehidupan. Teknologi dikembangkan dengan melibatkan ilmu-

ilmu serta pemikiran yang inovasi agar terciptanya teknologi terbaru. Berbagai 

aspek-aspek kehidupan tersebut diantaranya, pertama aspek komunikasi, contohnya 

yakni adanya internet sebagai teknologi di dunia yang semakin berkembang untuk 

memberikan ruang bagi orang-orang berkomunikasi satu dengan lainnya tanpa 

memikirkan jarak dan ruang waktu yang berbeda. Kedua, sebagai media pertukaran 

data, misalnya dengan adanya email manusia dapat mengirimkan berkasnya 

(foto,video,suara) kepada orang lain dengan cepat. Ketiga, memudahkan perolehan 

informasi yang sekarang ini bisa memperoleh informasi mendapatkannya melalui 

media berteknologi canggih dan bisa diakses kapan dan di mana saja. Keempat, 

sebagai sarana bertransaksi dalam dunia bisnis, contohnya dalam melakukan 

transaksi antara penjual dengan pembeli.  

Internet sebagai bentuk konvergensi dari beberapa teknologi seperti 

komputer, televisi, radio, dan telepon. Keistimewaan yang dimiliki internet yakni 

bersifat bebas, dimana penggunanya berkuasa untuk memberi serta menerima 

informasi secara bebas. Internet bersifat dinamis dengan mengikuti perkembangan 

waktu yang informasinya sangat up to date. Serta bersifat interaktif yang memiliki 

arti pengguna internet dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya setiap saat. 

Internet menjadi salah satu bukti nyata dari teknologi yang semakin berkembang di 

sekitar kita. Dulu internet dianggap sebagai suatu yang mewah dan rumit bagi orang 

awam, namun sekarang faktanya internet telah menjadi sesuatu yang umum bagi 
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banyak orang. Menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan berperan sebagai 

wadah dunia teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Gambar 1. Proyeksi Pengguna Internet di Indonesia 2017 – 2023 

Sumber : katadata.com 

Menurut Dwi (2019) proyeksi penggunaan internet di Indonesia tahun 2017 

memiliki sebanyak 84 juta pengguna mengalami kenaikan jumlah pertumbuhan di 

tahun 2018 sebesar 13,3% menjadi 95,2 juta pengguna. Adapun menaiki kenaikan 

kembali sebesar 12,6% menjadi 107,2 juta pengguna. Menurut data lama 

penggunaan internet yang dilakukan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) dalam waktu 3 jam – 4 jam sebanyak 14,1%, dalam waktu 2 jam – 3 jam 

sebanyak 13,4%, dalam waktu 1 jam- 2 jam sebanyak 13%. Hal ini menunjukkan 

tiap tahunnya masyarakat Indonesia beralih menggunakan internet dalam 

penunjang kehidupannya. Sehingga penggunaan internet di Indonesia semakin 

meningkat di tiap tahun berikutnya. 

Aspek memudahkan perolehan informasi menjadi salah satu hal terpenting 

dalam kebutuhan manusia. Informasi-informasi tersebut bisa didapatkan dari 

berbagai media massa yang ada, salah satunya media online. Media online 

merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat 

internet. Media online lebih digemari masyarakat karena mudah diakses dan cepat 

dalam memproleh informasi yang ada di dalamnya. Yunus (2010, h. 32) 

keunggulan media online adalah informasi yang bersifat up to date, real time, dan 

praktis. Keunggulan ini menuntut industri media dapat mengemas dan menyajikan 
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produk-produk informasi lebih berinovasi, cepat serta memiliki nilai kualitas tinggi 

dalam memenuhi kebutuhan informasi. Media online tidak hanya bentuk teks dan 

gambar namun dilengkapi audio, video, visual, audio-video, animasi, grafis, link, 

artikel terkait (related post) bahkan interactive game dan kolom komentar untuk 

ruang pembaca menyampaikan opininya. 

Menurut Rudiantara (2018) ada sebanyak 43 ribu portal berita online di 

Indonesia, namun jumlah media yang telah terdaftar dan terverifikasi Dewanpers 

tidak lebih dari 100 media. Data persentase yang terdapat di website Dewanpers 

yakni yang terverifikasi administrasi dan faktual sebesar 13,7%, terverifikasi 

administrasi sebesar 39,6% dan belum terverifikasi sebesar 46,7% 

(dewanpers.or.id). Fenomena ini menunjukkan bahwa media online yang ada di 

Indonesia cukup banyak dan yang terverifikasi tidak sebanyak dengan media yang 

hadir saat ini. Hal ini menyebabkan akan banyak informasi yang cukup beragam 

tersaji di dalam media online. 

Dilansir dari dewanpers.or.id, bahwa media Tirto.id telah terverifikasi 

administrasi dan faktual dengan jenis media siber yang telah diperbaharui pada 6 

Agustus 2019 dari 10.202 total media. Survei yang dilakukan Similiarweb terhadap 

tinjauan umum media online terkini bahwa media Tirto.id sebagai media online 

menempati peringkat global di seluruh dunia yakni 4.004. Sedangkan peringkat 

negara Indonesia media Tirto.id menempati peringkat 67. Sebagai kategori berita 

dan media secara keseluruhan Tirto.id menempatkan peringkat 602.  

  

Gambar 2. Analisis tirto.id pada similarWeb 

Sumber: https://www.similarweb.com/website/tirto.id 
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Dilansirkan pada website resmi Tirto.id bahwa Tirto.id hadir sebagai media 

online sejak 12 Mei 2016 dengan slogan yang dimiliki “Jernih, Mengalir, 

Mencerahkan bersama Tirto.id”. Tirto.id menerjemahkan visi mencerahkan sebagai 

keharusan dalam menyajikan tulisan-tulisan yang jernih, mencerahkan, 

berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investifatif serta faktual. Nama Tirto 

digunakan dengan pandangan mengenai air yang mengalir, mengisi, kedalaman, 

selalu dibutuhkan, sehingga diharapkan jurnalisme yang demikian. Serta nama 

Tirto.id dipilih sebagai ungkapan hormat kepada Tirto Adhi Soerjo (1880 – 1918) 

sebagai Bapak Pers dan Pahlawan Nasional. Melaju di rel jurnalisme presisi 

(precision journalism) yang memanfaatkan data berwujud foto, kutipan, rekaman 

peristiwa, serta data statistik yang ditampilkan secara langsung ataupun lewat 

infografik dan video infografik. 

 

Gambar 3. Laman website tirto.id 

Sumber: https://tirto.id/ 

Produk-produk jurnalistik yang disajikan media tirto.id dilengkapi dengan 

hasil analisis ratusan media massa dari seluruh Indonesia yang disarikan ke dalam 

bentuk tiMeter (pengukuran sentimen) atas tokoh, lembaga, serta kasus yang 

dibicarakan dalam tiap-tiap laporan mendalam. Produk-produk tersebut masuk ke 

dalam rubrik yang disajikan tirto.id yakni Warta yang berisi kabar nasional, Arta 

yang berisi seputar ekonomi, Raga berisi dunia olahraga, Rupa mengenai gaya 

hidup, Mereka yang berisi profil tokoh publik. Indepth mengenai liputan 

mendalam, Mild Report mengenai analisis dan ringan. Current issu mengenai 
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berita terkini, Mozaik mengenai hari ini dalam sejarah untuk mengenang sejarah-

sejarah, Esai foto mengenai foto-foto jurnalistik yang diberikan caption. Ada TVR 

mengenai laporan dalam bentuk visual, Index, topik, kontak dan metodologi riset. 

Salah satu nya berita yang menarik perhatian peneliti yakni mengenai 

pemberitaan Livi Zheng. Beberapa waktu lalu nama Livi Zheng menjadi 

perbincangan lantaran klaim dirinya yang telah berhasil dalam dunia perfilman 

internasional dan bahkan film karya Livi Zheng masuk dalam nominasi Oscar. 

Dalam artikel yang ditulis Tagar.id, kontroversi Livi Zheng bermula dari namanya 

yang mulai dibahas media di tanah air karena karyanya yang disebut-sebut berhasil 

menembus Hollywood. Nama Livi Zheng kian tenar setelah tulisan opini terkait 

dirinya menjadi viral di media sosial twitter. Bahkan namanya masuk dalam 

trending Twitter Indonesia pada September 2019. Twitter merupakan media sosial 

yang hadir dengan konsep menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan 

real time dengan kalimat yang kurang dari 140 karakter. 

 

 

Gambar 4. trending Twitter Livi Zheng di urutan 9 pada September 2019 

Sumber : www.wowkeren.com/berita/tampil/00271028/html 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00271028/html


 

 

Mesi Indriyani, 2020 

Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng (Survei 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jakarta) 

UPN Veteran Jakarta, Fisip, Ilmu Komunikasi 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]  

6 

Pemberitaan mengenai Livi Zheng di media online Tirto.id telah dimuat 

sebanyak 13 berita dengan periode waktu pemuatan 30 Desember 2018, 1 April 

2019 dan 22 Agustus 2019, 27 Agustus 2019, 28 Agustus 2019, 2 September 2019, 

4 September 2019, 10 September 2019. Salah satu judul pemberitaan mengenai Livi 

Zheng yakni “Livi Zheng Tak Tahu Apa Pun Soal Film” yang dimuat pada 27 

Agustus 2019. Dalam berita tersebut berisikan wawancara dengan Livi Zheng 

mengenai kesukaannya terhadap dunia film, proses Livi Zheng memperkenalkan 

Indonesia melalui film yang dibuat. 

 

Gambar 5. “Livi Zheng Tak Tahu Apa Pun Soal Film” 

Sumber : https://tirto.id/livi-zheng-tak-tahu-apa-pun-soal-film-eg5G 

 

Sesuai  dengan penjabaran penelitian di atas, bahwa media tirto.id telah 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai media jurnalistik sesuai dengan prinsip 

jurnalisme yang dikatakan Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2001). Pertama, 

kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama 

jurnalisme adalah kepada masyarakat. Ketiga, intisari jurnalisme adalah kepada 

masyarakat. Keempat jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber 

berita. Kelima, jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Keenam jurnalisme 

harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Ketujuh, 

jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik, dan 

relevan. Kedelapan, jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan 

http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/
https://tirto.id/livi-zheng-tak-tahu-apa-pun-soal-film-eg5G


 

 

Mesi Indriyani, 2020 

Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.id Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng (Survei 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jakarta) 

UPN Veteran Jakarta, Fisip, Ilmu Komunikasi 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]  

7 

proporsional. Kesembilan, praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti 

nurani mereka. 

Melihat fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui penggunaan media 

online Tirto.id sudah efektif dalam menyampaikan informasi serta berita mengenai 

pemberitaan Livi Zheng kepada mahasiswa. Adapun alasan memilih media online 

Tirto.id sebagai media yang diteliti karena media Tirto.id memiliki ciri khas untuk 

setiap unggahan mereka. Seperti dalam penulisan berita mereka yang lebih 

menggunakan kejenakaan, satire, sarkasme dengan penggunaan diksi yang di 

mengerti berbagai kalangan pembaca. Tampilan isi media Tirto.id tidak menonton 

yang hanya menampilkan tulisan serta melampirkan foto sebagai penguat berita, 

tetapi memberikan infografik dan elemen grafis untuk memperkuat narasi berita 

yang dibuat.  

Alasan memilih berita Livi Zheng yang ada dalam media Tirto.id, peneliti 

menilai bahwa media Tirto.id telah menyajikan berita Livi Zheng dengan baik 

dengan gaya khas penulisan dari media Tirto.id yang satire. Kelebihan yang bisa 

dilihat dari media Tirto.id dalam memberitakan Livi Zheng yakni media Tirto.id 

ingin menggali kebenaran yan ada dari kontroversialnya berita Livi Zheng kepada 

masyarakat sehingga masyarakat yang membaca Tirto.id mengetahui kebenaran 

yang terjadi dalam pemberitaan Livi Zheng yang sempat dibicarakan.  

Peneliti memilih Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jakarta 

sebagai populasi dan sampel penelitian. Mahasiswa Ilmu Komunikasi dianjurkan 

mengenal berbagai media. Sebab dalam perkembangan ilmu komunikasi sangat erat 

berkaitan dengan media sebagai sarana adanya komunikasi. Adanya media online 

dapat mempermudah mahasiswa dalam mencari dan memperoleh berbagai 

referensi dan informasi yang bersumber dari internet. Peneliti telah melakukan riset 

awal berupa wawancara dengan beberapa mahasiswa ilmu komunikasi yang 

ditemui.  
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Juan mahasiswa angkatan 2017 mengatakan bahwa ia membaca berita 

melalui media online Tirto.id serta sempat mengikuti pemberitaan mengenai Livi 

Zheng. Seperti yang Ia tuturkan yaitu: 

 

“Pernah ka, saya kadang cari berita dan bacanya di media Tirto.id, berita 

tentang Livi Zheng saya sempat ngikutin si tapi ga ngikutin banget.” 

 

Aulia mahasiswi angkatan 2017 yang peneliti temui mengatakan bahwa dia 

lumayan sering membaca berita di media online Tirto.id dan sempat mengikuti 

berita Livi Zheng yang dibicarakan. Seperti yang Ia tuturkan yaitu: 

 

“Aku lumayan sering pake Tirto.id si kalau lihat berita gitu, banyak berita 

indepth reporting juga dan infografiknya menarik. Kalau berita Livi Zheng 

itu aku ga ngikutin banget Cuma sempat baca-baca di media sosial si.” 

Ruby mahasiswi angkatan 2016 juga menuturkan bahwa dia sering 

menggunakan media online Tirto.id dan bahkan menjadikan Tirto.id sebagai 

referensi dalam mencari berita untuk tugas serta kesehariannya. Hal ini seperti yang 

dituturkannya yaitu: 

 

“Sering banget, soalnya Tirto.id jadi referensi saya cari berita si kalau buat 

tugas kuliah karena dia bahasan berita indepth reporting banyak dan 

penyampaian tulisannya menurut saya bagus si. Livi Zheng yang katanya 

dia berhasil masuk oscar kan itu, saya ngikutin banget soalnya penasaran 

bener ga si karna pas waktu di talkshow yang bareng Joko Anwar itu kan 

saya lihat ko kaya gimana gitu dia. Makanya saya penasaran dan cari tahu 

juga si kebenarannya kaya apa” 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

kepada mahasiswa ilmu komunikasi UPN “Veteran” Jakarta. Dari data tersebut  

peneliti ingin mengetahui apakah media online Tirto.id sudah efektif dalam 

menyampaikan informasi dan berita Livi Zheng kepada mahasiswa ilmu 

komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta? 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah penelitian ini dengan “Apakah media online Tirto.id 

sudah efektif dalam menyampaikan informasi berita Livi Zheng kepada mahasiswa 

ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif adanya 

penggunaan media Tirto.id terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak terutama pihak 

yang memiliki kepentingan langsung terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun 

manfaatnya sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan 

kontribusi signifikan pada bidang ilmu komunikasi, mengenai efektivitas 

penggunaan media serta pemenuhan kebutuhan informasi. Selain itu, diharapkan 

penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi data atau informasi 

pendukung serta landasan pemikiran bagi peneliti dan penelitian dimasa 

mendatang. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi kepada 

mahasiswa ilmu komunikasi, serta menjadi referensi peneliti lain yang akan 
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meneliti mengenai efektivitas penggunaan media online terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, peneliti membuat kerangka 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian mencakup uraian mengenai  

hal-hal topik penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan peneliti  

melakukan penelitian, manfaat peneliti dalam melakukan penelitian, dan  

sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi penelitian terdahulu, konsep-konsep dalam penelitian,  

teori-teori yang menjadi dasar menguraikan masalah dalam memecahkan  

masalah yang dikemukakan dalam penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian,  

metode pengumpulan data, dan metode analisis data, definisi operasional,  

dan waktu serta lokasi penelitian yang akan dilakukan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang profil objek penelitian, serta peneliti menjawab  

pertanyaan penelitian melalui analisis uji korelasi, uji koefisien determinasi,  

hingga uji hipotesis. Melalui beberapa uji tersebut, peneliti menguraikan  

analisis secara detail untuk memberikan jawaban penelitian dan  

memecahkan permasalahan penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil  

atas penelitian yang telah dilakukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu dan sumber- 

sumber online yang digunakan dalam menyusun skripsi untuk melengkapi  

pengumpulan data-data dan proses pengerjaan penelitian. 

 

LAMPIRAN 

Berisikan data-data pendukung penelitian seperti pernyataan kuesioner,  

perhitungan statistik, riwayat hidup penulis, dan lain-lain 
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