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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Informasi kini disampaikan dengan cara yang bermacam-macam, media 

merupakan medium penyampai informasi pada masyarakat sesuai dengan definisi 

komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan 

melalui media massa, di dalamnya juga berfungsi sebagai penyaring informasi 

yang layak atau tak layak disampaikan ke publik. Berbagai macam medium yang 

saat ini ada dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa saja yang 

terjadi di sekitarnya. Karena yang dibahas oleh surat kabar tak melulu tentang 

politik atau masalah nasional namun seringkali juga berita lokal yang terdapat di 

suatu daerah. 

Media massa hadir tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat namun 

juga memberikan informasi seputar kehidupan sehari-hari, seringkali media massa 

berperan sebagai jendela atas peristiwa dan pengalaman (McQuail, 2011: 61). 

Salah satu medium mainstream yang sampai saat ini menjadi panutan masyarakat 

adalah surat kabar. Surat kabar adalah salah satu produk jurnalistik yang 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam artian apa yang dimuat dalam 

surat kabar masih menjadi pembicaraan yang cukup hangat dalam keseharian, 

mulai dari pengangkatan headline hingga tema yang diangkat oleh surat kabar. 

Membaca surat kabar sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar 

masyarakat agar tidak ketinggalan informasi.  
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Namun perlu diketahui apa yang ditampilkan dalam media massa adalah 

hasil dari rapat redaksi yang dalam penerbitannya sudah disesuaikan dengan 

aturan yang ada, baik itu peraturan dari dalam perusahaan, kode etik jurnalistik 

sampai pada aturan pemerintah setempat. Berita-berita yang ada dalam media 

massa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan 

informasi, jenis-jenis berita yang ada yakni features, straight news dan berbagai 

jenis berita yang lain. Berita yang hangat dan banyak diminati oleh masyarakat 

tentu tidak semuanya, namun ada beberapa faktor yang bisa menjadikan sebuah 

surat kabar diminati salah satunya adalah proksimitas atau kedekatan.  

Dalam prakteknya, media sebagai gatekeeper informasi yang diberikan 

pada masyarakat tidak hanya menampilkan berita namun juga harus menampilkan 

iklan yang berperan sebagai sumber penghasilan dalam bisnis media. Dalam buku 

Ekonomi Media (2010: 41) dikatakan bahwa pada hakekatnya media mempunyai 

dua konsumen (dual consumers) yakni konsumen yang membaca, mendengar 

maupun menonton media dan konsumen yang memasang iklan di media. Jelas 

surat kabar yang tidak bisa menjalankan medianya tanpa adanya penghasilan, 

harus mampu menyampaikan kepentingan kedua konsumen yakni memberikan 

informasi pada khalayak dan memberikan ruang untuk pengiklan. 

Radar Malang adalah koran harian di Malang dengan posisi sebagai 

market leader dengan oplah kurang lebih 35.000 per harinya mempunyai 

peraturan untuk pemasangan iklan di medianya. Sesuai dengan momen yang ada, 

tanggal 1 April adalah hari bersejarah bagi Kota Malang karena di tanggal 

tersebut kota yang kerap disebut Bumi Arema (Arek Malang) ini dilahirkan dan 

tahun 2016 usianya genap 102 tahun. Radar Malang menerbitkan edisi khusus 
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dengan jumlah total 102 halaman terhitung dari halaman Radar Malang sendiri. 

Pada edisi normal, jumlah halaman Radar Malang hanya 12 halaman terhitung 

dari nomor halaman 25 sampai halaman 35 dan terdiri dari satu bendel saja. Pada 

edisi khusus ini, Radar Malang bertambah halamannya menjadi total 4 bendel 

dengan nomor halaman sampai 102.  

Rubrik-rubrik dalam bagian utama Radar Malang tetap ada namun dalam 

edisi kali ini terdapat tambahan halaman dengan header yang cukup unik 

bertuliskan “Malang To Smart City and Creative City” dan “Ulang Tahun Ke 102 

Kota Malang - Kota Kreatif yang Bermartabat” disertai dengan logo BE KRAF 

(Badan Ekonomi Kreatif) dan ICCC (Indonesia Creative Cities Conference) 

sebanyak 76 halaman. Apabila diteliti lebih lanjut, dalam setiap header yang ada 

dalam edisi khusus ini mempunyai teks bertuliskan “Newstorial” atau yang berarti 

setiap judul artikel yang dimuat adalah iklan. Newstorial merupakan gabungan 

dari kata “news” (berita) dengan kata “advertorial” (iklan yang dikemas dalam 

bentuk jurnalistik). Jadi judul artikel yang ada dalam surat kabar edisi khusus ini 

merupakan iklan yang dikemas dalam bahasa jurnalistik. Dalam edisi ini 

advertorial yang dimuat sangat bervariatif mulai dari regulasi pemerintah, inovasi 

yang ada di masing-masing pemukiman hingga munculnya usaha kecil dan 

menengah. 

Baik itu berita maupun iklan yang ada dalam media massa mempunyai 

andil yang cukup besar, karena fungsi dari media massa itu sendiri adalah untuk 

mempersuasi dan memberikan informasi pada khalayaknya. Keberadaan 

advertorial mempunyai pengaruh yang besar baik bagi media karena dalam 

praktek industrinya, iklan baik itu dalam bentuk advertorial atau bukan 
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merupakan sumber penghasilan media terlepas dikeluarkan oleh pihak manapun. 

Media massa harus menjembatani kepentingan antara pengiklan dengan 

khalayaknya yaitu dengan memberikan porsi berita untuk khalayak dan 

menyediakan ruang iklan untuk pengiklan. Dengan tema dalam edisi khusus 

“Malang to Creative City and Smart City”, peneliti memutuskan untuk meneliti 

seberapa besar porsi advertorial yang ada dalam edisi khusus ini untuk 

mengetahui advertorial apa yang dominan. 

Dengan mengetahui tema advertorial apa yang dominan dan berapa 

porsinya, maka akan terlihat kecenderungan dari redaksi Radar Malang dalam 

memuat konten apa saja dalam edisi khusus dan pesan apa saja yang dimuat 

dalam edisi ini. Peneliti mencoba untuk meneliti tentang hal tersebut mengenai 

kecenderungan dari Radar Malang tentang pengangkatan advertorial dalam edisi 

khusus dengan teknik analisis isi. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi 

banyaknya advertorial yang dimuat. Analisis isi dapat mempelajari gambaran isi, 

karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi. (Eriyanto, 2011: 11). 

Analisis isi ditujukan untuk mengidentiikasi secara sistematis isi komunikasi yang 

tampak (manifest), dan dilakukan secara obyektif, valid, reliabel, dan dapat 

direplikasi. Dengan menganalisa isi judul berita yang ada di edisi khusus ini, 

peneliti mengambil judul “Kecenderungan Advertorial Surat Kabar Lokal Dalam 

Edisi Khusus Ulang Tahun Kota Malang”.   

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apa tema advertorial yang paling dominan dalam Radar Malang Edisi  

Khusus Ulang Tahun  Kota Malang yang ke 102? 

2. Seberapa banyak frekuensi advertorial yang muncul? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apa tema advertorial yang paling dominan 

dalam Radar Malang Edisi Khusus Ulang Tahun Kota Malang yang ke 102 dan 

seberapa besar frekuensi kemunculan advertorial yang ada sehingga baik peneliti 

maupun pihak lain bisa mengetahui advertorial apa saja yang diangkat dalam 

edisi khusus. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan  menambahkan pengetahuan mahasiswa 

mengenai analisis isi dalam sebuah surat kabar. Selain itu peneliti berharap dapat 

menambahkan wawasan terhadap surat kabar lokal dalam memuat iklan yang ada 

dalam edisi khusus. Bisa memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi 

mahasiswa dan semoga ke depannya bisa menjadi bahan referensi maupun 

penyempurnaan penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Peneliti berharap dapat mengetahui tentang berapa besar frekuensi 

kecenderungan advertorial yang diangkat dalam Radar Malang Edisi Khusus 
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Ulang Tahun Kota Malang yang ke – 102. Di sisi lain, peneliti berharap dapat 

memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pihak mana saja yang 

menyampaikan kepentingannya di media massa.  


