
 

 

31 

 

        BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian yang sudah di 

lakukan dapat di tarik kesimpulan yang terkait dengan fenomena praktek 

pelacuran media yang di konstruksi oleh televisi jaringan dan tentunya 

mempunyai implikasi bagi praktek komodifikasi media massa dalam lingkup 

industri. Beberapa kesimpulan yang dapat di tarik sebagai berikut:  

1. Praktek komodifikasi yang dikonstruksi media televisi jaringan  

Menjadi anak perusahaan di bawah system holding sebuah kerajaan 

media, nuntut setiap televisi jaringan patuh pada sebuah system yang sudah di 

bentuk oleh sang pemilik media. Erat kaitannya ekonomi media, maka kapitalis 

media massa di lakukan dan sangat dimaksimalkan, dengan harapan menerima 

laba yang sebanding dengan modal yang sudah di keluarkan. Karena televisi 

jaringan setiap tahunnya di bebani target omzet yang bias di bilang tidak sedikit 

jika di lakukan di lingkup lokal. Untuk memmotivasinya biasanya televisi pusat 

akan selalu melakukan system rangking dari keseluruhan televisi jaringan yang 

ada di bawahnya. Dan akan memberi jam tayang relay lebih panjang di 

bandingkan televisi yang lainnya.      

      Sebagai televisi jaringan yang hanya bersiaran di lingkup lokal harus 

mampu memenuhi kebutuhan target yang di bebankan. Target omzen yang 

selalu di bebankan setiap tahunnya besarannya terus meningkat sesuai 

kebutuhan produksi hari ini, hal ini menuntut televisi jarring harus pintar putar 

otak untuk bisa membidik target pasar yang ada di local dan bahkan di tuntut 

bias menciptakan pasar sendiri. Kaitannya dengan bagaimana televisi jaringan 

bias mengelola atau mengkonstruksi praktek komodifikas media yang semakin 

kesini semakin terkesan melacurkan diri untuk dapat bertahan hidup. Karena 

media hari ini adalah media yang memenuhi kebutuhan pasar mereka sendiri 

yaitu pengiklan dan penanam modal bukan lagi kebutuhan khalayak.  

2. Saran  

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang di paparkan atas peneliti, ada 

beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu:  

1. Media massa saat ini seharusnya menjadi media masyarakat yang 

memiliki karakterstik netralitas dan tidak berpihak ke satu dan lain 
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kelompok dan golongan dengan dasar apapun. Sehingga isi konten 

media terbuka bagi siapa pun 

2. Sebagai media massa yang besar herus memiliki banyak gatekeeper 

yang selalu senantiasa mengontrol, mengawasi dan menentukan materi 

konten apa saja yang akan disajikan kepada konsumen yaitu pemirasa 

penikmat televisi, dan hal ini kaitannya dengan bagimana, seperti apa, 

tersebut disusun, dan kapan pesan-pesan tersebut akan pancarluaskan. 

3. Tetap pada 4 fungsi media massa yaitu To Inform ,  To Educad , To 

Entertaint , To Influens dan untuk kepentingan ekonomi media 

hendaklah melakukan langkah yang relevan dalam mengambil peluang 

bisnis dalam media masa seperti halnya pemanfaatan iklan secara 

optimal dan bukan lagi konten pesanan yang sarat akan kepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


