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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini masyarakat sangat menyukai ponsel (smartphone), mulai dari 

browsing, bermain game online bahkan berbelanja pun dapat dilakukan 

secara online melalui ponsel. Tidak hanya berbelanja online saja yang bisa 

dilakukan melalui ponsel, tetapi memesan layanan jasa pun bisa dilakukan 

secara online. Semakin menjamurnya penggunaan internet di masyarakat 

membuat pebisnis menciptakan peluang yang telah marak di kalangan 

masyarakat dengan menggabungkan jasa transportasi dengan internet, dimana 

akan menjadi terobosan baru dalam transportasi (Agustin dan Khuzaini, 

2017). 

Kemajuan tekhnologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi 

menjadikan para pebisnis bersaing menciptakan inovasi terbaru serta melihat 

dari fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa saat ini internet sangat 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Maraknya pengguna smartphone, 

baik android maupun ios menjadikan masyarakat bergantung pada 

handphone serta internet. Peluang tersebut yang menjadikan para pengusaha 

transportasi untuk menghadirkan transportasi berbasis online. Fenomena 

transportasi online saat ini sedang hangat diperbincangkan, karena pemesanan 

berbasis aplikasi yang mudah di-download oleh pengguna smartphone. 

Pemesanan melalui aplikasi yang mudah membuat transportasi online 

diterima dengan cepat di kalangan masyarakat, serta berbagai macam pilihan 
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layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam bidang jasa (Agustin dan Khuzaini, 2017). Jenis kendaraan dalam 

transportasi online terdiri dari kendaraan roda dua (sepeda motor) yang 

biasanya disebut ojek online, dan kendaraan roda empat (mobil) yang lazim 

disebut taksi online. 

Survey yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesi 

(YKLI), pada bulan April 2017, mengungkapkan alasan masyarakat yang 

memilih atau menggunakan transportasi online, yakni: murah (84,1%), cepat 

(81,9%), nyaman (78,8%), dan aman (61,4%). Hal ini menunjukkan bahwa 

murahnya tarif layanan menduduki rangking pertama pilihan responden. 

Adapun moda transportasi yang dipilih konsumen adalah transportasi online 

jenis mobil dan motor (55%); mobil saja (24%), dan motor saja (21%). Selain 

itu, Go-Jek menduduki rating tertinggi pilihan konsumen (72,6%); diikuti 

oleh Grab (66,9%); kemudian Uber (51%), dan terakhir My BlueBird (4,4%) 

(Tribun News, 12 Mei 2017). 

Meski transportasi online memiliki keuntungan seperti murah, cepat, 

nyaman namun akhir-akhir ini pada perkembangannya mulai dijadikan sarana 

untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya pada perempuan yang 

menggunakan layanan taksi online. Saat ini mulai marak pemberitaan tentang 

peristiwa kejahatan yang melibatkan taksi online, dimana korbannya adalah 

penumpang perempuan. Adanya tindak kejahatan yang dilakukan para 

pengemudi taksi online kepada penumpangnya mulai dari perampokan, 

pemerkosaan hingga pembunuhan (Billy, 2018). Rinciannya sebagaimana 

dirangkum oleh peneliti dari berbagai sumber, di antaranya: 

http://www.tribunnews.com/tag/taksi-online
http://www.tribunnews.com/tag/perampokan
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a. Tanggal 18 Mei 2017, seorang cewek berusia 12 tahun mengalami 

pelecehan seksual dari sopir taksi online. Setelah diantar sampai ke rumah 

korban menerima pesan Whatsapp dari sopir tersebut yang mengajaknya 

untuk berhubungan seksual dan pesan-pesan tidak senonoh. 

b. Tanggal 15 Juli 2017, sopir taksi online nyaris memperkosa 

penumpangnya. Korban berteriak dan terus meronta dan untungnya 

kejadian tersebut ketahuan oleh Polisi yang sedang patroli di sekitar TKP. 

c. Tanggal 11 Oktober 2017, seorang perempuan penumpang taksi online 

hampir diperkosa di Makassar. 

d. Tanggal 17 Januari 2018, seorang perempuan dirampok oleh pengemudi 

taksi online yang ditumpangi di Bandung. 

e. Tanggal 12 Februari 2018, seorang perempuan (ABK, 28 tahun) dicabuli 

dan dirampok lalu dibuang di sekitar Bandara Soekarno-Hatta Jakarta oleh 

pengemudi taksi online yang ditumpangi korban. 

f. Tanggal 18 Maret 2018, seorang penumpang perempuan dibunuh oleh 

pengemudi taksi online dibantu seorang rekannya di kawasan Bogor, Jawa 

Barat. 

g. Tanggal 26 April 2018, seorang penumpang perempuan (SS, 24 tahun) 

dirampok dan hampir diperkosa oleh pengemudi taksi online dibantu dua 

orang rekannya tak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Tambora 

Jakarta Barat. 

Maraknya pemberitaan di media massa tentang tindak kejahatan yang 

menimpa perempuan saat menggunakan layanan taksi online, menyuguhkan 

banyak pesan atau informasi yang dapat mempengaruhi khalayak yang 

http://www.tribunnews.com/tag/taksi-online
http://www.tribunnews.com/tag/taksi-online


4 

mengkonsumsi pemberitaan tersebut. Salah satu efek dari penerimaan pesan 

(informasi) adalah perasaan cemas yang berkaitan dengan efek afektif. 

Kecemasan adalah tanggapan dari sebuah ancaman nyata ataupun khayal. 

Individu mengalami kecemasan karena adanya ketidakpastian di masa 

mendatang. Kecemasan dialami ketika berfikir tentang sesuatu tidak 

menyenangkan yang akan terjadi (Lubis, 2009:14). 

Adapun tinggi rendahnya kecemasan dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor, salah satunya adalah tingkat konsumsi media (terpaan media). Faktor 

ini berkaitan dengan seberapa sering mengkonsumsi media dan intensitas 

konsumsi (Prabowo, 2005:45). Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa 

terpaan berita taksi online dapat memicu timbulnya kecemasan pada 

perempuan yang selama ini menggunakan layanan taksi online.  

Mengacu pada teori S-R (Stimulus-Response) maka terpaan berita 

kejahatan taksi online di media massa dapat menjadi pesan (Stimulus) yang 

menerpa mahasiswi yang mengkonsumsi pemberitaan kejahatan tersebut, 

sehingga menimbulkan respon (response) berupa kecemasan dalam diri 

mahasiswi saat menggunakan layanan taksi online. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung tentang 

pemasalahan tersebut. Hasil penelitian Hamim (2009) menunjukkan berita 

kejahatan yang ditayangkan SCTV dan AN-teve berpengaruh terhadap 

pembentukan realitas sosial pada masyarakat Surabaya, yaitu dengan 

munculnya rasa cemas dan sikap waspada pada lingkungan sekitarnya. Hasil 

penelitian Oktaviani (2014) menunjukkan terpaan berita kriminal di televisi 

berpengaruh terhadap tingkat kecemasan masyarakat untuk berinteraksi 
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dengan lingkungan. Hasil penelitian Idah (2017) menunjukkan ada hubungan 

yang signifikan antara terpaan berita-berita kriminal liputan 6 SCTV dengan 

tingkat kecemasan orang tua. 

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah maraknya pemberitaan 

di media massa tentang kasus kejahatan yang menimpa perempuan saat 

menggunakan layanan taksi online, tentu dapat memicu timbulnya kecemasan 

dalam diri khalayak yang diterpa pemberitaan kejahatan tersebut, khususnya 

bagi mahasiswi. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) angkatan 2017. Mahasiswi dipilih karena 

mayoritas korban kejahatan taksi online yang marak diberitakan di media 

massa adalah perempuan. UMM dipilih karena merupakan perguruan tinggi 

swasta (PTS) terbesar di Kota Malang sehingga memiliki jumlah mahasiswi 

terbanyak yang kuliah di PTS di Kota Malang. Program studi Ilmu 

Komunikasi dipilih karena mahasiswa komunikasi dipandang lebih melek 

teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam penggunaan aplikasi 

jasa taksi online.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Terpaan 

Berita Kejahatan Taksi Online di Media Massa Terhadap Kecemasan 

Menggunakan Taksi Online” (Studi Pada Mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Malang). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dalam 

penelitian ini yang menjadi rumusan adalah:  

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara terpaan berita kejahatan taksi 

online di media massa terhadap kecemasan dalam menggunakan taksi 

online pada mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2017 UMM? 

2. Jika ada, seberapa besar tingkat pengaruh kejahatan taksi online di media 

massa terhadap kecemasan dalam menggunakan taksi online pada 

mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2017 UMM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara terpaan 

berita kejahatan taksi online di media massa terhadap kecemasan dalam 

menggunakan taksi online pada mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 

2017 UMM. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan berita kejahatan taksi online 

di media massa terhadap kecemasan dalam menggunakan taksi online pada 

mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2017 UMM. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin Ilmu 

Komunikasi, khususnya Komunikasi Massa dan Psikologi Komunikasi 

yang terkait dengan penerapan teori S-R di media massa berupa terpaan 

berita kejahatan dan pengaruhnya secara psikologis kepada khalayak.  

2. Manfaat Praktis 

Riset yang dilakukan bermanfaat untuk konsumsi praktisi 

komunikasi dan juga dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang 

dampak dari maraknya pemberitaan tindak kejahatan di media massa 

dalam memicu respon kecemasan pada khalayak sebagai akibat dari 

pemberitaan tersebut. 

 

 


