
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Televisi merupakan salah satu media massa yang banyak dibutuhkan 

masyarakat karena televisi memiliki jangkauan yang cukup luas. Informasi 

yang disampaikan oleh televisi sangat mudah untuk dimengerti karena proses 

penyampaian yang diberikan berupa audio dan visual. Jika, dibandingkan 

dengan media massa lainnya televisi dapat dikatakan sebagai media yang 

cukup efisien dalam penyampaian pesannya dari pada surat kabar, radio, dan 

media yang lainnya. Televisi juga menciptakan suasana tertentu, karena disini 

penonton dapat menikmati informasi-informasi yang disajikan oleh televisi 

dengan nyaman dan mudah dimengerti. Kemudahan penyampaian pesan 

melalui televisi, membuat daya tarik masyarakat menjadi besar dan 

perusahaan-perusahaan stasiun televisi di Indonesia juga semakin berlomba-

lomba untuk menampilkan tayangan yang banyak menarik minat masyarakat 

untuk menontonnya. Munculnya berbagai channel di televisi membuktikan 

juga banyaknya perusahaan stasiun televisi nasional, swasta, maupun lokal 

yang semakin berkembang. Program acara yang ditayangkan oleh stasiun 

televisi tersebut juga beragam. 

News and Entertainment Television atau yang biasa disebut NET TV 

ini adalah salah satu televisi swasta di Indonesia yang didirikan pada 18 Mei 

2013. Program-program yang diadakan oleh NET TV cukup beragam seperti 

Sarah Sechan, Breakout, NET 12 News, The East, NET 86, Tonight Show, 

dan masih banyak yang lainnya. Program-program NET ini ditujukan kepada 
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keluarga dan pemirsa kalangan muda. Selain melalui jaringan televisi, NET 

juga menyiarkan programnya melalui saluran komunikasi lain seperti jejaring 

sosial dan Youtube. 

The East merupakan salah satu program komedi situasi di NET TV. 

Komedi situasi merupakan salah satu genre program komedi yang berasal 

dari radio, tetapi saat ini banyak ditayangkan di televisi. Komedi situasi 

biasanya menggunakan karakter, latar, lokasi, dan dekorasi yang hampir sama 

setiap episodenya namun memiliki tema yang berubah-ubah. 

Konsep komedi situasi The East ini menyajikan bagaimana situasi di 

balik layar sebuah program news yang juga ditayangkan di NET yaitu 

Entertainment News.  Karakter yang terlibat dalam program ini memerankan 

beberapa profesi seperti Exsecutive Producer, Producer, Creative, 

Production Assistant, Cameraman, Host pemandu program Entertainment 

News, hingga Office Boy. Lokasi yang digunakan merupakan kantor NET TV 

dengan dekorasi sebuah kantor dan studio. Tema yang ditayangkan juga 

berbeda-beda di setiap episodenya. Program ini dikemas sangat mirip dengan 

keadaan di balik layar yang sesungguhnya dalam perusahaan stasiun televisi.  

Selain itu akan diselingi kelakuan konyol para pemerannya yang akan 

memancing gelak tawa dan juga menjadi daya tarik tersendiri oleh para 

penikmat program situasi komedi ini. Komedi ini bukanlah komedi yang 

dibuat-buat, tetapi sebuah komedi yang ada di kehidupan sehari-hari dalam 

dunia nyata ketika bekerja di suatu perusahaan stasiun televisi. Program acara 

ini di tayangkan setiap hari sabtu dan minggu pada pukul 18.00 WIB.  
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Program  komedi situasi The East memberikan hiburan sekaligus 

informasi tentang bagaimana personel-personel praktisi televisi memproduksi 

sebuah program acara. Dibandingkan dengan program komedi lain yang ada 

di beberapa stasiun televisi di Indonesia, menurut peneliti The East di NET 

TV dianggap lebih menarik, dan memfokuskan pada situasi nyata di belakang 

layar yang juga disisipkan beberapa komedi. Berbagai macam karakter yang 

memainkan peran praktisi televisi ditayangkan pada program acara ini. Dalam 

hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari program komedi 

situasi terhadap bagaimana pandangan masyarakat tentang suatu profesi di 

perusahaan stasiun televisi, yaitu pengaruh program komedi situasi The East 

NET TV terhadap citra praktisi televisi terutama dikalangan mahasiswa. 

 Citra merupakan suatu kesan yang ada di dalam benak seseorang. 

Kesan ini bisa berupa negatif maupun positif atau baik maupun buruk. 

Berbagai organisasi/perusahaan, bahkan perorangan harus menjaga citranya 

terhadap masyarakat. Karena jika citra yang diciptakan buruk maka 

dampaknya juga akan menjadi negatif. Contohnya dampak dari citra baik 

yang di bangun oleh sebuah perusahaan mampu mempengaruhi seseorang 

untuk ikut berkontribusi maupun berpartisipasi kepada perusahaan tersebut. 

Seperti stasiun televisi NET yang berusaha menciptakan citra baiknya melalui 

program-program yang ditayangkan dan acara yang diselenggarakan dirasa 

mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Contohnya 

dampak dari citra yang telah dibangun oleh NET dapat dilihat pada saat 

stasiun televisi NET membuka recruitment Media Development Program 

(MDP) V pada bulan Maret 2017 lalu, pelamar berjumlah hingga 30.000+ 

3 
 



orang lebih (Kompasiana, 2017, 

https://www.kompasiana.com/dilanurfadhilah/dear-net-mediatama_). 

Tahapan tes NET MDP V dibagi menjadi tiga babak. Ujian pertama 

merupakan psikotes, peserta yang lolos tes pada hari itu akan kembali 

menghadapi rangakian tes selanjutnya sampai dinyatakan terpilih menjadi 

karyawan NET TV. Meskipun usia stasiun televisi ini masih tergolong muda 

tetapi televisi ini sudah bisa merebut perhatian publik terutama kalangan 

muda, disini terbukti jika citra yang di ciptakan oleh NET TV tergolong baik 

sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil subyek penelitian mahasiswa 

khususnya  mahasiswa konsentrasi audio visual angkatan 2016 di Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. Konsentrasi audio visual merupakan salah satu 

konsentrasi bagi mahasiswa yang berminat untuk mempelajari tentang proses 

kreatif dalam produksi sinematografi khususnya.  

Melihat fenomena tersebut dan dari apa yang telah peneliti 

asumsikan,  peneliti dapat menyimpulkan bahwa acara komedi situasi The 

East NET TV yang berani membuat program situasi realistis dibalik layar dan 

dikemas dengan komedi ini apakah dapat mempengaruhi para audiens 

terhadap citra praktisi televisi sehingga tertarik untuk menonton maupun 

tertarik untuk bekerja sebagai profesional pada stasiun televisi. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Pengaruh Tayangan 

Komedi Situasi The East NET TV Terhadap Citra  Praktisi Televisi Di 
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Kalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Konsentrasi Audio Visual 

Angkatan 2016 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP-UMM)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dari tayangan komedi situasi 

The East NET TV terhadap citra praktisi televisi dikalangan mahasiswa 

konsentrasi audio visual angkatan 2016 jurusan ilmu komunikasi FISIP-

UMM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh dari tayangan komedi situasi The East NET TV terhadap citra 

performance yang muncul pada praktisi televisi dikalangan mahasiswa 

konsentrasi audio visual angkatan 2016 jurusan ilmu komunikasi FISIP-

UMM. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan beberapa manfaat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, baik secara praktis maupun akademis 

diantaranya sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai bagaimana 
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sebuah perusahaan menciptakan citra dikalangan masyarakat melalui 

tayangan televisi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. 

 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada konsentrasi audio 

visual jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang menengenai kajian pengaruh suatu 

acara televisi dan diharapkan dapat memberikan kotribusi pengetahuan 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan 

tema yang sama. 

 


