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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Dalam abad millenium seperti sekarang ini, perkembangan 

teknologi semakin berkembang sesuai jamannya. Perkembangan ini tidak 

hanya terjadi pada satu bidang, tetapi telah terjadi disemua aspek 

kehidupan manusia. Perkembangan tersebut menghadirkan sarana dan 

media komunikasi yang canggih untuk menyebarkan informasi dan 

interaksi antar individu ataupun dengan kelompok, dan dari berbagai 

macam golongan, bangsa, yang tidak terhitung seberapa jauh wilayahnya. 

Dengan hadirnya sarana dan media komunikasi yang canggih 

menghipnotis sebagian besar penduduk di muka bumi ini dengan membuat 

rasa keingintahuan masyarakat sangat besar terhadap sebuah informasi 

terbaru. Kegiatan komunikasi yang dulunya sangat rumit, kini relatif sudah 

digantikan oleh mesin-mesin otomatis, kini sistem kerja alat teknologi 

yang dulunya menggunakan otot manusia sekarang berahli fungsi menjadi 

mesin-mesin otomatis, perkembangnnya pun sangat menakjubkan. 

Kemajuan teknologi informasi yang ada pada sekarang ini benar-benar 

telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan 

kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.  

Menurut Association for Educational Communication and 

technoligy ( AECT, 1977) yang dikutip Sadiman (2005:6) mengemukaan 
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tentang media yaitu: media sebagai segala bentuk saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informas. Jadi dengan adanya berbagai 

bentuk media baik cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio, 

televisi, internet) sebagai alat penyampaian pesan, sehingga lebih efektif 

untuk mendapatkan pesan tersebut. Dengan media dapat berbagi kejadia-

kejadian yang dialami kepada semua orang. Sehingga dapat bertukar 

informasi mengenai kejadian disekitar dengan orang lain disuatu tempat 

yang berbeda mengenai kejadian disekitar melalui media massa. 

Dari media massa yang kita ketahui, televisi menjadi media massa 

yang sangat digemari oleh banyak orang. Karena kita ketahui televisi 

sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, dibandingkan 

dengan radio atau media massa cetak seperti surat kabar dan majalah yang 

sangat menurun intensitas penggunaanya. Televisi sekarang ini menjadi 

sebuah kebutuhan hampir pada seluruh masyarakat, baik dari kalangan 

atas, tengah, dan bawah. Disisi lain televisi mempunyai daya tarik 

tersendiri, karena perangkatnya yang mampu membuat orang senang 

untuk melihatnya dengan memunculkan efek audio disertai 

visual/gambaran yang menarik yang tidak bisa didapatkan oleh perangkat 

media lainnya. Para penonton dapat melihat dan mendengar suatu kejadian 

dan peristiwa yang sedang berlangsung, sehingga apapun yang tampil 

dilayar televisi dapat ditangkap dan dicerna oleh penontonnya dengan 

mudah. Pada era pertelevisian saat ini, dimana hampir semua masyarakat 

tidak dapat terlepas dari televisi sehingga tidak dapat terhindar dari terpaan 
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media massa. Disisi lain televisi juga tidak hanya sebagai sarana melapas 

ketegangan atau sebagai hiburan, namun apa yang muncul melalui layar 

televisi (isi dan informasi) mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat. Sebab apa yang ditayangkan oleh televisi dapat 

mempengaruhi opini bagi penontonnya, sehingga mendorong khalayak 

terhadap berbagai hal tertentu. 

Dari beberapa program acara televisi yang ditayangkan, program 

berita merupakan salah satu program yang paling penting dan utama dalam 

media massa. Program berita, memberikan banyak informasi untuk 

memenuhi rasa ingin tahu masyarakat terhadap sesuatu hal. Program berita 

adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan 

pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Berita dalam 

masyarakat yaitu sebagai wawasan dan pengetahuan tentang suatu 

peristiwa apapun seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik. Berita 

selalu menginformasikan seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik yang 

terjadi disekitar dan diberbagai derah. 

Media massa sengaja menghadirkan berita politik agar masyarakat 

atau khalayak dapat melihat serta menilai dari kinerja politisi di Indonesia. 

Berita politik pada dasarnya sama dengan berita yang lainnya, dalam 

teknik pengumpulan data dan penulisannya, namun berita politik 

mempunyai sisi lain dibandingkan dengan berita mengenai tema lainnya. 

Berita politik sebagai sarana komunikasi bagi pihak-pihak yang 

berkempentingan dengan peristiwa politik. Politikus yang mencalonkan 
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diri sebagai pejabat biasanya menggunakan secara luas media massa untuk 

tujuan persuasif. Tujuan dilakukannya mampu sebagai maikkan nama 

suatu partai politik agar dapat dikenal lagi oleh masyarakat luas. 

 Keikut sertaan media massa dalam dunia politik adalah bukan hal 

baru sebagai pertempuran politik dalam dunia maya, apalagi pemberitaan-

pemberitaan menjelang pemilihan umum dapat berpengaruh kepada partai 

politik tersebut. Ketika sebuah partai politik ingin membuat image lawan 

buruk, maka yang perlu dilakukan adalah dengan membuat suatu berita di 

media massa dengan hal-hal buruk yang akan dilakukan oleh lawan. Dan  

sebaliknya, jika ingin membentuk image positif untuk masyarakat, yang 

perlu di lakukan adalah dengan membuat suatu berita media massa dengan 

hal-hal positif dari suatu partai. Seperti kasus pemberitaan korupsi yang 

dialami oleh kalangan pejabat tinggi di Indonesia.  

Pemberitaan korupsi bukan hal baru dirana politik Indonesia. 

Korupsi semakin marak dan berkembang pesaat di negeri ini, hampir 

disetiap sudut pemerintahan dan layanan publik menjadi lahan untuk para 

koruptor. Hal ini terlihat jelas sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), banyak kasus korupsi pejabat yang terkuak tanpa pandang 

bulu. Korupsi yang marak akhir-akhir ini adalah kasus korupsi yang 

menggeret sejumlah petinggi. 

Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah kasus korupsi E-KTP 

yang melibatkan ketua umum partai Golkar Setya Novanto. Kasus ini 

menarik karena  Setya Novanto adalah ketua umum Partai Golkar, berita 
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tersebut dimedia massa yang tidak ada hentinya dan dapat mempengaruhi 

opini masyarakat. Ketua umum partai Golkar Setya Novanto telah 

menghiasi wajah pemberitaan di Indonesia dengan kasus korupsi proyek 

pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 

Kementerian Dalam Negeri. Dilansir dari media online Kompas.com, pada 

tanggal 17 Juli 2017 Srtya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus 

korupsi oleh KPK. Pada saat pengadaan proyek tersebut pada tahun 2011 

hingga 2012, Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Golkar, lalu diduga 

ikut mengatur anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun, dan Setya 

Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun 

(kompas.com). 

Setelah penetapan itu, Setya Novanto selalu mangkir dari 

panggilan KPK,  Pada tanggal 11 September 2017 Setya Novanto di 

panggil oleh KPK sebagai tersangka.  Namun, Setya Novanto tak hadir 

dengan alasan sakit. Lalu pada tanggal 18 September 2017 Setya Novanto 

kembali dipanggil oleh KPK, namun lagi-lagi Setya Novanto tidak hadir 

karena sakit. Sampai dikabarkan bahwa kondisi kesehatannya memburuk. 

Lalu tak lama dari pemberitaan tersebut, 16 November 2017 media massa 

mengabarkan bahwa Setya Novanto di rumah sakit akibat kecelakaan 

mobil yang dialaminya. Foto Setya Novanto tengah terbaring di rumah 

beredar didunia maya dan menjadi viral. Kemunculan foto tersebut tidak 

membuat netizen memperlihatkan empati, bahkan netizen justru 

menjadikan foto itu sebagai guyonan (Kompas.com). 
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Dengan pemberitaan-pemberitaan Setya Novanto, Partai Golkar 

menggelar rapat pleno pada tanggal 25 September 2017 yang memutuskan 

untuk Setya Novanto non-aktif dari posisi Ketua Umum. Partai Golkar 

mulai bergejolak dengan terjadinya Setya Novanto yang berstatus 

tersangka oleh KPK dan tengah sakit. Sehingga elektabilitas Golkar terus 

merosot. Golkar tetap harus mencari terobosan memperbaiki citra dan 

elektablitasnya menjelang Pemilihan Umum 2019 (Kompas.com). 

Elektabilitas sebagai pemimpin sangat penting fungsinya. Hal ini 

akan berpengaruh besar pada keberhasilan suatu partai dalam menjalankan 

roda pemerintahan. Elektabilitas Golkar pada pemilu tahun 2014 mencapai 

14,75 persen. Pada pemilihan Legeslatif pada kecamatan Jetis kabupaten 

Mojokerto, Golkar mendapatkan suara terbanyak sebesar 4.278 suara. 

Sedangkan di Desa Canggu, desa memiliki penduduk terbanyak sebesar 

10.834 jiwa pada kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto (KPU Kabupaten 

Mojokerto). 

Sejak tahun 1977 partai golkar selalu menjadi pemenang dalam 

pemilihan umum  (partaigolkar.or.id), untuk menjelang pilkada serentak 

tahun 2018 dan pemilu tahn 2019 partai golkar sangat mengharapkan 

dukungan kepada masyarakat Indonesia dalam pengambilan suara nanti. 

Tetapi dengan masalah yang didapat oleh Golkar saat ini yaitu 

tertangkapnya ketua umum Golkar Setya Novanto dengan kasus Korupsi 

E-KTP di masyarakat, maka dari itu banyak berita-berita yang beredar 

luas.  
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah inilah yang membuat 

peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh 

Terpaan Berita Korupsi Ketua Umum Golkar Setya Novanto terhadap 

Elektabilitas Partai Golkar Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 dan 

Pemilu Tahun 2019”. 

 

B. RUMUSAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalahnya sebagai berikut: 

Adakah pengaruh terpaan berita korupsi Ketua Umum Golkar Setya 

Novanto di televisi terhadap elektabilitas Golkar Menjelang Pilkada 

serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

Mengetahui pengaruh terpaan berita korupsi Ketua Umum Golkar 

Setya Novanto di televisi terhadap elektabilitas Golkar Menjelang 

Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi objek 

dan seluruh komponen yang terlibat didalamnya. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Akademis 

1. Dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya 

terkait dengan elektabilitas partai politik. 

2. Dapat mengetahui tingkat tayangan media dapat mempengaruhi 

elektabilitas suatu partai politik. 

3. Menguji teori Hypodermic Needle Theory  

b) Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti adalah dapat melatih kemampuan peneliti dalam 

penulisan karya ilmiah dan menambah pengetahuan dibidang 

ilmu politik. 

2. Bagi para penulis dapat  menjadi bahan literatur yang berkaitan 

dengan masalah politik dan elektabilitas partai politik. 

 




