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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini membawa banyak dampak dalam 

segala aspek. Perkembangan tersebut semakin memudahkan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya. Di zaman modern seperti saat ini semua tersedia 

secara instan. Hal tersebut sebenarnya baik untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia. Salah satu kebutuhan manusia adalah informasi. Informasi dapat 

diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai media. 

Nicolas (dalam Rijallahudin et al,2016:137) mengatakan bahwa 

kebutuhan informasi timbul ketika sesorang menyadari adanya jurang atau 

jarak antara pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan permasalahan yang 

dihadapinya. Adanya kesadaran terhadap kebutuhan informasi maka akan 

dengan sendirinya menimbulkan suatu permintaan informasi dari pengguna 

informasi. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat tentu perlu mengikuti 

perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. Hal yang mendasar 

tentunya manusia membutuhkan banyak informasi dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat.  

Triandra dan Imran (2017:1971) menyatakan bahwa di era modern 

sekarang ini segala kebutuhan informasi dan komunikasi dapat dengan mudah 

diperoleh, tidak seperti dulu yang segala bentuk komunikasinya seolah dibatasi 

ruang dan waktu. Saat ini bisa dikatakan adalah era peralihan dari media lama 

ke media baru dimana hampir semua serba digital. Menurut Setiawan 

(2013:356) perkembangan teknologi informasi tidak hanya menciptakan 
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masyarakat dunia global namun mengembangkan ruang gerak kehidupan baru 

bagi masyarakat yaitu kehidupan masyarakat nyata dan maya. Salah satu 

fasilitas dunia maya yaitu media online dimana media ini memudahkan 

interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang 

mengubah pola penyebaran dari yang bersifat broadcast media monologue 

(satu ke banyak audiens) ke social media dialogue (banyak audiens ke banyak 

audiens).  

Hadirnya banyak portal berita online menjadi salah satu fenomena 

peralihan tersebut, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang bertahan 

dengan media lama seperti media cetak dan televisi. Portal berita online terus 

tumbuh dan berkembang dengan berbagai platform. Perkembangan zaman saat 

ini membawa banyak perubahan secara global, perubahan-perubahan yang 

terjadi juga berdampak terhadap persebaran berita-berita maupun informasi 

baik secara personal maupun secara massa. Dalam penyampaian berita atau 

informasi, media memiliki peranan yang sangat penting. 

Salah satu fenomena berita online dapat dilihat dari media kompas.com 

dimana dari hasil survei Nielsen menunjukan bahwa jumlah pembaca 

kompas.com terbesar adalah dari generasi milenial (20-34 tahun) dan juga 

generasi X (35-49 tahun) dengan pengujian dari topik konten berita, ekonomi, 

dan hiburan. Hal tersebut juga menunjukan bahwa pengguna kompas digital 

didominasi oleh pembaca berusia muda sedangkan media kompas surat kabar 

didominasi oleh pembaca berusia 35 tahun ke atas (Lubis, Mila. 2018. 

https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/promosi-digital-lebih-

akurat-dengan-nielsen-digital-adratings.html, 28 April 2019). 

https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/promosi-digital-lebih-akurat-dengan-nielsen-digital-adratings.html
https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/promosi-digital-lebih-akurat-dengan-nielsen-digital-adratings.html
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Kebutuhan informasi saat ini terasa kurang terpenuhi hanya dengan 

media cetak karena perkembangan teknologi saat ini khususnya media online 

lebih disukai karena memang terbukti lebih efektif, update, cepat dan dapat 

diakses dimana saja. Berdasarkan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Rudiantara mengungkapkan saat ini jumlah portal berita online di Indonesia 

ada sekitar 43 ribu portal berita online namun yang terverifikasi tidak lebih dari 

100 media. Dengan begitu banyaknya portal berita online yang dapat diakses 

oleh masyarakat umum tentunya akan lebih banyak pilihan dalam mencari 

informasi yang akurat dan terbukti kebenarannya (Anni, 2018. 

https://kominfo.go.id/content/detail/12345/menkominfo-baru-100-portal-

berita-online-terverifikasi/0/berita_satker, 15 september 2018). 

Menurut ketua dewan pers Yosep yang menjadi narasumer mengenai 

tantangan generasi milenial menghadapi konglomerasi dan konvergensi media 

mengatakan bahwa generasi milenial lebih suka mencari sumber informasi dari 

media sosial dari media massa atau bahkan media online, hal tersebut dapat 

dilihat dari peningkatan pengguna media sosial yang didominasi oleh kaum 

milenial.(Ariwibowo.2018.https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/124

184/informasi-dari-medsos-lebih-disukai, 04 maret 2019). Melihat dari hasil 

lembaga survei Nielsen pengguna internet lebih dominan dari generasi Y yakni 

milenial (20 – 34 tahun) sebesar 58% dari generasi millenial adalah pengguna 

internet, sedangkan pada generasi Z (10 -19 tahun) pengguna internet sebesar 

50% dan pada generas X (35 – 49 tahun) pengguna internet hanya sebesar 33% 

(Lubis, Mila. 2018. https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/promosi-

digital-lebih-akurat-dengan-nielsen-digital-adratings.html, 28 April 2019). 

https://kominfo.go.id/content/detail/12345/menkominfo-baru-100-portal-berita-online-terverifikasi/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/content/detail/12345/menkominfo-baru-100-portal-berita-online-terverifikasi/0/berita_satker
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/124184/informasi-dari-medsos-lebih-disukai
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/124184/informasi-dari-medsos-lebih-disukai
https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/promosi-digital-lebih-akurat-dengan-nielsen-digital-adratings.html
https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2018/promosi-digital-lebih-akurat-dengan-nielsen-digital-adratings.html
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Menurut survei yang dilakukan oleh Hootsuite (We are social) 

menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2019  

mencapai 150 juta dengan peningkatan sebanyak 13% dari tahun 2018 dan 

peningkatan 15% terhadap pengguna media sosial aktif mencapai 150 juta. 

Rata-rata waktu menggunakan media internet pada masyarakat Indonesia yaitu 

kurang lebih 8 jam 36 menit. Dalam penggunaan  media sosial ternyata lebih 

dominan pada laki-laki. Dari hasil survei untuk umur 18 hingga 24 tahun 

terdapat 18% jumlah laki-laki dan 15% perempuan. Sedangkan untuk  umur 25 

hingga 34 tahun laki-laki memperoleh 19% dan perempuan sebanyak 14%. 

(datareportal. 2019. https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia, 

28 April 2019). 

Teknologi komunikasi erat kaitannya dengan informasi. Saat ini setiap 

individu dapat menyebarkan informasi apapun melalui media yang hampir 

semua individu dapat mengaksesnya salah satunya seperti handphone yang 

didalamnya terdapat aplikasi instant message atau media sosial yang mana 

banyak audience atau siapapun dapat mengaksesnya. Dari berbagai macam 

media sosial yang dapat digunakan di Indonesia, survei Hootsuite (we are 

social) menyatakan bahwa Line mendapatkan nilai 59% untuk kategori media 

sosial yang aktif digunakan. (datareportal. 2019. 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia, 28 April 2019) 

Line adalah aplikasi pesan instant yang dapat diakses menggunakan 

telepon genggam maupun PC. Aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk 

bertukar pesan teks, namun aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai alat 

bertukar data pesan yang beragam dari video, foto, audio dan sebagainya 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia
https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia
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(Triandra, Imran, 2017: 1972-1973).  Aplikasi chat ini menambahkan fitur baru 

yakni Line Today. Line Today merupakan layanan yang menyajikan berita-

berita terkini. Fitur Line Today ini merupakan fitur informasi berita yang 

dibutuhkan masyarakat. Dengan penambahan fitur tersebut pengguna akan 

mendapatkan banyak informasi agar dapat mengikuti perkembangan dunia saat 

ini.  

Line Today merupakan media yang bisa dikatakan sebagai news 

aggregator. News aggregator artinya fitur tersebut mengumpulkan dan 

menyeleksi berita dari media online yang sudah menjalin kerja sama untuk 

dipublikasikan kembali (Mulya, 2018: 2). Beberapa informasi mengenai Line 

Today tidak hanya ada pada aplikasi Line saja, namun sebagai alternatif 

pembaca dapat mengunjungi situs resmi Line Today di  today.line.me/id/. Line 

Today adalah sekumpulan berita dari berbagai portal yang dikemas menjadi 

satu. Dalam Line Today pengguna dapat mencari informasi yang beragam 

mulai dari pilihan berita news, life, showbiz, sport dan lainnya.  

Triandra dan Imran (2017: 1971) menyatakan bahwa didalam 

komunikasi berbasis media sosial, seorang komunikator akan mengirimkan 

pesannya melalui berbagai platform, seiring teknologi yang semakin 

berkembang, maka komunikasi tidak terbatas hanya melalui tatap muka. 

Aplikasi instant message Line menjadi salah satu hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari pengguna gadget terlebih anak muda termasuk mahasiswa. 

Line identik dengan penggunanya yang relatif adalah anak muda karena fitur 

yang ditawarkan lebih unik, beragam, dan sesuai dengan anak muda seperti 

adanya stiker Line yang menjadi ciri khas Line hingga akun official Line yang 
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menawarkan berbagai informasi dan kemudahan. Berdasarkan sisi demografis, 

Line paling banyak digunakan oleh pengguna wanita sebesar 55% dan pria 

54%,selain itu pengguna Line didominasi kalangan anak muda yang berusia 

18-32 tahun (Mulya, 2018:2). Hal tersebut lanjutnya menunjukan bahwa 

pengguna mobile internet di Indonesia mulai meninggalkan media 

konvensional sebagai sumber informasi dan menggunakan internet sebagai 

pilihan utama. 

Penelitian yang menggunakan media online sebagai sumber kebutuhan 

informasi juga pernah dilakukan oleh Trianda dan Imran tahun 2017  mengenai 

pengaruh terpaan fitur Line Today terhadap pemenuhan kebutuhan informasi 

mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Hasil dari penelitianya 

yang didapat yaitu berada pada kategori baik, artinya dapat diketahui terdapat 

pengaruh yang signifikan dari terpaan informasi ke pemenuhan kebutuhan 

informasi.  

Penelitian lain yang menggunakan media online juga dilakukan oleh 

Dhayuningrum, Prijana dan Yanto pada tahun 2017 mengenai hubungan 

informasi Line Today dengan pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa. 

Dari hasil penelitian mendapatkan hubungan yang signifikan antara informasi 

di Line Today dengan pemenuhan kebutuhan informasi. Penelitian lainnya 

yakni mengenai Situs Waspada.co.id dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

yang dilakukan oleh Addari tahun 2017 dan mendapatkan hasil korelasi 0,723 

dengan skala guilford yang menandakan bahwa hasil penelitian tersebut 

memiliki hubungan yang kuat antara penggunaan situs berita waspada.co.id 
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dengan pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ikatan Pemuda Tanah 

Rencong komisariat Universitas Sumatera Utara  

Dalam fenomena politik saat ini, Nuryanti (2018:1187) mengatakan 

media massa cetak, elektronik dan lain sebagainya digunakan sebagai sarana 

dalam memberitakan masalah pemilu, terlebih para kandidat pemimpin 

maupun kandidat partai politik mulai memanfaatkan media sosial, kemajuan 

teknologi banyak dimanfaatkan sebagai kelangsungan komunikasi politik. 

Pada tahun 2019 ini, Indonesia akan memiliki agenda penting yaitu pemilihan 

umum presiden dan juga pemilihan legislatif. Hal tersebut saat ini menjadi 

suatu pemberitaan yang sedang ramai dibicarakan di berbagai media maupun 

di lingkungan masyarakat.  

Nasution (2016: 77-78) mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan 

informasi dan berbagai hal termasuk politik membuat media online berusaha 

memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tidak jarang media tunduk pada politik 

demi memuaskan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan menjadi nilai 

komersial untuk media itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan bahwa media 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kognisi seseorang 

yang akhirnya membentuk persepsi dan mempengaruhi sikap dan perilaku 

seseorang.  

Penelitian yang dilakukan oleh media Merdeka.com mengenai politik 

di mata milenial menyebutkan bahwa kaum milenial secara umum kurang 

tertarik dengan politik. Alasannya pun beragam mulai dari yang tidak suka 

dengan dunia politik yang selalu riuh dengan isu negatif hingga bosan dengan 

ribut - ribut politik. Kaum milenial masih memiliki sikap apolitis, milenial tak 
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butuh janji manis namun mereka membutuhkan bukti nyata (Faqir, Anisyah Al. 

2018. https://www.merdeka.com/khas/politik-di-mata-milenial.html, 28 April 

2019). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh media diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti kaum milenial (20-34 tahun) dimana pada usia tersebut rata – rata jika 

dilihat dari bidang pendidikan adalah mahasiswa, apakah sama dengan hasil 

yang dijelaskan diatas. Peneliti mengambil mahasiswa ilmu komunikasi 

angkatan 2014 UMM sebagai sampel. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi 

yang termasuk dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik setidaknya 

membutuhkan informasi politik baik untuk pembelajaran maupun menambah 

wawasan. Mahasiswa ini juga menggunakan media Line Today sebagai media 

informasi sesuai dari hasil pra survei pada bulan oktober 2018 yang dilakukan 

peneliti sendiri, dari 178 mahasiswa ilmu komunikasi Univeristas 

Muhammadiyah Malang, dalam seminggu banyak mahasiswa yang rutin 

membaca berita melalui Line Today sebanyak 1-3 kali dalam seminggu.  

Jika melihat fenomena yang terjadi, masuknya Line Today di dalam 

aplikasi Line menjadi hal menarik, karena melihat pengguna atau segmen 

aplikasi Line identik dengan anak muda termasuk mahasiswa di dalamnya. 

Dunia politik sepertinya belum menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi 

kaum muda, namun dengan masuknya berita – berita politik melalui internet 

dan media sosial dimana penggunanya sebagian besar adalah kaum muda maka 

bukan sesuatu yang tidak mungkin hal tersebut akan menjadi salah satu faktor 

ketertarikan mereka dengan dunia politik. Berdasarkan fenomena-fenomena 

https://www.merdeka.com/khas/politik-di-mata-milenial.html
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tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi Politik melalui Line Today. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diungkapkan diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

Seberapa besar kebutuhan informasi politik mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014 Pengguna Line dapat 

terpenuhi dengan adanya Line Today? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui 

seberapa besar kebutuhan informasi politik mahasiswa Ilmu komunikasi UMM  

Angkatan 2014 pengguna Line dapat terpenuhi dengan adanya Line Today. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

akademis dan praktis yaitu: 

1.4.1 Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam bidang 

komunikasi sebagai sumber referensi bagi peneliti dan juga bagi pihak 

lainnya yang akan meneliti mengenai Line Today dalam memenuhi 

kebutuhan informasi politik khususnya bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian skripsi. 
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1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan dan 

pemahaman bagi masyarakat khususnya mahasiswa mengenai 

pemenuhan kebutuhan informasi politik melalui Line Today. 

 


