
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Keberadaan media massa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan 

masyarakat. Pada hakikatnya, manusia selalu menghabiskan sebagian waktu 

dalam menggunakan media massa, antara lain yaitu surat kabar, majalah, radio, 

televisi, ataupun internet seperti yang dikemukakan oleh Biagi (2010, 5). Saat 

membaca surat kabar, orang dapat mengetahui informasi berita lokal maupun 

nasional. Saat membaca majalah, orang dapat mengetahui informasi tentang video 

permainan versi terbaru atau perkembangan trend model pakaian. Saat mendengar 

radio, orang dapat mengetahui informasi lalu lintas di jalan. Saat menonton 

televisi, orang dapat terhibur dengan acara hiburan dan film favorit. Begitu juga 

saat menggunakan internet, orang dapat berkomunikasi melalui email (surat 

elektronik). 

Terdapat berbagai bentuk media massa, televisi merupakan salah satu 

media yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sekitar 99%, setiap orang 

memiliki setidaknya satu buah televisi dalam satu bangunan rumah. Bahkan waktu 

yang diperlukan bagi orang untuk menonton televisi, yaitu delapan jam per hari. 

Kenyataan ini mengubah peran radio sebagai salah satu media elektronik yang 

berkaitan dengan media informasi dan hiburan (Dominick 2011, 64). Menurut 

Ardianto (1994, 3), yang menjelaskan bahwa media massa merupakan bentuk 

komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan 



komunikator (penyiar berita) dan komunikan (pemirsa) secara massal yang 

berjumlah banyak dan bertempat tinggal yang jauh (terpencar) dengan 

menimbulkan efek tertentu sehingga meyakinkan setiap manusia memiliki 

interaksi dengan menggunakan televisi. 

Televisi memegang peranan penting dalam penyebaran informasi yang 

dilakukan secara audio visual. Denis Mc Quail (1987, 18), yang menjelaskan 

bahwa televisi merupakan media yang kuat, oleh karena isi yang disiarkan secara 

audio visual memungkinkan acara yang ditayangkan menjadi mudah dimengerti 

oleh para pemirsa. Media televisi berkembang dengan pesat karena jangkauan 

televisi yang luas. Inovasi di bidang media khususnya televisi memungkinkan 

pemirsa mendapat kesempatan dalam mencari sumber informasi dan hiburan yang 

sesuai dengan seleranya. 

Menurut Fahmi (1997, 52), yang menjelaskan bahwa pada awal dekade 

1990 di tengah pesatnya perkembangan teknologi pertelevisian, keberadaan TVRI 

masih belum mampu mengakomodasi aspirasi dan minat penonton televisi yang 

sangat beragam. Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin maju dan berkembang, pemerintah memberikan kesempatan kepada 

pihak swasta untuk ikut serta menyelenggarakan siaran televisi. Melalui Surat 

Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990, maka 

berdirilah stasiun televisi swasta yang dipelopori oleh RCTI pada tahun 1989, 

SCTV pada tahun 1990, dan TPI pada tahun 1991. Kemudian berturut-turut hadir 

stasiun televisi swasta berikutnya, antara lain yaitu ANTV, Global TV, Indosiar, 

SCTV, METRO TV, TV One, dan sebagainya. Penulis akan memaparkan 



persentase dari rating (peringkat) televisi nasional yang sudah mengudara sejak 

bulan Februari 2012 hingga pada bulan April 2012, antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Peringkat Televisi Nasional 

Channels Average Number of Audience Rating (%) 

TVRI 56.000 0,1 

RCTI 983.000 1,8 

SCTV 895.000 1,7 

ANTV 473.000 0,9 

METRO 137.000 0,3 

TRANS 788.000 1,5 

GLOBAL TV 528.000 1,0 

TRANS7 795.000 1,5 

TV ONE 261.000 0,5 

MNC TV 921.000 1,7 

INDOSIAR 758.000 1,4 

Sumber: The Nielsen Company, 2012 

Persaingan antara stasiun televisi dapat diketahui melalui peringkat yang 

di dapatkan dari setiap penonton yang mengakses stasiun televisi tersebut. The 

Nielsen Company merupakan salah satu perusahaan penilai dunia yang 

mengetahui berbagai peringkat stasiun televisi dengan berdasarkan suatu 

penilaian. Penulis memaparkan peringkat dari The Nielsen Company seperti pada 

tabel di atas sebelumnya yang menyebutkan, bahwa peringkat pertama diperoleh 

stasiun televisi RCTI, peringkat kedua diperoleh stasiun teleivisi SCTV, peringkat 



ketiga diperoleh stasiun televisi MNC TV, peringkat keempat diperoleh stasiun 

televisi Trans 7, peringkat kelima diperoleh stasiun televisi Trans TV, peringkat 

keenam diperoleh stasiun televisi Indosiar, peringkat ketujuh diperoleh stasiun 

televisi Global TV, peringkat kedelapan diperoleh stasiun televisi ANTV, 

peringkat kesembilan diperoleh stasiun televisi TV One, peringkat kesepuluh 

diperoleh stasiun televisi METRO TV, dan peringkat terakhir kesebelas diperoleh 

stasiun televisi TVRI. Stasiun televisi pada peringkat pertama hingga peringkat 

kedelapan merupakan stasiun televisi yang menyiarkan tayangan program 

entertaintment (hiburan), kemudian pada peringkat kesembilan dan kesepuluh 

merupakan stasiun televisi yang menyiarkan tayangan program berita, sedangkan 

pada peringkat kesebelas merupakan stasiun televisi yang menyiarkan tayangan 

program nasional. 

Kehadiran stasiun televisi yang bermacam-macam menjadikan industri 

media bersaing dengan semakin ketat untuk memperebutkan pemirsa. J. Soedjati 

Djiwandono (2000, 14), yang menjelaskan bahwa kompetisi yang terjadi dalam 

industri media beroperasi terhadap pasar, yaitu sebagai pemirsa yang ada dalam 

ruang lingkup wilayah yang sama seperti kota besar atau daerah. Akibat semakin 

ketatnya persaingan media massa, Marshal McLuhan (2006, 354), yang 

menjelaskan bahwa permasalahan yang terdapat di industri media dalam 

persaingan media massa mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup 

dengan lingkungan sekitarnya yang disebut juga sebagai “ekologi media” atau 

teori “Niche”. Teori ini memusatkan pada banyak jenis media dan memandang 

media sebagai sebuah lingkungan. 



Menurut Lance Strate (2001, 46), yang menjelaskan bahwa ekologi media 

merupakan kajian mengenai lingkungan media, ide bahwa teknologi dan teknik, 

mode (cara penyampaian), informasi, dan ide komunikasi memainkan peran 

utama dalam kehidupan manusia. Kemudian Harold Innis (2004, 37), yang 

menjelaskan bahwa kekuatan membentuk media yang dimiliki oleh teknologi 

terhadap masyarakat dianggap sebagai bias komunikasi seperti yang dilakukan 

oleh beberapa politisi dengan menggunakan media, mereka dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk memperoleh kekuasaan politik, ekonomi, dan mengubah 

susunan sosial dari sebuah masyarakat. Media komunikasi dapat mengendalikan 

aliran ide dalam masyarakat. Dalam teori niche, tingkat persaingan dalam media 

akan semakin berkembang apabila corak isi dan jangkauan khalayak sasarannya 

relatif sama dengan yang lainnya. Banyaknya stasiun televisi yang mengudara 

menjadikan media massa ini sebagai industri bisnis yang memiliki pemasukan 

akan suatu pendapatan yang tinggi apabila pemirsa menyukai isi dari program 

yang ditayangkan, sehingga banyak produsen iklan yang akan memasang iklan 

pada program tayangan tersebut. 

Stasiun televisi swasta yang mengudara secara nasional memiliki beragam 

acara yang tidak hanya dalam penayangan informasi yang menghibur, tetapi juga 

terdapat penayangan informasi secara aktual (berita). George Fox Mott (1991, 

105), yang menjelaskan bahwa berita aktual didefinisikan sebagai setiap fakta 

yang akurat dengan mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat atau sedang 

terjadi. Ferry Silitonga (Humas METRO TV, 2012), yang menjelaskan bahwa 

terdapat berita aktual di METRO TV, yaitu program tayangan Breaking News, 



jika informasi yang ingin diberitakan berisi informasi yang penting, maka 

METRO TV akan langsung menayangkan berita tersebut walaupun disela acara 

program lainnya. Dalam hal pentingnya penyiaran informasi secara aktual seperti 

berita, maka dapat diketahui adanya stasiun televisi yang memiliki persaingan 

dengan stasiun-stasiun televisi swasta lainnya. 

Program berita merupakan bagian terpenting bagi stasiun televisi swasta 

karena program berita disiarkan setiap hari secara beragam dari masing-masing 

stasiun televisi. Persaingan industri media terlihat semakin ketat dalam program 

berita dan stasiun televisi yang juga menayangkan program berita pada jam tayang 

yang hampir sama. Menurut Naratama (2004, 62), yang menjelaskan bahwa berita 

merupakan format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta, 

atau kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan sehari-hari. Berita 

dibuat secara spesifik dalam bentuk hard news, soft news, dan setiap program 

berita yang dimiliki oleh stasiun televisi harus memiliki ciri khas tersendiri baik 

dari segi content news, presenter, maupun durasi serta format yang digunakan. 

Pada saat ini terdapat dua stasiun televisi swasta yang memfokuskan 

penyiaran berita dalam program penayangannya, antara lain yaitu METRO TV 

dan TV One. Stasiun televisi METRO TV tepatnya berdiri pada tahun 2000 dan 

kemudian pada tahun 2008 berdiri pula stasiun televisi TV One yang memiliki 

program serupa dengan METRO TV, antara lain dengan menayangkan berita 

sebagai program utamanya. Kedua stasiun televisi tersebut memberi bagian 70% 

dari keseluruhan waktu siaran untuk menayangkan program informatif dalam 

bentuk siaran berita. 



Program Berita tentu saja menjadi salah satu program yang diminati oleh 

masyarakat pada saat ini. Masyarakat akan mendapatkan informasi maupun 

kejadian yang aktual pada siang hari mengenai peristiwa yang tengah terjadi di 

dalam masyarakat pada umumnya. Setiap stasiun televisi berlomba untuk 

menayangkan program berita semenarik mungkin ke hadapan khalayak atau 

pemirsanya. METRO TV dan TV One memiliki tayangan program berita dari 

pagi, siang, sore, dan malam, yang dikarenakan seperti penulis telah paparkan 

sebelumnya, bahwa kedua stasiun televisi ini memiliki komposisi 70% dalam 

program tayangan berita. Maka dengan demikian penulis akan membahas 

program berita yang ditayangkan antara kedua stasiun televisi tersebut. 

Pada umumnya dalam suatu program berita memiliki producer, crew, 

script news writer yang nantinya akan saling bekerja sama dalam menayangkan 

berita ke hadapan pemirsa. Sebagian program berita dari stasiun televisi terkadang 

juga memiliki dialog pada saat penyampaian berita ke pemirsa dengan 

mengundang narasumber untuk membahas suatu permasalahan atau fenomena 

yang tengah berlangsung di masyarakat. Semua hal tersebut dilakukan seolah-olah 

bertujuan untuk menarik perhatian pemirsa yang menjadi penunjang bagi media 

untuk menjadi pemenang di dalam kompetisi di antara kompetitor lainnya. 

Kebutuhan media tidak akan diproduksi kecuali jika pemirsa 

membutuhkan atau dengan kata lain, jenis dan kualitas yang akan diproduksi 

sesuai dengan permintaan, tuntutan, dan persaingan secara ketat dengan media 

yang lain. Persaingan antar media juga terlihat pada tayangan program berita yang 

membuat produsen berita (para jurnalis dan redaksi) memikirkan berbagai cara 



untuk dapat menarik perhatian dari banyak khalayak, oleh karena perhatian yang 

di dapatkan dari khalayak tersebut merupakan suatu hal penting yang sangat 

dibutuhkan di dalam persaingan perusahaan media. Keberhasilan dalam program 

berita televisi memberikan justifikasi dan alasan yang jelas akan kekuatan dan 

pengaruh dari program berita yang diinformasikan kepada pemirsa. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Perkembangan industri media massa terlihat pada media televisi yang 

dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini menjadi berkembang dengan 

pesat. Peneliti memfokuskan persaingan di antara kedua stasiun televisi swasta 

yang memiliki program penyiaran berita sama-sama 70% dan entertainment 30%, 

yaitu pada tayangan program berita antara METRO TV dan TV One seperti yang 

telah disebutkan oleh Humas (2012), dari kedua stasiun televisi tersebut. 

Persaingan antara METRO TV dan TV One merupakan persaingan head to head 

(langsung) yang memiliki program berita dengan persentase 70%. Blumer dan 

Kavanagh (2010), yang menyatakan bahwa persaingan mengarahkan media pada 

perkembangan informasi yang semakin berorientasi pada pemirsa dan menyebut 

konsumen sebagai penggerak industri informasi. Dengan adanya keadaan yang 

demikian, maka kedua stasiun televisi tersebut harus menyiarkan informasi yang 

menarik agar dapat memenangkan persaingan pada industri media yang terlihat 

semakin ketat. Selain isi dalam informasi yang ditayangan oleh stasiun televisi, 

terdapat iklan televisi yang juga merupakan hal penting lainnya, dikarenakan 

menjadi suatu sumber penunjang bagi stasiun televisi yang menimbulkan keadaan 



kompetitif dan tidak dapat dihindari. 

Kompetisi atau persaingan dari program berita antara TV One dan 

METRO TV dipengaruhi oleh jenis program yang ditayangkan ketika siaran berita 

berlangsung. Untuk dapat merebut persaingan yang lebih unggul dalam televisi, 

METRO TV dan TV One harus dapat menemukan celah tempat hidupnya, seperti 

yang terlihat bahwa persaingan di antara kedua stasiun televisi yang sama dengan 

program tayangannya harus memiliki ciri khas yang menarik (cara menemukan 

celah untuk bertahan hidup) dalam program tayangannya sehingga dapat 

memperebutkan pemirsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber hidup stasiun 

televisi yang satu akan dapat lebih besar dibandingkan stasiun televisi lainnya. 

Penulis menggunakan teori niche dalam kompetisi program berita pagi, siang, 

petang dan malam antara stasiun televisi METRO TV dan TV One. Dalam teori 

niche yang akan digunakan, penulis mengambil konsep dalam types of content 

dengan menghitung melalui rumus niche breadth yang merupakan hubungan 

program tayangan berita METRO TV dan TV One dengan isi informasi yang 

ditayangkan dan rumus niche overlap yang merupakan hubungan antara stasiun 

televisi satu dengan stasiun televisi lainnya. 

Menurut Sasa Djuarsa Sendjaja (1995, 3), yang menjelaskan bahwa 

pertumbuhan industri media massa di Indonesia ditandai oleh tiga hal, antara lain 

yaitu; pertama, pengelolaan usaha di bidang media massa tidak lagi dilakukan 

dalam bentuk yayasan, akan tetapi lebih mengutamakan aspek ideanya yang 

berupa PT (Perseroan Terbatas) dan didukung oleh sistem manajemen profesional 

dan penggunaan produk-produk teknologi canggih serta mengarah pada 



“komersialisme”. Kedua, semakin banyaknya para pengusaha nasional atau lazim 

disebut juga sebagai para “konglomerat” yang menanamkan modalnya di bidang 

usaha media massa. Dan yang ketiga, media massa yang ada semakin beragam 

bentuknya dan mengarah pada spesialisasi. 

Pemirsa merupakan target dari industri media yang sangat penting, karena 

pemirsa yang menentukan untuk menyaksikan atau tidaknya siaran dari tayangan 

suatu stasiun televisi. Menurut Endang S. Sari (1993, 29), yang menyatakan 

bahwa pemirsa harus peka terhadap jenis media, jenis informasi, format acara, dan 

komunikator yang akan dipilih menjadi favorit bagi pemirsa. Program tayangan 

yang paling banyak dipilih sebagai favorit bagi pemirsa merupakan program yang 

paling bagus dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi massa sehingga akan 

memperoleh peringkat yang baik. Peringkat yang dimiliki pada salah satu program 

tayangan akan membuat sumber penunjang lainnya seperti iklan, akan berminat 

pada program tayangan tersebut, sehingga menguntungkan bagi stasiun televisi. 

Nielsen Media Research merupakan perusahaan media yang bergerak 

dalam bidang penilaian sebuah industri media. Penilaian merupakan angka yang 

menunjukan persentasi setiap pemirsa yang mengakses program tayangan dari 

sebuah stasiun televisi. Nielsen Media Research menjadikan sebuah penilaian 

dalam berbagai segmentasi yang spesifik pada usia, jenis kelamin, dan kelas 

ekonomi untuk menghasilkan gambaran yang lebih akurat tentang pengakses 

stasiun televisi. Berbagai pihak yang berkepentingan terhadap penilaian, yaitu 

pihak yang akan memasukan iklan dalam sebuah program tayangan stasiun 

televisi. Masing-masing stasiun televisi berusaha menayangkan program 



andalannya agar memperoleh peringkat yang tinggi sehingga memperoleh banyak 

iklan. Dengan demikian semakin banyak iklan yang diperoleh, maka semakin 

banyak pula hasil pendapatan yang masuk bagi stasiun televisi yang memang 

sumber pendapatannya dari iklan. Akan tetapi apabila iklan merupakan suatu 

sumber penunjang televisi swasta di Indonesia, maka lain halnya dengan televisi 

pemerintah yang hanya mendapatkan subsidi lewat Anggaran Pengeluaran 

Belanja Negara (APBN) dan iuran televisi. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini penulis dapat 

menarik beberapa rumusan permasalahan yang akan di kaji dan di analisa, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk persaingan antara tipe jenis program berita pagi, 

siang, petang, dan malam dari stasiun televisi METRO TV dan TV One? 

2. Bagaimanakah tingkat persaingan dari program berita pagi, siang, petang, 

dan malam antara stasiun televisi METRO TV dan TV One? 

 

1.4. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

tentang kompetisi atau persaingan dari program berita antara TV One dan 

METRO TV. Dari tujuan tersebut dapat diketahui tujuan-tujuan yang lebih 

khusus, antara lain sebagai berikut: 

 



1. Untuk mengetahui ketumpang tindihan (Niche Overlap) dari tayangan 

program berita antara METRO TV dan TV One. METRO TV dan TV One 

memiliki persaingan head to head karena kedua stasiun televisi ini 

memiliki program penayangan yang sama, yaitu 70% berita dan 60% 

entertainment. Penulis akan menentukan apakah tipe program tayangan 

tersebut generalis atau spesialis seperti yang terdapat pada konsep teori 

niche overlap; 

2. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemirsa (Niche Breadth) dari 

tayangan program berita siang antara METRO TV dan TV One. Dalam 

niche breadth, media harus tahu bagaimana cara memperoleh isi, 

memperoleh peringkat yang tinggi, menentukan target pemirsa, dan 

memperoleh iklan sebagai pemasukan dari media. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang terbagi dalam tiga 

kategori, antara lain yaitu Kegunaan Akademis, Praktis dan Sosial. 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan akademis, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Memberikan informasi sebagai bentuk pengetahuan bagi ilmu 

komunikasi terutama jurnalisme siar mengenai teori niche dalam 

persaingan antara tayangan program berita televisi; 

 



b. memperkaya penelitian mengenai teori niche dalam persaingan 

antara program tayangan berita televisi di stasiun televisi 

Indonesia, sehingga dapat menjadi  acuan untuk penelitian lain 

yang lebih mendalam; 

c. memperkaya penelitian mengenai pengemasan audio visual  yang 

merupakan bagian penting dalam jurnalisme siar; 

2. Kegunaan Praktis 

Sejumah kegunaan praktis dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Memberi gambaran kepada produsen berita (pemimpin redaksi, 

jurnalis, hingga editor) dalam rapat redaksi mengenai cara 

pengemasan berita yang spesifik dan menarik bagi pemirsa; 

b. Diharapkan dapat membantu produsen berita  untuk lebih 

memperhatikan elemen audio visual yang merupakan bagian 

penting dari suatu berita televisi; 

3. Kegunaan sosial 

Dari segi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada METRO TV dan TV One sebagai stasiun televisi swasta yang 

sama-sama memiliki persentase penyiaran berita 70%, guna memperkaya 

dan memperluas pengetahuan pemirsa dari program berita siang yang 

disiarkan dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. 

 

 

 



1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam enam bab yang terdiri dari 

beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisan, 

antara lain sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, peneliti menguraikan latar belakang alasan pemilihan topik 

“persaingan program berita” antar stasiun televisi swasta sebagai objek penelitian, 

indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Bab II membahas objek penelitian yang terdiri dari tayangan program 

berita di METRO TV dan TV One. Pada bab ini, penulis juga akan memaparkan 

profil METRO TV dan TV One, logo, visi, dan misi METRO TV dan TV One, 

target penonton program berita di METRO TV dan TV One, dan data-data 

penunjang lainnya. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III ini berisi penjelasan teori niche. Dalam teori niche terdapat konsep 

niche overlap dan niche breadth. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi media massa berupa konsep jurnalistik yang 

digunakan sebagai acuan penelitian. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab IV ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi 

operasionalisasi konsep, metode penelitian, populasi dan sampel, metode 



pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab V ini menjelaskan  hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

penulis. Hasil penelitian menggunakan tabel yang diperoleh dari pengolahan data. 

Dari hasil penelitian kemudian dianalisis lebih rinci dalam subbab pembahasan 

dengan menggunakan teori komunikasi dan konsep jurnalistik yang sesuai dengan 

penjelasan yang ada pada bab III. 

BAB VI PENUTUP 

Bab VI ini berisi kesimpulan atas penelitian. Melalui kesimpulan tersebut, 

maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi kalangan akademis yang 

menjadikan penelitian ini sebagai rujukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




