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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, komunikasi mengalami 

perkembangan yang pesat dari masa ke masa. Perkembangan yang paling pesat 

dari komunikasi adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui sekarang ini media massa 

digolongkan menjadi dua, yaitu media massa cetak (koran, majalah, tabloid, dan 

sebagainya) dan media massa elektronik (radio dan televisi), namun pada 

akhirnya kini kita mengenal media ketiga yaitu media baru.  

Interconnection network atau lebih dikenal dengan internet diciptakan oleh 

Robert Taylor sebagai kepala pemroses informasi di Defense Advanced Reaserch 

Project Agency (DARPA). Internet mulai dikembangkan pada tahun 1960 dan 

berhasil diselesaikan pada tanggal 29 Oktober 1969 pada saat itu internet masih 

bernama ARPANET. Menurut data yang dirilis oleh APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna internet di Indonesia 

pada tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta pengguna. Angka ini jauh lebih tinggi 

dari 88 juta pengguna pada tahun 2014. Angka tersebut juga menunjukkan jumlah 

yang melampaui setengah total penduduk Indonesia, yaitu sekitar 51,8%.   

 Selain angka pengguna internet Indonesia 2016 yang mencapai 132,7 juta, 

data lain yang diungkap oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) dalam hasil surveinya adalah tiga media sosial yang paling banyak 

dikunjungi. Menurut survei tersebut, Facebook berada di posisi pertama sebagai 

media sosial yang paling banyak menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 

71,6 juta pengguna 54%. Kemudian di tempat kedua, media sosial untuk berbagi 

foto dan video pendek yaitu Instagram berhasil merebut hati para pengguna 

internet Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 19,9 juta 15%. Media 

sosial berikutnya yang paling banyak dikunjungi pengguna internet Indonesia  
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adalah YouTube, layanan berbagi video tersebut mengantongi 14,5 juta pengguna 

11%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

  Dari informasi yang disampaikan di atas terlihat bahwa YouTube menjadi 

salah satu media online yang menjadi favorit bagi masayarakat Indonesia. 

YouTube sebagai wadah untuk menampilkan video – video yang memungkinkan 

pengguna untuk mengupload , menggunggah serta membagikan videonya kepada 

pengguna lain.  

YouTube sebagai suatu bentuk media sosial telah mengalami perkembangan 

yang luar biasa pesat hingga saat ini. YouTube sendiri didirikan oleh tiga orang 

mantan karyawan dari Paypal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed 

Karim.Sejak mulai berdiri pada 14 Februari 2005, YouTube tidak hanya 

berkembang sebagai suatu media tempat berbagi video dari para penggunanya, 

namun juga berkembang menjadi suatu bentuk media sosial yang dinamis. 

Setelah 11 tahun berdiri, YouTube memiliki lebih dari satu miliar pengguna dari 

berbagai negara, bahkan hampir seluruh belahan dunia. Kini sudah terdapat 300 

juta video yang diunggah tiap menitnya. YouTube juga telah meluncurkan versi 

lokalnya di lebih 88 negara dan layanan YouTube telah tersedia dalam 76 bahasa, 

yang mencakup 95% populasi internet. Dari hasil survei yang dilakukan oleh 

Google, pengguna di Indonesia mayoritas menonton YouTube melalui ponsel 

pintar (smartphone) dan rata-rata menghabiskan waktu selama 30 menit (Jofie, 

2017). 
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Google Indonesia juga merilis data-data terbaru 

mengenai perilaku orang Indonesia dalam akses internet yaitu streaming video 

melalui platform YouTube. Menurut survei yang dilakukan oleh Google, jumlah 

penonton video di YouTube melalui smartphone melebihi jumlah penonton video 

YouTube melalui komputer sekitar 60%. Artinya, penonton YouTube di Indonesia 

memang lebih sering mengakses streaming video lewat smartphone daripada 

menonton lewat komputer atau laptop. Survei ini mengungkapkan bahwa 

diperkirakan 90 juta masyarakat sudah terkoneksi internet dengan penetrasi 

sebesar 43% koneksi internet pada smartphone dan 15% koneksi internet pada 

komputer. Konten-konten video yang disajikan di YouTube pun terbilang sangat 

beragam. Mulai dari musik, kuliner, fashion, film, trailer  film, dokumentasi 

peristiwa, iklan,komedi, gaya hidup, olahraga, user generated konten, 

pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Konten-konten video tersebut 

akan dengan mudah diunggah di YouTube dan ditonton oleh banyak pengguna. 

Melalui YouTube, pengguna dapat melakukan banyak hal selain mengunggah 

video ke akun YouTube milik mereka diantaranya. Pengguna YouTube dapat 

berlangganan konten video pada channel YouTube yang kontennya mereka sukai, 

pengguna juga dapat melihat informasi mengenai berapa banyak views dan 

berapa banyak yang menyukai dan tidak menyukai video yang mereka unggah 

maupun video yang sedang mereka tonton.YouTube juga memberikan informasi 

mengenai berapa banyak akun-akun YouTube lainnya yang tertarik  

berlangganan pada akun YouTube yang kita miliki maupun pengguna YouTube 

lainnya. Akses untuk komunikasi dua arah pun disediakan pada YouTube, yaitu 

dengan adanya komentar dari para penonton YouTube lainnya untuk melakukan 

interaksi pada pemilik akun. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal, YouTube 

tidak hanya berfungsi sebagai media berbagi konten berupa video namun juga 

merupakan suatu bentuk dari media sosial dimana didalamnya para pengguna 

saling berinteraksi satu dengan yang lain (Jofie, 2017). 

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan media online YouTube ini 

adalah Perusahaan PT Gramedia Asri Media. PT Gramedia Asri 

Media adalah anak perusahaan Kompas Gramedia yang menyediakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_Gramedia
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jaringan toko buku dengan nama Gramedia di beberapa kota di Indonesia. 

Perusahaan ini bekerja sama dengan penerbit-penerbit buku baik dalam maupun 

luar negeri. Dari kelompok usahanya sendiri, pemasok ke Toko Buku Gramedia 

antara lain adalah Gramedia Pustaka Utama, Elex Media Komputindo, Gramedia 

Widya Sarana, Bhuana Ilmu Populer, Kepustakaan Populer Gramedia dan M&C. 

Kini Gramedia telah bertransformasi dari yang awalnya hanya sebuah toko buku 

konvesional kini berubah dengan konsep lifestyle yang lebih modern (Hadi, 2016) 

Konsep baru toko buku Gramedia yang sudah berdiri selama lima tahun 

ini memiliki luas 3.000 m² dengan pembagian ruang atau chamber berdasarkan 

tema yang beragam. Mengusung konsep yang nyaman, playful adventurous, dan 

memorable kini membuat pengalaman berbelanja lebih menyenangkan dan 

berkesan. Konsep baru toko buku Gramedia diluncurkan pada hari Sabtu tanggal 

9 Mei 2017 bertempat di Gramedia Central Park Mall, Lt. 3, Jl. S. Parman Kav. 

28, Jakarta. Beberapa chamber dalam toko ini bernuansa berbeda, tetapi tetap 

saling terkait. Misalnya Writing Boutique Chamber yang menyediakan pena 

eksklusif dari beragam merek internasional, bersisian dengan New Arrival & Best 

Seller Chamber yang berisi buku-buku pilihan dari deretan penulis terkenal.  

Konsep baru dari toko buku Gramedia yang saat ini sudah berdiri selama 

lebih dari 5 (lima) tahun yang memiliki luas kurang lebih sebesar 3000 m² dengan 

pembagian ruang berdasarkan tema yang beragam, konsep yang nyaman playful 

adventurous dan memorable sehingga membuat pengalaman belanja lebih 

menyenangkan dan berkesan. 

Konsep baru dari toko buku Gramedia ini diperkenalkan pada hari Sabtu, 

9 Mei 2017 bertempat di Gramedia Central Park Mall lt. 3. Mengusung konsep 

ruangan yang berbeda tetapi saling terkait seperti Writing Boutique Chamber 

yang menyediakan pena eksklusif dari beragam merk internasional, bersisian 

dengan New Arrival & Best Seller Chamber yang berisi buku-buku pilihan dari 

deretan penulis terkenal, terdapat pula ruangan lain yang thematic seperti  

General Book Chamber area yang menjual buku dengan berbagai tema seperti 

buku-buku Novel, Science, Social, Management, Business, dan Religion. Fancy 

and Stationery Chamber adalah ruang khusus menjual beragam kebutuhan remaja, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Toko_buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit
https://id.wikipedia.org/wiki/Gramedia_Pustaka_Utama
https://id.wikipedia.org/wiki/Elex_Media_Komputindo
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramedia_Widya_Sarana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramedia_Widya_Sarana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhuana_Ilmu_Populer&action=edit&redlink=1
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tas, pernik dan alat tulis menarik, bersisian dengan Sport Chamber yaitu area 

khusus buku-buku dan peralatan kebutuhan akan gaya hidup, olahraga, dan 

kesehatan populer.  IT Chamber adalah ruang khusus menjual segala produk 

supplies komputer dan berbagai aksesori gadget untuk memenuhi kebutuhan 

komunikasi saat ini. Art and Design Chamber menyediakan alat-alat musik, 

alat-alat lukis dan perlengkapan membuat segala macam kerajinan tangan. Dalam 

area ini sering dilakukan shooting untuk acara bedah buku-buku bermutu dengan 

tema “The Author“.Ada juga Kids Chamber, yang menjual segala sesuatu yang 

berhubungan dengan anak-anak mulai dari buku dongeng, buku aktivitas, mainan 

dan aksesoris. Area ini dilengkapi dengan panggung yang dapat digunakan 

beragam aktivitas dan menempati area 500 m2 agar anak-anak leluasa 

berinteraksi.  

Dalam rangka terus meningkatkan interaksi dengan para pelanggan dan 

menyajikan pengalaman baru tak terlupakan, konsep baru toko buku Gramedia 

yang kini lebih dikenal dengan nama Gramedia kini menyelenggarakan berbagai 

acara dan kegiatan untuk anak-anak di setiap hari Sabtu dan Minggu seperti 

lomba melukis, kegiatan mendongeng, puppet show dan menonton film bersama. 

Tidak hanya anak, ada pula aktivitas lain bagi pelanggan setia Gramedia. Salah 

satunya adalah demo memasak bersama chef dan pakar kuliner yang 

buku-bukunya telah diterbitkan Gramedia, digelar di area Woman Chamber. 

Ruang khusus gaya hidup wanita ini bahkan telah dilengkapi seperangkat alat 

memasak yang didesain khusus untuk memanjakan para pelanggan Gramedia.  

Mendukung konsep baru, Gramedia pun meluncurkan logo baru yang 

lebih elegan dan modern, dengan warna, font baru, dan image yang mampu 

memberikan inspirasi dan mendorong ide kreativitas. Logo baru ini membuat 

Gramedia fresh, menarik, semangat, ceria, dan seru, seirama dengan ambience 

dan suasana baru di dalam toko Gramedia. Logo Gramedia baru dengan huruf 

“G“ dan tulisan GRAMEDIA mempunyai makna kreativitas, fleksibilitas, 

kemajuan, perubahan, dan kekuatan untuk memberikan ide dan inspirasi dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Harapannya, Gramedia tidak lagi 

terjebak dalam stereotype yang kaku dan membosankan. Konsep Gramedia Store 
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dengan tiga bidang bisnis berbeda, yaitu food and beverages, stationery store, 

dan kids store. Setelah itu, diusulkan pula konsep yang mengutamakan 

experience user. Dengan menggabungkan kedua konsep tadi, harapannya setiap 

konsumen yang datang ke Gramedia Store selalu mendapatkan pengalaman baru 

yang membuat mereka ingin kembali ke Gramedia. 

Gambar 1.2 : Perubahan logo Gramedia 

 

Gramedia Store menggunakan strategi bauran promosi yaitu: periklanan, 

promosi penjualan, publisitas, dan personal selling. Setiap bagian dalam bauran 

promosi mempunyai karakteristik yang beragam sehingga dapat saling 

melengkapi dan mendukung apabila semua komponen dari bauran itu sendiri 

dilaksanakan Kegiatan bauran promosi yang dilakukan Gramedia Store yaitu: 

kegiatan periklanan, berupa pemasangan spanduk, poster dan baliho, penyebaran 

brosur, pembuatan board nama toko buku, dan memasang iklan di media cetak 

seperti majalah dan surat kabar. Kegiatan promosi penjualan, yaitu pemberian 

diskon untuk produk tertentu dan juga pada saat event-event tertentu. Misal pada 

saat hari Imlek maka potongan harga untuk buku-buku tertentu sebesar 20%. 

Pemberian hadiah langsung kepada produk tertentu, misal untuk novel tertentu 

mendapatkan pembatas buku yang unik. Launching buku dengan diadakanya 

temu pengarang buku secara langsung dengan penggemarnya. Kegiatan publisitas, 

yaitu menjadi sponsorship dalam kegiatankegiatan tertentu, seperti perayaan 

hari-hari besar nasional. Dalam melakukan kegiatan personal selling Gramedia 

Store menggunakan tenaga penjualan dari dalam dan luar yaitu pramuniaga, 
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karyawan gramedia dan bantuan dari penerbit yang bekerja sama dengan 

Gramedia dan tenaga penjualan keluar. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

Gramedia Store merupakan sarana bagi perusahaan untuk menginformasikan 

produk-produknya terutama produk baru kepada masyarakat, sehingga produknya 

dapat dikenal oleh masyarakat luas dan tertanam dibenak konsumen yang 

kemudian akan tertarik dan terbujuk untuk melakukan pembelian, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan volume penjualan. 

Dengan adanya transformasi yang dilakukan oleh Gramedia Store, bentuk 

kegiatan promosi yang dilakukan kini telah menggunakan media sosial seperti 

promo melalui Instragram, Twitter, Facebook dan juga YouTube. Gramedia Store  

ini memiliki YouTube Channel dengan nama “Gramedia”. Terdapat 117 video 

yang telah di upload. Berisikan berbagai konten seperti promosi, event serta 

gerakan-gerakan kampanye yang berkaitan dengan buku.Yang sangat 

disayangkan adalah transformasi yang dilakukan tidak berdampak pada dunia 

media online YouTube. Jika dibandingkan dengan media sosial lain seperti 

Instagram dengan jumlah Followers sebanyak 67 ribu, Facebook sebanyak 

939.995 orang pengikut, Twitter sebanyak 763 ribu followers. Sementara untuk 

akun YouTube Channel ini  dari 117 video yang ditampilkan terlihat jumlah 

viewers yang sangat sedikit yaitu dengan kisaran 32 viewers sampai 5.000 an 

viewers dan 1.033 subscribe. Hal ini sangat tidak sebanding dengan perluasan 

jaringan retail yang telah dilakukan. Dengan transformasi yang telah dilakukan 

seharusnya berdampak pada media sosial yang digunakan.Variasi yang telah 

dibuat dengan berbagai konten juga belum memberikan hasil yang maksimal 

dengan peningkatan ataupun penambahan jumlan viewers. Konten yang 

disediakan antara lain yaitu konten Promotion, Initiate for Grameds, Inspiration, 

dan Gramedia. Jumlah viewers terbanyak adalah 19.606 viewers pada video 

dengan judul “ Yakin 6 bulan ada hasilnya?” yang menampilkan bentuk promo 

cicilan 0% selama 6 bulan di Gramedia. Sementara pada bagian promotion yang 

menampilkan artis seperti “Najwa Shihab” hanya mendapatkan viewers sebanyak 

161 pada judul “ Hari Buku Nasional #1 BukuHarapanBaru”. Secara konten dan 

durasi lebih lama untuk penayangan pada Hari Buku Nasional jika dibandingkan 
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dengan penayangan Yakin 6 bulan ada Hasilnya. Ini lah yang memberikan 

pertanyaan apakah yang menarik konsumen untuk menonton YouTube Channel 

Gramedia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 : YouTube Channel Gramedia 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

 Ketika seseorang menyaksikan YouTube Channel Gramedia, tentunya ada 

suatu kebutuhan tertentu. Orang yang secara aktif menggunakan media dan 

konten tertentu untuk menghasilkan kepuasan atas kebutuhan tertentu seperti yag 

dijelaskan pada teori uses dan gratification. Motif dalam menggunakan media 

YouTube setiap individu akan berbeda beda. 

Penggunaan media disebabkan oleh adanya kebutuhan yang timbul dari 

lingkungan sosial dan psikologis, dan khalayak menggunakan media untuk 

memuaskan kebutuhannya. Adapun penyebab atau dorongan tersebut disebut 

dengan motif. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif 

tertentu. Motif adalah suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan 

atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu.  
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Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Aritas Puica Sianipar 

dengan judul penelitian “Pemanfaatan YouTube dikalangan Mahasiswa1 (Studi 

Penggunaan YouTube di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU 

Medan dengan Pendekatan Uses and Gratification)”, diteleiti mengenai motif dari 

para mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU dalam mengakses situs YouTube 

yang merupakan bagian dari komunikasi massa. Berbagai pilihan dalam 

mengakses berita dalam upaya pemenuhan kebutuhan baik itu informasi maupun 

hiburan, semuanya tergantung dari pilihan yang dijatuhkan oleh para responden 

dalam memilih media dan situs YouTube menjadi pilihan dalam menjawab segala 

kebutuhan tersebut. Hasil dari jawaban para responden mengenai motif mereka 

mengakses situs YouTube adalah untuk mendapatkan segala informasi yang 

mereka butuhkan. Jawaban para responden pada tabel pembahasan dapat 

dijelaskan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

informasi di situs YouTube yang berkenaan dengan masalah ilmu pengetahuan 

cukup menambah informasi yang mereka butuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan 

persentase sebesar 67,2% atau dijawab oleh sebanyak 43 orang responden. 

Sebagai seorang mahasiswa, para responden dalam penelitian ini memang lebih 

sering mengakses situs YouTube bagi keperluan bidang ilmu pengetahuan baik itu 

sebagai penambah referensi akan berbagai tugas yang dibebankan kepada mereka 

ataupun hanya sekadar penambah pengetahuan bagi diri mereka. Sementara untuk 

informasi mengenai berita, hiburan ataupun kreativitas hanya sekadarnya saja, 

karena mereka dapat mengakses dari situs lain di luar YouTube sesuai dengan 

spesifikasi bidang yang mereka ingin dalami. Berdasarkan hasil akhir dalam 

penelitian ini, dari jawaban para responden yang merupakan mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi FISIP USU, kebutuhan yang paling dominan berupa kebutuhan 

kognitif yakni yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan 

pemahaman. 

 

 

                                                 
1http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60452/Cover.pdf;jsessionid=528BD7EC2

075C45639342A833149D02B?sequence=7 
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Hal berbeda dalam motif ditunjukkan oleh Adinda Mellyaningsih dalam 

karyanya yang berjudul “Motif Subscriber Menonton Channel YouTube Raditya 

Dika”2 . Didapatkan sebuah kesimpulan bahwa terdapat empat indikator motif 

subscriber menonton channel YouTube Raditya Dika, diantaranya adalah motif 

hiburan dan relaksasi, motif hubungan antar pribadi, motif mencari informasi, 

dan motif persahabatan. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa motif yang 

memiliki angka tertinggi adalah motif hiburan dan relaksasi. motif tertinggi 

subscriber menonton channel YouTube Raditya Dika adalah motif hiburan dan 

relaksasi (mean 3.757) yang kemudian disusul dengan motif informasi (mean 

3.69), hubungan antar pribadi (mean 3.24), dan persahabatan (mean 3.495). 

Pernyataan tertinggi dari motif hiburan dan relaksasi adalah karena responden 

memang suka mengakses YouTube (4.17), sehingga kemungkinan untuk 

menonton channel Raditya pun semakin besar juga, sedangkan pernyataan 

terendahnya adalah karena tidak ada kegiatan lain untuk dilakukan (3.20). 

Pernyataan tertinggi dari motif informasi adalah bahwa responden dapat 

menemukan cara yang menarik untuk mencari informasi (3.85), sedangkan 

pernyataan terendahnya adalah agar dapat menemukan cara yang menarik untuk 

meneliti video Raditya (3.60). Pernyataan tertinggi dari motif hubungan antar 

pribadi adalah bahwa responden bisa mendapatkan banyak sudut pandang baru 

dari channel Raditya Dika (3.77), sedangkan motif terendahnya adalah agar dapat 

berdiskusi dengan sesame fans Raditya Dika (2.95). Motif terendah pada 

penelitian ini adalah motif persahabatan, dengan motif tinggi agar dapat 

mengurangi rasa kesepian (3.60) dan motif rendah agar tidak mersa sendirian 

(3.39).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak 

pada objek penelitian. Dalam  penelitian ini objek penelitian yang digunkaan 

adalah YouTube Channel dari sebuah perusahaan retail yang baru saja memasuki 

era digital dengan memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi. 

Penelitian ini dilakukan atas dasar apresiasi pelanggan Gramedia yang sampai 

saat ini masih sangat sedikit untuk YouTube channel tersebut. 

                                                 
2 https://drive.google.com/file/d/0ByGtVhF1s0pwWkNjTmZwcEw1QXc/view 
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Dengan demikian maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Seberapa besar kebutuhan penonton YouTube Channel Gramedia yang 

sudah terpenuhi berdasarkan motif pada teori Uses and Gratification? 

2. Seberapa besar kepuasan penonton YouTube Channel Gramedia yang 

sudah terpenuhi berdasarkan motif pada teori Uses and Gratification? 

3. Seberapa besar hubungan antara variabel kebutuhan penonton YouTube 

Channel Gramedia dan kepuasan penonton YouTube Channel Gramedia? 

4. Seberapa besar pengaruh antara variabel kebutuhan penonton YouTube 

Channel Gramedia dan kepuasan penonton YouTube Channel Gramedia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan penonton YouTube 

Channel Gramedia yang sudah terpenuhi berdasarkan motif pada teori 

Uses and Gratification. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kepuasan penonton YouTube 

Channel Gramedia yang sudah terpenuhi berdasarkan motif pada teori 

Uses and Gratification.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel kebutuhan 

penonton YouTube Channel Gramedia dan kepuasan penonton 

YouTube Channel Gramedia. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel kebutuhan 

penonton YouTube Channel Gramedia dan kepuasan penonton 

YouTube Channel Gramedia. 
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1.4. Kegunaan atau manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memberikan manfaat dari segi akademis, praktis dan sosial. 

Berikut adalah penjelasan dari ketiga hal tersebut: 

1. ManfaatAkademis 

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan mengenai pemanfaatan media massa terutama YouTube. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi para 

pembaca dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai masukan kepada 

perusahaan Gramedia dalam melihat kebutuhan dan kepuasan individu 

dalam menyaksikan tayangan YouTube Channel berkaitan dengan konten 

yang akan disajikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah 

peonton dan subscriber pada media sosial ini.  

3. Manfaat Sosial 

Manfaat sosial dalam penelitian ini adalah diharapkan mampu 

memberikan kontribusi sosial berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan 

individu dalam menyaksikan tayangan YouTube. 

 

 




