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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaaan internet untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi 

sudah menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang. Di Indonesia, pengguna 

internet dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Menurut data yang 

dilansir pada bulan November 2017 oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia, pengguna internet di Indonesia adalah 143,26 juta jiwa, atau 54,68% 

dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 262 juta jiwa (APJII, 2017). Angka 

ini meningkat dari jumlah pengguna internet pada tahun 2016 yaitu 132,7 juta 

jiwa (APJII, 2016). 

Kebiasaan berbagi informasi dalam penggunaan internet telah menjadi arus 

utama dalam proses penyebaran informasi maupun penerimaan informasi saat ini, 

terutama saat perkembangan teknologi internet mencapai web 2.0 yang 

memungkinkan antar pengguna internet untuk saling berinteraksi, siapapun bisa 

menjadi produsen pesan, yang dikenal sebagai consumer generated content. 

Dalam web 2.0 pengguna internet tidak sekedar berinteraksi dengan orang lain, 

namun juga dapat memodifikasi konten dengan mengunggah komentar, beropini, 

menandai foto, membuat video, stream audio, mengadakan konferensi secara 

online, berkolaborasi (Funk, 2009).  
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Pengguna Internet Berdasar Usia 

>54 tahun 35-54 tahun 19-34 tahun 13-18 tahun

Pemanfaatan internet sebagai saluran pertukaran informasi didominasi oleh 

kalangan anak muda. Dalam survey APJII tahun 2017 juga disebutkan bahwa 

karakteristik pengguna internet yang berusia 13-34 tahun adalah sebanyak 66,2%, 

sedangkan golongan usia 35-54 tahun sebanyak 29,55%, dan golongan usia di atas 

54 tahun hanya 4,24%. Maka tidaklah mengherankan begitu banyak anak muda 

Indonesia yang mengandalkan internet sebagai medium dalam mempublikasikan 

karya-karyanya.  

 

Tabel 1.1: Komposisi pengguna internet di Indonesia tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Survey APJII 2017 

 

Kemunculan berbagai media sosial memberikan ragam pilihan bagi 

pengguna untuk menyalurkan kreativitas dalam menciptakan konten. Media sosial 

telah mempermudah setiap individu untuk berbagi, bekerjasama dengan satu sama 

lain, membuat tindakan kolektif, dan dapat dilakukan di luar kerangka institusi, 

organisasi, atau kelembagaan tradisional (Fuchs, 2014). 
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Selain memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk memberikan 

pengetahuan kepada khalayak luas, pengguna internet juga mengandalkan media 

sosial untuk mencari dan memperoleh informasi baik dalam rupa gambar, 

tekstual, suara, serta penggabungan dari semuanya yaitu dalam rupa video 

(Taprial & Kanwar, 2012). 

Dalam Hasil Survey APJII tahun 2017 disebutkan bahwa 87,13% pengguna 

internet mengakses media sosial dan 69,64% pengguna mengakses internet untuk 

nonton video. Pengguna media sosial dapat membina pertemanan dan menemukan 

teman baru, membangun komunitas, bahkan bekerjasama dan berkolaborasi dalam 

penciptaan kreasi (Fuchs, 2014).  

Tabel 1.2: Layanan Internet yang Sering Diakses 

     

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil survey APJII 2017 

 

Menurut data yang dilakukan oleh Pew Research Center pada bulan Mei 

2018 ini, Youtube, Instagram dan Snapchat adalah platform online yang paling 
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populer di kalangan remaja, dan ketiga platform tersebut dimiliki atau terpasang 

pada gawai dan komputer mereka (Anderson & Jiang, 2018).  

 

Tabel 1.3: Statistik Pengguna Media Sosial Usia Dewasa di Amerika Serikat 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pew Research Center, diakses 2 Juni 2018 

 

Survey yang dilakukan di bulan Maret hingga April 2018 tersebut 

menyatakan bahwa sebanyak 85% remaja Amerika Serikat mengakses Youtube, 

disusul Instagram sebanyak 72%, dan Snapchat sebanyak 69%. Sedangkan pada 

kalangan dewasa (kategori usia 25 tahun ke atas), disebutkan bahwa pengguna 

Youtube mencapai 73% dan Facebook meraih angka 68%, disusul Instagram 

dengan angka 35%. 
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Saat ini media sosial yang paling populer digunakan di Indonesia adalah 

Facebook, Instagram, dan Youtube. Menurut riset yang dilakukan oleh We Are 

Social dan Hootsuite tahun 2017, Youtube adalah media sosial yang paling sering 

diakses (Katadata, 2017). Melalui fitur Youtube yang memungkinkan seseorang 

untuk mengunduh, menonton dan mengunggah karya dalam bentuk video, kini 

Youtube menjadi media digital utama dalam ajang unjuk kreativitas. 

 

Tabel 1.4: Prosentase pengguna aplikasi media sosial di Indonesia     

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Databoks, Katadata Indonesia, 2016 

 

Kemudahan masyarakat dalam memperoleh berbagai macam informasi 

melalui Youtube telah menginspirasi banyak orang untuk ikut serta menciptakan 

dan membagikan informasi.  Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kreator video 

bermunculan dari seluruh pelosok Indonesia. Dari sisi konten, munculnya karya-
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karya dari para kreator video ini juga memiliki bermacam kategori seperti halnya 

di televisi: film, berita, hiburan, olahraga.  

Jika televisi memiliki standar kelayakan untuk menayangkan suatu acara, 

para kreator video Youtube lebih leluasa dalam membuat konten video tanpa 

standar kelayakan siaran seperti televisi, seperti yang diungkapkan oleh Levy 

(2008, h.4) “everyone is able to say, create local news channel, or to publish 

video of their family reunion easily”. Setiap orang dapat membuat video sesuai 

dengan bidang keahlian dan ketertarikan terhadap suatu hal, melakukan editing 

sesuai kemampuan masing-masing (bahkan tanpa editing samasekali) dan 

mengunggahnya ke Youtube. 

Latar belakang pesatnya pembuatan vlog juga disebabkan oleh sarana 

peralatan yang tidak harus standar profesional. Berbekal peralatan audio/video 

recorder seadanya pun, setiap orang dapat mengunggah karyanya di Youtube, 

seperti yang diungkapkan oleh Molyneaux, dkk. (2008, h.2):  

Vlogs are form of online publishing, allowing everyone with web access and simple 

video production tools – such as a computer and a webcam or a cell phone with 

video capabilities – to create and post content.  

 

Sebagai wadah unjuk kreativitas digital paling populer, Youtube melahirkan 

vlogger-vlogger muda Indonesia. Kata vlog mengacu pada pembuatan blog 

dimana seseorang menceritakan keseharian, ketertarikan dan opini terhadap suatu 

peristiwa dalam bentuk video agar dapat ditonton orang lain (Levy, 2008). 

Vlogging atau kegiatan membuat video blog telah menjadi tren di kalangan anak 
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muda sejak tahun 2005, diawali oleh seseorang bernama Steve Garfield yang 

mengunggah video blog miliknya (Purnamasari, 2017).  

Menjadi seorang vlogger pada umumnya membutuhkan kemampuan 

berkomunikasi yang baik, tidak kaku, mampu merangkai kata-kata yang enak 

untuk disimak. Menurut Werner, membuat vlog sama seperti berkomunikasi 

secara lisan dengan orang asing atau kepada khalayak luas (Werner, 2012). 

Mengacu pada pendapat Werner, keterampilan berbicara menjadi tantangan 

tersendiri bagi seorang vlogger. Hal ini disebabkan karena ia harus membuat 

naskah dan membiasakan diri untuk berbicara sendiri di hadapan kamera yang 

mewakili mata khalayak luas. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahmat dan Hadi Purnama 

(2017) tentang proses pra produksi, produksi, dan pasca produksi sebuah vlog 

didapati bahwa proses yang tergabung dalam pra produksi seperti ini menjadi 

faktor penting yang menentukan kualitas sebuah vlog. 

Konten yang populer dan mendapat perhatian besar dari pemirsa Youtube 

antara lain tentang keseharian, komedi, tutorial membuat atau memperbaiki 

sesuatu, tamasya, komedi, mengulas gadget atau otomotif (Dhyaksa, 2017). 

Meskipun siapapun bisa membuat vlog yang bertema ilmu pengetahuan, yang 

mana kebenarannya masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, namun vlog 

sebagai rujukan mencari informasi tentang suatu bidang teknis seperti otomotif 

telah memiliki penonton yang cukup besar. 
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Untuk kategori otomotif, khususnya sepeda motor, perlu mendapat 

perhatian tersendiri mengingat jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia pada 

tahun 2015 mencapai 98,88 juta unit atau 81,5% dari keseluruhan kendaraan 

bermotor di Indonesia (katadata, 2017). Oleh karena itu tema vlog yang menarik 

untuk disimak perkembangannya belakangan ini adalah motovlog, kombinasi dari 

motorcycle, video dan blog. Menurut Urban Dictionary, Motovlogging adalah 

kegiatan membuat video blog dengan action camera yang ditempelkan di helm 

dan membicarakan tentang segala hal (urbandictionary.com, 2010).  

Pada umumnya para motovlogger membahas tema keseharian berkaitan 

dengan sepeda motor, baik tamasya sambil mengendarai sepeda motor, mengulas 

sepeda motor keluaran terbaru maupun sepeda motor klasik, hingga modifikasi 

sepeda motor. Karena konten motovlog adalah video-video seputar kegiatan 

berkendara sepeda motor, maka para motovlogger umumnya menggunakan action 

camera, yaitu kamera berukuran kecil yang dapat dipasang pada helm maupun 

stang sepeda motor, sehingga tidak mengganggu aktivitas berkendara.  

Pada awalnya motovlog menjadi diminati oleh pemirsa Youtube karena 

memiliki konten yang dekat dengan keseharian masyarakat, yaitu jalan-jalan 

menggunakan sepeda motor, serta sudut pandang kamera yang diletakkan seperti 

sudut pandang pengendara membuat penonton seolah-olah mengendarai sepeda 

motor tersebut. Selain itu penonton juga sambil menikmati pemandangan dan 

merasakan pengalaman berkendara di tempat dimana motovlog tersebut direkam. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sheldy Rahayu (2017), 

disebutkan bahwa aktivitas motovlogging di kalangan pada kalangan mahasiswa 
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FISIP Universitas Pasundan sedang menjadi tren. Mereka mengaku ikut membuat 

motovlog karena terinspirasi dari motovlogger-motovlogger sebelumnya yang 

sudah terkenal. Menurut mereka kegiatan motovlogging banyak mengandung nilai 

positif. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian Wahid Ihsan Astrianto 

(2018) yang mengkaji tentang resepsi pesan motovlogger pada sebuah komunitas 

motor. Hasilnya, komunitas motor tersebut dapat menerima pesan-pesan yang 

diberikan melalui motovlog dengan cukup baik. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Yang menarik untuk disimak dari penelitian-penelitian dengan tema 

motovlog di atas adalah ketika konsep motovlog itu sendiri dipersepsikan berbeda-

beda oleh tiap motovlogger. Mereka memilih perspektif yang berbeda mengenai 

hal yang menarik untuk ditonjolkan dari sebuah konsep motovlog. Perbedaan 

persepsi ini tidak hanya melihat bagaimana mereka menyampaikan pesan kepada 

khalayak, namun juga bagaimanakah proses mereka memaknai peristiwa di 

sekitarnya kemudian menterjemahkannya menjadi sebuah vlog yang menarik 

untuk ditonton.  

Perspektif yang berbeda dari setiap motovlogger dalam memilih fokus 

konten videonya menentukan pengetahuan yang berbeda pula bagi subscriber dari 

masing-masing motovlogger. Perspektif-perspektif ini melahirkan kreativitas 

dalam penyajian konten motovlognya, seperti konten motovlog yang berfokus 
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pada topik modifikasi, tips-tips perawatan sepeda motor, riding experience, 

hingga mengajak penonton untuk membangun kesadaran tertib berkendara. 

Perbedaan perspektif dari tiap motovlogger ini memperkaya pengetahuan 

mengenai motovlog itu sendiri. Karena itulah setiap penggemar motovlog 

umumnya menonton lebih dari satu motovlog untuk mendapatkan berbagai 

informasi, kemudian membandingkan dan untuk mengisi gap informasi dari setiap 

motovlog. 

Kebutuhan penonton akan pemenuhan informasi dari berbagai sudut 

pandang ini menjadi tantangan tersendiri bagi para motovlogger agar terus 

membuat karya-karya video dengan konten yang unik dan berbeda dari 

motovlogger lainnya. Oleh karena itu setiap motovlogger berlomba-lomba 

membuat konten motovlog sesuai dengan keahlian dan tingkat pengetahuannya 

masing-masing dalam bidang seputar otomotif, serta mempertimbangkan 

manfaatnya bagi masyarakat.  

Yang kedua adalah mengingat motovlog merupakan pengembangan dari 

blog yang sifatnya berisi pandangan pribadi dan proses produksinya dikerjakan 

sendiri, maka menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat 

melakukan keseluruhan proses pra produksi hingga pasca produksi serta 

mengelola channel Youtubenya yang pengerjaannya membutuhkan keahlian dari 

beberapa bidang baik dari segi kreativitas konten hingga teknis pengambilan 

gambar dan suaranya?  
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Dalam penelitian ini, peneliti telah mengamati berbagai konten motovlog di 

Youtube yang memiliki jumlah penonton dan pelanggan yang cukup banyak, serta 

secara konsisten menggunggah video-video terbaru. Peneliti mengamati channel-

channel motovlog yang menurut peneliti telah dikelola dengan cukup baik dan 

layak untuk dijadikan tolak ukur untuk diketahui strategi pengelolaannya.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini “Bagaimana strategi motovlogger dalam 

mengelola vlog untuk memberikan informasi kepada penonton di Youtube?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi motovlogger 

dalam mengelola vlog untuk memberikan informasi kepada penonton di Youtube. 

 

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dan manfaat dari diadakannya penelitian ini diharapkan 

berkontribusi dalam memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, 

baik melalui manfaat akademis, sosial, dan praktis, sebagaimana dijabarkan di 

bawah ini: 
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1. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

dalam ranah ilmu komunikasi, khususnya tentang strategi komunikasi dalam 

memberikan informasi di media sosial Youtube. 

2. Manfaat sosial. Mengingat begitu besarnya jumlah pengguna sepeda motor 

di Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

kepada masyarakat mengenai sisi positif yang bisa diambil dari motovlog 

dari berbagai perspektif seperti berbagi pengalaman berkendara, mengenal 

lokasi-lokasi wisata, dan berbagi ilmu pengetahuan seputar sepeda motor. 

3. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada pengguna Youtube mengenai strategi dalam mengelola suatu video 

blog. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Setiap bab merupakan bagian sistematis 

dari penelitian dengan susunan sebagai berikut: 

Bab 1, terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi serta rumusan 

masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi dalam 

manfaat akademis, manfaat sosial, dan manfaat praktis, lalu sistematika penulisan. 

Bab 2 berisi objek penelitian, yaitu situs Youtube sebagai situs video 

sharing yang paling populer diakses oleh pengguna internet saat ini, disertai 

alasan pendukung tentang pemilihan Youtube sebagai media yang dipilih para 

motovlogger untuk mengunggah motovlognya. Kemudian yang kedua adalah 
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konsep blog dan video blog. Yang ketiga adalah penjabaran aktivitas vlogging, 

khususnya motovlogging.  Sedangkan untuk mendukung penelitian ini, peneliti 

telah memilih lima orang sebagai subjek penelitian yang memiliki channel 

Youtube dan menjadi motovlogger. 

Bab 3, terdiri dari kajian pustaka dan kerangka pemikiran peneliti yang 

mencakup teori-teori pendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Teori 

Kekayaan Media. Dalam kaitan penelitian ini, ketiga teori di atas digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana strategi motovlogger dalam mengelola vlognya untuk 

memberikan informasi di media Youtube. 

Bab 4 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif deskriptif. Dalam bab 

ini juga dijabarkan mengenai teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan 

analisis data. 

Bab 5 mengungkapkan hasil penelitian serta pembahasannya. Pada bab ini 

dijabarkan mengenai analisis data-data yang ditemukan dalam penelitian, 

kemudian penjelasan proses klasifikasi lalu dilanjutkan dengan pembahasan agar 

menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian ini. 

Bab 6 terdiri dari kesimpulan penelitian berupa ringkasan yang dikaitkan 

dengan tujuan penelitian beserta saran dari peneliti kepada peneliti-peneliti 

selanjutnya yang mengambil topik permasalahan serupa. 

 




