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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi terus mengalami perkembangan yang semakin 

memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Hadirnya program informasi berbasis internet yang menyediakan 

mesin pencari menjadi salah satu bisnis ini yang diunggulkan oleh para pelaku 

industri jasa penyedia informasi. Google, bing, Ask merupakan website yang 

berfokus sebagai mesin pencari atau search engine dimana tugas dari website 

tersebut adalah memberikan berbagai informasi berdasarkan kata kunci yang 

diketikkan oleh user. Lebih lanjut, dengan adanya search engine ini pengguna 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Namun demikian, dengan semakin mudahnya untuk mendapatkan informasi 

dilain sisi adanya kemudahan bagi pengguna untuk memberikan informasi pada 

search eangine tersebut. Informasi yang akan diperoleh oleh para pencari 

informasi tentunya bersumber dari berbagai persepsi dan terbatas dari pemberi 

informasi yang memberikan ulasan pada search engine. Oleh sebab itu, dalam 

memahami dan menkonsumsi informasi yang diperoleh dari search engine para 

pencari informasi tentunya akan mencari sumber yang dianggap paling terpercaya. 

McGuire (1968) dalam Coursaris dan Osch (2016) menganalisis atribut intrinsik 

seperti, kepercayaan, keahlian, dan daya tarik dan pengaruhnya terhadap 

kredibilitas dan pada akhirnya sikap seseorang terhadap sumber tersebut. Hovland 
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dan Weiss (1951) dalam Coursaris dan Osch (2016) menemukan bahwa 

kredibilitas sumber yang tinggi menginduksi sikap positif yang lebih besar 

terhadap kegunaan inforasi yang diterima oleh pencari informasi. Secara khusus, 

Coursaris dan Osch (2016) menjelaskan bahwa kredibilitas sumber yang tinggi 

menyebabkan persuasi lebih tinggi daripada kredibilitas sumber yang rendah, 

maka kredibilitas sumber memainkan peran kunci dalam transmisi informasi dan 

keputusan selanjutnya untuk mengadopsi konten atau saran yang diberikan oleh 

sumbernya. 

Sementara itu, pentingnya kualitas informasi yang disampaikan leh para 

YouTuber dapat mempengaruhi sikap viewers terhadap konten atau suatu 

informasi tersebut dalam kaitannya dengan kegunaan dari informasi yang 

disampaikan atau diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh David et.al. (2017) 

menemukan adanya pengaruh dari konten vlog yang berkualitas terhadap 

pembentukan sikap viewers dalam menanggapi isi informasi dalam YouTube 

tersebut. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Teng et.al. (2014) yang  

menemukan bahwa kualitas informasi mempengaruhi sikap konsumen (viewers) 

dalam konteks lingkungan online. Rieh (2002) serta Cheung dan Lee (2007) 

menekankan pentingnya kualitas informasi dan kredibilitas sumber dalam proses 

pencarian informasi. 

Pandey et.al. (2010) menyebutkan bahwa kegunaan informasi telah 

dipelajari di berbagai latar keilmuan termasuk kesehatan dan konteks organisasi. 

Serupa dengan konsep kegunaan dalam model penerimaan teknologi yang 

dikembangkan oleh Davis (1989), penelitian tentang informasi telah 
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mengidentifikasi kegunaan informasi sebagai pendorong penting kepuasan atas 

informasi yang diperoleh. Kegunaan informasi dalam pengukurannya terhadap 

tingkat kepuasan atas informasi yang dierima oleh para viewers mengacu pada 

sejauh mana informasi tersebut dianggap bernilai, informatif dan bermanfaat 

(Sussman dan Siegal, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Coursaris dan Osch 

(2016) mengenai efek dari keguaan informasi terhadap kepuasan informasi  

melalui media YouTube menemukan adanya pengaruh yang kuat antara kegunaan 

informasi yang disampaikan oleh YouTuber terhadap kepuasan informasi yang 

diterima oleh viewers. 

Lebih lanjut, kepuasan informasi dalam konteks penerimaan atau 

pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh viewers, setara dengan kepuasan 

pengguna dalam menggunakan suatu layanan atau produk, yang sebagian besar 

merupakan fungsi dari efektivitas interaksi pengguna dengan teknologi atau 

produk. Sehingga kepuasan komunikasi dapat diartikan sebagai rasa puas dari 

seseorang atau perubahan sikap seeorang terhadap pesan atau informasi tertentu 

yang disampaikan oleh komunikator dalam hal ini YouTuber (Pagani, 2004 dalam 

Coursaris dan Osch, 2016).  

Seiring perkembangan teknologi informasi, website pencarian mulai banyak 

melakukan eksplorasi digital tidak hanya terbatas pada informasi berupa tulisan 

dan foto, namun menampilkan video dan suara. YouTube yang merupakan salah 

satu perusahaan yang dimiliki oleh Google memberikan kemudahan bagi 

penggunanyadalam mencari sumber pengetahuan dan informasi dalam bentuk 

video. YouTube resmi dikenalkan kepada publik pada bulan Mei tahun 2005 dan 
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keberadaannya telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, menonton, 

dan membagikan beragam video. Berdasarkan penelitian Coursaris dan Osch 

(2016) di antara berbagai kategori produk yang mungkin ditampilkan di video 

YouTube, industri Elektronika adalah industri yang paling banyak dilihat yaitu 

sebesar 16% dari semua penayangan YouTube, selanjutnya dengan rata-rata 15% 

dari semua unggahan video adalah unggahan video mengenai keindahan, mobil, 

telekomunikasi, minuman, dan lainnya. 

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 YouTube di Indonesia menempati 

urutan ketiga sebagai media sosial yang sering dikunjungi oleh masyarakat 

Indonesia. Berdasarkan data APJII pada tahun 2016 tersebut, YouTube berada 

pada posisi ketiga dengan perolehan sebanyak 11% atau 14,5 juta pengunjung 

yang merupakan pengguna internet di Indonesia. Besarnya jumlah masyarakat 

Indonesia yang menjadikan YouTube sebagai sarana berbagai informasi mengenai 

hal apapun yang sedang terjadi, menjadikan YouTube media yang paling banyak 

digunakan oleh perusahaan pemasaran sebagai media mempromosikan 

produknya. Budiargo (2015:47) menyebutkan bahwa YouTube merupakan video 

online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, 

melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu 

web. Kehadiran YouTube membawa pengaruh luar biasa kepada perusahaan 

maupun masyarakat, pada perusahaan vidio pada YouTube dimanfaatkan untuk 

media promosi yang memiliki biaya lebih rendah dibandingkan promosi lainnya 

dengan jangkauan promosi lebih luas.  
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Video yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak sepenuhnya dibuat oleh 

perusahaan itu sendiri, melainkan oleh vloggers elektronik. Vloggers merupakan 

orang atau talent yang melakukan Video-Blogging (Vlogg), atau bisa disingkat 

vloggingyang mana hal ini merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan 

menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber 

media utama (David et.al., 2017). Hal ini dikarenakan popularitas yang dimiliki 

oleh vlogger, perusahaan semakin memahami dan merangkul pengaruh vloggers 

elektronik meskipun pada saat ini menurut penelitian Coursaris dan Osch (2016) 

vlog mengenai merek saat ini hanya mengendalikan 3% video YouTube. 

Jika video blogging (vlogg) mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan 

bertambah dan sebaliknya apabila konten yang ditampilkan jauh dibawah 

ekspektasi viewers maka jumlah viwers akan berkurang. Vlog yang memperoleh 

viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-

video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang 

disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara 

otomatis.Salah satu vlogger Indonesia yang cukup menyita perhatian publik pada 

setiap konten videonya adalah Channel YouTube Deddy Corbuzier. Channel ini 

sudah diikuti (subcribers) sebanyak 632.177 pengikut atau subriber yang mana 

vlogger tersebut memiliki motto Motivation and Motive in Behavior from People 

to People. Oleh sebab itu, dalam berbagai video yang dibuat banyak mengangkat 

isu-isu terbaru dengan sudut pandang berbeda dan mencoba memberikan 

informasi dari sumber utama. 
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Kredibilitas sumber informasi yang disampaikan oleh vlogger menjadi 

perhatian khusus viewers dalam memilih atau melihat video mengenai informasi 

yang dicari. Berdasarkan mesin statistik viewers online (mengenai statistik 

statistik viwers atau penonton channel YouTube Deddy Corbuzier periode 

November 2017 terus mengalami peningkatan, hingga pada tanggal 21 November 

2017 sudah mencapai 72.000.000 penonton untuk video yang diunggahnya pada 

channel YouTube Deddy Corbuzier. Banyaknya jumlah penonton pada channel 

YouTube tersebut tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain 

kredibilitas informasi yang disampaikan, kualitas informasi, kegunaan informasi 

dan lain sebagainya.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dan berbagai data pendukung dalam 

uraian ini maka penelitian ini akan menganalisis kredibilitas sumber dan kualitas 

informasi, dan kegunaan informasiserta kepuasan informasi.Berdasarkan 

pembahasan latar belakang maka ditetapkan judul dalam penelitian ini adalah 

“Efek Kredibilitas Sumber Informasi yang Disampaikan oleh Youtuber 

terhadap Kepuasan Informasi oleh Subscribers”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Tingginya penguna internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan 

pada setiap tahunnya, mejadikan media streaming video sebagai salah satu 

alternatif dalam mencri informasi mengenai isu-isu terbaru yang berkembang di 

publik. Banyaknya artis yang mulai beralih atau membuat channel YouTube 

sebagai media atau sarana hiburan sekaligus memberikan informasi mengenai 
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berita-berita politik, hiburan, dan lain-lain menjadikan sumber berita dan kualitas 

berita atau informasi sebagai salah satu aspek penting yang mendapatkan 

perhatian dari para subcirebrs channel YouTube tersebut dalam menentukan 

persepsi puas atau tidaknya terhadap tayangan vlogg yang dipublikasikan atau 

disampaikan oleh para YouTubers tersebut. Berdasarkan fenomena, data-data dan 

studi terdahulu maka dapat dibuatkan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. YouTuber atau vloggers memerlukan tanggapan viewers dalam mencari tahu 

kualitas konten yang sampaikan. 

2. Kredibilitas sumber informasi menjadi salah satu acuan para viewers dalam 

mengikuti (subscribe) channel pada YouTube. 

3. Kemudahan akses vlog pada YouTube memberikan kebebasan pada viewers 

untuk dapat mengadopsi konten yang disampaikan oleh para vlogers. 

4. Kepuasan informasi atas konten yang disampaikan pada Channel YouTube 

Deddy Corbuzier harus menjadi perhatian dalam meningkatkan jumlah 

subscribers. 

Mengacu pada latar belakang dan idenfitkasi masalah mengenai persepsi 

kepuasan subcribers terhadap tayangan atau publikasi vlogg yang disampaikan 

oleh YouTuber dalam channel YouTubenya, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kredibiltas sumber memiliki pengaruh terhadap kegunaan informasi 

yang diberikan oleh youtuber? 

2. Apakah kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap kegunaan informasi 

yang diberikan oleh youtuber? 
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3. Apakah kegunaan informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan informasi 

yang diberikan oleh youtuber? 

4. Apakah ada pengaruh antara kredibilitas sumber, kualitas informasi, kegunaan 

informasi dengan kepuasan informasi yang diberikan oleh youtuber? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Kredibilitas sumber konten atau materi, dan kualitas informasi berdasarkan 

pemaparan dari latar belakang dan penelitian terdahulu digunakan sebagai penentu 

hubungan antara persepsi kegunaan kegunaan informasi yang diberikan oleh 

YouTuber dan kepuasan informasi yang diberikan oleh youtuber bagi para 

subcribers. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh kredibilitas sumber terhadap kualitas informasi 

yang diberikan oleh youtuber. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh kualitas informasi terhadap kualitas informasi 

yang diberikan oleh youtuber. 

3. Mengetahui besarnya pengaruh kegunaan informasi terhadap kepuasan 

informasi yang diberikan oleh youtuber. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kredibilitas sumber, kualitas 

informasi, kegunaan informasi dengan kepuasan informasi yang diberikan oleh 

youtuber. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari suatu pencapaiannya tujuan. 

Seandainya dalam penelitian ini, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat 

dipecahkan secara tepat dan akurat. Oleh sebab itu, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini bagi akademisi, praktisi, dan sosial adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah litaratur khusus dalam kajian 

komunikasi media. Kajian dalam komunikasi media khusnya mengenai 

kredibilitas sumber, kualitas informasi, kegunaan informasi, dan kepuasan atas 

informasi. 

1.4.2 Manfaat Praktisi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan 

adopsi informasi atas informasi yang disampaikan melalui media YouTube 

dengan cara meningkatkan kredibilitas sumber informasi yang disampaikan 

melalui channel YouTube oleh vlogger. 

1.4.3 Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana berfikir ilmiah dan sistematis dalam 

melihat, mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dikaitkan dengan teori 

yang ada. Kemudian diharapkan juga menjadi tambahan literatur bagi penelitian 

lain yang melakukan penelitian mengenai kredibilitas sumber informasi terhadap 

kepuasan informasi dari YouTube. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami masalah yang akan dibahas, tesisdisusun 

dalam lima bab dengan sistematika yang tersusun dalam urutan-urutanbab sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian, 

mengungkapkan identifikasi dan rumusan masalah yang akan dibahas, 

jugatujuan dan manfaat penelitian bagi akademisi, praktisi, dan sosial. 

Dalam bab ini juga memuat sistematika penulisan. 

BAB II : SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai subjek dan objek penelitian 

yaitu mengendi YouTuber Deddy Corbuzier serta objek dalam penleitian 

ini yaitu persepsi kepuasan subcribers yang dideterminasi oleh 

kredibilitas sumber, kualitas informasi, dan kegunaan informasi.  

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Adanya tinjauan pustaka yang berisi teori-teori, konsep-konsep 

tentangkredibilitas sumber, kualitas informasi, kegunaan informasi, dan 

kepuasan atas informasi. Pada bab ini juga terdapat kerangka pemikiran 

yang menjadi pedoman penulis dan hipotesis teori. 

BAB IV : METODOLOGI 

Menguraikan tentang tahapan metode penelitian yang terdiri dari metode 

penelitian, variabel dan pengukurannya, definisi operasional dari 
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variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan 

digunakan penulis. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

untuk menjawab masalah yang telahdirumuskan dan merupakan usaha 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh 

hasilpenelitian terhadap masalah yang telah dijabarkan dan saran 

yangdiharapkan bermanfaat bagi para YouTubers. 




