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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KONSEP 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelusuran telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

dan ditemukan sepuluh penelitian yang sesuai dengan topik penelitian ini, 

baik dari segi variabel maupun teori dan konsep yang digunakan. Kesepuluh 

penelitian tersebut telah dipetakan berdasarkan permasalahan penelitian, teori 

dan konsep yang digunakan, metodologi penelitian yang mencakup populasi 

dan teknik penarikan sampel, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan 

dan analisis data, serta hasil penelitian. Sepuluh penelitian terdahulu ini 

dijadikan rujukan untuk referensi studi, baik sebagai pembanding maupun 

pedoman penelitian. 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, beberapa penelitian terdahulu 

yang dijadikan referensi membahas mengenai penggunaan media internal 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi karyawan (Prasetia, 2016; 

Sasongko, 2017; Simatupang dan Sulandjari, 2017; Nurmanitasya, Romli, dan 

Subekti, 2012). Sedangkan, referensi lainnya meneliti mengenai penggunaan 

media internal dan pengaruhnya terhadap citra perusahaan (Pasaribu dan 

Agung, 2015), serta pengaruh situs berita online (Batubara, 2017; Anggraeni, 

Prijana, dan Yanto, 2017), ketersediaan koleksi buku (Cahyani dan Christiani, 

2015), radio komunitas (Atika, Lubis, dan Rangkuti, 2017), dan information
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needs and seeking behavior (Madukoma dan Opeke, 2013) terhadap 

pemenuhan kebutuhan informasi. 

Dari segi teori dan konsep yang digunakan, berdasarkan telaah 

terhadap kesepuluh penelitian terdahulu, teori yang paling banyak digunakan 

adalah teori uses and gratification (Prasetia, 2016; Batubara, 2017; Sasongko, 

2017; Atika, Lubis, dan Rangkuti, 2017) yang di dalamnya terdapat konsep 

pemenuhan kebutuhan informasi dari Katz, Gurevitch dan Haas. Teori yang 

digunakan oleh penelitian lainnya adalah information seeking theory 

(Nurmanitasya, Romli, dan Subekti, 2012; Madukoma dan Opeke, 2013; 

Anggraeni, Prijana, dan Yanto, 2017) dan teori-teori pendukung penelitian 

seperti teori kepribadian Holland (Cahyani dan Christiani, 2015), teori 

perkembangan pemilihan karir (Cahyani dan Christiani, 2015), dan teori 

motivasi dalam lingkup penggunaan media (Sasongko, 2017). Sedangkan, 

untuk konsep-konsep dasar yang paling banyak digunakan oleh kesepuluh 

referensi penelitian adalah konsep media internal, public relations, dan 

komunikasi organisasi. 

Berdasarkan metodologi penelitian, kesepuluh penelitian terdahulu 

bersifat kuantitatif dan mencoba melihat pengaruh antar variabel yang diteliti 

melalui kuesioner survei. Kuesioner tersebut disebarkan kepada sampel yang 

telah dipilih melalui teknik sampling yang disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Teknik-teknik yang digunakan di antaranya adalah proportional 

stratified dan accidental sampling (Batubara, 2017); multistage random 

sampling (Madukoma dan Opeke, 2013); simple random sampling (Pasaribu 
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dan Agung, 2015); dan total sampling atau sensus (Sasongko, 2017; Cahyani 

dan Christiani, 2015). 

Dari penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan 

penelitian ini, Prasetia (2016) mengoperasionalisasikan variabel penggunaan 

media ke dalam dimensi frekuensi, durasi, rubrik majalah, penyajian 

informasi, cover, ukuran fisik, ukuran huruf, bahasa, dan kelengkapan 

informasi. Hal ini berkaitan dengan objek media internal pada penelitian 

Prasetia (2016) yang adalah majalah. Sasongko (2017) memiliki 

operasionalisasi variabel yang berbeda. Variabel penggunaan medianya 

diukur berdasarkan dimensi motif, yaitu alasan dan pendorong penggunaan 

media. Sedangkan Atika, Lubis, dan Rangkuti (2017) hanya menggunakan 

dimensi frekuensi dan durasi saja. Untuk melengkapinya, Pasaribu dan Agung 

(2015) mengoperasionalisasikan variabel penggunaan medianya berdasarkan 

konsep dari Rosengen yang mencakup empat dimensi, yaitu frekuensi, durasi, 

isi, dan atensi. 

Untuk variabel pemenuhan kebutuhan informasi, Prasetia (2016) 

menggunakan tiga dimensi, yaitu kognitif, diversi personal, dan identitas 

sosial. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Madukoma dan Opeke 

(2013) di Nigeria menggunakan variabel pemenuhan kebutuhan informasi 

yang bersandar pada konsep Javerlin dan Wilson (2003), yaitu mencakup 

problem information, domain information, dan problem solving information. 

Sasongko (2017) menggunakan operasionalisasi yang sama seperti 

Nurmanitasya, Romli, dan Subekti (2012) serta Anggraeni, Prijana, dan Yanto 
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(2017), yaitu mengacu pada teori dari Katz, Gurevitch, dan Haas yang 

mencakup lima dimensi pemenuhan kebutuhan informasi: kognitif, afektif, 

integrasi personal, integrasi sosial, dan kebutuhan berkhayal. Sedangkan 

menurut Cahyani dan Christiani (2015), variabel pemenuhan kebutuhan 

informasi mencakup kebutuhan personal, peran sosial, dan lingkungan; dan 

menurut Atika, Lubis, dan Rangkuti (2017) mencakup tiga dimensi, yaitu 

kebutuhan yang disadari, tidak diekspresikan, dan diekspresikan berdasarkan 

konsep dari Nicholas (2000).  

Bila dilihat dari teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data, 

lima dari sepuluh penelitian terdahulu menggunakan uji korelasi Spearman 

(Prasetia, 2016; Batubara, 2017, Sasongko, 2017; Nurmanitasya, Romli, dan 

Subekti, 2012; Atika, Lubis, dan Rangkuti, 2017). Sedangkan Cahyani dan 

Christiani (2015) serta Anggraeni, Prijana, dan Yanto (2017) menggunakan 

uji korelasi Pearson. Selain itu, uji koefisien determinasi dan uji t digunakan 

oleh Pasaribu dan Agung (2015) untuk menganalisis perbedaan pengaruh 

antar variabel. Berbeda dengan penelitian lainnya, Madukoma dan Opeke 

(2013) hanya menggunakan mean dan deviasi standar untuk menganalisis data 

secara deskriptif saja. 

Ditinjau dari hasil penelitian, sembilan dari sepuluh penelitian yang 

dijadikan referensi menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

atau cukup berarti antara variabel-variabel yang diteliti, seperti antara 

penggunaan majalah, portal/situs perusahaan, situs online, koleksi 

perpustakaan, dan radio komunitas terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. 
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Sedangkan, satu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Madukoma dan 

Opeke (2013) di Nigeria menemukan bahwa kebutuhan informasi staf non-

akademik di universitas-universitas berbeda berdasarkan peran pekerjaan. 

Penelitian ini berbeda dengan kesepuluh penelitian yang dijadikan 

referensi dari segi objek penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan terhadap 

perusahaan e-marketplace dan e-procurement di Indonesia: Bizzy Indonesia 

(PT. Bizzy Commerce Indonesia). Selain itu, variabel independen yang diteliti 

adalah tingkat penggunaan media komunikasi internal digital berbasis 

aplikasi, yaitu Microsoft Teams, yang merupakan modernisasi dari bentuk 

media internal konvensional. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Permasalahan 

Penelitian 
Teori/ Konsep Metodologi Penelitian Hasil Penelitian 

1 Media Internal Perusahaan 

dan Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi 

(Studi Korelasional 

Pemanfaatan Majalah 

MINAT terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Karyawan di 

Kantor Pusat PT. 

Perkebunan Nusantara IV 

(Indra Prasetia, 2016) 

Untuk mengetahui 

motif menggunakan 

majalah MINAT pada 

karyawan, mengetahui 

apakah pemenuhan 

kebutuhan informasi 

karyawan terpenuhi 

dengan membaca 

majalah MINAT, 

mengetahui 

bagaimana majalah 

internal memenuhi 

kebutuhan informasi 

karyawan kantor pusat 

PT. Perkebunan 

Nusantara IV 

- Uses and 

gratification 

- Public 

relations 

- Media internal 

- Majalah 

- Informasi  

- 2 variabel: Penggunaan 

media internal (frekuensi, 

durasi, rubrik majalah, 

penyajian informasi, cover, 

ukuran fisik, ukuran huruf, 

bahasa, kelengkapan 

informasi) dan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

(kognitif, diversi personal, 

identitas personal) 

- Teknik analisis: Uji 

korelasi Spearman 

- Teknik sampling: Rumus 

Arikunto 

- Sampel: 58 dari 387 

karyawan kantor pusat PT 

Perkebunan Nusantara IV  

Terdapat hubungan yang 

cukup berarti antara 

konsumsi majalah MINAT 

terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi 

karyawan kantor pusat PT. 

Perkebunan Nusantara IV 

2 Situs Berita Online 

terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi 

(Studi Korelasional Situs 

Berita Online detik.com 

terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi 

Mahasiswa Departmen 

Untuk mengetahui 

motif menggunakan 

situs berita online 

detik.com dan 

mengidentifikasi 

kebutuhan informasi 

mahasiswa ketika 

Uses and 

gratification 

- 2 variabel: Konsumsi situs 

berita online detik.com dan 

pemenuhan kebutuhan 

informasi 

- Teknik analisis: Uji 

korelasi Spearman 

- Teknik sampling: 

Proportional stratified 

Terdapat hubungan yang 

cukup berarti antara 

konsumsi situs berita online 

detik.com terhadap 

pemenuhan kebutuhan 

informasi mahasiswa 

Departemen Ilmu 

Komunikasi FISIP USU 
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Ilmu Komunikasi FISIP 

USU) 

(Mohammad Irfan 

Batubara, 2017) 

mengakses situs berita 

online detik.com 

sampling dan accidental 

sampling 

- Sampel: 81 dari 421 

mahasiswa departemen 

Ilmu Komunikasi FISIP 

USU 

3 Aktivitas Penggunaan 

Portal Telkom sebagai 

Media Komunikasi 

Internal terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Karyawan PT. 

Telkom DCS Regional 

Semarang 

(Annisa Febiastu 

Sasongko, 2017) 

Apakah ada hubungan 

antara aktivitas 

penggunaan portal 

Telkom sebagai media 

internal perusahaan 

terhadap terpenuhinya 

kebutuhan informasi 

mengenai perusahaan 

di kalangan karyawan, 

apakah ada hubungan 

antara interaksi sosial 

dengan pemenuhan 

kebutuhan infromasi 

karyawan 

- Uses and 

gratification 

- Media internal 

- Motivasi 

penggunaan 

media 

- Pemenuhan 

kebutuhan 

informasi 

- 2 variabel: Penggunaan 

portal Telkom (motif: 

alasan dan pendorong 

penggunaan media) dan 

pemenuhan kebutuhan 

informasi (kognitif, afektif, 

integrasi personal, integrasi 

sosial, berkhayal) 

- Teknik analisis: Uji 

korelasi Spearman 

- Teknik sampling: Total 

sampling/sensus 

- Sampel: Seluruh karyawan 

PT. Telkom DCS Regional 

IV Semarang (78 orang)  

Terdapat hubungan positif 

antara aktivitas penggunaan 

portal Telkom sebagai 

media internal perusahaan 

dan interaksi sosial dengan 

pemenuhan kebutuhan 

informasi karyawan 

4 Efektivitas Media Internal 

Majalah Gema Serasi 

sebagai Sarana 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Pegawai 

Pemerintah Daerah di 

Kantor Bupati Semarang 

Untuk mengetahui 

efektivitas media 

internal majalah 

Gema Serasi sebagai 

satana pemenuhan 

kebutuhan informasi 

pegawai 

- Efektivitas 

media internal 

- Pemenuhan 

kebutuhan 

informasi 

- 2 variabel: Efektivitas 

media internal (daya tarik 

pesan, daya tarik fisik, 

ketepatan waktu, kuantitas, 

lokasi) dan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

- Teknik analisis: Analisis 

tabel silang 

Majalah Gema Serasi 

efektif dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi 

pegawai pemerintah daerah 

di Kantor Bupati Semarang 
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(Hendrick Daniel 

Simatupang dan Rekno 

Sulandjari, 2017) 
 

- Sampel: 99 pegawai 

pemerintah di kantor bupati 

Semarang  

5 Hubungan antara 

Pencarian Informasi di 

Majalah Internal KSG 

dengan Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi 

Karyawan Mengenai 

Perusahaan 

(Febrianti Nurmanitasya, 

Rosnandar Romli, dan 

Priyo Subekti, 2012) 

Untuk mengetahui 

hubungan antara 

pencarian informasi 

melalui majalah KSG 

dengan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

karyawan 

- Public 

relations 

- House journal 

- Information 

seeking theory 

- 2 variabel: Pencarian 

informasi dan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

(kognitif, afektif, integrasi 

personal, integrasi sosial, 

berkhayal (Katz, Gurevitch, 

dan Haas)) 

- Teknik analisis: Uji 

korelasi Spearman 

- Sampel: 94 karyawan PT. 

Krakatau Steel (Persero) 

Tbk. 

Terdapat hubungan yang 

cukup berarti antara 

pencarian informasi 

melalui majalah internal 

KSG dengan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

karyawan 

6 Information Needs and 

Seeking Behaviour of 

Senior Non-Academic 

Staff in Nigerian 

Universities 

(Madukoma dan Opeke, 

2013) 

Untuk 

menginvestigasi 

kebutuhan dan 

perilaku pencarian 

informasi oleh staf 

senior non-akademik 

di universitas terpilih 

di Nigeria 
 

- Information 

need 

- Information 

seeking 

- 2 variabel: Information 

need: (Problem 

information, domain 

information, problem 

solving information 

(Javerlin dan Wilson 

2003)) dan information 

seeking (mencari, 

mengekstraksi, dan 

menggunakan informasi 

untuk tujuan tertentu ketika 

seseorang tidak memiliki 

pengetahuan yang memadai 

(Wu 2011)) 

Kebutuhan informasi staf 

non-akademik di 

universitas-universitas 

Nigeria berbeda 

berdasarkan peran 

pekerjaan, dan mereka 

mencari informasi dari 

berbagai sumber. 
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- Teknik analisis: Mean dan 

deviasi standar 

- Teknik sampling: 

Multistage sampling dan 

random sampling 

- Sampel: 1.270 dari 1.804 

staf non-akademik senior di 

27 universitas di Nigeria  

7 Pengaruh Ketersediaan 

Koleksi terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Siswa di 

Perpustakaan SMA 

Muhammadiyah 1 

Surakarta 

(Anies Dwi Cahyani dan 

Lydia Christiani, 2015) 

Untuk mengetahui 

pengaruh ketersediaan 

koleksi terhadap 

pemenuhan kebutuhan 

informasi siswa 

- Perpustakaan 

- Koleksi 

perpustakaan 

- Teori 

kepribadian 

Holland 

- Teori 

perkembangan 

pemilihan 

karir 

- Informasi 

- Teori 

kebutuhan 

Pawit M. 

Yusuf (2009) 

- 2 variabel: Koleksi 

perpustakaan (fiksi, non-

fiksi, fiksi ilmiah, terbitan 

pemerintah, muatan lokal) 

dan pemenuhan kebutuhan 

informasi (personal, peran 

sosial, lingkungan) 

- Teknik analisis: Uji 

korelasi Pearson dan uji t 

- Teknik sampling: Total 

sampling/sensus 

- Sampel: Seluruh siswa 

kelas XI SMA 

Muhammadiyah I 

Surakarta (215 siswa) 

Koleksi perpustakaan 

berpengaruh dalam 

memenuhi kebutuhan 

informasi siswa 

Pengaruh tingkat penggunaan..., Christie Angelika, FIKOM UMN, 2019



18 
 

8 Tingkat Pemenuhan 

Informasi Petani Melalui 

Radio Komunitas 

(Atika, Djuara P. Lubis, 

dan Parlaungan Adil 

Rangkuti, 2017) 

Untuk menganalisis 

tingkat pemenuhan 

kebutuhan informasi 

petani melalui radio 

komunitas dan faktor-

faktor yang 

berhubungan dengan 

tingkat pemenuhan 

kebutuhan tersebut 

- Uses and 

gratification 

- Radio 

komunitas 

- Kebutuhan 

informasi 

- 2 variabel: Pola 

penggunaan radio 

komunitas Remaja FM dan 

Whisnu FM (frekuensi, 

durasi) dan pemenuhan 

informasi (yang tidak 

disadari, yang tidak 

diekspresikan, yang 

diekspresikan (Nicholas, 

2000)) 

- Teknik analisis: Uji 

korelasi Spearman 

- Sampel: 50 pendengar 

radio Remaja FM dan 45 

pendengar radio Whisnu 

FM yang adalah petani 

Tingkat pemenuhan 

kebutuhan informasi petani 

melalui radio komunitas 

tergolong tinggi pada 

pendengar Whisnu dan 

rendah pada pendengar 

remaja. 

Faktor yang berhubungan 

dengan tingkat pemenuhan 

kebutuhan informasi 

melalui radio komunitas 

adalah frekuensi dan durasi 

mendengarkan radio 

9 Hubungan Informasi Line 

Today dengan Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi 

Mahasiswa 

(Laura Anggraeni, Prijana, 

dan Andri Yanto, 2017) 

Untuk mengetahui 

apakah terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

informasi di Line 

Today dengan 

pemenuhan kebutuhan 

informasi kognitif, 

afektif, integrasi 

personal, integrasi 

sosial, dan berkhayal 

mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi 

- Media sosial 

- Information 

seeking theory 

Donohew dan 

Tipton 

- Teori 

kebutuhan 

informasi 

Katz, 

Gurevitch, 

dan Haas 

- 2 variabel: Informasi 

(informasi yang dapat 

memecahkan masalah-

masalah kehidupan, 

penunjang kegiatan, dan 

dapat menambah 

pengetahun (Puspitadewi, 

Erwina, dan Kurniasih, 

2016) dan pemenuhan 

kebutuhan informasi 

(kognitif, afektif, integrasi 

personal, integrasi sosial, 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara informasi 

di Line Today dengan 

pemenuhan kebutuhan 

informasi kognitif, afektif, 

integrasi personal, integrasi 

sosial, dan berkhayal 

mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas 

Padjadjaran 
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Universitas 

Padjadjaran 

berkhayal Katz, Gurevitch, 

dan Haas)) 

- Teknik analisis: Pearson 

product moment 

- Teknik sampling: Table 

sampling error 

- Sampel: 150 mahasiswa 

aktif Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas 

Padjadjaran yang 

menggunakan LINE 

 

10 Pengaruh Penggunaan 

Media Internal Portal PT. 

Dirgantara Indonesia 

terhadap Citra Perusahaan 

(Ziko Pasaribu dan Diah 

Agung, 2015) 

Untuk mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh penggunaan 

media internal portal 

PT. Dirgantara 

Indonesia terhadap 

citra perusahaan 

- Komunikasi 

organisasi 

- Public 

relations 

- Media internal 

- Citra 

- 2 variabel: Penggunaan 

media internal (frekuensi, 

durasi, isi, atensi 

(Rosengen) dan citra 

perusahaan (personality, 

reputation, value, 

corporate identity 

(Harrison, 1995)) 

- Teknik analisis: Uji 

koefisien determinasi, uji t 

- Teknik sampling: Simple 

random sampling 

- Sampel: 160 dari 267 

karyawan PT. Dirgantara 

Indonesia 

Penggunaan media internal 

portal PT Dirgantara 

Indonesia memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap citra 

perusahaan 
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2.2 Teori Uses and Gratification 

Penelitian ini membahas mengenai tingkat penggunaan media internal 

dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Studi di dalam 

bidang komunikasi yang memusatkan penggunaan media untuk mendapatkan 

kepuasan atas kebutuhan seseorang adalah teori uses and gratification. Pada 

bagian ini, teori uses and gratification akan dipaparkan dan disesuaikan 

dengan keadaan saat ini, di mana sebagian besar media sudah beralih bentuk 

menjadi digital. Selain itu, akan dijelaskan pula pengertian dan konsep dari 

variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. 

Teori uses and gratification melihat apa yang dilakukan manusia 

terhadap media. Istilah uses and gratification atau penggunaan dan 

pemenuhan kebutuhan berawal dari munculnya anggapan bahwa anggota 

khalayak secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya 

(Rakhmat, 2012, h. 65). Dalam asumsi ini tersirat pengertian bahwa: (1) 

komunikasi massa berguna (utility); (2) konsumsi media diarahkan oleh 

motif (intentionality); (3) perilaku media mencerminkan kepentingan dan 

preferensi (selectivity); dan (4) khalayak sebenarnya keras kepala (stubborn) 

(Blumler, 1979 dikutip dalam Rakhmat, 2012, h. 65). 

Bagan 2.1 Konsep Uses and Gratification 

Sumber: McQuail, D dan Windahl, S, 1993, Communication models. Harlow: Addison 

Wesley Longman, h. 134 
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Menurut Katz, Blumler, dan Gurevitch (1974, h. 20 dikutip dalam 

Rakhmat, 2012, h. 65), konsep dasar dari teori uses and gratification (Bagan 

2.1) menyatakan bahwa sumber sosial dan psikologis dari suatu kebutuhan 

seseorang melahirkan harapan-harapan dari media massa atau sumber lain 

yang menyebabkan perbedaan pola terpaan media yang menghasilkan 

pemenuhan kebutuhan atau ganjaran-ganjaran lain yang dikehendaki 

maupun tidak dikehendaki. 

Khalayak aktif dalam terpaan selektif, yang berarti khalayak memilih 

media massa dan isi pesan yang diyakini paling sesuai dengan pandangan, 

pendapat, dan pengalamannya, serta cenderung menghindari media yang 

kurang berguna bagi dirinya. Dengan ini, manusia secara aktif memilih dan 

menggunakan (uses) media yang lebih spesifik dan berisi untuk mendapatkan 

hasil (gratifications) yang diinginkan dan yang paling memberi kepuasan 

terhadap pemenuhan kebutuhan.  

Di era modern saat ini, teori uses and gratification masih 

memberikan pendekatan teoretis mutakhir pada setiap tahap awal munculnya 

media komunikasi massa baru (Ruggiero, 2000, h. 27). Di abad ke-21, 

perkembangan internet di era digital memunculkan computer-mediated 

communication (CMC) yang merupakan program aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan komunikasi dan interaksi antara dua orang atau lebih 

melalui komputer (Herring dikutip dalam Budiargo, 2015, h. viii). Teori uses 

and gratification memperkenankan dan mendukung penelitian-penelitian 

mengenai media telekomunikasi dan komunikasi yang dimediasi (mediated 
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communication) melalui satu atau beberapa set kebutuhan psikologis, motif 

psikologis, saluran komunikasi, konten komunikasi dan kepuasan psikologis 

dalam konteks tertentu atau lintas budaya (Lin, 1996 dikutip dalam Ruggiero, 

2000, h. 27). Pada dasarnya, teori uses and gratification dewasa ini 

menjelaskan mengapa seseorang menggunakan (uses) suatu jenis mediated 

communication tertentu, dan kepuasan (gratifications) apa yang diterima 

darinya (Ruggiero, 2000). 

Teori uses and gratification berhubungan erat dengan konsep nilai 

dan harapan. Pada tahun 1985, Palmgreen dan Rayburn (dikutip dalam 

McQuail, 2011, h. 177) membuat model nilai-harapan dari kepuasan media 

yang dicari dan didapatkan. 

 

Bagan 2.2 Model Nilai-harapan 

Sumber: Palmgreen dan Rayburn (1985 dikutip dalam McQuail, 2011, h. 177) 

 

Model ini diciptakan berdasarkan prinsip bahwa sikap terhadap 

media adalah hasil dari keyakinan yang terletak secara empiris dan juga 

nilai-nilai. Elemen di dalam model tersebut secara formal dihubungkan 

menjadi GSi = biei yang mana GSi adalah jumlah ke-I dari kepuasan yang 

dicari dari beberapa objek media X (media, program, atau jenis konten); bi 

Keyakinan 

Objek X 

Evaluasi 

Kepuasan yang 

dicari 

(Gratifications 

sought - GS) 

Penggunaan 

Media 

Kepuasan yang 

dirasa didapatkan 

(Gratifications 

obtained - GO) 
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adalah keyakinan bahwa X memiliki sejumlah atribut atau perilaku yang 

berhubungan dengan X akan memiliki keluaran tertentu; dan ei adalah 

evaluasi afektif dari atributatau keluaran tertentu (McQuail, 2011, h. 178). 

Pada dasarnya, model tersebut menyatakan proposisi bahwa 

penggunaan media dinilai oleh kombinasi dari persepsi keuntungan yang 

ditawarkan oleh media tersebut dan nilai perbedaan dari keuntungan bagi 

individu terkait. Model ini membedakan antara pengharapan (kepuasan 

yang dicari) dengan kepuasan (kepuasan yang didapatkan) dan 

mengidentifikasikan kenaikan atau perbedaan seiring waktu dari perilaku 

penggunaan media. Ketika kepuasan yang didapat lebih besar dari kepuasan 

yang dicari, berarti kepuasan khalayak dari hasil penggunaan media tinggi 

(McQuail, 2011, h. 178). 

 

2.2.1  Penggunaan Media 

Aspek uses mengacu pada penggunaan media. Menurut pendapat 

Rosengren (1974) yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat (2012, h. 66), 

penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan 

antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan. Sedangkan Shore (1985 dikutip dalam Rakhmat, 

2012, h. 66) memberikan definisi bahwa penggunaan media lebih dari 

sekadar mengakses, Terpaan tidak hanya menyangkut apakah seseorang 

secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media massa akan tetapi apakah 
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seseorang tersebut benar-benar terbuka dengan pesan–pesan media tersebut. 

Menurutnya. terpaan dalam menggunakan media merupakan kegiatan 

mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada 

individu maupun kelompok. Poin ini disebut juga sebagai atensi, yaitu 

perhatian yang diberikan individu terhadap isi media yang dikonsumsi atau 

media secara keseluruhan. 

 

2.2.2  Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Aspek gratification mengacu pada kepuasan atau pemenuhan 

kebutuhan informasi sebagai hasil dari penggunaan media. Menurut Katz, 

Gurevitch, dan Haas (dikutip dalam Yusup, 2009, h. 338-339), model dari 

teori uses and gratification adalah sebagai berikut. 

 

Bagan 2.3 Model Uses and Gratification 

Sumber: Effendy (2017, h. 293) 
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Model di atas menunjukkan bahwa lingkungan sosial menentukan 

kebutuhan seseorang. Kebutuhan individual dikategorisasikan sebagai 

kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi personal, 

kebutuhan integrasi sosial, dan kebutuhan pelepasan. Mengacu pada konsep 

dari Effendy (2017, h. 293-294), penjelasan terhadap kebutuhan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

a. Kebutuhan kognitif (cognitive needs) adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai 

lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan 

menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran dan dorongan 

untuk penyelidikan 

b. Kebutuhan afektif (affective needs) adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenagkan dan 

emosional. 

c. Kebutuhan integrasi personal (personal integrative needs) adalah kebutuhan 

yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan 

status individual. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

d. Kebutuhan integrasi sosial (social integrative needs) adalah kebutuhan yang 

berkaitan dengan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman dan 

dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

e. Kebutuhan pelepasan (escapist needs) adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan 

keanekaragaman. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasar pada teori dan konsep yang relevan dan digunakan untuk 

menjadi acuan, dalam penelitian ini, penggunaan Microsoft Teams akan 

menjadi variabel X atau variabel independen yang mana terdapat empat 

dimensi dari Rosengren dan Shore (dikutip dalam Rakhmat, 2012, h. 66), 

yaitu frekuensi, durasi, atensi, dan isi. Pemenuhan kebutuhan informasi 

karyawan akan menjadi variabel Y atau variabel dependen yang menurut 

Katz, Gurevitch, dan Haas (dikutip dalam Yusup, 2009, h. 338-339) dapat 

dilihat dari lima dimensi kebutuhan. 

Dalam penelitian ini, variabel Y akan mengacu pada tiga dari lima 

dimensi pemenuhan kebutuhan informasi menurut Katz, Gurevitch, dan Haas, 

yaitu kebutuhan kognitif, integrasi personal, dan integrasi sosial. Kebutuhan 

afektif dan kebutuhan pelepasan dinilai tidak relevan dengan lingkup dan 

tema penelitian, yaitu dalam lingkup organisasi yang mana penggunaan media 

komunikasi internal Microsoft Teams diteliti pengaruhnya pada pemenuhan 

kebutuhan informasi karyawan yang mendukung aktivitas dan produktivitas 

kerja, bukan untuk kebutuhan mendapat pengalaman emosional maupun 

untuk kebutuhan hiburan atau pengalihan (diversion) dari kejenuhan kerja. 
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bagan 2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Teoretis 

Hipotesis dirumuskan agar suatu teori dapat diuji. Penelitian ini akan menguji 

hipotesis bahwa ada pengaruh antara penggunaan Microsoft Teams sebagai media 

komunikasi internal terhadap pemenuhan kebutuhan informasi karyawan PT. Bizzy 

Commerce Indonesia. Hipotesis ini akan menuntun arah pengujian dan 

membimbing peneliti selama melaksanakan penelitian. 

• Frekuensi 

• Durasi 

• Isi 

• Atensi 

 

(Rosengren dan 

Shore dikutip 

dalam Rakhmat 

2012, h. 66) 

 

• Kebutuhan kognitif 

(cognitive needs) 

• Kebutuhan integrasi personal 

(personal integrative needs) 

• Kebutuhan integrasi sosial 

(social integrative needs) 

(Katz, Gurevitch, dan Haas dikutip 

dalam Yusup, 2009, h. 338-339) 

Penggunaan Microsof Teams (X)
Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

(Y)
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