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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

           Penelitian yang mengukur tingkat kepuasaan sudah beberapa kali diukur. 

Salah satunya  Skripsi berjudul “TINGKAT KEPUASAN PENGUNAAN 

AKUN DETIKCOM DI TWITTER”  karya Satrio Sih Pinandhito mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi dari universitas Universitas Multimedia Nusantara 

Penelitian ini dalam Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif penelitian 

motif deskriptif dengan metode survey untuk mengetahui tingkat kepuasan 

penggunaan akun Detikcom di twitter 

 Kesimpulan dalam penelitian ini seluruh pengguna akun detikcom di 

twiiter  adalah dapat disimpulkan bahwa 

1. Sebanyak 44 orang  responden (44%)  dari total 100  orang responden Merasa 

puas setalah mengakses detiknews 

2. Sebanyak 8 orang  responden ( 8 % )  dari total 100  orang 

 responden Merasa puas setalah mengakses detikfinace 

3. Sebanyak 30 orang  responden (30%)  dari total 100  orang responden Merasa 

puas setalah mengakses detikhot 

4. Sebanyak 9 orang  responden (9%)  dari total 100  orang responden Merasa 

puas setelah mengakses detiknet 
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5. Sebanyak 16 orang  responden (16%)  dari total 100  orang responden Merasa 

puas setalah mengakses detiksport. 

 Penelitian selanjutnya yang mengukur tingkat kepuasaan khalayak. Salah 

satu  skripsinya berjudul “PROGRAM BERITA “TA JATENG DIY” DAN 

KEPUASAN MENONTON (Studi Uses and Gratification Terhadap 

Khalayak Penonton ProgramBerita TA Jateng DIY yang ditayangkan 

TATV)” karya Ni Wayan Ratrina S, Haryanto, Nora Nailul Amal mahasiswa 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dari 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif penelitian motif deskriptif dengan metode survei untuk mengetahui 

tingkat kepuasan program berita TA Jateng DIY yang ditayangkan TATV. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model Palmgreen dkk 

yakni model teori untuk mengukur kesenjangan (discrepancy) antara kepuasan 

yang dicari (Gratification Sought) dengan kepuasan yang diperoleh (Gratification 

Obtained). Dengan kata lain, apakah khalayak puas setelah menggunakan media. 

Palmgreen juga menggunakan dasar yang sama yaitu orang menggunakan media 

didorong oleh motif-motif tertentu, namun konsep yang diteliti oleh model 

Palmgreen ini tidak berhanti sampai disitu, dengan menanyakan apakah motif-

motif khalayak itu telah dapat dipenuhi oleh media. 

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yakni 

dalam hal Penggunaan media dan tingkat kepuasan responden dalam menyaksikan 

TA Jateng DIY yang ditayangkan oleh TATV. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan tingginya penggunaan media TATV yakni sebesar 91% untuk kategori 
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Sangat Tinggi dan Tinggi. Karena penggunaan media yang tinggi maka akan 

dihasilkan tingkat kesenjangan yang rendah yakni sebesar 5% untuk kategori 

Motif mengetahui informasi ekonomi dan motif mengetahui situasi politik di 

wilayah Jawa Tengah DIY. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tayangan Program 

Berita TA Jateng DIY dengan menggunakan Media TATV mampu memenuhi 

kebutuhan responden. Penulis ingin menggunakan kerangka dari Sri sih Pinandith 

untuk  melakukan penelitian lain sebagai acuan. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah program acara yang ingin 

diteliti dalam penelitian ini acara Dog whisperer dan dog 101 dan populasi 

khalayak komunitas dog lovers Poris. Persamaan yang diteliti menggunakan teori 

uses and gratification  dan teori gratification sought dan gratification obtained dan  

jenis penelitian deskriptif.  

Penulis ingin menggunakan penelitian-penelitian dari kedua penelitian 

sebelumnya  untuk  melakukan penelitian baru dan digunakan sebagai sebagai 

acuan.       

 

2.2 Komunikasi Massa  

   Pengertian komunikasi massa menurut Joseph A.DeVito seperti yang 

dikutip Effendy (2005: 21), komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditunjukan pada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, yang 

disalurkan  oleh pemancar audio visual. 
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 Wright(1959) dalam Saverin dan Tankard (2011:4) menjelaskan 

komunikasi massa dalam tiga ciri, antara lain: 

1. Komunikasi massa diarahkan  kepada audiens yang relatif besar ,heterogen 

dan anonym. 

2. Pesan yang disebar secara umum seringkali dijadwalkan untuk bisa mencapai 

sebanyak mungkin audiens secara serempak, sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau  dalam  sebuah organisasiyang kompleks 

yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.   

Komunikasi massa  merupakan tipe komunikasi yang meliputi  semua 

lapisan masyarakat dalam berbagai tingkat lapisan masayarakat. Selain itu, 

kominikasi massa biasanya melibatkan teknologi media massa, seperti radio, 

televisi, surat kabar, dan majalah. Littlejhon yang dikutip dalam Pawito(2008, 16) 

mendefinisikan bahwa komunikasi merupakan proses dimana organisasi  media 

memproduksi dan menyampaikan pesan  kepada khalayak  dan proses dimana 

pesan dicari, digunakan, dipengaruhi khalayak. 

   The proses where by media  organizations produce and transmit message  

to large public and the process by wich thouse  messages  are sought, uses, 

understood, and influenced by audience (Littlejohn dalam Pawitto 2008: 16).  

 Merangkum dari definisi-definisi di atas, komunikasi massa diartikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditunjukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen, anonim melalui media cetak  atau elektronik sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak dan  sesaat (Rakhmat 2001: 188). 
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 Menurut Rivers (2003:19-20) karateristik terpenting dalam komuninkasi 

massa adalah sifatnya yang satu arah. Kemudian komunikasi massa yang selalu 

memiliki sifat satu proses seleksinya, karateristik yang ketiga adalah media 

mampu menjangkau khalayak secara luas  dan yang terakhir adalah media massa 

dalam menjangkau kahalayak yang sangat luas dan harus membidik sasaran 

tertentu dalam arti lain lebih tersegmentasi.  

 Fungsi komunikasi massa dijelaskan oleh Harold D. Laswell dalam 

Effendy  (2005: 27) adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan terhadap lingkungan (surveillance) 

2. Korelasi unsur- unsur masyarakat (correlation) 

3. Penyebaran transmisi warisan sosial (transmission) 

Namun dalam hal ini Laswell tidak memberikan rincian lebih dalam 

mengenai fungsi yang dia kemukakan, sehingga dalam perkembangannya Charles 

R.Wright menambahkan fungsi ke empat yaitu entertainment  yang merujuk  pada 

kegiatan-kegiatan komunikatif dan dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa 

mengharapkan efek-efek tertentu (Wiryanto, 2003:11-12). 

 

2.3 Teori Uses and Gratification  

 Herbert blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan 

teori ini. Teori uses and gratifications ini dikenalkan pada tahun 1974 dalam  

bukunya The Uses on Mass Communcations: Current Pers Perpectives on 
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Gratification Research. Teori Uses and gratification milik Blumer and Katz 

mengatakan bahwa pengguna media memainkan peranan aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut (Nurudin, 2007 : 193). 

 Teori ini juga mengatakan bahwa khalayak berperan aktif dalam memilih  

dan menggunakan media massa. Publik memiliki kebebasan  dalam memilih 

media mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori Uses and Graticitaion ini 

berlawanan dengan teori jarum suntik (Hypordemic Needle Theory) yang 

mengatakan bahwa khalayak berperan pasif, sedangkan media massa memiliki 

peran aktif  dalam mempengaruhi publik. Sehingga apa yang dianggap penting 

oleh media belum tentu dianggap penting oleh khalayak(Hamidi, 2010 : 77).  

 Menurut Littlejohn(1998) dalam Kriyantono (2006 : 377), teori Uses and 

Gratifications mengasumsikan audiens merupakan  khalayak yang aktif  dan 

mengarah  pada satu tujuan. Media hanyalah dianggap sebagai salah satu  cara 

untuk memenuhi kebutuhannya dan individu dapat saja memenuhi kebutuhannya 

itu melalui media atau cara lainnya. 

 Menurut Hamidi (2010 : 77), teori ini menyatakan bahwa setiap individu 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhi. Salah satunya dengan 

mengunakan media massa. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

tersebut, orang memilih, media apa yang akan digunakan dan dipakai, kemudian 

juga memilih pesan yang hendak dinikmati. Hal tersebut dilakukan oleh orang 

karena mengharapkan kepuasan dan keinginannya terpenuhi.  
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 Teori ini juga menjelaskan media massa memenuhi kebutuhan pribadi dan 

sosial khalayak yang menjadi pengguna media massa. Inti dari teori ini adalah 

khalayak menggunakan media massa berdasarkan motif  tertentu. Dalam 

penelitian ini mmengatakan bahwa media berusaha memenuhi kebutuhan dari 

khalayak dalam hal ini motif dari khalayak dan apabila motif khalayak telah 

terpenuhi maka kebutuhan khalayak dianggap terpenuhi oleh media dan media 

dianggap mampu memenuhi kebutuhan dari khalayak dan ini lah yang disebut 

media efektif (Kriyantono 2006 : 204). 

 Motif merupakan sesuatu pengertian yang meliputi semua penggerak, 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan 

manusia melakukan sesuatu (Ardiyanto 2005 : 87). Merujuk pada definisi diatas 

adalah yang merujuk pada alasan apapun semua orang menggunakan dan 

mengkonsumsi media, tujuan menggunakan media tersebut, seleksi terhadap 

media tersebut sesuai denghan motif yang kebutuhan. 

 Konsep Gratification sought dan gratification obtained  ini merupakan 

pengembangan dari teori Uses and Gratification yang dibuat oleh Philip 

palmgreen(1984) dari  Kentucky University. Konsep ini dibuat oleh Palmgreen 

untuk membuktikan apakah publik merasa puas setelah menggunakan media 

massa. Gratification Sought  merupakan kepuasan yang dicari atau diinginkan 

individu ketika mengkonsumsi  satu jeni s media tertentu, dengan kata lain konsep 

ini menjelaskan bahwa motif individu dalam menggunakan sebuah media. 
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 Riset Palmgreen ingin membuktikan apakah publik tersebut meresa puas 

setelah menggunakan Media massa. Konsep ini juga melahirkan nilai 

pengharapan (expectancy values) yang merupakan salah satu varian dalam teori 

uses and gratifications. Teori pengharapan menyatakan bahwa seseorang 

mengarahkan pada dunia (dalam hal ini merupakan media) berdasarkan 

kepercayaan dan evaluasi  mereka mengenai dunia tersebut       (Kriyantono 2010: 

28).   

 Kategori motif dalam penelitian ini terletak pada motif informasi, menurut 

McQuail (1991: 72).  Membagi motif penggunaan  media oleh individu ke dalam 

empat kelompok. Adapun pembagian tersebut adalah: 

a. Motif informasi: 

1. Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat terdekat. 

2. Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa yang  dan 

kondisi yang berkaitan dengan keadaan dunia  

3. Dapat memperoleh rasa damai melalui pengetahuan. 

4. Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah 

5. Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai pendapat 

b.  Motif Identitas Pribadi 

1. Menunjang nilai-nilai pribadi 

2. Menemukan model prilaku  
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3. Mengidentifikasi diri dengan nilai- nilai lain dalam media 

4. Meningkatkan pemahaman tentang sendiri. 

c.  Motif  interaksi sosial 

1. Memperoleh pengetahuan tentang orang lain  

2. Mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa 

memiliki. 

3. Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. 

4. Memperoleh teman selain dari manusia. 

5. Membantu menjalankan peran sosial. 

6. Memungkinkan diri untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman, dan 

masyarakat. 

d.  Motif Hiburan  

1. Melepaskan diri dari permasalahan. 

2. Bersantai. 

3. Memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis. 

4. Mengisi waktu. 

5. Penyaluran emosi. 

 Menurut Vivian (2008: 475-478) terdapat empat alasan mengapa publik 

memlilih media yanitu motif  surveillance, diversi, personal identity dan 

sosialisasi.  
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 Gratification obtained adalah kepuasan nyata yang diperoleh individu 

setelah mengkonsumsi sebuah edia tertentu. Hal ini  kemudian mempertanyakan 

hal- hal yang khusus tentang apa saja yang telah diperoleh publik setelah 

menggunakan media dan menyebutkan konten secara spesifik (Kriyantono, 2010: 

208-209).  

 Kategori kepuasan yang diperoleh diukur dengan ketegori sebagai berikut 

(McQuail, 2002: 72-73) : 

a. Kepuasan Informasi 

Adalah kepuasan yang berkenaan dengan kebutuhan individu akan informasi 

dan eksplorasi sosial. 

b. Kepuasan Identitas Pribadi 

Adalah kepuasan yang berhubungan dengan referensi diri, eksplorasi realitas, 

penguatan nilai, motif yang ditujukan untuk memperkuat atau menonjolkan 

sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak yang 

bersangkutan. 

c. Kepuasan Interaksi dan Integrasi Sosial 

Adalah kepuasan yang meliputi integrasi dan interaksi sosial, merujuk pada 

kelangsungan hubungan individu tersebut dengan orang lain, persahabatan, 

kegunaan sosial. 

d. Kepuasan Hiburan 

Adalah kepuasan yang meliputi kebutuhan untuk melepaskan diri dari rutinitas, 

tekanan, dan masalah; sarana pelepasan emosi; kebutuhan akan hiburan 
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2.4 Khalayak  

 

  “Audience” atau penonton sering sekali kita dengar  istilah ini sangat 

akrab sebagai isitilah “ receivers” dalam model proses komunikasi massa ( 

sumber, media, pesan, penerima, efek) yang merupakan  dibidang pelopor dalam 

penelitian media (McQuail, 2005:396) 

Karakteristik dari aktivitas audiens Littlejohn (1996 : 333) adalah sebagai berikut: 

1. Karakter pertama adalah selektifitas (selectivity). Khalayak aktif  dianggap 

efektif dalam proses konsumsi media yang mereka pilih untuk digunakan. 

Mereka tidak asal-asalan dalam mengkonsumsi media, namun berdasarkan 

tujuan tertentu. 

2. Karateristik kedua adalah utilitariannisme (utilitarianism) dimana khalayak 

aktif  dikatakan aktif dalam mengkonsumsi  media dalam rangka suatu 

kepentingan  untuk memenuhi kebutuhan  dan tujuan tertentu yang mereka 

miliki. 

3. Karaketristik tiga adalah intensionalitas (intentionality), yang mendukung 

makna  penggunaan secara sengaja dari isi media. 

4. Karateristik keempat adalah keikutsertaan (involvement), atau usaha. 

Maksudnya khalayak secara aktif berfikir mengenai alasan mereka dalam 

menggunakan media. 

5. Kelima adalah khlayak aktif dipercaya sebagai komunitas yang tahan 

menghadapi media atau tidak mudah dibujuk oleh media itu sendiri.  
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2.5 Komunitas Pencinta Anjing  

 Komunitas mengacu pada  kesatuan hidup sosial yang ditandai dengan 

interaksi sosial yang lebih jelas dan disadari oleh anggota-anggotanya. Pengertian 

komunitas tidak salamanya mengacu pada individu  dan perkotaan secara 

keseluruhan komunitas bisa tersusun dari kelompok- kelompok permukiman di 

lingkungan RT, RW, desa, kecamatan.  

 Komunitas juga berbentuk  partai politik, organisasi profesi, organisasi 

swadaya, masyarakat yang formal dan perkumpulan agama budaya, hobbi atau 

paguyuban keluarga, dan  sebagainya.Ciri penting dari sebuah komunitas adalah 

interaksi antara anggota berlansung dalam intensitas dan frekuensi, saling 

mengenal, saling menolong, kerjasama (Bagja Waluya 2007 : 52).   

 Komnitas dapat diartikan sebagai kelompok orang yang salin berinteraksi 

yang ada di lokasi tertentu. Namun deinisi ini terus berkembang dan diperluas 

menjadi individu-individu yang memiliki kesamaaan karateristik tanpa melihat 

lokasi atau tipe interaksinya. 

Sebuah komunitas akan memiliki empat ciri utama, Yaitu 

1. Adanya keanggotaan di dalamnya. Tidak mungkin ada komunitas tanpa 

ada anggota di dalamnya. 

2. Adanya saling mempengaruhi. Anggota  komunitas bisa saling 

mempengaruhi satu dengan lainya. 
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3. Adanya intergrasi  pemenuhan kebutuhan antaranggota 

4. Adanya ikatan emosional antar anggota. (Jasmadi & E-media Solusindo 

2008:16) 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan  Doni selaku staff administrasi 

PERKIN JAYA pada tanggal 21 januari 2014 mengatakan bahwa motivasi 

pencinta anjing umumnya tergabung dalam komunitas anjing adalah berkumpul 

dengan satu orang-orang yang memiliki kesamaan yaitu memelihara anjing, 

menambah teman, menambah wawasan tentang dunia anjing, wawasan seperti 

cara memelihara anjing yang benar dan  bagus, dalam hal perawatan, dan makan 

sehari, dan tentunya tentang mengatasi permasalahan tentang sifat dan karakter 

anjing.  Hal lain yang menjadi motivasi dari pencinta anjing tergabung dalam 

komunias anjing adalah mengetahui wawasan tentang cara membiakan anjing.   

 Doni juga mengatakan bahwa pada umumnya aktivitas yang dilakukan 

oleh para komunitas pencinta anjing ketika mereka berkumpul adalah selain 

bertukar wawasan tentang anjing, komunitas anjing juga biasanya berkumpul 

untuk olahraga bersama dengan seluruh anggota komunitas, mengadakan acara-

acara seperti perlombaan dan kontes anjing. Menurut Doni terbentuknya 

komunitas pecinta anjing di dindonesia itu bisa di lihat dari berbagai hal : 

1. Kesamaan wilayah misalnya untuk daerah Jakarta terdapat komunitas 

DLJ(dog lovers Jakarta), DLT (dog lovers Tangerang), Dog Lovers 

purwokerto, Dog lovers Poris, Pekan Baru Dog Lovers, Madiun Dog Club, 
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2. Berdasarkan kesamaan jenis dari anjing Chihuahua Club of Indonesia, 

Siberian Husky Club Indonesia, maltese club of Indonesia, klub Belgian 

sharped Indonesia, klub Doberman Indonesia, Indonesian Collie Club, 

Indonesian Shih Tzu Club-Jaya, Indonesian Labrador Retriever Club (ILRC) 

3. Berdasarkan kesamaan wilayah dan kesamaan  jenis anjing yang di pelihara 

misalnya Siberian husky club Indonesia- Jatim, Jakarta, Bekasi Pitbull owner 

club, Papillion pitbul club, bandung pitbutull owner club, CANINE 

MALANG DOG LOVERS AND DOG TRAINER COMMUNITY MALANG 

– EAST JAVA INDONESIA, Jogja Rott Community.    

4. Ketersediaan untuk menyelamatkan anjing dan hewan-hewan 911 For Dogs. 

 

 2.6 TV kabel 

 Tv kabel (cable television) juga dikenal dengan tv berlanganan atau tv  

berbayar. Definisi dari tv kabel sendiri adalah sistem penyiarannya televisi 

melalui sinyal frekuensi yang ditransmisikan via serat optik  melihat definisi 

berikuit tentunya berbeda dengan tv pada umumnya yang disiarkan melalui udara 

dan harus ditangkap menggunakan antena(Jubilee 2010 : 21).  Dan melihat target 

dari TV kabel sendiri hanya menjangkau target market yang lebih sempit 

(Rangkuti 2002 : 190) merujuk dari atas bahwa tv kabel memiliki target market 

yang sempit terlihat dari acara- acara yang ada dalam tv kabel lebih 

mensegmentasikan acaranya dibanding dengan tv pada umumnya. 
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2.6.1 Sejarah Televisi Kabel di Dunia 

 ide dasar munculnya berlanganan sudah muncul semenjak tahun 1920-an. 

Ketika itu dunia pertelevisian sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, 

menggantikan teater atau film layar lebar yang sebelumnya menjadi konsumsi 

hiburan utama masyarakat. Saat televisi mulai merambah ke rumah-rumah 

masyarakat, kenyamanan dan kemudahan yang diberikan televise menimbulkan 

keinginan lebih lanjut daripara permisa di rumah untuk tidak hanya 

menyaksisakan tontonan terrestrial saja. Muncul pertanyaan, mungkinkah drama 

yang biasanya hanya bisa disaksikan di televisi?  Hal inilah yang menjadi ide 

dasar di ciptakannya layanan televisi berlangganan yang berkembang saat ini. 

Dikutip dari situs resmi (www.lontar.ui.ac.id) yang Diakses pada tanggal 15 

febuari 2014 pukul 20.00. 

 Televisi berlangganan yang pertama kali muncul diperkenalkan oleh 

Zenith Radio Corporation pada tahun 1949. Layanan baru ini diberi nama 

Phonevision sebab cara kerjanya adalah memesan tanyangan tertentu yang 

sifatnya tidak Freeto-air lewat telepon. Setelah melewati perizinan dan inspeksi 

dari Federal Communication Commision, baru pada tahun 1951 Phonevision 

resmi diluncurlan dengan 300 rumah tangga sebagai pelanggan awal sekaligus 

objek percobaan keberhasilan transmisi dari system yang menggunakan kabel 

sebagai perantara ini. 

Pebedaan Tingkat..., Steven Irawan Santoso, FIKOM UMN, 2014

http://www.lontar.ui.ac.id/


23 
 

 Pada tahun 1953, perusahaan lain memperkenalkan sebuah system televise 

berlangganan yang berbeda. Skiatron Electronics and Television Corporation 

meluncurkan layanan televisi berlangganan yang diberi nama Subscriber Vision. 

Berbeda dengan Phonevision yang meberikan jasa kepada siapa saja yang 

melakukan panggilan melalui telepon, layanan yang disediakan oleh Skiatron ini 

berbasis pada subscribtion system yang mengharuskan seorang pelanggan 

mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Pelangganan akan menerima sebuah punch 

card yang digunakan untuk mengakses program dari Subscriber Vision sekaligus 

sebagai serana billing yang menghitung seberapa besar penggunaan jasa oleh 

pelanggan. Program ditransmisikan melalui sebuah stasiun indepnden di New 

York dan hanya ditanyangkan selama off-hours. 

 Pada tahun yang sama, international telenter corporation yang dimiliki leh 

paramount pictures meluncurkan sebuah kombinasi antara antenna dengan kabel 

yang menghasilkan variasi lainnya dari layanan televise berlangganan. Perusahaan 

tersebut mengoperasikan layanannya di Palm Spring, California dengan sinyal 

yang dipancarkan dari Los Angeles. Dengan memasang sebuah coin box khusus 

ada perangkat televisi, pelangganan tidak dikenanakan biaya untuk menyaksikan 

program biasa. Namun untuk menyaksikan program khusus, pelanggan perlu 

memasukkan sejumlah uang logam ke dalam perangkat yang telah ditambahkan 

pada televise mereka masing-masing. Sistem ini hanya bertahan hingga tahun 

1955 atau hanya sekitar dua tahun.  

 Perkembangan berikutnya dari ide televisi berlangganan adalah telemovies 

yang di luncurkan di Bartlesville, Oklahoma pada tahun 1957. Layanan yang 
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diluncurkan oleh Video independent theaters ini menawarkan sebuah first-run 

movie channel, yaitu channel khusus yang menanyangkan semua film-film 

bioskop pertama kali setelah turun dari layar lebar. Telemovies terhitung 

beroperasi dalam jangka waktu yang sangat pendek, yaitu hanya sampai tahun 

1958 atau sekitar satu tahun saja. Namun tidak seperti layanan-layanan 

sebelumnya yang memberlakukan pay-per-view kepada pelanggannya, telemovies 

merupakan system pertama yang membebankan biaya flat perbulan kepada 

pelanggannya, tanpa melihat seberapa banyak penggunaannya. 

 

2.6.2 Sejarah Televisi Berlangganan di Indonesia 

   Dikutip dari situs resmi (www.lontar.ui.ac.id) yang Diakses pada tanggal 

15 febuari 2014 pukul 20.00, reformasi teknologi yang datang sedikit lebih 

belakangan dibandingkan dengan Negara-Negara maju  pada umumnya membuat 

Indonesia baru dapat mencicipi kenyamanan dan keindahan system televise 

berlangganan pa aera tahun 1990-an sebetulnya, pada tahun 1988 PT MEDIA 

NUSANTARA CITRA (MNC) telah mendirikan anak pperusahaan bernama 

Skyvision, yang memang khusus beroprasi dalam dunia telvisi berlangganan. 

Namun setelah proses perizinan, inspeksi, serta perbaikan system dan teknologi  

yang memakan waktu cukup lama, akhirnya skyvision baru secara resmi 

meluncurkan produk televise berlangganannya pada tahun 1994 yang diberi nama 

Indovision  
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 Sebagai entrant pertama didunia televisi berlangganan, indovision yang 

menggunakan teknologi satelit Palapa C-2 ini masih belum mampu merambah 

pasar secara luas karena harganya yang masi sangat mahal sehhinga sebagian 

besar pelanggannya hanya masayarakat golongan menengah keatas. Namun 

kemunculan indovisio  sebagai penyedia layanan televise berlangganan pertama di 

Indonesia membawa pengaruh besar pada perkembangan industry telvisi 

berlangganan Indonesia, yaitu masuknya pemain baru dalam pasar ini pada tahun-

tahun berikutnya. 

 Tak lama kehadiran indovision di pasaran,PT broadband multimedia 

melakukan langkah yang sama dengan meluncurkan, bukan hanya satu tetapi dua 

merek dagang sekaligus sebagai penyedia  layanan televise berlangganan baru di 

Indonesia, yaitu Kabelvision dan  Digital. Pada dasarnya kedua provider ini sama, 

namun  terdapat perbedaan yang terletak pada jenis platform yang digunakan 

Kabelvision  menggunakan platform yang digunakan kabelvision  mdah 

menggunakan platform yang sifatnya masih biasa sedangkan Digital sudah 

menggunakan digital platform. 

 Selama hampir 5 tahun PT Skyvision dan PT Multiedia broadband 

bersaing secara duopoly  dengan merek dagang mereka masing-masing di bidang 

industry  televise berlangganan. Akhirnya pada tahun 1999 muncullah provaider 

baru yang ikut bermain dalam pasar yaitu Telkomvision. Provaider ini merupakan 

produk luncuran PT Indonusa Telemedia, yang merupakan anak perusahaan PT 

Telekomunikasi Indonesia, disusul  oleh PT INdosat Mega Media pada tahun 
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selanjutnya meluncurkan produk televise berlangganan sekaligus koneksi internet 

dengan merk dagang  yang sama yaitu Indosat M2.  

 Pertambahan pemain dalam persaingan di industry televise berlangganan 

di Indonesia sementara ditutup pada tahun 2006 dengan kemunculan provider  

asal Malaysia, Astro  yang dipegang  Oleh PT direct Vision  untuk wilayah 

Indonesia dan tahun 2007 PT Broadband Multimeia TBK mengganti namanya 

menjadi PT Firstmedia Tbk dengan menunggulkan satu produk kepasar industri 

televisi berlangganan, yaitu Home cable 

 Indovision, Homecable, astro, Indosat M2, serta Telkomvision. Kelima 

nama inilah yang saat ini mewakili persaingan pasar industry telvisi berlangganan 

nasional hingga tahun 2008 ini. Dan kelima ini juga yang mendorong 

perkembangan industri televisi di Indonesia. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Tabel 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b 

 

Gatification 
sought (GS) apa 
yang diinginkan 
Dog lovers poris 
dalam menonton 
tayangan Dog 
whisperer. 

 

Gratification 
Obtained 
(GO)kepuasaan 
apa yang di dapat 
SETELAH 
menonton 
tayangan Dog 
whisperer. 

Perbedaan Tingkat kepuasaan dalam menonton acara Dog whisperer dan Dog 101.   

Komunitas Dog  lover poris adalah sebuah  komunitas pecinta anjing yang diasumsikan 

membutuhkan tayangan dan informasi- yang berhubungan dengan dunia anjing  

 

Gratification 
Obtained 
(GO)kepuasaan 
apa yang didapat 
SETELAH 
menonton 
tayangan Dog 
101. 

Gratification 
Obtained (GS) 
apa yang di 
dinginkan dalam 
menonton 
tayangan Dog 
101. 

Hasil perhitungan GS dan 
GO untuk tayangan acara 
dog whisperer 

Hasil perhitungan GS dan 
GO untuk tayangan acara 
dog 101 

Teori Uses and gratification milik Blumer and Katz mengatakan bahwa 

pengguna media memainkan peranan aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut (Nurudin, 2007 : 193). 

Salah satu media yang memberikan informasi adalah televisi kabel salah satunya National 

Geographic Chanel  memeiliki program Dog Whisperer  dan Animal Planet memiliki acara Dog 

101 merupakan  dua acara  yang menyajikan informasi untuk  para pecinta anjing di seluruh 

dunia.  
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