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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring berjalannya waktu dan semakin canggihnya teknologi masa, kini 

dunia penyiaran semakin berkembang. Kemajuan teknologi yang semakin pesat 

berkembang, khususnya televisi mampu membius khalayak dalam menikmati 

program acara yang ditayangkan.  Dahulu televisi merupakan barang yang langka, 

karena televisi merupakan barang mewah, namun pada saat ini televisi sudah 

menjadi barang yang lumrah untuk dimiliki. hampir di setiap rumah sudah 

memiliki alat media ini. Karena sifatnya yang audio visual masyarakat mampu 

menyerap informasi yang disampaikan. Dengan adanya media televisi, banyak 

orang memenuhi kebutuhan informasi lewat media ini. Didalam televisi memiliki 

berbagai banyak program yang ditawarkan mulai dari informasi, pendidikan, dan 

juga hiburan. Televisi mampu merubah paradigma masyarakat, tanpa disadari 

televisi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan persepsi 

masyarakat. 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya banyak dan jenisnya juga beragam. Pada dasarnya apa saja bisa 

dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan 

disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan 

peraturan yang berlaku
1
. Dalam kompetisi yang semakin ketat, stasiun televisi 

saling bersaing dalam memproduksi program yang kreatif, dan berkualitas, 

contohnya program talk show, reality show, infotainment, drama dan masih 

banyak lagi program acara yang ada.  

Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu 

untuk memenuhi kebutuhannya. Karena individu menggunakan media di dorong 

oleh motif-motif tertentu yang dicarikan pemuasannya melalui media tertentu, 

meski betapapun kecil pemuasannya yang dilakukan media tersebut. Dari 
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berbagai motif yang mendorong menggunakan media, akan tumbuh semacam 

harapan yang dicarika pemuasannya melalui media tersebut.  

Metro TV merupakan salah satu televisi nasional yang berdiri sejak 25 

Oktober 1999 di bawah naungan PT. Media Televisi Indonesia. Perusahaan ini 

merupakan salah satu anak perusahaan yang berada di bawah naungan Media 

Group yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Media 

Group sendiri dipimpin oleh Surya Paloh yang menjabat sebagai CEO yang telah 

mempunyai berbagai pengalaman dalam industri media lokal dan merupakan 

penerbit surat kabar terbesar ketiga secara nasional di Indonesia
2
.  

Acara Economic Chalenges merupakan salah satu program acara unggulan 

di stasiun Metro TV, yang ditayangkan pada hari Selasa pukul 20.05 WIB dengan 

pembawa Acara Bapak Suryopratomo yang juga merupakan Direktur Pemberitaan 

di Metro TV. Economic Challenges adalah sebuah program acara talkshow di 

Metro TV yang menyajikan pembahasan mengenai berbagai tantangan di bidang 

ekonomi yang sedang dan harus dihadapi bangsa ini, dengan menghadirkan 

narasumber yang relevan
3
. Program Economic Challenges sudah tayang di Metro 

TV sejak tahun 2000. Namun masih tetap eksis hingga saat sekarang ini. Acara 

tersebut berformat talk show yang membahas persoalan perekonomian indonesia 

secara mendalam.  Hal yang menarik  dalam program Economic Challenges 

adalah pembahasan yang dikemas dalam bentuk dialog atau in depth interview. 

Program tersebut mencoba menggabungkan antara berita yang disuguhkan dan 

tanya jawab langsung dengan narasumber. Hal ini ditujukan agar khalayak atau 

pemirsa merasa memiliki kedekatan dengan pembawa acara atau narasumber. 

Dalam penelitian ini penulis memilih mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Berdasarkan hasil pra riset 

sebelumnya, 80% dari 145 responden menonton program acara ini. Selain itu 

mereka juga mempelajari tentang perekonomian Indonesia, juga mempelajari 

tentang ekonomi makro,  melalui acara ini mahasiswa bisa mengetahui kondisi 
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perekonomian Indonesia,  juga dapat menambah wawasan mahasiswa dalam 

menonton program acara ini. Karena program acara ini membahas tentang beragai 

tantangan perekonomian yang ada di Indonesa, dan membahas tentang 

perekonomian makro. Dan hal ini sesuai dengan visi Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial untuk menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan wawasan dan 

mengintegrasikan keilmuan di bidang Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial menuju 

pendidikan tinggi berkelas Asia tahun 2018. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan uses and Gratifications yang 

mana dalam komunikasi massa selalu berkaitan dengan tingkat kepuasan 

khalayak. Manusia sebagai khalayak akan selau memperoleh kepuasan tertentu 

dalam menggunakan media massa, betapapun kecil pemuasan yang dilakukan 

oleh media masa tersebut
4
. 

Dari fenomena diatas peneliti ingin meneliti Tingkat Kepuasan  

Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau dalam Menonton Program Acara Economic Challenges di Metro 

TV. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Kepuasan (Statisfaction) berasal dari bahasa latin yaitu statis yang berarti 

enough atau cukup  yang berarti melakukan. sebuah kepuasan juga bisa 

didefinisikan sebagai persepsi terhadap sesuatu yang telah memenuhi 

harapannya. Oleh karena itu seseorang tidak akan merasa puas apabila 

mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. Seseorang akan 

merasa puas jika persepsinya sama atau lebih besar dari yang diharapkan
5
. 

2.  Menonton berarti aktivitas melihat sesuatu dengan tingkat perhatian tertentu
6
. 

Menonton ialah salah satu kegiatan dengan menggunakan mata untuk 

memandang atau memperhatikan sesuatu. Menonton tidak hanya sekadar 

melihat, namun juga memperhatikan betul tentang acara yang sedang 
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berlangsungndan bisa menyerap pesan-pesan yang disampaikan pada acara 

tersebut
7
. 

3. Program Acara Economic Challenges adalah sebuah program acara talkshow 

di Metro TV yang menyajikan pembahasan mengenai berbagai tantangan di 

bidang ekonomi yang sedang dan harus dihadapi bangsa ini, dengan 

menghadirkan nara sumber yang relevan
8
. 

4. Metro TV merupakan salah satu televisi nasional yang berdiri sejak 25 

Oktober 1999 di bawah naungan PT. Media Televisi Indonesia
9
.  

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang dan fenomena yang telah 

dipaparkan maka penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas  

Ekonomi  Dan  Ilmu Sosial  UIN SUSKA  Riau Dalam Menonton Program 

Acara Economic Challenges Di Metro TV.  

b. Apakah dengan menonton progrm acara Economic Challenges di Metro 

TV dapat memenuhi tingkat kepusan Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.  

2. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, penulis membatasi permasalahan yang 

akan diteliti hanya Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas  Ekonomi  Dan  Ilmu Sosial  UIN SUSKA  Riau Dalam Menonton 

Program Acara Economic Challenges Di Metro TV. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan 
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Manajemen Fakultas  Ekonomi  Dan  Ilmu Sosial  UIN SUSKA  Riau Dalam 

Menonton Program Acara Economic Challenges Di Metro TV. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan 

tentang Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas  Ekonomi  

Dan  Ilmu Sosial  UIN SUSKA  Riau Dalam Menonton Program Acara 

Economic Challenges Di Metro TV.   

2. Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian tentang Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Fakultas  Ekonomi  Dan  Ilmu Sosial  UIN SUSKA  Riau Dalam 

Menonton Program Acara Economic Challenges Di Metro TV yaitu 

diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Kegunaan Teoritis  

1) Sebagai pendalaman terhadap Ilmu Broadcasting 

2) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji 

masalah ilmu komunikasi khususnya bidang konsentrasi Broadcasting 

(BR) yang berminat meneliti masalah yang sama, dan sebagai bahan 

perbandingan.  

3) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama 

menjalankan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dalam Tingkat kepuasan khalayak dalam menonton program 

acara di televisi.  

b. Kegunaan praktis 

1) Sebagai masukan dan menambah wawasan bagi pihak yang terkait. 

2) Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu pngetahuan yang diterima selama mengikti 

perkuliahan maupun studi atau secara mandiri.  
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E. Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, 

penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kajian teori, kajian 

terdahulu, konsep operasional, serta hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji 

validitas data, serta teknik analisis data.  

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Merupakan gambaran umum mengenai subyek penelitian yaitu sejarah 

Uin Suska Riau, visi misi, dan struktur organisasi. 

BAB V :  PEMBAHASAN 

Menyajikan tentang penyajian dan analisis data yang diperoleh selama 

penelitian. 

BAB VI :  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, juga saran 

yang diberikan terhadap hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


