
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat 

vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang 

yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut 

kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, 

menganalisis dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-

langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Meyimak kenyataan di atas, peran 

manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar 

administrative, tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu 

mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi kreatif dan 

inovatif.
1
 

Paradigma persaingan yang dulunya bersifat material atau physical 

asset telah bergeser menuju persaingan pengembangan pengetahuan 

(knowledge based competition) sehingga menuntut efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sumber daya manusia karena menjadi landasan bagi organisasi 

agar mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. Pemantapan 

sumber daya manusia sebagai modal dasar harus diikuti dengan 

pengembangan dan pembaharuan terhadap kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki pekerja agar setiap anggota organisasi mampu merespon dan peka 

terhadap arah perubahan yang terjadi sehingga setiap anggota organisasi 

mendukung terjadinya pembaharuan organisasi.
2
 

Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan 

teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek 

kehidupan manusia, setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia 

yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima 
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dan bernilai. Dengan kata lain, organisasi tidak hanya mampu memberikan 

pelayanan yang memuaskan (customer satisfaction), tetapi juga berorientasi 

pada nilai (customer value) sehingga organisasi tidak semata-mata mengejar 

pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tetapi lebih pada kinerja dalam 

proses pencapaiannya. Kinerja setiap kegiatan dan individu merupakan kunci 

pencapaian produktivitas karena kinerja adalah suatu hasil di mana orang-

orang dan sumber daya lain yang ada dalam organisasi secara bersama-sama 

membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan standar yang 

telah ditetapkan. Konsekuensinya adalah organisasi memerlukan SDM yang 

memiliki keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan visi dan misi 

organisasi.
3
  

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan 

standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan 

setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai 

dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, 

pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki 

karyawan secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategis 

organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan 

manajemen. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki individu dapat 

mendukung system kerja berdasarkan tim.
4
 

Salah satu televisi yang telah lama berdiri dikota Pekanbaru adalah 

Riau Televisi (RTv). RTv sebagai televisi lokal mengalami perkembangan dan 

kemajuan dari sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari sarana-prasarana program 

acara dan para kamera operator serta reporter itu sendiri. Seiring dengan 

perkembangan usaha, RTv hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 

Pekanbaru dan sekitarnya untuk menampilkan program-program yang 

mempunyai khas Melayu sesuai dengan budaya masyarakat Pekanbaru, 

dimana masyarakat Pekanbaru dapat menonton „‟dirinya‟‟ sendiri. 
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Perusahaan penyiaran ini berkomitmen untuk memberikan program-

program acara yang terbaik kepada penonton, mengingat media televisi 

merupakan pusat informasi dan hiburan yang mudah diakses oleh penonton, 

oleh karena itu dibutuhkan SDM yang handal dan berkualitas. 

Salah satu bidang yang berada di RTv adalah bidang redaksi. Bagian 

redaksi tersebut memberikan program-program acara yang memuat tentang 

segala macam bentuk berita yang terjadi di Riau. Salah satu penunjang agar 

acara tersebut berjalan dengan lancar adalah hadirnya para kamera operator. 

Kamera operator adalah unsur terpenting dalam menentukan baik buruknya 

video yang dihasilkan. Oleh sebab itu kamera operator sangat dibutuhkan 

dalam bagian redaksi tersebut. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada RTv maka peneliti 

menemukan beberapa fenomena, yaitu: tidak memenuhi salah satu kualifikasi 

seorang kamera operator. Salah satu contohnya adalah pada saat pencarian 

berita dilapangan para kamera operator tidak menggunakan tripod ketika 

mengambil gambar di lapangan. Padahal menyiapkan perlengkapan 

pendukung adalah salah satu tugas seorang kamera operator. Dan banyak 

tingkat pendidikan yang dimiliki kamera operator tidak dari bidang broadcast. 

Kondisi ini pula yang membuat perusahaan harus memiliki standar 

kompetensi bagi seluruh SDM yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga 

timbul permasalahan apakah para kamera operator di redaksi RTv sudah 

memenuhi standar kompetensi yang baik dalam meningkatkan kinerjanya di 

redaksi RTv. 

RTv memiliki beberapa standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh 

setiap karyawan, tentunya standar ini berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada RTv terkait kompetensi yang dimiliki dengan 

kinerja yang dihasilkan oleh kamera operator, dan penulis memilih judul 

“Analisis Kompetensi Kamera Operator dalam Meningkatkan Kinerja 

Redaksi Di Riau Televisi (RTv)”. 
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B. Penegasan Istilah 

Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk 

diberikan penjelasan, guna mempermudah pemahaman dan pengertian juga 

untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Penjelasan istilah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis 

Menurut kamus besar bahasa indonesia analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya).
5
 

2. Kompetensi 

McClelland mendefinisikan kompetensi (competency) sebagai 

karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh 

langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik.
6
 

3. Kamera operator 

Camera person, cameraman atau kamera operator adalah oarng yang 

mengoperasikan kamera, membuatnya fokus, dan merekam atau meliput 

subyek dalam frame-frame gambar.
7
 

4. Kinerja 

Stephen Robbins mengemukakan bahwa kinerja diartikan sebagai 

hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan 

dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.
8
 

5. Redaksi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia redaksi adalah badan (pada 

persuratkabaran) yang memilih dan menyusun tulisan yang akan 

dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya.
9
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6. Riau Televisi (RTv) 

Didirikan tahun 2001 dengan nama perusahaan PT Riau Televisi, 

yaitu perusahaan yang menyediakan layan promosi dalam beberapa 

bentuk jasa dan media promosi.
10

 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Riau Televisi (RTv) Komp. Riau 

Pos Grup, Jl. HR Soebrantas Km 10.5 Pekanbaru, dimana RTv ini adalah 

televisi lokal Riau yang memiliki bidang redaksi yang khusus memproduksi 

program siaran Detak Riau. Redaksi memiliki banyak SDM salah satunya 

adalah Kamera operator. Kamera operator adalah unsur terpenting dalam 

menghasilkan video untuk dapat ditayangkan dalam program siaran Detak 

Riau. Oleh sebab itu kamera operator diharapkan memiliki kompetensi yang 

sesuai agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

Penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif kualitatif dengan 

objek penelitian di Riau Televisi (RTv). Penelitian yang berupa deskriptif 

kualitatif merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil suatu objek 

tertentu kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara memfokuskan 

suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk 

mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana analisis kompetensi kamera operator 

dalam meningkatkan kinerja redaksi di Riau Televisi (RTv)? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui analisis kompetensi kamera operator dalam 

meningkatkan kinerja redaksi di Riau Televisi (RTv). 

2. Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian yang akan menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi pengembangan teori. Peneilitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi akademis secara langsung terhadap 

perkembangan ilmu komunikasi, khususnya tentang analisis 

kompetensi kamera operator dalam meningkatkan kinerja redaksi di 

Riau Televisis (RTv). 

b. Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis berarti hasil penelitian akan bermanfaat untuk 

hal-hal yang sifatnya praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan bagi penyiaran khususnya televisi di Pekanbaru. Dan penelitian 

ini berguna Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini sebagai pembuka dalam pembahasan skripsi ini, 

sekaligus sebagai pendahuluan, disini akan diuraikan latar 

belakang masalah, penegasan istilah, kemudian ruang lingkup 

kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Bab ini berisi uraian teori sebagai dasar pemikiran dan memberi 

arah dalam melakukan penelitian dan defenisi konsep, disini 

akan diuraikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini peneliti mengungkapkan metode penelitian yang 

digunakan, dan disini akan diuraikan jenis pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yang dilakukan, disini akan diuraikan 

sejarah Riau Televisi (RTv), visi dan misi, struktur organisasi, 

dan bagan struktur organisasi bidang redaksi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini dijelaskan bagaimana analisis kompetensi kamera 

operator dalam meningkatkan kinerja redaksi di Riau Televisi 

(RTv) yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab akhir yang menjadi penutup skripsi ini, 

disini akan diuraikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


