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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dengan munculnya media penyampaian transmisi informasi 

yang disebut televisi yang dapat menonton video dan audio. Televisi pada awalnya 

dianggap sebagai mainan kemudian menjadi penemuan yang serius dan dapat berkontribusi 

pada kehidupan sosial, sebagai alat layanan. Televisi ada dengan menggunakan semua 

media yang telah ada sebelumnya (McQuail, 2000:21). Stasiun televisi merupakan salah 

satu media hiburan yang dapat menawarkan berbagai jenis hiburan untuk memenuhi 

tuntutan pemirsa di berbagai kalangan. Program televise disediakan untuk pemirsa secara 

gratis. Berbagai acara televisi termasuk berita, talkshow, sinetron, musik, komedi dan 

sebagainya. 

Seiring berjalanannya waktu penggunaan internet di Indonesia semakin menignkat 

pesat. Laporan data reportal pada Januari 2022 mencatat bahwa pengguna internet di 

Indonesia mencapai 204,7 juta yang mencakup 73,7% dari total populasi penduduk 

Indonesia.1 Jaringan internet sebagai new media merupakan salah satu kebutuhan informasi 

audiovisual. Salah satu aplikasi yang paling populer adalah YouTube. YouTube merupakan 

sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer di mana para pengguna dapat 

mengunggah, menonton, dan berbagi klip video secara gratis (Tamburaka, 2013:83). 

Pengguna internet yang mengakses YouTube tidak hanya untuk mendapat hiburan tetapi 

juga untuk belajar atau mendapatkan informasi.  

Hal ini terbukti dari data presentase yang dilakukan oleh HootSuite yang merupakan 

sebuah situs layanan manajemen konten (content management) yang terhubung dengan 

berbagai situs jejaring sosial. 

 

 

 

                                                           
1 Dikutip dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-

miliar-orang-per-januari-

2022#:~:text=Per%20Januari%202022%2C%20pengguna%20internet,7%25%20dari%20total%20populasi%20I

ndonesia diakses pada 27 Januari 2022 pukul 13.47 WIB 
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Gambar 1. 1 Grafik pengguna Youtube di Indonesia tahun 2021 

Sumber : Data Hootsuite 

Data grafik di atas menunjukan bahwa pada tahun 2021, Youtube merupakan salah satu 

media sosial yang banyak dikunjungi dengan persentase sebanyak 93, 8% dari total 

keseluruhan pengguna internet di Indonesia yang berumur 16 hingga 64 tahun. Hal ini 

menyebabkan bermunculan berbagai channel baru. Semakin banyak orang membuat akun 

YouTube yang membuka kesempatan sebagai lapangan pekerjaan. Durasi penggunaan 

YouTube rata-rata dapat menonton di angka 25, 9 jam per bulan. Berbagai konten video 

dapat diakses dalam YouTube, mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya 

hidup, video gaming, dan vlog.2 

Berdasarkan data diatas, peneliti menggunakan media Youtube sebagai objek penelitian 

dengan konten acara talkshow Tonight Show Premiere yang dikemas secara spesial untuk 

kanal YouTube TonightShowNet dan ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu. Peneliti 

memilih media Youtube karena adanya interaksi dua arah atau feedback dari penonton. 

Dilansir dari IDN Times alasan Youtube lebih menarik adalah iklan dan durasinya lebih 

singkat, pilihan tontonan lebih banyak, dapat menonton kapan dan dimana saja, banyak 

pilihan fitur, sensor masih wajar, dan dapat menhasilkan uang.3 

Peneliti fokus pada salah satu acara talkshow program Net TV yang secara khusus 

ditayangkan di YouTube yaitu, TonightShowNet. Acara Tonight Show Premiere 

                                                           
2 Dikutip dari https://andi.link/wp-content/uploads/2021/08/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-

Digital-Report-2021_compressed.pdf  diakses pada 27 Januari 2022 pukul 14.15 WIB 

3 Dikutip dari https://www.idntimes.com/hype/entertainment/peter-eduard/7-alasan-banyak-orang-pilih-

youtube-daripada-tv-kamu-salah-satunya-c1c2/full diakses pada 27 Januari 2022 pukul 14.30 WIB 
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mendatangkan bintang tamu yang akan memberikan informasi dan hiburan. Dimana acara 

ini tidak hanya melakukan sesi wawancara, acara ini juga ada sesi bermain game (Tonight’s 

challenge). Sesi game tidak hanya bintang tamu yang bermain, tetapi para host juga ikut 

serta dalam game tersebut dan juga penonton akan dipilih untuk ikut bermain bersama. 

Penonton yang ikut bermain game akan dipilih langsung oleh Desta (host). Hal tersebut 

mendapat respon positif dari penonton.  

 

 

 

Gambar 1. 2 Komentar penonton di Channel Youtube Tonight Show Premiere 

Sumber : Youtube TonightShowNet 

 

Tidak hanya mendapat respon positif penonton yang ikut serta, namun para host 

Tonight Show Premiere juga mendapat respon dan dukungan sebagai pembawa acara. 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Komentar penonton di Channel Youtube Tonight Show Premiere 

Sumber : Youtube TonightShowNet 
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Talkshow merupakan salah satu program acara yang banyak bermunculan di berbagai 

stasiun televisi yang memiliki ciri khas masing-masing. NET TV menghadirkan beberapa 

program acara talkshow non berita, diantaranya adalah Tonight Show Premiere. Program 

Tonight Show Premiere merupakan program talkshow malam yang tayang perdana pada 

tanggal 31 Agustus 2013. Program Net TV ini juga menjadi salah satu program yang 

digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda-mudi. Program Tonight Show 

Premiere yang dibawakan oleh Vincent Ryan Rompies dan Dedi Mahendra Desta (sebagai 

host), Hesti Purwadinata dan Enzy Storia (sebagai co-host). Host Tonight Show Premiere  

selalu dinantikan oleh tonight lovers yang selalu menghibur dengan kekocakan mereka 

dan chemistry yang terbangun secara natural. Host Tonight Show Premiere juga 

mendapatkan dukungan dari band pengiringnya (My Own Music) untuk melengkapi 

performa mereka dalam membawakan acara talkshow dan juga dari seluruh creative crew. 

Dilansir dari Kompasiana.com, Tonight Show Premiere dapat dikatakan sebagai tulang 

punggung Net TV berkat performa dan kharisma duet Vindest (Vincent-Desta) sulit 

ditandingi oleh host yang lainnya. Duet Vindest (sebagai host) memang sudah dikenal sejak 

lama (lebih dari dua dekade) sebelum mulai terkenal hingga saat ini bahkan sebelum 

menjadi host fenomenal selama di MTV Bujang.4  

Karakter para host Tonight Show Premiere dapat dikatakan memiliki kekuatan masing-

masing host seperti Vincent yang selalu bisa membuat gimmick dengan spontan di setiap 

tayangan, Desta dengan keusilannya, Hesti yang kadang asal bicara tetapi tetap bisa 

mengontrol hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan, dan Enzy dengan kepolosannya yang 

mudah dipengaruhi bahkan diprank oleh kakak-kakaknya. Karakter host Tonight Show 

Premiere ini merupakan salah satu kekuatan dalam bertahannya tayangan Tonight Show 

Premiere. Meskipun karakter tersebut bukan karakter asli masing-masing host, tetapi 

mereka dapat membawakan Tonight Show Premiere dengan baik dan berhasil. 

Pengaruh dan kreativitas Vincent dan Desta mampu terjaga hingga saat ini. Jam terbang 

mereka dapat diyakini bahwa, Tonight Show Premiere disebut sebagai satu-satunya acara 

di Net TV yang terkonsep bagus meskipun sempat mendapatkan kritikan karena cenderung 

mengundang kontroversial setelah libur lebaran (ada bintang tamu yang diekspos cukup 

vulgar). Bertahannya Tonight Show Premiere sebagai acara utama Net TV dapat dilihat 

dari jumlah subscriber dan viewers pada channel youtube Tonight Show Premiere. Acara 

                                                           
4 Dikutip dari https://www.kompasiana.com/deddyhs_15/5d4e45cf097f3627bc013352/net-tv-bergantung-pada-

dua-acara-ini?page=all# diakses pada 28 Januari 2022 pukul 21.11 WIB 
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ini yang tayang pada hari Sabtu dan Minggu pukul 21.30 WIB, memiliki subscriber lebih 

dari empat juta. Jumlah tersebut menduduki peringkat pertama dari 5 channel acara Net TV 

yang ditayangkan di YouTube (TonightShowNet, Malam Malam NET, Indonesia’s Next 

Top Models, RT 5, MS QUEEN). 

 

 

Gambar 1. 4 Subscriber Tonight Show Premiere 

Sumber : Youtube TonightShowNet 

 

Peneliti memilih acara Tonight Show Premiere di YouTube untuk diteliti karena host 

Tonight Show Premiere lebih bebas berinteraksi dengan bintang tamu. Selain itu, Tonight 

Show Premiere juga pernah memenangkan penghargaan emas dari Rolling Stone Indonesia 

dalam Rolling Stone Indonesia Editars Choice Awards 2016 dengan kategori The Late 

Night Favorite. Penghargaan lain yang juga didapatkan Tonight Show Premiere untuk 

kategori Program Entertainment Variety & Talkshow Terfavorit di Panasonic Gobel 

Awards 2019.5 

 

 

 

                                                           
5 Dikutip dari https://about.vidio.com/artikel/jadi-program-unggulan-net-tv-ini-dia-fakta-menarik-tonight-show/ 

diakses pada 10 Februari 2022 pukul 20:37 WIB 
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Gambar 1. 5 Komentar penonton di Channel Youtube Tonight Show Premiere 

Sumber : Youtube TonightShowNet 

 

Suatu program acara dapat dikatakan diterima pemirsa dan terjaga eksistensinya jika 

respon yang diterima pemirsa terhadap program tersebut positif. Salah satu cara 

mengetahui respon yang diberikan oleh pemirsa terhadap sebuah tayangan program acara 

yaitu dengan mengetahui sejauh mana daya tarik pemirsa terhadap suatu program acara 

yang disiarkan. Daya tarik adalah proses awal terhadap kesan dari suatu bentuk komunikasi 

dan sangat berperan dalam membentuk animo komunikan. Daya tarik juga merupakan 

kekuatan atau penampilan komunikator yang dapat memikat perhatian, sehingga seseorang 

mampu mengungkapkan kembali pesan yang diperoleh dari media komunikasi. Menurut 

As’ad (1992:89) bahwa daya tarik merupakan sikap yang membuat orang senang akan 

objek situasi atau ide-ide tertentu. Hal ini dapat diikuti dengan minat seseorang untuk 

memberikan perhatian terhadap suatu objek. Minat menurut Effendy (1986 : 103) adalah 

perhatian yang diharapkan dapat menjadi timbulnya hasrat untuk melalukan keinginan 

yang diinginkan. Minat merupakan suatu perhatian seseorang terhadap sesuatu yang 

diinginkan agar dapat diketahui dan dipelajari sehingga seseorang dapat melalukan sesuatu 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Minat memiliki beberapa unsur seperti 

perhatian, perasaan, keingintahuan, kesiapan bertindak dan kecenderungan untuk terlibat.    

Teori yang digunakan peneliti, menggunakan teori daya tarik dan minat. Sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh tayangan Youtube Tonight Show 

Premiere terhadap minat menonton subscriber.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang 

diajukan adalah: 

Bagaimana pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat 

menonton subscriber? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dengan dilaksanakan penelitian ini adalah: 

Menjelaskan pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat 

menonton subscriber. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu. 

Berdasarkan tema penelitian, penelitian ini terbagi menjadi manfaat praktis dan manfaat 

teoritis, yang secara umum diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi pengembangan 

Ilmu Komunikasi. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca, mahasiswa, dan pengajar dalam menganalisa pengaruh new media 

seperti youtube. 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi memberi 

gambaran tentang analisis daya tarik host terhadap minat seseorang. Menjadi 

landasan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang 

pengaruh new media bagi penggunanya. 

1.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

Penelitian berjudul “Analisis Unsur Daya Tarik Host Tonight Show Premiere terhadap 

Minat Menonton Subscriber” ini menggunakan beberapa definisi operasional yang 

dijadikan acuan sebagai kerangka analisis, yaitu: 

 

1.5.1 Definisi Konseptual 

1. Daya Tarik menjadi dasar dalam menyajikan sebuah tayangan yang 

memberikan suatu hiburan dan informasi. Daya tarik dapat dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu mempengaruhi, menarik perhatian, dan kekuatan. 

(Vuspitasari,2010). 
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2. Teori Uses and Gratification adalah sekelompok orang yang aktif dan 

memiliki sifat selektif dalam menggunakan sebuah media untuk memenuhi 

kebutuhannya. Menurut Blummer dan Katz, mereka mempercayai bahwa 

seseorang yang aktif dalam menggunakan media, bebas untuk menentukan 

pilihan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. 

3. Talkshow merupakan program acara televisi yang menarik dengan 

menghadirkan narasumber sebagai pembicara. Talkshow adalah suatu acara 

yang menyampaikan beberapa informasi, diskusi dengan tema-tema tertentu 

dan biasanya diselingi dengan musik, lawakan, kuis, dan lain-lain. 

4. Teori Minat, menurut Effendy (1986:103) minat merupakan kelanjutan dari 

perhatian yang diharapkan menjadi titik tolak timbulnya hasrat untuk 

melakukan kegiatan yang di inginkan. Minat juga terdapat beberapa unsur 

antara lain: perhatian, perasaan, keingintahuan, kesiapan bertindak, 

kecenderungan untuk terlibat. 

1.5.2 Definisi Operasional 

1. Daya tarik komunikator dapat disenangi atau dikagumi sedemikian rupa 

sehingga pihak komunikan akan menerima kepuasan dari usaha 

menyamakan diri dengannya melalui kepercayaan yang diberikan. 

Penelitian ini mengambil daya tarik host Tonight Show Premiere. 

2. Kepuasan merupakan suatu pencapaian akan tercapainya suatu keinginan 

yang diharapkan atau yang lebih diharapkan (Morissan, 2013:82). Tingkat 

kepuasaan tersebut dapat dilihat berdasarkan motif kebutuhannya yaitu 

pencarian informasi, identitas pribadi, hubungan personal, integrasi sosia, 

dan hiburan. 

3. Talkshow sebagai program acara yang akan diteliti, yaitu acara talksow 

Tonight Show Net TV yang ada di channel youtubenya. 

4. Minat dalam penelitian ini adalah minat menonton sebuah tayangan acara 

talkshow yang meliputi unsur-unsur minat yaitu; perhatian, perasaan, 

keingintahuan, kesiapan bertindak, dan kecenderungan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan agar tidak melebar dan tetap 

fokus terhadap masalah yang ingin di teliti. Penelitian ini hanya berfokus kepada 

seberapa besar pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap 

minat menonton subscriber. 


