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ABSTRACT 

 
 LINE TODAY is a feature that created by the LINE application for LINE users to find 
information on a daily basis.LINE TODAY has various types of news, namely news, 
entertainment, biz & tech, and lifestyle. This study aims to find out how information fulfillment by 
LINE TODAY on youth in Denpasar City.This study used the theory of Uses and Gratifications. 
The method used is descriptive quantitative with sampling technique is purposive sampling. 
Data obtained by using a Likert scale in the questionnaire.The results of this study showed, 
LINE TODAY has not been able to fulfillment the information needs of the youth in Denpasar 
City.  
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan era komunikasi 
sekarang telah memasuki era media baru 
(new media), di mana pertukaran 
informasi menjadi sangat cepat dengan 
adanya perkembangan internet. Survei 
yang dilakukan oleh  Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) menyatakan data masyarakat 
yang menggunakan internet di Indonesia 
mencapa 143,26 juta di tahun 2017. 
Angka tersebut bertambah dari survei 
yang sama pada tahun 2016 dengan 
jumlah 132,7 juta pengguna 
(Liputan6.com,2018). Menurut Djoko 
Agung Harijadi, internet menjadi sumber 
pertama untuk mencari berita dan 
informasi. Fakta tentang media sosial dan 
internet menyatakan, 9 dari 10 orang 
yang menggunakan internet, memilih 
mengakses informasi dari media sosial 
(Kominfo.go.id,2015). 

Salah satu media sosial yang ada di 
Indonesia adalah LINE. LINE memiliki 220 
juta pengguna yang aktif di seluruh dunia. 
Sementara yang menggunakan LINE di 
Indonesia lebih dari 90 juta orang. 
Indonesia masuk ke dalam daftar empat 
negara yang menggunakan LINE  paling 
banyak di seluruh dunia 
(Mediaindonesia.com,2016). LINE 
TODAY adalah fitur yang dimiliki aplikasi 
LINE .  Diluncurkan pada bulan April 2016 
di Indonesia, LINE TODAY hanya bisa 
diakses melalui aplikasi LINE serta 
website LINE TODAY. Menurut Survei 
Mobile JakPat tentang kebiasaan 
pembaca berita di Indonesia 2017, LINE 
TODAY menjadi sumber berita terpopuler 
kedua di Indonesia dengan persentase 
sebesar 50,59% (Akurat.co, 2017). 

Teori uses and gratifications 
menyatakan audiens (khalayak) sebagai 
penentu pemilihan media. Mereka memiliki 
tanggung jawab untuk memilih media 



 2  dalam memenuhi kebutuhannya 
(Newhagen dan Rafaeli 1996 dalam 
Novianto, 2011:15). Kebutuhan tersebut 
menimbulkan motif-motif penggunaan 
media. Dalam penggunaan LINE TODAY, 
motif informasi menjadi hal paling 
dominan, karena LINE TODAY hadir 
sebagai fitur informasi yang 
mengumpulkan dan menyediakan 
informasi dari berbagai media massa 
online Indonesia (Triandra, 2017:19) LINE 
TODAY juga memposisikan diri sebagai 
aggregator berita yang mengumpulkan dan 
menyeleksi berita dari media online yang 
sudah bermitra untuk kemudian 
dipublikasikan kembali.  

Berdasarkan data tersebut, peneliti 
ingin mengetahui apakah LINE TODAY 
mampu memenuhi kebutuhan informasi 
pemuda. Mengingat pemuda merupakan 
usia terbanyak yang menggunakan 
aplikasi LINE. Rentang usia pemuda di 
penelitian ini yaitu usia 16 - 30 tahun 
berdasarkan Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan. Penelitian dilakukan di Kota 
Denpasar yang merupakan salah satu 
daerah di Bali. Bali-Nusa merupakan 
daerah dengan pengguna internet terbesar 
ketiga di Indonesia yakni sebesar 54,23% 
(APJII, 2017). Denpasar pun menjadi 
daerah terbanyak di Bali yang 
menggunakan internet yaitu sebesar 
54,2% (Sloka, 2012). 

2. KAJIAN PUSTAKA 
Pemenuhan Kebutuhan Informasi 
melalui Media 

Informasi merupakan kumpulan 
pesan yang terdiri dari simbol, atau makna 

yang mampu ditafsirkan dari kumpulan 
pesan atau pesan. Informasi bisa direkam 
atau ditransmisikan. Hal tersebut mampu 
dicatat sebagai sinyal berdasarkan 
gelombang (Fadden dkk dalam Kadir, 
2002:31). Krech, Crutchfield, dan 
Ballachey (dalam Novianto, 2011:19) 
merumuskan timbulnya kebutuhan untuk 
memecahkan permasalahan sosial, 
motivasi individu untuk mendapat 
pengetahuan, cara agar mampu 
memecahkan permasalahan, salah satu 
hal yang dilakukan ialah mencari 
pengetahuan melalui media informasi. 

Teori Uses and Gratifications 
menyatakan jika audiens menggunakan 
media untuk pemenuhan motif-motif 
tertentu. Motif muncul karena adanya 
kebutuhan yang wajib dipenuhi. Seseorang 
merespon kebutuhan itu dengan bersikap, 
bertindak untuk mampu memenuhi 
kebutuhan tersebut dengan cara 
penggunaan media (Effendy, 
2003:293).Apabila motif tersebut dapat 
dipenuhi maka setiap kebutuhan audiens 
atau khalayak pasti terpenuhi. Media 
yangdapat memenuhi  segala kebutuhan 
khalayak disebut media yang aktif 
(Kriyantono, 2007:203).  
LINE TODAY 

LINE TODAY adalah media informasi 
milik LINE Corporation. LINE adalah 
aplikasi pesan singkat gratis yang dapat 
melakukan kiriman berupa pesan teks, 
video, gambar, serta melakukan panggilan 
suara maupun video dengan bantuan 
jaringan internet (Manurung, 
2017:17).LINE TODAY memiliki empat 
jenis informasi untuk disebarluaskan 



 3  kepada para pembacanya, antara lain: 
News yang menyajikan informasi 
mengenai berita sosial, politik, ekonomi 
dalam negeri maupun luar negeri, 
Entertainment yang menyajikan kumpulan 
informasi yang bersifat hiburan, Biz & Tech  
yang menyajikan kumpulan informasi 
mengenai teknologi, dan Lifestyle yang 
menyajikan informasi mengenai gaya 
hidup sosial masyarakat masa kini 
(Triandra, 2017:4) . 

Teori Uses and Gratifications 
Teori Uses and Gratifications  

dikemukakan pada tahun 1974 oleh Elihu 

Katz, Herbert Blumler, dan Michael 

Gurevitch pada pertama kalinya (Nurudin, 

2003:192). Teori ini beranggapan jika para 

pengguna media (audiens) memiliki peran 

aktif untuk menggunakan dan memilih 

suatu media. Pengguna media (audiens) 

adalah individu yang aktif dalam proses 

komunikasi. Aiudiens berusaha mencari 

sumber-sumber media yang paling layak 

untuk memenuhi kebutuhannya. Teori 

uses and gratifications mengasumsikan 

bahwa pengguna media memiliki pilihan 

lain untuk memuaskan kebutuhannya 

(Nurudin, 2003 : 192). Severin dan 

Tankard (2008:353) menyatakan, teori ini 

memiliki fungsi untuk melihat kebutuhan 

manusia atau individu secara sosial dan 

psikologis sehingga menimbulkan  

harapan-harapan tertentu dari media dan 

pemenuhan kebutuhan media tersebut. 

3. METODELOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan 

metode penelitian kuantitatif deskriptif, di 

mana bertujuan untuk menjelaskan 

bermacam situasi, kondisi, variabel yang 

ada di masyarakat yang menjadi atau 

merupakan objek penelitian berdasarkan 

kenyataan yang diangkat ke permukaan 

tentang gambaran tentang situasi, kondisi, 

ataupun variabel tersebut (Bungin, 

2005:44). Responden dalam penelitian 

adalah pemuda usia 16-30 tahun yang 

bertempat tinggal di Denpasar serta 

mengakses LINE TODAY sebagai salah 

satu sumber informasi.Sampel  ditetapkan 

berdasarkan tabel Isaac dan Michael 

dengan jumlah responden sebanyak 348 

orang. Instrumen penelitian adalah 

kuesioner dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

LINE TODAY  
LINE TODAY ialah salah satu fitur 

yang dimiliki aplikasi LINE yang 
dikembangkan oleh NHN Coorporation. 
LINE adalah aplikasi pengirim pesan 
instan gratis yang dapat digunakan di 
berbagai platform seperti komputer, tablet, 
dan telepon cerdas. LINE harus terhubung 



 4  internet agar mampu digunakan untuk 
berbagi pesan, video, gambar, dan 
kegiatan lainnya (Sondakh, dkk 2017:3). 

Profil Responden 
Pada penelitian ini responden 

berjumlah 348 orang yang berdomisili di 
kota Denpasar. Persentase laki-laki 
sebesar 43,1%, dan persentase 
perempuan sebesar 56,9%. Berdasarkan  

Umur atau usia responden, usia 16-20 
tahun memiliki persentase 33,6%, usia 
responden 21-25 tahun sebesar 65,2%, 
usia 26-30 tahun yaitu 1,1%. 

Persentase responden dengan 
pendidikan tamat SMA/Sederajat yaitu 
sebesar 75,3%, responden dengan 
pendidikan lulus Diploma/Sederajat 
sebesar 23,3%, tamat Pascasarjana 
sebesar 0,9%. Responden penelitian yang 
berstatus sebagai pelajar memiliki 
persentase sebesar 2,9%, sebagai 
mahasiswa sebesar 81,0%, sebagai 
karyawan swasta sebesar 9,5%, sebagai 
wiraswasta sebesar 1,1%, sebagai PNS 
sebesar 0,6%, dan lainnya sebesar 4,9%. 

Deskripsi Hasil Uji Pemenuhan 
Kebutuhan Informasi oleh LINE TODAY 

Deskripsi hasil uji pemenuhan 
kebutuhan informasi oleh fitur LINE 
TODAY di kalangan pemuda kota 
Denpasar hanya dilihat dari motif 
informasinya saja. Instrumen penelitian ini 
adalah kuesioner yang terdiri atas 
pernyataan motif (GS) dan pernyataan 
kepuasan (GO) informasi dalam 
mengakses LINE TODAY. 

Tabel 1 Akumulasi Skor Rata-rata Motif 
dan Kepuasan 

Mengakses LINE 
TODAYPernyataan 

Motif 
dan Kepuasan 

Rata-
rata 

Motif 
(GS) 

Rata-rata 
Kepuasan 

(GO) 

Pernyataan 1 3,67 3,74 
Pernyataan 2 4,03 4,06 
Pernyataan 3 2,92 2,91 
Pernyataan 4 3,31 3,34 
Pernyataan 5 3,64 3,58 
Pernyataan 6 2,90 2,96 
Pernyataan 7 3,42 3,40 
Pernyataan 8 3,42 3,22 
Pernyataan 9 3,19 3,07 

TOTAL 3,38 3,36 
 Berdasarkan tabel di atas, pada 
pernyataan pertama terjadi kepuasan 
karena rata-ratanGS lebihn kecil 
dibandingkan dengan rata-rata GO yaitu 
3,67. Pada pernyataan kedua terjadi 
kepuasan karena rata-rata GS lebih kecil 
dibandingkan rata-rata GOyaitu 4,03. Pada 
pernyataan ketiga tidak terjadi kepuasan 
karena rata-ratan GS lebih besar 
dibandingkan rata-ratan GO  yaitu sebesar 
2,92. Pada pernyataan keempat terjadi 
kepuasan karena rata-ratanGS lebih kecil 
dibandingkan rata-rata GO yaitu sebesar 
3,31. Pada pernyataan kelima tidak terjadi 
kepuasan karena rata-rata GS melebihi 
rata-rata GO yaitu sebesar 3,64. Pada 
pernyataan keenam terjadi kepuasan 
karena nilai rata-rata GS lebih kecil 
dibandingkan rata-rata GO yaitu sebesar 
2,90. Pada pernyataan ketujuh tidak terjadi 
kepuasan karena nilai rata-rata GS lebih 
besar dari rata-rata GO yaitu 3,42. 
Pernyataan kedelapan tidak terjadi 
kepuasan karena rata-rata GSnlebih besar 
dibandingkan rata-rata GO yaitu 3,42. 
Pada pernyataan kesembilan tidak terjadi 
kepuasan karena rata-rata GS lebih besar 
dibandingkan rata-rata GO yaitu sebesar 



 5  3,19. Pada total keseluruhan rata-rata 
motif dan kepuasan, nilai rata-rata GS 
lebih besar dibandingkan nilai rata-rata GO 
sehingga tidak terjadi kepuasan motif 
informasi oleh LINE TODAY. 

Analisis Data 

Pengguna media mengakses LINE 
TODAY untuk memenuhi kebutuhan 
informasinya. Hasil penelitian ini 
menemukan bagaimana kepuasan 
informasi yang didapat pengguna media 
yang dalam penelitian ini adalah pemuda 
di kota Denpasar. Kepuasan mengakses 
LINE TODAY dilihat dari indikator motif 
yang dikemukakan oleh Dennis McQuail. 
Terdapat beberapa pernyataan motif 
informasi yang rata-ratanya melebihi skor 
rata-rata kepuasan informasi. Pada 
pernyataan mengetahui kondisi 
lingkungan, mengetahui peristiwa hangat, 
mengetahui minat masyarakat, dan 
mendapat bimbingan kehidupan, skor rata-
rata Gratification Sought (GS) lebihnkecil 
dari skor rata-rata Gratification Obtained 
(GO), sehingga pada aspek informasi di 
pernyataan tersebut dikatakan telah 
terpenuhi. Namun pada pernyatan mencari 
solusi permasalahan, mengetahui 
pendapat masyarakat, mengetahui sifat 
dan perilaku masyarakat, mendapat ajaran 
yang baik, dan mendapat rasa aman, skor 
rata-rata Gratification Sought (GS) lebih 
besar dibandingkan skor nrata-rata 
Gratification Obtained (GO), sehingga 
pada aspek informasi di pernyataan 
tersebut dikatakan belum terpenuhi. 

Total skor rata-rata Gratification 
Sought (GS) keseluruhan pernyataan motif 
informasi adalah 3,38. Kemudian total skor 
rata-rata Gratification Obtained (GO) dari 
keseluruhan pernyataan kepuasan 
informasi adalah 3,36. Nilai Gratification 
Sought (GS) melebihi nilai Gratification 
Obtained (GO) sehingga, secara 
keseluruhan responden belum mencapai 
kepuasan informasi setelah mengakses 
LINE TODAY. Aspek-aspek motif informasi 
yang diinginkan pengguna media menurut 
motif informasi yang dikemukakakn 
McQuail (1994) adalah mengenai 
kebutuhan akan informasi tentang 
lingkungan sekitar dan eksplorasi sosial. 
Motif informasi tersebut ternyata belum 
bisa dipenuhi oleh LINE TODAY. 

5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa LINE TODAY belum mampu 

memenuhi kebutuhan informasi pemuda 

di Kota Denpasar. Hal tersebut dilihat dari 

keseluruhan rata-rata nilai motif informasi 

(Gratification Sought) yanglebih besar 

dibandingkan keseluruhan rata-rata nilai 

kepuasan informasi (Gratification 

Obtained). Dilihat berdasarkan jenis 

kelamin responden, LINE TODAY mampu 

memenuhi kebutuhan informasi 

responden laki-laki, namun tidak mampu 

memenuhi kebutuhan informasi 

responden perempuan. Hasil penelitian 



 6  menunjukkan beberapa aspek motif 

informasi telah terpenuhi oleh LINE 

TODAY, yaitu pada aspek mengetahui 

kondisi lingkungan sekitar, mengetahui 

peristiwa yang sedang hangat 

diperbincangkan di masyarakat, 

mengetahui minat masyarakat, mendapat 

bimbingan dalam kehidupan melalui 

informasi pada LINE TODAY. Beberapa 

aspek motif informasi yang belum 

terpenuhi oleh LINE TODAY antara lain 

aspek mencari solusi untuk memecahkan 

masalah, mengetahui pendapat 

masyarakat tentang suatu peristiwa, 

mengetahui sifat dan perilaku 

masyarakat, mengetahui ajaran-ajaran 

yang baik dari suatu pemberitaan, serta 

mendapatkan rasa aman dengan 

mengetahui informasi melalui LINE 

TODAY. 
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