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Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS)

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat mencermati selama ini data tentang riset media 

di Indonesia masih sangat minim. Padahal perkembangan media berlangsung cepat, 

baik dari sisi perilaku konsumsi membaca, pertumbuhan bisnis media (iklan, konten, 

sirkulasi, dan tingkat kepembacaan), maupun perkembangan teknologi informasi 

yang mengikuti tren media. Menyadari kondisi tersebut dipelukan riset media seba-

gai jawaban atas kebutuhan tentang data media yang akurat, aktual, terpercaya, dan 

berkelanjutan.

Riset media dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan data pembanding 

terhadap perkembangan media yang selama ini ada, sehingga acuan data yang terse-

dia makin kaya dan beragam. Hasil riset dapat juga dijadikan referensi dan sumber 

informasi untuk semua stakeholder media, termasuk industri media. Atas dasar itulah, 

SPS Pusat menggelar kegiatan bertajuk Indonesia Media Research Awards & Summit 

(IMRAS) yang dijadwalkan menjadi agenda tahunan SPS Pusat.

"Kegiatan Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) 2017 ini memasuki 

tahun penyelenggaraanya yang keempat. dari 87 abstrak yang lolos  terkumpul 45 

Full Paper dari 43 perguruan tinggi negeri dan swasta. Full      Paper yang masuk terdiri 

dari 2 (Dua) kategori penelitian yaitu, hasil penelitian Media Cetak 13 Paper dan hasil 

penelitian Media Online 32 Paper."
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Pola Konsumsi yang Terus Berubah 
 
Agenda tahunan Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) telah memasuki 
penyelenggaraan keempat tahun ini. Sejak pertama kali diperkenalkan ke publik, khususnya 
komunitas akademisi dan mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi pada 2014 silam, IMRAS 
konsisten mengusung tema besar “Tren Pola Konsumsi Media di Indonesia”. Empat tahun 
berturut-turut, isu ini menjadi bahan riset hampir 200 peserta IMRAS yang datang dari berbagai 
kota di seluruh Tanah Air. 
 
Kini, di tahun keempat diselenggarakan, IMRAS hanya menyediakan dua kategori untuk 
dikompetisikan, kategori media cetak dan media online. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
kategori media sosial masih dipertandingkan. Tentu saja kami di Serikat Perusahaan Pers (SPS) 
Pusat memiliki alasan kuat untuk hal ini. Kami ingin agar pola konsumsi pembaca media fokus 
diteliti pada dua kategori itu saja. 
 
Fakta menunjukkan, kecenderungan pola konsumsi konsumen media kini memang banyak yang 
beralih ke media sosial. Apalagi pada segmen generasi milenial (Gen Y), yang sama sekali tidak 
mengenal media cetak. Kecenderungan ini pun termanifestasi pada riset-riset para peserta 
IMRAS tiga tahun sebelumnya. Hanya sedikit peserta IMRAS yang memilih media cetak sebagai 
subyek riset mereka. Bahkan hingga tahun inipun, jumlah peserta Full Paper IMRAS yang 
mencapai 45 karya penelitian dari 88 abstrak yang lolos, hanya 13 karya meneliti tentang media 
cetak. Selebihnya media online.  
 
Sungguh sebuah kewajaran menilik era zaman digital, sehingga kajian-kajian tentang media 
online jauh lebih banyak ketimbang media cetak. Sungguh pun demikian, kami menyadari 
bahwa sejatinya masih banyak isu yang bisa jadikan bahan riset di bidang media cetak oleh para 
peneliti dan akademisi komunikasi di Indonesia. Untuk itulah, kami mengapresiasi para peneliti, 
khususnya para peserta IMRAS 2017 yang telah meluangkan energi pemikiran dan waktunya 
meriset pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap media tahun ini. Baik yang telah memilih 
kategori media cetak maupun media online. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari pengamatan kami di SPS Pusat, ada cukup banyak riset peserta IMRAS 2017 yang layak 
untuk dilakukan riset lanjutan, yang kami yakin hasilnya akan sangat berguna dan dapat 
diadaptasikan bagi keberlanjutan bisnis industri media cetak dan online. Di tengah gelombang 
perubahan lansekap bisnis media yang sedemikian cepat bahkan cenderung disruptif, karya-
karya riset peserta IMRAS 2017 adalah gagasan-gagasan segar dalam memotret perkembangan 
industri media cetak dan media online yang obyektif. 
 
Itulah sebabnya, kami menaruh harapan besar di masa depan nanti karya-karya peserta IMRAS 
bakal menjadi rujukan penting para pemangku kepentingan industri media cetak dan media 
online di Indonesia. Selamat kepada seluruh peserta IMRAS 2017. Salam sukses dari kami di SPS 
Pusat. 
 
Jakarta, 23 Oktober 2017 
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat 
 
 
Asmono Wikan 
Direktur Eksekutif 
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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS KONSUMSI MEDIA DAN 
KEPERCAYAAN TERHADAP MEDIA DI BALI 
 
 
Ni Made Ras Amanda Gelgel 
Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Udayana Bali 
rasamanda13@unud.ac.id 
 
Abstract 
Media consumption has been developing. Intensity consuming news through printed media is 
declining, while intensity counsuming news/information through social media is increasing. This 
phenomenon bring new problem where news value, accuracy in social media often doubtful. 
This also happening in Bali, social media is becoming alternative source of news and 
information.  The aim of this research is finding out is there any relations between intensity of 
consuming media with level of credibility. The research is quantitative research with 940 
respondent all over Bali Province. The questionnaire spread in June 2017, with 2,8 percent 
sampling of error. It came out that there are a positive relations between intensity of consuming 
news through television with level of credibility to the media itself. But level of credibility to 
social media is lower then level of credibility to printed media although intensity of consuming 
social media is higher then printed media. It shows that people in Bali believe in information 
from printed media comparing to social media. This result shows that Balinese already have 
awareness in ditigal literacy.  
 Key words: Bali, Consumption Intensity, Credibility, Printed Media, Social Media 
 
Abstrak 
Pola konsumsi media kini telah berkembang, di mana intensitas konsumsi berita melalui media 
cetak cenderung mengalami penurunan dibandingkan intensitas konsumsi berita via media 
sosial. Tingginya rutinitas mengakses berita melalui media sosial pun membawa permasalahan 
baru, di mana akurasi berita cukup rendah dengan banyaknya berita bohong/palsu yang 
beredar. Fenomena ini pun terjadi di Bali, di mana media sosial kini telah menjadi alternatif 
sumber berita. Hal ini menarik untuk ditelaah mengenai apakah ada hubungan antara intensitas 
konsumsi media dengan angka kepercayaan khalayak terhadap berita. Maka penelitian ini 
mengangkat dua permasalahan, yakni (1) bagaimana intensitas konsumsi media bagi 
masyarakat di Bali? (2) bagaimana angka kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan? 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan 
kuesioner kepada 940 responden dengan rentang usia di atas 17 tahun di Sembilan 
Kota/Kabupaten yang ada di Bali pada Bulan Juni 2017 dengan sampling eror 2,8 persen. Dari 
hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingginya intensitas konsumsi 
televisi dengan angka kepercayaan atas berita di Televisi. Namun terdapat perbedaan pada 
hubungan antara tingginya intensitas konsumsi media sosial seperti dengan angka kepercayaan 
pada berita-berita di media sosial. Hasil penelitian mengatakan bahwa walau intensitas 

konsumsi media cetak rendah, namun angka kepercayaan terhadap berita di media cetak lebih 
tinggi dibandingkan media sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa literasi digital di Bali sudah 
cukup baik. 
Kata kunci: Media Cetak, Media Sosial, Kepercayaan, Intensitas Konsumsi 
 
PENDAHULUAN 
Jurnalisme terutama jurnalisme cetak kini berada dalam tantangan besar, yakni dengan 
berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang pesat. Keberadaan Internet mulai 
mendominasi akses komunikasi di Indonesia. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia, sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah 
terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal 
ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 
lalu (Kompas,2016). 
 
Dari data yang sama diketahui jumlah pengguna Internet di Bali dan Nusa adalah 6,1 juta, ini 
berarti hampir setengah dari jumlah penduduk total di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan 
Nusa Tenggara Barat. Data BPS, Jumlah penduduk di Provinsi Bali tercatat kurang lebih 3,8 juta 
(BPS Bali, 2017) sedangkan jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur adalah kurang lebih 5 juta 
jiwa dan Nusa Tenggara Barat kurang lebih 4,7 juta jiwa.  
 
Data di atas mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 
semakin pesat. Perkembangan teknologi pun berdampak pada kebiasaan atau habit masyarakat 
dalam mengakses media. Namun informasi atau berita yang didapatkan dari media sosial 
kerapkali dipertanyakan kebenarannya. Media sosial kerap kali dijadikan wadah 
berkembangnya hate speech atau ujaran kebencian. Isi ujaran kebencian telah menjadi salah 
satu persoalan yang dihadapi dalam perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia. Hal yang 
memprihatinkan adalah ujaran kebencian yang disebarkan di ruang publik ini dianggap tindakan 
yang biasa. Padahal ujaran kebencian memiliki keterkaitannya dengan berbagai persoalan 
aktual tentang kebangsaan di Indonesia. Media sosial pun tercatat sebagai sarana paling efektif 
bagi pelaku untuk menebarkan ujaran kebencian (Imparsial, 2017). Terungkap kasus produsen 
ujaran kebencian dan berita hoax Saracen pada tahun 2017, adalah bukti bahwa  media sosial 
telah menjadi media yang dijadikan wadah dan sarana maraknya ujaran kebencian dan berita 
yang tidak memiliki akurasi.  
 
Menjadi sebuah kekhawatiran di mana intensitas penggunaan internet, terutama media sosial 
meningkat, namun berita dan informasi yang tersebar di media sosial memiliki akurasi yang 
rendah. Media mainstream lainnya selain televisi pun tidak lagi menjadi pilihan pertama dalam 
mencari informasi/berita. Koran salah satu media yang kini dalam keadaan terancam minim 
pembaca. Padahal Koran adalah salah satu media berbasis jurnalistik yang mengedepankan 
akurasi dan faktualitas. Di Bali sendiri terdapat lebih dari 10 media cetak, di mana didominasi 
oleh 4 media cetak besar seperti Bali Post, Tribun Bali, Nusa Bali dan Radar Bali. Kini 
keempatnya telah memiliki situs pemberitaan dengan tajuk yang serupa.  
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Maka dari pada itu menarik untuk ditelisik lebih jauh mengenai bagaimana intensitas konsumsi 
media di Bali?  dan bagaimana angka kepercayaan masyarakat terhadap media yang kerap 
mereka konsumsi? Hal ini menjadi menarik sebagai tolak ukur tingkat literasi digital yang 
dimiliki masyarakat Bali. 
 
 
TINJAUAN TEORI/KONSEP 
Determinasi Teknologi Media Komunikasi 
Istilah determinasi teknologi diperkenalkan oleh Thorntein Veblen (1857-1929) di mana 
dikatakan teknologi bersifat otonom dan independen sehingga tidak dipengaruhi oleh hal 
lainnya. Namun dalam perkembangannya teknologi memberikan pengaruh yang besar pada 
kehidupan masyarakat. Teknologi kemudian menghasilkan sifat khusus masyarakat di mana 
mereka yang terpengaruh atau beradaptasi dengan teknologi tersebut. Teknologi ini pun 
menciptakan tipe-tipe masyarakat berdasarkan ketergantungan masyarakat pada teknologi itu 
sendiri (Nurudin, 2017:9). 
 
Di bidang komunikasi, teknologi yang paling mempengaruhi karakter masyarakat adalah 
hadirnya telepon seluler. Data APJII menyatakan bahwa dari 132 juta masyarakat di Indonesia 
yang mengakses internet, sebagian besar mengakses internet melalui telepon selulernya. Maka 
dapat dikatakan bahwa telepon seluler sebagai bagian dari perkembangan teknologi, telah 
membentuk karakteristik masyarakat baru dalam menggunakan media juga dalam akses 
mencari informasi. Determinasi teknologi mengatakan bahwa perkembangan teknologi 
memberi pengaruh besar terhadap perkembangan manusia bahkan mempengaruhi 
perkembangan nilai yang tumbuh di masyarakat. 
 
Pendapat Veblen (1929) kembali ditekankan oleh McLuhan (1962), di mana dikatakan bahwa 
teknologi akan membentuk cara berpikir, berperilaku, dan individu itu sendiri. Nurudin (2017) 
mengatakan ada hubungan erat antara perkembangan teknologi dengan masyarakat. Media 
pun berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi 
pun menentukan dan menjadi kunci penting di masyarakat.  
 
Rogers (1986 dalam Nurudin, 2017:12) mengatakan bahwa teknologi komunikasi berarti 
peralatan perangkat keras, struktur-struktur organisasional, dan nilai sosial dengan mana 
individu-individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. 
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mencakup perangkat keras dan lunak. 
 
Telepon seluler sebagai bentuk perkembangan teknologi komunikasi telah membentuk 
kebiasaan masyarakat di Indonesia dalam mengakses atau memperoleh informasi. Kebiasaan 
atau habit dalam menggunakan media pun berubah. Data menunjukkan bahwa internet kini 
menjadi pilihan kedua dalam mencari informasi atau berita di Indonesia saat ini.  Namun 
perkembangan ini pun  masih menyisakan catatan di mana dipertanyakan bagaimana tingkat 
akurasi berita yang tersebar di media online atau bahkan di media sosial. 
 

Nilai-nilai Berita dan Akurasi Jurnalisme  
Committee of Concerned Journalist pada 2001 mengeluarkan sembilan inti prinsip jurnalisme, 
di antaranya (1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; (2) Loyalitas pertama 
jurnalisme adalah kepada warga masyarakat; (3) Inti jurnalisme adalah disiplin untuk 
melakukan verifikasi; (4) Para Wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka 
liput; (5) Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap 
kekuasaan; (6) Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar public; (7) 
Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan; (8) Wartawan 
harus menjaga agar berita itu peoporsional dan komprehensif; dan (9) Wartawan itu memiliki 
kewajiban utama terhadap suara hatinya. Kesembilan inti prinsip jurnalisme ini bertujuan agar 
wartawan memahami apa pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Seluruh prinsip ini memiliki 
tujuan agar media mampu menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada warga 
masyarakat (Kovach, 2001). 
 
Terdapat beberapa syarat dari sebuah berita hasil karya jurnalistik. Salah satunya adalah 
akurasi. Menurut Goenawan Mohamad (2017) Akurasi menjadi sangat penting karena apa yang 
ditulis saat ini dalam beberapa hari ke depan akan menjadi sejarah. Kesalahan penulis dalam 
akurasi akan menyesatkan sejumlah orang yang menjadikan tulisan tersebut sebagai rujukan. 
Oleh karena itu akurasi merupakan mahkota profesionalisme seorang wartawan (Mohamad, 
2017:15). 
 
Akurasi sebuah pemberitaan akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik dan membangun 
kredibilitas. Akurasi berita adalah nilai dasar yang harus diterapkan tanpa syarat. Pentingnya 
akurasi tidak dapat diperdebatkan, berita yang tidak akurat dapat mengakibatkan tuntutan 
hukum, dan media yang tidak akurat ini akan kehilangan kredibiltas dan harga dirinya (Ishwara, 
2016: 39). 
 
Operasionalisasi Konsep 
Dua konsep yang digunakan adalah intensitas konsumsi media dan kepercayaan pada media.  
Media sendiri diturunkan menjadi ragam media mulai Televisi, Radio, Koran, Media/Situs 
Online, Informasi dari Facebook, Informasi dari Whatsapp, dan Informasi dari Twitter.  Variabel 
kepercayaan pun ditanyakan kepada responden di mana responden harus memilih satu media 
yang paling dipercaya dari ragam media yang ada. Kedua variable menggunakan skala ordinal. 
 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian bersifat asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Di mana selain 
bertujuan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa secara umum namun juga ingin melihat 
bagaimana hubungan antar variable. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hubungan antara 
intensitas konsumsi suatu media dengan angka kepercayaan pada media. 
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Maka dari pada itu menarik untuk ditelisik lebih jauh mengenai bagaimana intensitas konsumsi 
media di Bali?  dan bagaimana angka kepercayaan masyarakat terhadap media yang kerap 
mereka konsumsi? Hal ini menjadi menarik sebagai tolak ukur tingkat literasi digital yang 
dimiliki masyarakat Bali. 
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Rogers (1986 dalam Nurudin, 2017:12) mengatakan bahwa teknologi komunikasi berarti 
peralatan perangkat keras, struktur-struktur organisasional, dan nilai sosial dengan mana 
individu-individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. 
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mencakup perangkat keras dan lunak. 
 
Telepon seluler sebagai bentuk perkembangan teknologi komunikasi telah membentuk 
kebiasaan masyarakat di Indonesia dalam mengakses atau memperoleh informasi. Kebiasaan 
atau habit dalam menggunakan media pun berubah. Data menunjukkan bahwa internet kini 
menjadi pilihan kedua dalam mencari informasi atau berita di Indonesia saat ini.  Namun 
perkembangan ini pun  masih menyisakan catatan di mana dipertanyakan bagaimana tingkat 
akurasi berita yang tersebar di media online atau bahkan di media sosial. 
 

Nilai-nilai Berita dan Akurasi Jurnalisme  
Committee of Concerned Journalist pada 2001 mengeluarkan sembilan inti prinsip jurnalisme, 
di antaranya (1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; (2) Loyalitas pertama 
jurnalisme adalah kepada warga masyarakat; (3) Inti jurnalisme adalah disiplin untuk 
melakukan verifikasi; (4) Para Wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka 
liput; (5) Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap 
kekuasaan; (6) Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar public; (7) 
Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan; (8) Wartawan 
harus menjaga agar berita itu peoporsional dan komprehensif; dan (9) Wartawan itu memiliki 
kewajiban utama terhadap suara hatinya. Kesembilan inti prinsip jurnalisme ini bertujuan agar 
wartawan memahami apa pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Seluruh prinsip ini memiliki 
tujuan agar media mampu menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada warga 
masyarakat (Kovach, 2001). 
 
Terdapat beberapa syarat dari sebuah berita hasil karya jurnalistik. Salah satunya adalah 
akurasi. Menurut Goenawan Mohamad (2017) Akurasi menjadi sangat penting karena apa yang 
ditulis saat ini dalam beberapa hari ke depan akan menjadi sejarah. Kesalahan penulis dalam 
akurasi akan menyesatkan sejumlah orang yang menjadikan tulisan tersebut sebagai rujukan. 
Oleh karena itu akurasi merupakan mahkota profesionalisme seorang wartawan (Mohamad, 
2017:15). 
 
Akurasi sebuah pemberitaan akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik dan membangun 
kredibilitas. Akurasi berita adalah nilai dasar yang harus diterapkan tanpa syarat. Pentingnya 
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kepercayaan pun ditanyakan kepada responden di mana responden harus memilih satu media 
yang paling dipercaya dari ragam media yang ada. Kedua variable menggunakan skala ordinal. 
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intensitas konsumsi suatu media dengan angka kepercayaan pada media. 
 



TREN POLA KONSUMSI MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017
The 4th Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) 2017

32

Penelitian dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, di mana responden diambil 
secara proporsional dengan menggunakan metode pencuplikan data atau samplingnya adalah 
Multistage Random Sampling. Total sampel adalah 940 responden dengan Margin of Error di 
kisaran 2,8%. Kota/Kabupaten di Provinsi Bali mencapai 9 Kota/Kabupaten yakni Denpasar, 
Gianyar, Badung, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Jembrana, dan Tabanan. 
Responden diambil secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing 
Kota/Kabupaten. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang terbesar jumlah penduduknya 
memperoleh proporsi 16 persen dari total 940 responden. Proporsi responden per 
Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam grafik 3.1. di bawah ini: 
 
 

Grafik 3.1. Proporsi Responden per Kab/Kota 

 
 
Unit analisis dari penelitian ini adalah individu masyarakat yang berada di Provinsi Bali. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis data yang paling sederhana dalam melihat apakah ada 
hubungan atau tidak, yakni dengan frekuensi dan tabel silang. Interpretasi data akan 
ditampilkan dalam bentuk tabel. 
 
TEMUAN/HASIL/PEMBAHASAN 
Dari hasil olah data 940 kuesioner yang masuk didapatkan beberapa gambaran mengenai 
bagaimana hubungan antara intensitas konsumsi media dengan angka kepercayaan masyarakat 
terhadap media itu sendiri.  Dari hasil olah data diketahui bahwa media televisi adalah media 
yang paling sering diakses oleh masyarakat di Bali, di mana data menunjukkan 71% masyarakat 
mengakses televisi setiap hari. Setelah media Televisi, media sosial Facebook adalah media 
yang juga sering diakses setiap hari, 17,5% masyarakat di Bali mengakses facebook setiap hari. 
Sedangkan untuk media Koran, tercatat bahwa 42,2 persen masyarakat di Bali tidak pernah 
mengakses Koran, dan yang mengakses Koran setiap hari hanya 6,4 persen saja. Media Sosial 
Twitter pun tercatat sebagai media yang paling banyak tidak diakses oleh masyarakat di Bali. 
Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.1. di bawah ini.   
 
 
 

Tabel 4.1 Intensitas Akses Media  
 

Setiap hari
3-4 hari 
dalam 

seminggu

Minimal 
seminggu 

sekali
Jarang

Tidak 
Pernah TT/TJ

KORAN 6.4 7.1 7.1 35.5 42.2 1.7

TV 71.0 13.0 3.0 10.9 1.9 .2

RADIO 8.0 7.9 7.6 42.1 33.2 1.3

SITUS BERITA 11.4 4.4 3.1 14.5 63.2 3.3

FACEBOOK 17.5 5.0 2.0 10.2 62.0 3.2

TWITTER 4.1 1.0 .3 5.5 84.8 4.3

WA 15.8 3.7 .4 6.0 70.4 3.7

Media

INTENSITAS

 
 
 
Dari tabel di atas juga diketahui bahwa 42,1 persen masyarakat di Bali sudah jarang mengakses 
radio, hanya 8 persen saja yang masih mengakses radio setiap harinya. Kemudian untuk situs 
berita, 63,2 persen masyarakat di Bali mengaku tidak pernah mengakses berita, hanya 11,4 
persen saja yang mengakses situs berita setiap hari. Ironisnya prosentase yang mengakses 
media lebih tinggi pada media-media baru seperti Whatsapp dan Facebook. Data di atas 
menunjukkan bahwa Televisi menempati urutan pertama sebagai media yang paling sering 
diakses, kemudian diikuti oleh media sosial seperti Facebook dan Whatsapp.  
 
Media yang paling dipercaya dari hasil olah data diketahui bahwa 78,1 persen responden 
menilai berita/informasi televisi adalah yang paling dipercaya. Setelah Televisi, berita/informasi 
yang dipercaya berikutnya adalah yang berasal dari Koran. Media yang paling sedikit dipercayai 
adalah berita/informasi dari Grup Whatsapp. Sedangkan media Sosial seperti facebook yang 
banyak diakses seperti pada tabel 4.1. ternyata hanya dipercaya oleh 2,2 persen responden. 
Selengkapnya mengenai media yang paling dipercaya dapat dilihat pada grafik 4.1.  
 

Grafik 4.1. Media yang Paling Dipercaya 
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Penelitian dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, di mana responden diambil 
secara proporsional dengan menggunakan metode pencuplikan data atau samplingnya adalah 
Multistage Random Sampling. Total sampel adalah 940 responden dengan Margin of Error di 
kisaran 2,8%. Kota/Kabupaten di Provinsi Bali mencapai 9 Kota/Kabupaten yakni Denpasar, 
Gianyar, Badung, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Jembrana, dan Tabanan. 
Responden diambil secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing 
Kota/Kabupaten. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang terbesar jumlah penduduknya 
memperoleh proporsi 16 persen dari total 940 responden. Proporsi responden per 
Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam grafik 3.1. di bawah ini: 
 
 

Grafik 3.1. Proporsi Responden per Kab/Kota 
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data yang digunakan adalah analisis data yang paling sederhana dalam melihat apakah ada 
hubungan atau tidak, yakni dengan frekuensi dan tabel silang. Interpretasi data akan 
ditampilkan dalam bentuk tabel. 
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Dari hasil olah data 940 kuesioner yang masuk didapatkan beberapa gambaran mengenai 
bagaimana hubungan antara intensitas konsumsi media dengan angka kepercayaan masyarakat 
terhadap media itu sendiri.  Dari hasil olah data diketahui bahwa media televisi adalah media 
yang paling sering diakses oleh masyarakat di Bali, di mana data menunjukkan 71% masyarakat 
mengakses televisi setiap hari. Setelah media Televisi, media sosial Facebook adalah media 
yang juga sering diakses setiap hari, 17,5% masyarakat di Bali mengakses facebook setiap hari. 
Sedangkan untuk media Koran, tercatat bahwa 42,2 persen masyarakat di Bali tidak pernah 
mengakses Koran, dan yang mengakses Koran setiap hari hanya 6,4 persen saja. Media Sosial 
Twitter pun tercatat sebagai media yang paling banyak tidak diakses oleh masyarakat di Bali. 
Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.1. di bawah ini.   
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Grafik 4.1. Media yang Paling Dipercaya 
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Data dari penelitian juga ditemukan ada sedikit perbedaan antara media yang dipercaya oleh 
laki-laki dan perempuan di Bali. Prosentase perempuan yang percaya pada informasi di televisi 
ternyata lebih besar daripada laki-laki. Namun baik perempuan atau laki-laki keduanya memilih 
televisi sebagai media yang dipercaya. Menariknya adalah prosentase laki-laki yang percaya 
pada informasi dari Koran lebih tinggi yakni 16,3 persen dibandingkan prosentase 
perempuannya yakni 7,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki lebih percaya pada 
Koran dibandingkan perempuan. Untuk media lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal 
ini dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini. 
 
 
 

Table 4.2. Gender dan Media Yang Dipercaya 
 

KORAN TV SITUS BERITA 
ONLINE GROUP WA FACE BOOK LAINNYA

LAKI-LAKI 16.3% 73.9% 2.1% .4% 2.1% 5.1%
PEREMPUAN 7.6% 82.4% 1.7% .4% 2.2% 5.7%

MEDIADIPERCAYA
GENDER

 
 
 
 
Tingkat Pendidikan dinilai mempengaruhi media habit seseorang. Dari hasil olah data diketahui 
bahwa masyarakat yang tingkat pendidikan terakhirnya sekolah dasar diketahui sebagai 
masyarakat yang paling banyak percaya dengan informasi yang disajikan oleh televisi. 
Masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhirnya S2 adalah kelompok masyarakat yang paling 
sedikit percaya akan informasi yang disajikan oleh televisi. Namun kelompok masyarakat ini 
yakni yang berpendidikan terakhir minimal S2 adalah kelompok masyarakat yang paling banyak 
percaya pada informasi/berita dari Koran. Besaran prosentase masyarakat kelompok 
pendidikan minimal S2 adalah sama-sama 40% yang mempercayai berita dan informasi dari 
Koran dan televisi. Hal menarik lainnya adalah kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang 
paling banyak percaya pada informasi/berita yang berasal dari Group Whatsapp. Dari hasil olah 
data yang ditampilkan dalam tabel 4.3. diketahui ada kecenderungan semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka angka kepercayaan pada informasi di televisi semakin menurun. Kepercayaan 
pada media pun terdistribusi, di mana kepercayaan tumbuh pada media group whatsapp dan 
situs berita online. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini. 
 

 
Table 4.3 Tingkat Pendidikan dan Media yang Dipercaya 

KORAN TV SITUS BERITA 
ONLINE GROUP WA FACE 

BOOK LAINNYA

TIDAK PERNAH SEKOLAH 2.4% 78.6% 0.0% 0.0% 2.4% 16.7%

SD 4.6% 85.7% 0.0% 0.0% 2.1% 7.6%

SMP 11.9% 77.5% 3.1% 0.0% 3.1% 4.4%

SMA 13.5% 78.5% 1.9% .6% 1.9% 3.6%

MASIH KULIAH 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

D1 27.8% 66.7% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

D3 18.8% 68.8% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3%

S1 26.4% 59.7% 5.6% 1.4% 2.8% 4.2%

S2 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

TINGKAT PENDIDIKAN
MEDIADIPERCAYA

 
 
 
Dari data di tabel 4.3 di atas juga diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya maka 
semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya pada informasi/berita di Koran. Temuan yang 
cukup menarik adalah adanya prosentase masyarakat yang percaya atas informasi/ berita yang 
didapatkan di facebook pada kelompok masyarakat dengan pendidikan SD, SMP dan tidak 
pernah sekolah. 
 
 
Penelitian ini pun mencoba mengetahui hubungan antara domisili masyarakat dengan media 
yang dipercaya. Dari data diketahui bahwa  masyarakat yang berdomisili di daerah perkotaan 
atau dekat dengan perkotaan memiliki prosentase lebih besar dalam mempercayai informasi 
dan berita yang disajikan oleh Koran. Tercatat prosentase yang mempercayai Koran tertinggi di 
Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kedua daerah ini adalah daerah yang tergolong 
metropolitan. Sedangkan daerah yang jauh dari ibu kota yakni Kabupaten Buleleng prosentase 
yang percaya dengan Koran sangat rendah yakni 2,8%.  
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Data dari penelitian juga ditemukan ada sedikit perbedaan antara media yang dipercaya oleh 
laki-laki dan perempuan di Bali. Prosentase perempuan yang percaya pada informasi di televisi 
ternyata lebih besar daripada laki-laki. Namun baik perempuan atau laki-laki keduanya memilih 
televisi sebagai media yang dipercaya. Menariknya adalah prosentase laki-laki yang percaya 
pada informasi dari Koran lebih tinggi yakni 16,3 persen dibandingkan prosentase 
perempuannya yakni 7,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki lebih percaya pada 
Koran dibandingkan perempuan. Untuk media lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal 
ini dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini. 
 
 
 

Table 4.2. Gender dan Media Yang Dipercaya 
 

KORAN TV SITUS BERITA 
ONLINE GROUP WA FACE BOOK LAINNYA

LAKI-LAKI 16.3% 73.9% 2.1% .4% 2.1% 5.1%
PEREMPUAN 7.6% 82.4% 1.7% .4% 2.2% 5.7%

MEDIADIPERCAYA
GENDER

 
 
 
 
Tingkat Pendidikan dinilai mempengaruhi media habit seseorang. Dari hasil olah data diketahui 
bahwa masyarakat yang tingkat pendidikan terakhirnya sekolah dasar diketahui sebagai 
masyarakat yang paling banyak percaya dengan informasi yang disajikan oleh televisi. 
Masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhirnya S2 adalah kelompok masyarakat yang paling 
sedikit percaya akan informasi yang disajikan oleh televisi. Namun kelompok masyarakat ini 
yakni yang berpendidikan terakhir minimal S2 adalah kelompok masyarakat yang paling banyak 
percaya pada informasi/berita dari Koran. Besaran prosentase masyarakat kelompok 
pendidikan minimal S2 adalah sama-sama 40% yang mempercayai berita dan informasi dari 
Koran dan televisi. Hal menarik lainnya adalah kelompok masyarakat ini adalah kelompok yang 
paling banyak percaya pada informasi/berita yang berasal dari Group Whatsapp. Dari hasil olah 
data yang ditampilkan dalam tabel 4.3. diketahui ada kecenderungan semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka angka kepercayaan pada informasi di televisi semakin menurun. Kepercayaan 
pada media pun terdistribusi, di mana kepercayaan tumbuh pada media group whatsapp dan 
situs berita online. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.3 di bawah ini. 
 

 
Table 4.3 Tingkat Pendidikan dan Media yang Dipercaya 

KORAN TV SITUS BERITA 
ONLINE GROUP WA FACE 

BOOK LAINNYA

TIDAK PERNAH SEKOLAH 2.4% 78.6% 0.0% 0.0% 2.4% 16.7%

SD 4.6% 85.7% 0.0% 0.0% 2.1% 7.6%

SMP 11.9% 77.5% 3.1% 0.0% 3.1% 4.4%

SMA 13.5% 78.5% 1.9% .6% 1.9% 3.6%

MASIH KULIAH 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

D1 27.8% 66.7% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0%

D3 18.8% 68.8% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3%

S1 26.4% 59.7% 5.6% 1.4% 2.8% 4.2%

S2 40.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

TINGKAT PENDIDIKAN
MEDIADIPERCAYA

 
 
 
Dari data di tabel 4.3 di atas juga diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya maka 
semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya pada informasi/berita di Koran. Temuan yang 
cukup menarik adalah adanya prosentase masyarakat yang percaya atas informasi/ berita yang 
didapatkan di facebook pada kelompok masyarakat dengan pendidikan SD, SMP dan tidak 
pernah sekolah. 
 
 
Penelitian ini pun mencoba mengetahui hubungan antara domisili masyarakat dengan media 
yang dipercaya. Dari data diketahui bahwa  masyarakat yang berdomisili di daerah perkotaan 
atau dekat dengan perkotaan memiliki prosentase lebih besar dalam mempercayai informasi 
dan berita yang disajikan oleh Koran. Tercatat prosentase yang mempercayai Koran tertinggi di 
Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kedua daerah ini adalah daerah yang tergolong 
metropolitan. Sedangkan daerah yang jauh dari ibu kota yakni Kabupaten Buleleng prosentase 
yang percaya dengan Koran sangat rendah yakni 2,8%.  
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Tabel 4.4. Media yang Dipercaya di Masing-masing Kab Kota 

KORAN TV SITUS BERITA 
ONLINE GROUP WA FACE 

BOOK LAINNYA

BADUNG 20.0% 71.0% 4.0% 0.0% 3.0% 2.0%
BANGLI 11.2% 74.2% 4.5% 1.1% 1.1% 7.9%
BULELENG 2.8% 80.1% .7% 2.1% 2.1% 12.1%
DENPASAR 28.0% 62.7% 5.1% 0.0% 0.0% 4.2%
GIANYAR 6.1% 92.9% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0%
JEMBRANA 7.8% 86.7% 1.1% 0.0% 2.2% 2.2%
KARANGASEM 7.1% 87.9% 0.0% 0.0% 3.0% 2.0%
KLUNGKUNG 18.9% 74.4% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3%
TABANAN 7.0% 75.0% 2.0% 0.0% 4.0% 12.0%

MEDIA YANG DIPERCAYA
KAB/KOTA

 
 
 
Dari tabel 4.4 di atas, menarik untuk melihat media habit di Kota Denpasar. Di mana data 
menggambarkan bahwa masyarakat Denpasar sebagian besar yakni 62,7 persen mempercayai 
informasi/berita di televisi, namun juga ada kelompok masyarakat sebesar 5,1 persen yang 
mempercayai situs berita online. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Denpasar sudah mulai 
terbiasa untuk membaca atau mencari informasi dari situs berita online tidak hanya media 
mainstream seperti Koran atau televisi. 
 
DISKUSI 
Dari hasil data di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, 
terdapat hubungan yang linear antara intensitas menonton berita/ informasi di televisi dengan 
angka kepercayaan terhadap berita dan informasi di televisi, jadi di Bali sebagian besar 
masyarakat mencari berita atau informasi di televisi dan masyarakat di Bali sebagian besar 
percaya pada berita yang ditayangkan di televisi. Namun yang cukup menarik adalah angka 
kepercayaan pada berita/informasi terhadap pemberitaan dari media sosial lebih rendah 
dibandingkan angka kepercayaan terhadap berita/informasi yang didapatkan dari media cetak. 
Padahal intensitas mengakses media sosial/internet di Bali lebih tinggi dibandingkan intensitas 
membaca Koran. Hal ini menunjukkan hal yang positif di mana masyarakat lebih mempercayai 
akurasi berita yang ada Koran dibandingkan di media sosial. Jadi koran atau media cetak 
ternyata masih menjadi sumber berita dan informasi yang dipercaya dibandingkan berita dan 
informasi di media sosial.  
 
Dari data di atas juga memberikan gambaran mengenai tingkat literasi digital masyarakat Bali. 
Angka kepercayaan pada media cetak yang lebih tinggi dibandingkan angka kepercayaan pada 
berita dan informasi di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat di Bali tidak mudah 
percaya dengan berita/informasi yang beredar di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat di Bali sudah menyadari bahwa di media sosial banyak tersebar berita yang nilai 
akurasinya dipertanyakan atau kurang. Kepercayaan masyarakat pada media cetak yang lebih 
tinggi dibandingkan berita di media sosial memberikan angin segar kepada media cetak untuk 
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai berita terutama akurasi dan faktualitas, walaupun dalam 
gempuran media sosial.   
 
KESIMPULAN SARAN 
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara intensitas mengakses 
media dengan angka kepercayaan terhadap media tersebut. Media yang paling sering diakses 
oleh masyarakat Bali adalah televisi, angka kepercayaan tertinggi masyarakat Bali pun pada 
berita/informasi yang diterima melalui televisi. Media berikut yang paling sering diakses adalah 
media sosial, tetapi angka kepercayaan pada berita dan informasi yang diperoleh di media 
sosial lebih rendah dibandingkan angka kepercayaan pada berita dan informasi yang diperoleh 
di media cetak/Koran. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali masih mempercayai Koran 
untuk memperoleh berita/informasi yang akurat. Hal ini diharapkan mampu memotivasi 
jurnalis di media cetak untuk tetap mengedepankan akurasi pemberitaan. Ada pun media cetak 
yang melakukan diversifikasi dengan membuat berita online, diharapkan walau mengandalkan 
kecepatan, tingkat akurasi pun tetap diperhatikan.  
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Tabel 4.4. Media yang Dipercaya di Masing-masing Kab Kota 

KORAN TV SITUS BERITA 
ONLINE GROUP WA FACE 

BOOK LAINNYA

BADUNG 20.0% 71.0% 4.0% 0.0% 3.0% 2.0%
BANGLI 11.2% 74.2% 4.5% 1.1% 1.1% 7.9%
BULELENG 2.8% 80.1% .7% 2.1% 2.1% 12.1%
DENPASAR 28.0% 62.7% 5.1% 0.0% 0.0% 4.2%
GIANYAR 6.1% 92.9% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0%
JEMBRANA 7.8% 86.7% 1.1% 0.0% 2.2% 2.2%
KARANGASEM 7.1% 87.9% 0.0% 0.0% 3.0% 2.0%
KLUNGKUNG 18.9% 74.4% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3%
TABANAN 7.0% 75.0% 2.0% 0.0% 4.0% 12.0%

MEDIA YANG DIPERCAYA
KAB/KOTA

 
 
 
Dari tabel 4.4 di atas, menarik untuk melihat media habit di Kota Denpasar. Di mana data 
menggambarkan bahwa masyarakat Denpasar sebagian besar yakni 62,7 persen mempercayai 
informasi/berita di televisi, namun juga ada kelompok masyarakat sebesar 5,1 persen yang 
mempercayai situs berita online. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Denpasar sudah mulai 
terbiasa untuk membaca atau mencari informasi dari situs berita online tidak hanya media 
mainstream seperti Koran atau televisi. 
 
DISKUSI 
Dari hasil data di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, 
terdapat hubungan yang linear antara intensitas menonton berita/ informasi di televisi dengan 
angka kepercayaan terhadap berita dan informasi di televisi, jadi di Bali sebagian besar 
masyarakat mencari berita atau informasi di televisi dan masyarakat di Bali sebagian besar 
percaya pada berita yang ditayangkan di televisi. Namun yang cukup menarik adalah angka 
kepercayaan pada berita/informasi terhadap pemberitaan dari media sosial lebih rendah 
dibandingkan angka kepercayaan terhadap berita/informasi yang didapatkan dari media cetak. 
Padahal intensitas mengakses media sosial/internet di Bali lebih tinggi dibandingkan intensitas 
membaca Koran. Hal ini menunjukkan hal yang positif di mana masyarakat lebih mempercayai 
akurasi berita yang ada Koran dibandingkan di media sosial. Jadi koran atau media cetak 
ternyata masih menjadi sumber berita dan informasi yang dipercaya dibandingkan berita dan 
informasi di media sosial.  
 
Dari data di atas juga memberikan gambaran mengenai tingkat literasi digital masyarakat Bali. 
Angka kepercayaan pada media cetak yang lebih tinggi dibandingkan angka kepercayaan pada 
berita dan informasi di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat di Bali tidak mudah 
percaya dengan berita/informasi yang beredar di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat di Bali sudah menyadari bahwa di media sosial banyak tersebar berita yang nilai 
akurasinya dipertanyakan atau kurang. Kepercayaan masyarakat pada media cetak yang lebih 
tinggi dibandingkan berita di media sosial memberikan angin segar kepada media cetak untuk 
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai berita terutama akurasi dan faktualitas, walaupun dalam 
gempuran media sosial.   
 
KESIMPULAN SARAN 
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara intensitas mengakses 
media dengan angka kepercayaan terhadap media tersebut. Media yang paling sering diakses 
oleh masyarakat Bali adalah televisi, angka kepercayaan tertinggi masyarakat Bali pun pada 
berita/informasi yang diterima melalui televisi. Media berikut yang paling sering diakses adalah 
media sosial, tetapi angka kepercayaan pada berita dan informasi yang diperoleh di media 
sosial lebih rendah dibandingkan angka kepercayaan pada berita dan informasi yang diperoleh 
di media cetak/Koran. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali masih mempercayai Koran 
untuk memperoleh berita/informasi yang akurat. Hal ini diharapkan mampu memotivasi 
jurnalis di media cetak untuk tetap mengedepankan akurasi pemberitaan. Ada pun media cetak 
yang melakukan diversifikasi dengan membuat berita online, diharapkan walau mengandalkan 
kecepatan, tingkat akurasi pun tetap diperhatikan.  
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