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KATA PENGANTAR 

 

 
Ekologi Media memberikan warna tersendiri dalam ranah ilmu komunikasi 

dengan memandang media layaknya organisme hidup yang butuh sumber 

penunjang untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu aspek penting dalam 

persaingan media adalah bagaimana audiens memilih media yang disukainya. 

 

Perilaku audiens dalam memilih medium atas dasar kebutuhan individu tersebut 

menemukan tempatnya dalam paradigma Uses and Gratification pada studi media 

massa. Meski mendapat banyak tentangan, namun diakui pula bahwa uses and 

gratification berperan penting dalam menjelaskan pola perilaku pengguna media 

dalam perkembangan teknologi media baru, salah satunya internet. Perkembangan 

internet menjadi perhatian banyak pihak, karena adanya kekhawatiran bahwa 

medium baru ini akan menggeser bentuk medium lama, dimana salah satu 

medium yang merasa terancam adalah media cetak. 

 

Interaksi penulis dengan beberapa insan media dan periklanan memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan gambaran sikap mereka akan perkembangan 

internet ini. Bagi mereka, bagaimanapun mustahil internet akan menggantikan 

media cetak meskipun penelitian demi penelitian dari berbagai lembaga riset 

berulangkali mengingatkan akan adanya potensi demikian. Ironisnya, kalangan 

media cetak sendiri umumnya tidak yakin akan dasar pijakan pernyataan mereka 

tersebut. 

 

Salah seorang Perencana Media berpengalaman yang ditemui penulis 

menunjukkan bahwa meski internet mengalami kenaikan signifikan dari waktu ke 

waktu, namun hingga kini tidak ada bukti kuat bahwa penggunaan internet akan 

menggantikan media cetak yang telah mempunyai karakteristik khas. Teknologi 

interaktif internet yang menjadi kekuatan justru sekaligus menjadi titik lemah 

internet bila dilihat dari sudut pandang industri periklanan. Iklan, contohnya, tidak 

bisa ditampilkan secara satu layar penuh tanpa harus memberatkan akses 
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pengguna ataupun mengurangi atensi pengguna situs, dan dengan sendirinya 

mengurangi efektivitas iklan. Hal inilah yang membedakan karakteristik 

bagaimana beriklan di media cetak dan internet. Kondisi demikianlah yang 

membuat industri periklanan masih enggan untuk melirik internet sebagai media 

beriklan. Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa pemasukan dari iklan merupakan 

salah satu penunjang hidup media. 

 

Adanya opini di lapangan demikianlah yang membuat penulis merasa tertarik 

untuk mengangkat tema persaingan antara majalah, sebagai salah satu media 

tradisional dengan internet yang merupakan media yang lebih baru melalui 

metode gratification niche. Baik majalah maupun internet sama-sama dipandang 

sebagai media dengan segmentasi tertentu. Penelitian ini sendiri merupakan upaya 

untuk meletakkan pondasi analisis gratification niche maupun ekologi media 

sebagai salah satu alternatif metode penelitian media massa, yang manfaatnya bisa 

dirasakan baik bagi kalangan akademis maupun praktisi.  
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ABSTRAKSI 

 

 

Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, media-media baru 

bermunculan dan mendorong pertumbuhan media serta persaingan yang kian ketat 

antara medium lama dan baru. Mengadaptasi teori niche dari ranah ilmu ekologi, 

penelitian ini menganalisis bagaimana kompetisi antara media majalah dan 

internet. Uses and Gratification menjadi dasar paradigma metode analisis 

gratification niche yang dikembangkan oleh Dimmick dan digunakan dalam 

penelitian ini. Survey secara online dilakukan untuk mendalami bagaimana 

pengguna memberikan penilaian atas fungsi media oleh kedua medium tersebut. 

Survey dilakukan terhadap anggota akun kelompok diskusi Macworld Indonesia 

di facebook. 

 

Hasil temuan menunjukkan bahwa baik majalah maupun internet memiliki 

kemampuan yang sama baik dalam memenuhi fungsi media pengguna dengan 

memiliki lebar niche breadth yang relatif sama besar, yaitu sebesar 0,627 pada 

dimensi kognitif dan 0,602 pada dimensi afektif bagi majalah; sementara Internet 

memiliki 0,798 pada dimensi kognitif serta 0,680 pada dimensi afektif. Hasil 

temuan lain juga mendapati bahwa persaingan yang ketat terjadi antara majalah 

dan internet pada dimensi kognitif dan afektif, dimana skor niche overlap pada 

dimensi kognitif sebesar 1,165 dan 0,956 pada dimensi afektif. Internet unggul 

secara signifikan atas majalah pada semua dimensi, dengan skor niche superiority 

majalah adalah 5,16 pada dimensi kognitif dan 7,064 pada dimensi afektif; 

sedangkan Internet memiliki skor 26,624 pada dimensi kognitif serta 17,216 pada 

afektif. 

 

Namun keunggulan internet tidak lantas membuatnya menggeser penggunaan 

majalah, sebaliknya justru lebih besar kemungkinan internet melengkapi majalah 

dan kedua media dapat hidup bersama. 32 % responden melaporkan minat mereka 

membaca majalah justru meningkat setelah membaca topik yang sama di internet, 

jumlah ini lebih besar dibanding mereka yang melaporkan penurunan minat yaitu 

sebesar 20 %. Pola hubungan antar populasi semacam itu dikenal dengan istilah 

complementarity pada ekologi, dimana ekses dalam jangka panjang adalah 

evolusi. 

 

 

Kata kunci : kompetisi media, teori niche, niche bradth, niche overlap, 

superiority index, complementarity 
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