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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan teknologi sebagai media untuk 

memberikan informasi. Media yang digunakan sebagai penyaluran informasi, 

menimbulkan inovasi–inovasi yang mengubah banyak aspek dalam kegiatan 

manusia. Salah satu aspek tersebut adalah aspek komunikasi.. 

 Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti melakukan komunikasi untuk 

berinterkasi dengan individu atau kelompok lain, dan seiring dengan 

berkembangnya kemajuan teknologi ini, maka muncul pula cara-cara atau media 

baru untuk berkomunikasi dan berinteraksi seperti internet. 

Seperti dikatakan oleh Flew (2005, 7) mengapa orang menggunakan 

internet mungkin tidak lagi menjadi satu pertanyaan yang layak, karena untuk 

setiap peningkatan jumlah worldwide, penggunaan internet tidak lagi 

merupakan hal baru, tetapi bagian dari realitas sehari-hari mereka dan 

penggunaan media komunikasi, dengan memeriksa e-mail (electronic mail) atau 

browsing web. 

Internet merupakan singkatan dari interconnected network atau jaringan-

jaringan saling terkoneksi dari sistem-sistem komputer yang dapat saling diakses. 

Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan rangkaian komputer dengan 

komputer lain di seluruh dunia, yang berguna untuk berkomunikasi dan bertukar 
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informasi, file, data, suara, gambar dan sebagainya antar-individu di seluruh dunia 

(http://www.duniacyber.com/internetbasic). 

 Selain itu Flew (2005, 4) menambahkan bahwa internet mengacu pada 

prasarana teknis komputer dan perangkat digital lainnya terhubung melalui 

jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi dalam bentuk isi, komunikasi, dan 

berbagi informasi, melalui e-mail (electronic mail), news group, chat rooms, 

mailing lists, dan World Wide Web.  

World Wide Web dikembangkan pada tahun 1990-an, yang merupakan 

langkah utama ketiga dalam membuat internet seperti sekarang ini (Flew 2005, 5). 

Dampak dari World Wide Web dapat di lihat dari bertambahnya pengguna internet 

worldwide. Setiap tahunnya situs worldwide atau host worldwide bertambah 

banyak yang mencapai 822,613,214 per-bulan maret 2011 (ISC 2011). 

Bertambahnya host worldwide memeberikan pengaruh terhadap 

peningkatan jumlah pengguna internet di dunia yang mencapai 2,095,006,005 

pertanggal 31 maret 2011. Sedangkan untuk kawasan asia jumlah pengguna internet 

mencapai 932,393,209 pengguna, dan di Indonesia pengguna internet mencapai 

39,600,000 pengguna yang berada di urutan ke 16 di dunia (Internet World Stats 

2011). 

Perkembangan jumlah host worldwide di dunia memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maupun untuk 

berinteraksi. Dari faktor kebutuhan akan komunikasi, banyak terdapat jenis host 

worldwide baru yang memberikan kemudahan untuk mendapatkannya seperti 

jenis host worldwide yang sedang berkembang saat ini yaitu online media, social 
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networking, microblogging, dan blog. 

Online media adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang 

berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Didalamnya 

terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-

online (Iswara 2001). Sekarang ini online media sudah banyak digunakan 

masyarakat untuk berkomunikasi dan berinterkasi. Salah satu bentuk online media 

yang popular di Indonesia adalah kaskus. 

Kaskus adalah situs forum komunitas maya yang terbesar di Indonesia. 

Kaskus yang merupakan singkatan dari kasak kusuk atau bermakna menggosip, 

bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang 

hingga saat ini. Kaskus lahir pada tanggal 6 November 1999 dengan situs 

www.kaskus.us. Kaskus di dirikan oleh tiga pemuda asal Indonesia yang sedang 

melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Situs ini sekarang dikelola oleh PT. 

Darta Media Indonesia, anggotanya tidak hanya berdomisili di Indonesia 

melainkan juga tersebar hingga Negara lain. Pengguna Kaskus umumnya berasal 

dari kalangan remaja hingga orang dewasa (kaskus 2011). 

 Pada bulan September 2010 kaskus berada di peringkat 257 dunia dan 

menduduki peringkat keenam situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia 

(alexa 2011). 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Data dari situs resmi kaskus per tanggal 18 September 2011, jumlah 

anggota pengguna kaskus mencapai 3,438,246 anggota, sedangkan total post nya 
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mencapai 428,882,340 dan setiap detik member ini akan terus bertambah (kaskus 

2011). 

Melihat tingginya antusiasme penggunaan media online kaskus di 

Indonesia, membuat para pengguna kaskus menggunakannya untuk mendapatkan 

informasi atau berita yang di posting di situs tersebut. Tidak hanya mendapatkan 

sebuah informasi saja,, para pengguna yang memiliki akun kaskus pun juga bisa 

memberikan atau membagi informasi kepada pengguna lainnya. Berita atau 

informasi tersebut dapat dilihat dan di share oleh pengguna kaskus dari berbagai 

daerah, bahkan dari berbagai Negara. Informasi atau berita-berita tersebut bisa di 

shared dan di posting melalui teks, gambar, animasi, atau bahkan video.  

Sebelum UU ITE diberlakukan, kaskus awalnya digunakan untuk berdebat 

dan berbagi informasi di dalam sebuah forum. Forum tersebut di beri nama BB17 

(kependekan dari buka-bukaan 17 tahun) dan juga Fight club. BB17 digunakan 

untuk mencari informasi, cerita, ataupun gambar yang mengandung unsur 

pornografi, sedangkan Fight club digunakan ajang untuk berdebat mengenai topic 

tertentu tanpa adanya batasan kata-kata. Sering kali masalah yang diperdebatkan 

berkaitan dengan penghinaan agama dan suku yang berkaitan dengan SARA 

(kaskus 2010).  

Sejak saat itu diakui Andrew, kaskus identik dengan situs porno, padahal 

masih banyak rubrik lain yang bermamfaat. Namun, di tahun 2008 ketika kembali 

ke Indonesia, pada saat bersamaan terbit UU ITE. Sebagai bentuk kesadaran, 

Andrew mengambil keputusan untuk menghapuskan BB-17 dan membersihkan 

kaskus dari konten porno. Anehnya pengunjung kaskus bukannya berkurang tapi 
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malah bertambah terutama member perempuannya. Dari sebelumnya hanya 400 

ribu pengguna meningkat menjadi 960 ribu pada 2009, di mana 75%-nya adalah 

pengunjung loyal. Selain itu 95% server yang digunakan kaskus dipindahkan dari 

Amerika ke Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas akses pengguna. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah kaskuser, konsep situs kaskus pun 

mulai cenderung berubah sebagai market place. Konsep awal kaskus yang tadinya 

sebagai wadah untuk mendapatkan berita atau informasi berubah menjadi sebuah 

situs yang menawarkan produk-produk dan jasa di dalamnya. Seperti pendapat  

Andrew Darwis (2010) yang menyatakan, selain sebagai ajang diskusi dan 

pencarian informasi, saat ini kaskus sering digunakan untuk berbisnis dan sangat 

identik dengan jual beli atau online shopping. Semenjak forum jual beli di bentuk, 

jumlah postingnya sangat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah posting 

yang mencapai 400 juta lebih yang sebagian besar berasal dari jual beli atau 

online shopping. 

Online shopping merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan melalui 

media internet. Melalui online shopping, pembeli dapat melihat berbagai produk 

yang ditawarkan oleh pembeli melalui web yang dipromosikan oleh penjual. 

Online shopping memungkinkan pembeli dan penjual untuk tidak bertatap muka 

secara langsung, sehingga interaksi yang terjadi memudahkan para penggunanya 

dalam mewujudkan tujuan yang sama dengan cara berkomunikasi. 

Di Indonesia, bisnis online sudah sangat menjamur dan bahkan sudah 

berkembang begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari penjualan produk-produk 

barang ataupun jasa yang ditawarkan secara online. Hal ini terbukti dengan data 



 

6 

 

dari Retail Service Nielsen yang menyebutkan bahwa hingga akhir 2010 ritele-

commerce mengalami peningkatan hingga mencapai 50%. 

Dengan menggunakan forum jual beli di kaskus, kita hanya tinggal 

membuka sebuah halaman thread, kemudian kita dapat langsung melihat-lihat, 

memilih barang yang kita inginkan, dan mengomentari produk atau toko 

onlinenya itu sendiri. Kaskus juga memberikan cara-cara baru dalam berinteraksi 

antar penggunanya, misalnya pemberian emoticon “bata” atau “cendol” yang 

tersedia untuk memberikan reputasi pada para penjualnya. 

 Selain itu kaskus juga banyak menggunakan istilah dalam proses 

komunikasinya, seperti pertamax,yang merupakan istilah bagi pengguna kaskus 

yang memberikan komentar partama kali pada sebuah thread. Istilah lain seperti 

sundul digunakan pengguna kaskus lainnya untuk membantu lakunya suatu 

barang atau produk yang di jual. Istilah juragan dan momod digunakan untuk 

menyapa para pengguna laki-laki sedangkan istilah mimin digunakan untuk 

menyapa pengguna wanita.  Hal ini dapat memberikan kemudahan dalam 

transaksi jual beli antar sesama penggunanya melalui proses interaksi dan 

komunikasi. 

Terjadinya pergeseran fungsi online media yang sebelumnya digunakan 

untuk pencarian informasi menjadi social commerce. Kaskus yang awalnya 

digunakan untuk forum diskusi, blogging, dan berbagi aneka informasi atau 

berita, kini berubah menjadi sebuah e-marketplace, tempat bertemunya penjual 

dan pembeli di dunia online. Kaskus saat ini menjadi pilihan online media bagi 

mereka yang mau melakukan jual beli ataupun berbisnis. 
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Banyak terdapat fenomena online shopping yang terjadi, membuat 

peneliti ingin meneliti fenomena ini, seperti beberapa artikel yang terdapat di 

kompasiana (2011), menyatakan bahwa kaskus dapat membuat pengaruh dalam 

hal berkomunikasi dan berinterkasi. Selain itu pengguna kaskus dapat melakukan 

interaksi dengan siapa saja dan dengan berbagai cara yang dibutuhkan. Dalam 

sebuah artikel tersebut menceritakan tentang tiga orang pengguna kaskus yang 

membagi informasi, membuat komunitas tertentu, serta menjadi rekan bisnis. 

Dengan menggunakan kaskus, mereka bisa melakukan interaksi dengan mudah, 

sehingga mereka bisa menjalin hubungan yang lebih dekat sebagai teman, serta 

mencari peruntungan dengan berbisnis bersama. Fenomena tersebut 

membuktikan bahwa kaskus dapat digunakan untuk apa saja, terutama online 

shopping. 

Dalam penelitian ini, Peneliti ingin melihat apakah setiap pengguna kaskus 

mempunyai pola interaksi yang sama dengan pengguna lainnya dalam proses 

jual beli. seperti halnya apakah dalam media online kaskus dapat terjadi pola 

interaksi yang lebih jauh dengan pengguna lain, atau sebaliknya tidak akan 

terjadi interaksi yang lebih jauh di dalamnya.  

Selanjutnya peneliti ingin melihat apakah setiap pengguna kaskus juga 

mempunyai cara penggunaan yang sama dengan pengguna lainnya dalam 

berinterkasi di kaskus. 

I.3. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola interaksi online shopping pada pengguna kaskus 
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I.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pola interaksi online shopping yang terjadi pada pengguna 

kaskus. 

  

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang-

kurangnya diharapkan dapat memberikan tiga kegunaan, yaitu : 

1.5.1. Kegunaan Akademis 

a. Penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai 

metode penelitian fenomenologi dalam meneliti pola interaksi dan 

cara mengekspresikannya pada media online kaskus. 

b. Sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak akademis (peneliti, 

dosen, mahasiswa) mengenai pola interaksi shopping online antar 

pengguna kaskus. 

1.5.2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi pengguna kaskus, informasi hasil penelitian yang dikumpulkan 

dapat memberikan informasi atau saran yang bermanfaat dalam cara 

berkomunikasi dan interaksi yang dilakukan terutama dalam 

berbelanja online.  

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pengguna mengenai gambaran pola interaksi dan cara penggunaan 

yang terjadi di kaskus. 
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1.5.3. Kegunaan Sosial  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pesan bagaimana 

media baru seperti internet dapat digunakan untuk online shopping.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pesan betapa 

pentingnya menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain, baik 

itu verbal ataupun non verbal agar dapat lebih dipercaya. 

 

I.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah-masalah yang akan 

diulas dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang sitematis, maka 

peneliti membagi karya penelitian ini dalam enam bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian 

mengapa peneliti tertarik untuk mengambil tema tentang pola interkasi 

online shopping pada pengguna kaskus. Bab ini juga akan menjelaskan 

rumusan masalah dan identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II OBJEK PENELITIAN  

Pada bab ini peneliti membahas mengenai ruang lingkup dari penelitian, 

seperti sejarah kaskus bagaimana penggunaannya di kalangan masyarakat 

Indonesia, dan lain-lain. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai 
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tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai bahan untuk menghubungkan hasil 

penelitian dengan teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut adalah Computer 

mediated communication, social media, teori interaksi simbolik, 

fenomenologi, semiotika, dan lain-lain. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini, akan di paparkan tentang jenis penelitian yang digunakan, 

motode penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi, teknik pengumpulan 

datanya, informan yang digunakan, unit analisis, analisis data, dan rencana 

analisis data. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai proses pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti selama pengamatan, analisis data, serta hasil penelitian. Dalam bab ini 

juga terdapat gambar dan emoticon yang menunjukan proses interaksi di dalam 

kaskus. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi menganai kesimpulan dari apa yang sudah diteliti oleh 

Peneliti, juga disertai dengan saran yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, peneliti juga menyertai rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya dalam topik yang sama. 




