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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era digital seperti sekarang ini, penggunaan teknologi komunikasi 

dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, dimulai dari aktivitas yang 

dikatakan formal seperti dunia kerja, bisnis, hingga kehidupan keseharian 

seseorang. Aktivitas seperti yang di atas salah satunya dipengaruhi oleh 

adanya jaringan internet. Menurut (Flew, 2005, p. 4), “The Internet represents 

the newest, most widely discussed, and perhaps most significant manifestation 

of n\\\\\\\\ 

      ew media.” Pengembangan media baru memberikan suatu perubahan 

terhadap proses komunikasi, salah satunya adalah komunikasi antarpribadi. 

Perubahan proses komunikasi yang disebabkan oleh media baru membuat 

dunia menjadi borderless karena seseorang dapat berinteraksi tanpa perlu 

bertatap muka. Sejauh ini konsep dasar komunikasi antarpribadi diawali 

dengan tatap muka. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-

orang secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal 

(Mulyana, 2009, h. 81).  

Tatap muka yang dimaksud dari kutipan di atas adalah bertemu secara 

langsung dengan seseorang. Dahulu, pertama kali bertemu dan berkenalan 

dengan orang baru dapat terjadi karena berada di lingkungan yang sama seperti 
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di sekolah, di tempat beribadah, atau dikenalkan oleh orang terdekat seperti 

teman atau keluarga. 

 Sebelum adanya kencan online, begitu banyak tempat untuk 

bersosialisasi dan bertemu orang baru, seperti klub, pesta, pernikahan, tempat 

ibadah, dan bahkan perpustakaan. Dibutuhkan keberanian mental dan tindak 

nyata untuk berjalan ke arah seseorang yang disukai dan kemudian 

memperkenalkan diri. Akan menjadi kepuasan tersendiri ketika berhasil 

bertukar nomor telepon dan selanjutnya memutuskan untuk berkencan untuk 

kedua kalinya agar saling mengenal lebih jauh (R. Jeko, 2019). 

Kencan secara tatap muka merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat sebelum era media baru menggeser definisi dari komunikasi 

antarpribadi. Namun, kencan secara tatap muka perlahan mulai ditinggalkan 

sebab adanya internet yang memberikan fasilitas seperti chatroom pada media 

sosial. 

In the case of romantic relationships, the nature of first encounters is changing. In the 
past, people often met for the first time face-to-face, whether at work or school, at church or a 
bar, or through an introduction from a mutual friend. Technology has changed that. Online 
dating is quickly becoming one of the most popular ways to meet a prospective dating partner. 
(Peters & Salzsieder, dikutip dari Pew Research Center 2016).  

 
 Online dating menjadi salah satu cara paling populer untuk bertemu 

pasangan yang potensial. Teknologi telah mengubah pertemuan pertama lebih 

instan dan mengefisiensi waktu untuk berkenalan dengan tidak perlunya tatap 

muka. Fenomena sosial yang terjadi membuka peluang bagi situs internet atau 

aplikasi yang menawarkan layanan biro jodoh online atau yang biasa disebut 

aplikasi online dating. Aplikasi tersebut memiliki sistem di mana pengguna 

dapat bertemu atau dipasangkan dengan berbagai macam orang baru dari latar 
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belakang yang berbeda. Namun, bertemu seseorang melalui online juga 

memiliki resiko seperti tidak sesuainya ekspektasi seseorang terhadap orang 

lain. Seperti penyalahgunaan aplikasi online dating sebagai modus untuk 

bertindak kriminal. 

 "Tapi tidak semua dapat berjalan dengan mulus, dan bagi mereka yang 

mencari pasangan hidup melalui online harus menghadapi sejumlah besar 

informasi palsu, scammers, atau motif tersembunyi dalam prosesnya," 

(Andrea, 2017). Pernyataan di atas menggambarkan bahwa kemungkinan 

terjadinya uncertainty dalam kencan online cukup besar. Adanya dua 

kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, foto, dan informasi dapat 

dipalsukan dengan mudah dalam karena tidak adanya bukti yang cukup jelas 

mengenai kebenaran data yang ditampilkan pada sebuah profil. Kedua, 

kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan pengguna aplikasi online dating 

karena koneksi dalam aplikasi tersebut yang terlalu luas sehingga 

kemungkinan terjadinya kesenjangan dalam hubungan.    

Menurut Marianne Dainton dan Broke Aylor, hubungan jarak jauh tanpa 

adanya tatap muka berkaitan dengan ketidakpastian relasional. Ketidakpastian 

relasional didefinisikan sebagai kurangnya kepastian terhadap masa depan dan 

status dalam hubungan (University of Bath, 2001). Ketidakpastian yang akan 

terjadi memunculkan kesempatan bagi segelintir orang yang berniat jahat 

untuk menipu pengguna yang mencari pasangan pada aplikasi kencan online. 

“Federal Bereau of Investigation (FBI) mengeluarkan peringatan soal adanya 
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penipuan dengan modus pencucian uang di seluruh situs kencan online.” 

(Franedya, 2019).  

Data yang diperoleh FBI pada tahun 2017 menunjukkan lebih dari 15.000 

korban melapor ke divisi Internet Crime Complaint Center (IC3) akibat 

penipuan kencan online, dengan total kerugian US$ 211 juta (Rp 2,96 triliun). 

Tahun berikutnya jumlah korban bertambah menjadi 18.000 orang dengan 

kerugian US$362 juta (Rp 5,07 triliun). FBI (dikutip dari CBNC Indonesia 

2019).   

Akan tetapi, kasus – kasus yang telah terjadi dalam dunia online dating  

tidak membuat pengguna berhenti menggunakannya. Modus-modus yang 

dilakukan penjahat dapat diselidiki melalui pembaharuan fitur yang disediakan 

dalam aplikasi online dan informasi melalui artikel media berita online 

ataupun situs online dating yang memberikan tips agar tidak tertipu oleh 

scammers. Seiring berjalannya waktu, fenomena media sosial online dating 

semakin dikenal dengan meningkatnya jumlah pengguna dan sukses 

mempertemukan pasangan hingga jenjang pernikahan. 

Menurut Pew Research Center dalam penelitian internet dan teknologi 

yang berjudul “Online Dating & Relationships” mengungkapkan bahwa 5% 

orang Amerika yang saat ini menikah atau dalam long term partnership 

bertemu pasangan mereka secara online. Di antara mereka yang telah bersama 

selama sepuluh tahun atau kurang, 11% bertemu online. (Smith & Duggan, 

2013). Di Amerika, fenomena sosial seperti pernikahan yang diawali dari 

platform daring bukan merupakan suatu kejadian yang asing lagi. 
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 Penelitian di atas juga memberikan salah satu bukti bahwa online dating 

mampu memberikan konsiderasi bagi seseorang untuk menemukan pasangan 

hidupnya.  

Berdasarkan literatur John T. Cacciopo, Stephanie Cacciopo, dan Gian 

C. Gonzaga yang berjudul “Marital Satisfaction and Break-ups differ Across 

On-line and Off-line Meeting Venues”, menunjukkan bahwa dari sepertiga 

pernikahan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh 

platform daring. Selanjutnya mereka menemukan fakta menarik lainnya bahwa 

pernikahan yang mulai online, jika dibandingkan dengan yang dimulai melalui 

offline, adalah sedikit lebih kecil kemungkinannya menyebabkan putusnya 

perkawinan (perpisahan atau perceraian) dan dikaitkan dengan marital 

satisfaction di antara responden yang masih berstatus menikah. Meskipun 

telah diteliti dari berbagai demografis yang berbeda, angka yang dihasilkan 

tetap bersifat signifikan dan sama. (Cacciopo, 2013) 

Mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga tidak hanya 

sekedar terikat antar dua individu ataupun bermain peran. Sebelum seseorang 

memutuskan untuk menikah, diperlukannya intimacy yang kuat karena 

pasangan akan menjalani sebuah komitmen jangka panjang. Penelitian di atas 

memberi garis besar bahwa internet mempengaruhi fenomena sosial yang 

terjadi di sekeliling kita. Internet memberikan langkah awal untuk berinteraksi 

dan terciptanya sebuah bonding yang kuat dengan seseorang.  

Maka dari itu, dibutuhkan sebuah penelitian untuk melihat bagaimana 

proses relationship development pasangan romantis yang bertemu di aplikasi 
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online dating Setipe.com sehingga dapat menemukan titik terang bahwa 

hubungan romantis yang dipertemukan melalui online berhasil membawa 

pasangan berujung pada tahap yang lebih serius yaitu pernikahan. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Penggunaan aplikasi biro jodoh seringkali dianggap negatif oleh sebagian 

orang karena persepsi bahwa online dating adalah hal yang memalukan dan 

bukan sarana yang tepat untuk mencari pasangan yang diharapkan. "Beberapa 

orang menolak bergabung dengan online dating karena malu nanti dibilang 

depresi." (Sugiono, 2019). Namun kenyataannya, tahun 2017, survei dilakukan 

oleh DailySocial.id bekerja sama dengan JakPat Mobile Survey Platform 

terhadap 1019 responden, yang diambil sampel dari populasi pengguna 

smartphone se-Indonesia menghasilkan suatu kesimpulan: 

 

Gambar 1.1 How Respondents Found Their Partner 

Sumber: DailySocial.id 
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Survei tersebut menunjukan hasil bahwa terdapat 11,68% dari 1019 

responden yang menemukan pasangannya melalui aplikasi biro jodoh. Hal ini 

menandakan bahwa online dating bukan sesuatu yang asing didengar 

masyarakat pengguna internet. Akan tetapi, terdapat kritik terhadap hubungan 

romantis melalui online yang dianggap tidak efektif dalam penyampaian 

pesannya karena tidak berlangsung dengan tatap muka. 

 Indeed, some work suggests that technology-based communication is 

associated with less warmth and affection, fewer expressed affiliation cues, 

and lower feelings of bonding (Nesi, Widman, Choukas-Bradley, & Prinstein, 

2017). Pernyataan di atas menjelaskan bahwa komunikasi berbasis teknologi 

dikaitkan dengan afeksi, afiliasi dan kehangatan yang lebih, dan ikatan 

perasaan yang lebih rendah.  Selain itu, komunikasi berbasis teknologi dinilai 

kurang “kaya” karena mengandung isyarat non-verbal lebih sedikit sehingga 

kualitas penyampaian interaksi lebih rendah (Walther, 2011). Ungkapan 

tentang kelemahan dari technology-based communication membawa pada 

suatu kesimpulan bahwa aplikasi online dating dianggap kurang tepat untuk 

mendukung proses berjalannya hubungan romantis.  

Namun, hubungan romantis pada online dating tidak berarti hanya 

menghabiskan waktu dengan chatting dan mengenal seseorang sebatas dari 

aplikasi saja. Pengguna memiliki tujuan untuk mengembangkan hubungannya 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan pembukaan diri 

kemudian bertemu langsung. Apabila tergabung dengan online dating, proses 
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pembukaan diri yang dilakukan pada awalnya ditentukan oleh norma dan 

kebijakan masing-masing website serta keinginan induvidu untuk 

mempresentasikan dirinya sebagai induvidu yang unik dalam batasan sistem 

teknis yang mendorong homogenitas, menunjukkan keinginan untuk menonjol 

namun juga dengan kebutuhan untuk berbaur. (Ellison, Heino, & Gibbs, 

2006).  

 Merepresentasikan diri pada aplikasi online dating sebagai individu yang 

unik bertujuan untuk menarik perhatian dan membentuk persepsi baik pada 

pengguna lainnya agar proses pengembangan hubungan dapat berjalan seperti 

yang diinginkan. Setelah pengguna melakukan pembukaan diri melalui chat, 

keduanya dapat memutuskan apakah mereka akan melanjutkan dengan 

bertemu secara tatap muka atau tidak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jeff Gavin, Dr. Adrian Scott, dan Dr. 

Jill Duffield, menunjukkan bahwa 94% dari pasangan yang menjalani online 

dating, setelah pertemuan pertama, mereka pasti memutuskan untuk bertemu 

lagi untuk pertemuan selanjutnya, hubungan ini setidaknya berjalan 7 bulan 

hingga 1 tahun, dan 18% dari mereka dapat bertahan hingga lebih dari satu 

tahun. Semakin pasangan-pasangan ini terjebak dalam stimulus online dating, 

tidak hanya sebatas mengirimkan e-mail, maka semakin mereka saling 

bergantung satu sama lain dan mengerti secara emosional (University of Bath, 

2005).    
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Penelitian di atas menunjukkan salah satu bukti bahwa hubungan romantis 

melalui online tidak dihalangi oleh keterbatasan interaksi dan tidak selalu 

menghasilkan tingkatan ikatan perasaan yang rendah. Masalah di atas 

mendorong keingintahuan peneliti untuk meneliti mengenai bagaimana 

komunikasi antarpribadi khususnya relationship development yang dialami 

oleh pasangan romantis yang dipertemukan melalui aplikasi online dating 

Setipe.com. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apa faktor-faktor yang mendorong pengguna untuk mencari pasangan 

hidupnya melalui aplikasi online dating? 

2. Bagaimana proses relationship development pasangan romantis melalui 

aplikasi online dating Setipe.com sampai dengan tahap pernikahan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menggambarkan proses relationship development yang terjadi 

terhadap pasangan romantis di Setipe.com hingga ke tahap yang lebih 

serius yaitu pernikahan. 

2. Untuk menggali lebih dalam faktor keunikan dari online dating 

sehingga pengguna memilih untuk mencari pasangan hidupnya 

melalui online. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan terhadap fenomena sosial yang terjadi pada era new media, 

yaitu memahami proses relationship development yang dilakukan oleh 

pasangan yang bertemu di Setipe.com. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sarana baru yang 

efektif bagi masyarakat pengguna internet untuk memulai hubungan 

romantis melalui aplikasi online dating serta melihat keunikan proses 

relationship development yang dilakukan oleh pasangan yang bertemu 

di Setipe.com. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan objek dan subjek penelitian yang 

akan diteliti. Serta menguraikan informasi terkait dengan topik yang akan 

dibahas.  
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori dan konsep-konsep terkait dengan penelitian yang 

digunakan sebagai dasar acuan pemikiran dan analisis yang akan diteliti. 

 BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan peneliti untuk mengupas 

masalah penelitian dengan melakukan investigasi dan mengumpulkan data 

yang akan digunakan untuk hasil penelitian. 

 BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang diolah melalui proses pengumpulan data (wawancara) terkait dengan 

informan yang bersangkutan dengan topik penelitian. 

   BAB VI: PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, dan juga 

peneliti akan memberikan saran. 

 

 

 

 


